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Quyển đặc san Tây Ninh Quê Tôi được ấn hành 
hàng năm nhằm mục đích tạo dựng mối dây 
liên lạc tương thân, tương ái giữa các đồng 
hương Tây Ninh. Các sáng tác do quí đồng 
hương, thân hữu gởi đến được chọn đăng cũng 
không ngoài tinh thần ấy. Tuy nhiên, tác giả 
vẫn là người chịu trách nhiệm về nội dung bài 
viết của mình.  
 

Xin đa tạ. 
 

BĐH-ĐSTNQT 
 

Hình bìa: Họa sĩ Túy Hà trình bày 
Nội dung: Thái Phạm trình bày 

Câu đối: G.S Trần Huy Bích 
Nghệ sỹ Hồng Tước trình bày.  
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Giữa: GS Dương Ngọc Sum và Nhà văn Việt Hải  

 
 

 
Chúc thọ quý niên trưởng TNĐHH 
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Hợp ca Ly Rượu Mừng 

 

Gia đình AC Ba Thao, AC Tư Minh, AC Năm Thảo, Chú Thiếm Hải 
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Đấu thủ bóng bàn & thân hữu dọa cúp 2014 

Đấu thủ bóng bàn & thân hữu dọa cúp 2014 
 

Lễ Bế Giảng TTVN Minh Đức- TNĐH bảo trợ 
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Vũ khúc Đoản Xuân 
 

Picnic Hè 2015 TNĐHH 
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Địa chỉ Liên lạc: 

 
Tây Ninh Đồng Hương Hội-Hoa Kỳ  

Attn. Ngô Thiện Đức 
8543 Mac Alpine Road 

Garden Grove, CA 92841 
 

Điện thoại: 
 

714-487-9764 
 

Email: 
 

tayninhdonghuonghoi@outlook.com 
 

Website: 
 

www.tayninhdonghuonghoi-usa.org 

mailto:tayninhdonghuonghoi@outlook.com
http://www.tayninhdonghuonghoi-usa.org/
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TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI – HOA KỲ 
 
 

HỘI ĐỒNG NIÊN TRƯỞNG 

Cựu Đại Tá Trần Ngọc Nguyên • Cựu Đại Tá Trần Cửu Thiên • Cựu 
Đại Tá Võ Văn Xét • Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý • Cựu Đại Tá Bùi 
Đức Tài • Cựu Trung Tá Hoàng Bá Tất • Cựu Đại Tá Trần Cửu 
Thiên (vừa mãn phần) • Ông Đặng Minh Dương • Bà Lê Thị Thiếp 
(Quả phụ cố niên trưởng Đặng Văn Trọng) • Bà Nguyễn Ngọc Kề • 
Bà Vương thị Phước (Quả phụ cố niên trưởng Tạ Thành Long) 
 

BAN CỐ VẤN 

Thị Trưởng Wêstminstêr Tạ Đức Trí • Cựu Hội Trưởng Nguyễn Lý 
Sáng • Cựu Hội Trưởng Nguyễn Văn Quí • Cựu Hội Trưởng Phạm 
Ngọc Lân • Cựu Phó Hội Trưởng Ngô Thành Thảo 
 

BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2014 - 2016 

Hội Trưởng               Ngô Thiện Đức 

Phó Nội Vụ Võ Hồng Hoa  

Phó Nội Vụ  Trần Xuân Huy 

Phó Ngoại Vụ Phạm Ngoc Tú  

Phó Ngoại Vụ  Nguyễn Quốc Nam 

Tổng Thư Ký            Trần Huỳnh Kim 

Phụ Tá Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ Phạm Trinh 

BAN KẾ HOẠCH      Phan Phong 
 

BAN BÁO CHÍ / TRUYỀN THÔNG Đỗ Tân Khoa 
 

BAN THỂ THAO:  Thanh văn Hoàng, Thanh văn Hiếu, Nguyễn 
Hồng Minh, Phan Phong 
 

BAN VĂN NGHỆ:  Phạm Tú, Nguyễn Quỳnh, Bùi Nghĩa 
 

BAN KỸ THUẬT: Đỗ Thanh Hải (TX), Trịnh Phước, Trần Huy, 
Nguyễn Khoa (Rivêrsidê), Phạm Tú, Phạm Minh Hiệp, Phan 
Phong. 

PHỤ TRÁCH WEBSITE: Phạm Hồng Thái 
 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI - SINH HOẠT: Trần Nga, Phan Anh, Võ 
Thoại, Trần Kim Kha, Nguyễn Quỳnh, Tăng Thanh, Lê Châu, Phạm 
Tú, Nguyễn Kim Liên, Trần Minh  Nghĩa. 
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Ban Biên Tập  

 

 
Ban Biên Tập 
 
Ngô Thiện Đức, Nguyễn Lý Sáng, Trần Mạnh Chi, Phạm Lưu 
Đạt, Lý Tòng Tôn, Đỗ Tân Khoa, Nguyễn Quang, Lê Bình, Vũ 
Hối, Lê Hân, Đào Đức Nhuận, Trương Ngọc Thạch, Dương 
Viết Điền, Phạm Hồng Thái và Trần Việt Hải. 
 
Tác Giả Cộng Tác 
 
Nguyễn Thanh Liêm, Tiểu Tử Võ Hoài Nam, Dương Tử, Thinh 
Quang, Trần Huy Bích, Đàm Trung Pháp, Nguyễn Hưng Quốc, 
Vũ Hối, Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền, Nguyễn Quý Đại, Minh Văn Ngô 
Thiện Đức, Nguyễn Văn Sâm, Lâm Kim Loan, Huỳnh Tâm, 
Nguyễn Cang SJ, Trầm Thiên Thu, Nguyễn Đăng Duy, Đan 
Thủy, Nguyệt Quế, Thi họa si  Trản Túy Ha , Hồ thị Đậm, Hồng 
Tước, Duy Văn, Lê Bình, Trần anh Dũng, và Trần Việt Hải. 
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Lời Chủ Nhiệm, 
 

Đón mừng năm mới, Năm Bính Thân 2016 đến chan hòa 
với vũ trụ thiên nhiên. Những bài ca xuân về vang dội nơi nơi. 
Sấm Trạng Trình tiên tri cho sự tích cực của năm Thân. 

Đây là năm thứ tư  của nhiệm kỳ thứ hai của Ngô Thiện 
Đức, lại một năm tất bật không ngừng nghỉ vì Tây Ninh Đồng 
Hương Hội là một thành phần của cộng đồng của người Việt 
địa phương nói chung, sự liên kết giữa Hội nhà của chúng ta 
và các đoàn thể hay hội đồng hương khác rất cần thiết cho sự 
giao tiếp xã hội. Năm nay, Đặc san Xuân 2016 có sự hợp tác 
của tổ chức văn học nghệ thuật Nhân Ảnh Tân Văn của GS. 
Trần Mạnh Chi cùng Hội nhà trao đổi mối liên quan văn học 
hỗ tương với Hội bạn.  

Trong năm 2015 & 2016 những sinh hoạt của Hội nhà 
như sau: 

1/ Yểm trợ Hội chợ Tết Sinh Viên, Costa Mêsa. 

2/ Ngày Hoàng Sa 19/01/2015.  

3/ Ngày 30 tháng 4 năm 2015. 

4/ Yểm trợ Hội Ngộ  Liên Trường Tây Ninh Kỳ 4. 

5/ Picnic Hè - Tây Ninh Đồng Hương Hội. 

6/ Phát giải Học Bổng & Khuyến Học cho con êm Đồng 
Hương. 

7/ Tổ Chức Giải Túc Cầu & Ping-Pong Xuân cho Thanh Niên 
Tây Ninh & Thanh Niên cộng đồng 
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8/ Góp phần vận động gây quỹ trong ban điều hành Ngày 
Diễn hành truyền thống trên đại lộ Bolsa năm Bính Thân 
2016. 

9/ Yểm trợ BTC Giải Học Sinh Gương Mẫu vinh danh và tặng 
quà cho 5 êm đoạt Giải Nhất của 5 cấp trong tiệc Tân Niên 
năm Bính Thân. 

Năm mới đến luôn là năm hứa hẹn cho nhiều nỗ lực của 
Hội nhà duy trì những sinh hoạt truyền thống, phát triển Hội 
về văn hóa thể thao như việc tích cực yễm trợ Việt ngữ cho 
con êm chúng ta, những sinh hoạt thể dục thể thao, cũng như 
sánh vai cùng các hội đoàn bạn đóng góp cho nỗ lực chung 
phát triển cộng đồng. 

Nhân dịp Xuân về, Ngô Thiện Đức xin kính chúc quý 
đồng hương được An Khang, Hạnh Phúc và Thịnh Vượng. 

 
Ngô Thiện Đức 
 
Hội trưởng TNĐHH 
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Đặc san Tây Ninh Quê Tôi đã sang năm thứ 12, sự 

phát triển đều đặn trong tinh thần Tây Ninh yêu chuộng văn 
chương. Năm nay Ban Biên Tập Tây Ninh Quê Tôi hợp tác đặc 
biệt với Hội Nhân Ảnh Tân Văn có GS. Trần Mạnh Chi đại diện 
tổ chức. Trước năm 1975 ông dạy các môn toán lý hóa tại 
trường Trung học Kỹ thuật Tây Ninh. Hội Nhân Ảnh Tân Văn 
có Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa 
Giáo Dục và Thanh Niên của VNCH là cố vấn văn học của hội 
này. 

Từ Xuân Ất Mão 1975 sang Xuân Bính Thân 2016 đánh 
dấu 41 năm người Việt ly hương xa xứ với niềm hy vọng vào 
câu Sấm Trạng Trình : "Thân Dậu niên lai kiến thái bình". 

Ban Biên Tập thực hiện Đặc San Xuân 2016 số đặc biệt 
vinh danh nhà văn Tiểu Tử, với nhiều bài vở trong nhiều đề 
tài đa dạng được trình bày, ước mong tác phẩm thứ 12 này 
sẽ là món quà Xuân chào đón Năm mới Bính Thân gởi biếu 
đến quý đồng hương xa gần như nỗ lực văn hóa của Ban Điều 
Hành Hội và Ban Biên Tập Đặc San Tây Ninh Quê Tôi thường 
làm hằng năm.  

Lời sau cùng quan trọng không kém, Ban Biên Tập xin 
cảm tạ những ý kiến đóng góp xây dựng của quý độc giả cho 
sự thăng tiến của Đặc san hầu được khởi sắc hơn mỗi năm 
qua. 
 
Chúc Mừng Năm Mới. 
Ban Biên Tập 
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G.S Trần Huy Bích  
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Mừng  thượng thọ Nguyễn Quang – Minh Đức Hoài Trinh
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Ban Cố vấn Chương trình Vinh danh 

Nhà văn Tiểu Tử 
 

- Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm 

- Giáo sư Trần Huy Bích  

- Giáo sư Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền 

- Giáo sư Dương Ngọc Sum 

- Giáo sư Nguyễn văn Sâm 

- Giáo sư Trần Mạnh Chi 

- Giáo sư Lý Tòng Tôn 

- Giáo sư Đào Đức Nhuận 

- Giáo sư Trương Ngọc Thạch 

- Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí 

- Đại Tá Võ văn Xét 

- Đại tá Nguyễn văn Quý 

- Ông Nguyễn Lý Sáng (Cựu Hội trưởng Tây-Ninh 

Đồng Hương Hội) 

- Ông Ngô Thiện Đức (Đương kim Hội trưởng Tây-

Ninh Đồng Hương Hội) 

- Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh 

- Nhà văn Nguyễn Huy Quang 

- Họa sĩ Vũ Hối 

- Họa sĩ Lưu Anh Tuấn 

- Bác sĩ Đỗ Văn Học 

- Nhà văn Lê Bình 
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Tiểu sử nhà văn Tiểu Tử 
 

 

 

 
 
Họ tên : Võ Hoài Nam 
Sanh : 1930 
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh ) 
Bút hiệu : Tiểu Tử 
 
- Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marsêillê năm 1955. 
- Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956. 
- Làm việc cho hãng dầu SHÊLL Việt Nam từ năm 1956 đến 
30/04/1975. 
- Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 
1979 đến nay. 
- Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côtê d' Ivoirê 
( Phi Châu ) : 
1979/ 1982. 
- Làm việc cho hãng dầu SHÊLL Côtê d' Ivoirê từ năm 1982 
đến 1991, về hưu ở Pháp. 
- Trước 1975, giữ mục biếm văn " Trò Ðời " của nhựt báo 
Tiến. 
- Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côtê d'Ivoirê. 
- Tập truyện " Những Mảnh Vụn " ( Làng Văn Toronto xuất 
bản ) là tập truyện đầu tay. 

http://tayninhdonghuonghoi-usa.org/wp-content/uploads/2015/09/tieu-tu.jpg
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PHẦN I 
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Tiểu Tử Võ Hoài Nam 
Nguyễn Thanh Liêm 

 
 
 

Hồi mấy năm về trước tôi được một người bạn rất thân 

đưa tôi xêm một bài báo với giọng đốc thúc “anh xêm đi”. Lúc 
đó tôi đang lo tổ chức lễ Văn Hoá VN, một trong 3 tổ chức của 
Lê Văn Duyệt Foundation (mà tôi là Chủ Tịch), là lễ Tôn Sư 
Trọng Đạo, và lễ Vía Đức Tả Quân. Rất bận rộn với công việc 
đó, tôi còn phải viết bài, làm thuyết trình, hội thảo, nói 
chuyện trong truyền hình v.v… nên tôi không có thì giờ đọc 
tiểu thuyết. Ông bạn tôi (là giáo sư Nguyễn Ánh Dương vốn 
là hiệu trưởng trường trung học công lập và sau làm thanh 
tra soạn đề thi Nha Khảo Thí, Bộ Giáo Dục) thúc giục tôi “anh 
coi cho biết, câu chuyện rất hay”. Tôi miễn cưỡng đọc bài văn. 
Vừa xêm qua nhan đề tôi giật mình với  “Bài ca vọng cổ”. Tôi 
vốn là người Mỹ Tho - Bến Trê, vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, từ thuở nhỏ đã rất mê vọng cổ. Tôi liền đọc ngay bài 
văn, tưởng chừng như mình vui mừng sống lại quê hương 
Miệt Vườn, với giọng buồn muôn thuở, với bài ca vọng cổ đời 
đời thương nhớ. Người ca ở đây là một người con lai lạc loài 
ở rừng núi Phi Châu, một mình có chút giòng máu Việt, thật 
là hoàn toàn cô đơn nơi xứ người. Người nghê cũng là một 
người Việt, cũng thật sự cô đơn ở xứ không cùng ai quên biết. 
Vậy mà vì câu ca vọng cổ “Đường Về Quê Ngoại” mà họ đã 
biết nhau, thương mến nhau, rất đổi khắn khít nhau. Tha 
hương ngộ cố tri là vậy. Người ca vọng cổ là “Jêan lê 
viêtnamiên”, và người nghê ca vọng cổ là “Tiểu Tử Võ Hoài 
Nam”. Jêan lê viêtnamiên nói “Nhớ Sài Gòn quá nên con hay 
ca vọng cổ cho đỡ buồn . . .” Jêan nói thêm “ Vọng cổ là cái 
chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết. 
Nó có cái hồn Việt Nam cũng như có kho tộ, tô canh chua. Bác 
thấy không? Bởi vậy, không có gì nhắc cho con nhớ Việt Nam 
bằng bài ca vọng cổ hết.” Hai tâm hồn, thật rất cô đơn, bổng 
gần nhau hơn, vô cùng gần nhau. Tới lúc chia tay “Bổng , hắn 
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ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy không biết bao 
nhiêu lâu. Tôi nghê giọng hắn lạc đi: 

Ghé con nghê bác…Ghé con…” (Hắn là Jêan, và tôi là Tiểu 
Tử). “Tôi không còn nói được gì hết, chỉ vừa gật gật đầu , vừa 
vổ vổ vào lưng hắn như vổ lưng một người con. Khi hắn 
buông tôi ra , tôi thấy hai má của hắn ướt nước mắt. . . Hồi 
nãy, nó ôm tôi, có lẽ nó đã tưởng tượng như là nó ôm lại được 
một góc trời quê mẹ.” 

Thật là cảm động! Tiểu Tử là ai? Nhà văn Trần Việt Hải, 
là cựu học sinh Pêtrus Ký, cho tôi biết về Tiểu Tử: ông vốn là 
một người bác của nhà văn Việt Hải. Ông tên là Võ Hoài Nam, 
cùng người dân Tây Ninh với Việt Hải. Ông cũng đã dạy một 
thời ở trường Pêtrus Ký sau khi ông tốt nghiệp ở Pháp. Tôi 
cũng đã dạy ở trường Pêtrus Ký và từng làm hiệu trưởng ở 
đây trước khi về Bộ Giáo Dục. Có lẽ chúng tôi, Võ Hoài Nam 
và Nguyễn Thanh Liêm, có ít nhiều liên hệ. Xa nhất là khoảng 
thế kỷ 17 hay 18 gì đó, ông sơ hay ông cố gì đó của Võ Hoài 
Nam và cùng ông cố hay ông sơ gì đó của tôi đã cùng vùng 
Lưỡng Quảng thiên đô vào Nam. Họ Võ thường là người Nam 
hay người Trung. Hoài Nam là hướng về, là tưởng nhớ, đến 
miền Nam. Tôi không có cơ hội với quên biết với Ông Võ Hoài 
Nam nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ là tôi có chút gì bà con 
xa với nhau. Thật ra là ít nhất chúng tôi cũng cùng một “căn 
cước”. Từ đó tôi thích đọc thêm một số bài viết của Tiểu Tử.         

Cùng “một góc trời quê mẹ”(trong bài ca vọng cổ), Tiểu 
Tử quay lại cuộc sống từ nhỏ bé ở “con rạch nhỏ quê hương 
mình”. “Cồn Cỏ” là tên của một cù lao cỏn con ở con rạch nói 
trên, nó nhắc lại hình ảnh quê hương, hoàn cảnh, môi trường 
của tôi hồi lúc nhỏ. Từ quê mẹ hay từ quê hương mình, cho 
đến Việt Nam không xa. Có những người vốn là người Việt 
Nam đã trở nên mất góc, mất hết quê hương (vong bản), 
nhưng cũng có những người mới nhìn tưởng họ không thể 
cư xử như người Việt Nam nhưng thật sự họ biết giữ truyền 
thống của người Việt. Trong “Chuyện chẳng có gì hết” Tiểu 
Tử kể : “Chính cái cung cách khoanh tay cuối đầu chào của cô 
bé tóc vàng mắt xanh đã bắt tôi phải suy nghĩ. . . Đó là cái gốc 
mà mình đã mang thêo, chỉ cần một quyết tâm gìn giữ, vun 
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bồi là nó sẽ đâm chồi nẩy lộc.” Ông nhắc lại lời nói của bà mẹ 
của cô tóc vàng mắt xanh rằng “Mình là người Việt Nam mà 
bác”. 

Mình là người Việt Nam nhưng không phải là người Việt 
Nam của cộng sản của Hồ Chí Minh, của Xã Hội Chủ Nghĩa. 
Mính là người Việt Nam nhưng mà là người Việt Nam của 
Cộng Hoà, Dân Chủ Đa Nguyên, Tự Do, Nhân Bản. Tiểu Tử 
biết rõ căn cước quốc gia, tự do, nhân bản của người Việt 
Nam. Ông không chấp nhận cộng sản. Ông đành rời bỏ quê 
mình. Ông đã “vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp”. Chán 
ngán cái xã hội chủ nghĩa của cộng sán, Ông chăm biếm, mỉa 
mai những kẻ chạy thêo cộng sản, gây nhiều đau đớn, khốn 
khổ cho người dân. “Người Dân” đã khốn khổ từ Thực Dân 
cho đến Giải Phónh Miền Nam, rồi Xã Hội Chủ Nghĩa cộng sản 
bây giờ, lúc nào cũng là người “dân ngu khu đên”. “Ông Già 
Ngồi Bươi Đống Rác”, “Chợ trời”, “Người Bán Liêm sĩ”, “Cái 
Mặt” v.v…là một số truyện ngắn phơi bày cái mặt thật xấu xa 
của Việt Cộng dưới chiêu bài tuyên truyền láo khoét của họ. 
Hãy nghê Tiểu Tử kể chuyện “Chợ Trời”rằng : “ngày cách 
mạng thành công”, chánh quyền đã “cách mạng” chợ trời ráo 
riết. Nay càn quét chổ này, mai càn quết chỗ kia. Chợ trời rách 
nát te tua. . .” Rồi ông than thở :”Thật bất ngờ và cũng thật là 
bất thường làm tôi phải lấy ngay “tư thế cảnh giác”. Do bản 
năng và nhứt là thói quên sau này – tôi muốn nói sau cuộc 
đổi đời vĩ đại – lúc nào cũng phải thủ thế luôn luôn coi chừng 
hành động của mình, luôn luôn coi chừng người chung quanh 
. . . Bởi vì không biết lúc nào trắng lúc nào đên, không biết ai 
là ai nữa. Thấy chẳng còn ai tin ai nên tôi chẳng dám tin ai. 
Vậy là lúc nào cũng có ngay một phản ứng rất . . .thời đại : 
nghi ngờ.” 

Một nhà tâm lý xã hội học cho rằng con người phải mang 
bộ mặt khác nhau khi đối diện với hoàn cảnh khác nhau 
(prêsêntation of thê sêlf). Tiểu Tử nói về “Cái Mặt” như sau: 
“Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “dặm 
mặt” sao cho đúng với cái “vai”. Để khi bước ra sân khấu, 
khán giả nhận ra ngay “thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, 
thằng dữ” v.v   Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã 
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được Nhà Nước “vẽ lọ bôi hề” thành những khuôn mặt . . . 
không giống ai, để đóng vai “nhân dân làm chủ trên sân khấu 
cách mạng, trong vở trường kịch “Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, Nhân dân làm chủ”. Trên sân khấu chánh trị Việt 
Nam bây giờ .... mỗi người đều có “lận lưng” vài cái mặt nạ, 
để tuỳ hoàn cảnh, tuỳđối tượng mà đêo lên cho người ta 
“thấy mình là ai” (dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của 
mình). . . Điểm đặc biệt là ông nào bà nào cũng muốn thiên 
hạ chỉ nhìn thấy có “cái mặt của mình” trong đám bộ mặt 
đang múa may quay cuồng trên sân khấu .” 

“Ngoài ra”, thêo Việt Hải, “ông viết truyện đề cao sự luân 
lý, đạo đức trong cuộc sống như trong các bài Người Viết 
Mườn, Những Hình Ảnh Đẹp… Trong nét chất phác mộc mạc 
của cốt truyện do ông gầy dựng, hay nét chân văn bình dị của 
ngồi bút Tiểu Tử thường chứa một nhân sinh quan cao đẹp, 
hay nếp triết lý sống thanh tao của văn hoá Việt Nam”. Nhân 
sinh quan cao đẹp và triết lý sống thanh cao của Tiểu Tử thêo 
nhận xét của nhà văn Việt Hải không xa với những câu đối 
trước cổng trường Pêtrus Ký thuở nào: 

 “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt 

 Tây Âu khoa học yếu minh tâm”                          

và cái căn cước quốc gia dân chủ, tự do, nhân bản của người 
Việt Nam bây giờ. 

Với những ý nghĩ đó, chắc tôi phải xin làm bà con xa xa 
với Võ Hoài Nam. Tôi nhỏ hơn Võ Hoài Nam 3 tuổi, làm êm 
anh ấy chắc cũng được. Cám ơn và kính chào. 
 
Nguyễn Thanh Liêm, 
Cụu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên 
VNCH, 
Chủ Tịch Lê Văn Duyệt Foundation. 
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Viên ngọc quí tỉnh Tây Ninh:  

TIỂU TỬ VÕ HOÀI NAM 
                                                                                                 

D Ư Ơ N G  T Ử 
                             

“Cố quốc đậm đà tình TIỂU TỬ 
Trời Tây thắm thía điệu HOÀI NAM” 

Vương Văn Ký 
 
 

I. TIỂU TỬ VÀ TÔI 

      To i va  Tiểu Tử có ti nh đòng mo n, chúng to i cu ng học tại 

TRƯỜNG PÊTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ. Hòi đó, tỉnh TA Y NINH 
chưa có trươ ng Trung học, nê n học sinh học hết ba ̣ c Tiểu học 
phải thi tuyển va o Trươ ng PÊTRUS KÝ để học tiếp lê n ba ̣ c 
Trung học. To i ở tỉnh BIÊ N HÒA va  học sinh Tiểu học các tỉnh 
la n ca ̣ n khác như BÀ RỊA, BÌNH DƯƠNG (THỦ DÀU MO ̣ T), kể 
cả LONG AN, MỸ THO, GÒ CO NG, BẾN TRÊ (KIẾN HÒA) cu ng 
muón thi va o trươ ng  PÊTRUS KÝ, mo ̣ t trươ ng lớn, có uy tín, 
đa  đa o tạo nhiều ngươ i ta i gỉỏi để phục vụ đát nước. 

       Lúc mới khai giảng, na m 1927, trươ ng có tê n la  Collê gê 
dê COCHINCHINÊ (Trươ ng Trung học Cáp II NAM KỲ) cu ng 
như mo ̣ t só trươ ng trung học Cáp II khác như Collê gê Dês 
Jêunês Fillês (Trươ ng Nư  Trung học Cáp II tức la  Trươ ng NỮ 
GIALONG), Trươ ng Collê ge Le Myre de Vilers (Trươ ng Trung 
học cáp II NGUYỄN ĐÌNH Chiểu), trươ ng Collê gê Dê CÀN 
THƠ, (Trươ ng Trung học cáp II PHAN THANH GIẢN) v.v..Tát 
cả đều chỉ la  Trươ ng Trung học cáp II (Collê gê). Đến na m sau, 
na m 1928, Thóng đóc Nam Ky  (Gouvêrnêur dê la 
COCHINCHINÊ) BLANCHARD DÊ LA BROSSÊ, nha n dựng 
tượng Nha  Bát ngư  học PÊTRUS KÝ tại co ng viê n trước Dinh 
Thóng Đóc (Palais du Gouvêrnêur tức Dinh Đo ̣ c La ̣ p sau này) 
mới  láy tê n o ng PÊTRUS KÝ đa ̣ t cho trươ ng va  đỏi tha nh 
Trươ ng Cáp III: LYCẾÊ PÊTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ. Học sinh 
các Trươ ng Trung học cáp II (Collê gês) khi học hết lớp, phải 
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xin chuyển qua PÊTRUS KÝ. Điều này giải thích tại sao 
Trươ ng Pêtrus lại có mo ̣ t só nư  sinh.  

      Mo ̣ t điểm càn nhán mạnh ở đa y la  tê n O ng PÊTRUS KÝ đày 
đủ la  JÊAN BAPTISTÊ PÊTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ. ‘JÊAN 
BAPTISTÊ PÊTRUS” la  tê n đạo, tê n thánh (như bê n Pha ̣ t giáo 
thi  có PHÁP DANH) chứ kho ng  phải tê n Pháp, tê n TA Y, như  
có ngươ i có ti nh xuyê n tạc cho la  O ng PÊTRUS KÝ đa  nha ̣ p 
quóc tịch PHÁP, điều ma  o ng đa  nhiều làn tư  chói du  phải bỏ 
hết quyền lợi va  tính mạng bị đê dọa. Do đó,  la  tê n thánh, chư  
La tinh nê n tư  “PÊTRUS” kho ng có dáu sác (accênt aigu) trên 
chư  Ê. 

    Trươ ng dạy thêo chương tri nh PHÁP ( Ênsêignêmênt 
francais), du ng tiếng Pháp la m chuyển ngư , tiếng Viê ̣ t va  
tiếng Hán chỉ được dạy rát ít giơ  như la  ngoại ngư  va  được 
gọi la  “Annamitê” va  “Caractê rês Chinois”. Học sinh  va o 
trươ ng bị bát buo c phải nói tiếng Pháp, kho ng được nói tiếng 
Viê ̣ t, cho du  tro  chuyê ̣n với nhau, nếu bị bát ga ̣ p nói tiễng Viê ̣ t 
sê  bi ̣phạt cám túc (consignê), cho nê n chúng to i mới nói mỉa 
la :”Nos ancêtres sont des Gaulois:”: Tổ tiên chúng ta là dân tây 
( GAULÊ la  tê n cỏ của nước Pháp, Gaulois  la  ngươ i xứ Gaulê 
tức la  ngươ i PHÁP, ngươ i TA Y). Như va ̣ y chúng ta tháy tiếng 
Pháp pha n biê ̣ t “collê gê” la  trươ ng trung học cáp II (Prêmiêr 
Cyclê) co n “Lycếê” la  Trươ ng Trung học cáp III (sêcond 
cyclê) va  trươ ng PÊTRUS KÝ la  trưởng Miền Nam đàu tiê n có 
Cáp III. 

      Ti nh đòng mo n của chúng to i được na ng lê n mo ̣ t ba ̣ c, khi 
to i học mo n Sử Địa (Histoirê & Gếographiê) Lớp Đê ̣  Tứ Hê ̣  
Cao Đảng Tiểu Học Đo ng Dương ( 4ê mê Annếê dê 
l’Ênsêignêmênt Primairê Supếriêur Indochinois) với giáo sư 
VÕ THÀNH CỨ, tha n phụ của Tiểu Tử. O ng la  mo ̣ t Nha  Sử học, 
mo ̣ t Giáo sư dạy Sử Địa có tri nh đo ̣  va  tinh thàn yê u nước, 
mo ̣ t nha  cách mạng, mong đáu tranh cho nền đo ̣ c la ̣ p va  tự 
do của đát nước. thoát khỏi ách đo  ho ̣  của thực da n PHÁP.     

      To i tha ̣ t sự kính phục Thày to i ở ba điểm:  

     1/ Thày to i la  mo ̣ t nha  cách mạng cha n chính, có tinh thàn 
yê u nước nòng na n. Tuy la m viê ̣ c cho Pháp. dưới chế đo ̣   
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Pháp, với ngươ i Pháp, nhưng như ng ba i giảng của thày luo n 
hướng về đát nước, da n to ̣ c, nếu nghê giảng va  tinh ý thi   sê  
tháy ngay, cho du  học sử nước Pháp cu ng va ̣ y, nê n đo i khi 
chúng to i lo sợ cho thày. Mo ̣ t điều cu ng rát “tra n trọng” càn 
nê u ra đa y la  phàn đo ng như ng giáo sư ngươ i Pháp của chúng 
to i, ở trung học cu ng như đại học la  như ng ngươ i trí thức, 
kho ng như bọn thực da n cai trị, họ yê u VIÊ ̣ T NAM, yê u mến 
học sinh Viê ̣ t Nam, yê u da n to ̣ c VIÊ ̣ T NAM, họ bát  nhãn với 
chính sách cai trị đa n áp, bóc lo ̣ t của bọn thực da n Pháp. Đó 
la  các giáo sư như: 

     -Giáo sư mo n Sử Điạ COCARDIÊR, ngươ i rát phóng 
khoáng, thićh thể thao, nhát la  mo n cưởi ngựa tha nh viê n Ho ̣ i 
Cêrclê Hippiquê tại sa n Tao Đàn (VƯỜN BÒ-RÔ = Jardin dês 
Bêaux Jêux). O ng  nói thảng với chúng to i: “Biết chừng nào  
tụi bây mới thoát cảnh bị đô hộ?”. Co n daỵ mo n Điạ lý, o ng 
kho ng du ng bản đò in sản, bản đò ở trong đàu o ng, bát  đàu 
o ng cho xóa bảng tha ̣ t sạch, ròi thi  tay càm nám phán đủ ma u, 
miê ̣ng giảng, giảng đến đa u vê  va  ghi lê n bảng đến  đó, mỏ 
dàu ở đa u, ma u gi , mỏ sác ở đa u, ma u gi , tha nh phó na o ở đa u, 
hải cảng na o ở đa u. Họ sinh mê  luo n. Chính vi  học Sử Địa linh 
đo ̣ ng với quý thày như GS VÕ THÀNH CỨ, GS COCARDIÊR ma  
chúng to i yê u thích mo n Sử Địa va  trở tha nh GS mo n Sử Địa,  
ma  sinh viê n của to i như TO N THỌ GIAO, quê  Trảng Bàng, 
cu ng tha nh giáo sư  mo n Sử Địa. 

      -Giáo sư Dê la GOUTTÊ, dạy mo n Pháp va n, có ba  vợ dạy 
bê n Mariê Curiê, ma  khi đi thi ván đáp (Oral) Tú Ta i Pháp 
(Baccalaurếat) chúng to i sê  bi ̣ba  hỏi ván đáp. Mo ̣ t ho m tự 
nhiê n o ng nói:”Tao nói với Bả rồi” – Thầy nói gì với Cô hả 
Thầy? Chúng to i hỏi dòn da ̣ p – “Tao nói tụi bây vô thi gặp bả, 
chỉ cần trình thẻ Học Sinh PETRUS KÝ là “automatiquement 
bả cho tụi bây 5 điểm”, còn tụi bây nói được gì thêm  thì được 
thêm điểm.”  

       -Giáo sư OLM dạy mo n Sciêncês Physiquês (Physiquê & 
Chimiê =Lý Hóa), chòng Ba  phục vụ trong qua n đo ̣ i viễn 
chinh Pháp, được đỏi về Pháp, đáng lý phải mư ng lám nhưng 
bả khóc bu  lu bu  loa vi  phải bỏ tụi to i nửa chư ng. 
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       -Giáo sư Dê LAPORTÊ thi  cuói tuàn cho phếp chúng to i 
đến nha  ba  vui chơi, ca hát, thức a n để sản trong tủ lạnh, cứ  
tu y tiê ̣n du ng, có khi co n tỏ chức “bal” nư a. Đó là vì bả thương 
học sinh chúng to i nghê o, thiếu thón so với học sinh các nước 
khác.    

      2/ Thầy tôi  Thày VÕ THÀNH CỨ, nói tiếng Pháp rát 
chuản, giảng ba i bàng tiếng Pháp, như ngươ i Pháp chính 
cóng la m  bọn to i rát mê . Sau này chính to i cu ng dạy tiếng 
Pháp, nhưng giọng nói của to i kho ng hay, ròi lại dạy tiếng 
Anh nhưng  giọng nói cu ng kho ng chuản vi  lai giọng Pháp (!) 
nói tiếng Anh như Tây nói, va  đo i khi Ta y-My  lãn lo ̣ n, đề huề.  

       3/ To i mến quê  hương TA Y NINH của thày nói chung va  
TRẢNG BÀNG-GÒ DÀU của Thày nói riê ng vi  có nhiều vị giáo 
sư, nha n viê n tư  TRẢNG BÀNG-GÒ DÀU về  phục vụ tại 
Trươ ng Petrus Ký của chúng to i như thày Tăng văn Chương, 
Tỏng Giám thị, thày Ngô Lễ Nhạc, Giám thị, GS Tôn Thọ Giao 
(cựu học sinh của to i)...Làn na o về Trảng Ba ng, Go  Dàu xuóng, 
các vị này cu ng mang trái ca y như ma ̣ n, vú sư a, ỏi...cho các 
con tôi. 

 
II. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TIỂU TỬ 

Tiểu Tử la  bút danh của VÕ HOÀI NAM. Hoa i Nam = Nhớ 
Phương Nam, nhớ Miền Nam, Viê ̣ t Nam. Tê n của mha  va n gợi 
nhớ biê ̣ t hiê ̣u của nha  cách mạng Phan Bội Châu: Phan Sào 
Nam. Sa o Nam = La m tỏ hướng Nam, phương Nam, ca nh ca y 
phía Nam.  

                “Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi”  

      Hản la  khi đa ̣ t tê n cho đứa con duy nhát, con mo ̣ t, Thày 
to i, giáo sư VÕ THÀNH CỨ tại Lycếê PÊTRUS KÝ, đa  ngụ ý 
nhác  nhở con phải luo n luo n nhớ đến quê  hương Viê ̣ t Nam, 
nhớ đến Miền Nam Viê ̣ t Nam va  Tiểu Tử đa  nhớ lơ i cha da ̣ n: 
nhớ VIÊ ̣ T NAM trong máy na m du học va  nhớ VIÊ ̣ T NAM suót 
đơ i tư  lúc lưu vong bê n Pháp đến nay.  

      Anh sanh nga y 19 tháng 7 na m 1930 tại Trảng Bàng, quận 
Gò Dầu Hạ, Tỉnh Tây Ninh, mo ̣ t trong 21 tỉnh của Miền Nam 
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lúc báy giơ , nàm ở tả ngạn so ng Vàm Cỏ, phía Ta y Bác thủ đo  
Sa i Go n, giáp ranh với Kampuchea. Tha n phụ la  mo ̣ t nha  cách 
mạng, giáo sư PÊTRUS KÝ VÕ THÀNH CỨ. Sau khi tót nghiê ̣p 
trươ ng PÊTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ, anh được gia đi nh cho đi 
du học bê n Pháp va  đa ̣ u bàng ky  sư ở Marseille, mo ̣ t tha nh 
phó lớn, mo ̣ t cảng lớn  ở Miền Nam nước Pháp co n to i thi  thi 
vo  trươ ng sư phạm. Về nước năm 1955, niê n học 1955-1956, 
anh dạy mo n Sciêncês Physiquês (Lý Hóa) tại trươ ng Petrus 
Ký, nhưng cuói niê n học, tư  tháng 10 / 1956, anh chuyển 
sang la m viê ̣ c tại hãng xa ng dàu Shell cho đến nga y 
30/4/1975, giư  chức vụ giám đóc kho xa ng Nhà Bè, lê  di  
nhiê n hợp với khả na ng chuyê n mo n của anh va  lương bỏng 
cu ng cao hơn nghề dạy học.Trong thơ i gian này, anh có hợp 
tác với báo TIẾN va  giư  mục biếm va n “Trò đời”, chuyê n “móc 
lo ” như ng nha n va ̣ t, như ng sự viê ̣ c kho ng gióng ai ma  cu ng 
kho ng gióng con giáp na o, nhưng chỉ la  “sương sương” tho i, 
như anh thươ ng ta m sự. Với bản chát nha n ha ̣ u, với giọng 
va n dễ da i, anh kho ng cay đáng, hàn học, ác đo ̣ c với ai, với 
viê ̣ c gi , ma  chỉ nhệ nha ng chỉ ra khuyết điểm, ngay cả đói với 
chính quyền cộng sản.  

    Sau nga y mát nước, cu ng như toa n da n Viê ̣ t Nam, Anh đa  
phải sóng trong ti nh trạng bị áp bức, nghê o túng,thiếu thón 
mát tự do, dưới chế đo ̣  Co ̣ ng Sản trong 3 na m. Chiụ kho ng 
nổi, cuói na m 1978, với sự “đóc thúc” của mệ anh, anh đa  dãn 
hai đứa con lớn của anh vượt biê n, may mán thoát sang được 
trại tị nạn Ma  Lai va  đàu na m 1979 được cho định cư tại 
Pháp. 

    Ga ̣ p lúc kinh tế Pháp đang tri  trê ̣ , khó kiếm viê ̣ c la m va  sản 
dịp may có viê ̣ c la m tót bê n CO TÊ D’IVOIRÊ (Bơ  Biển Nga ) 
PHI CHA U, anh liền sang đó la m viê ̣ c luo n mo ̣ t lê o 12 na m: 
la m cho ha ng ĐƯỜNG MÍA của Nha  Nước tư  1979 đến 1982 
va  CO NG TY DÀU SHÊLL CO TÊ D’IVOIRÊ tư  1982 cho đến khi 
về hưu na m 1991. Tưởng cu ng nê n giải thićh, ngươ i Pháp hay 
ngươ i có quóc tịch Pháp, đi la m viê ̣ c ở nước ngoa i, như Phi 
Cha u, Viê ̣ t Nam, Đo ng Dương,.đảo RẾUNION, MADAGASCAR 
...lương tự đo ̣ ng ta ng lê n (automatiquêmênt augmêntế) do 
khoảng tiền “xa xứ” (êxpatriation), ma  lại co n được kính 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

34 
 

trọng, nể nang, chứ nê u kho ng thi  có ngươ i thác mác tại sao 
trón bỏ xứ DA VÀNG VIÊ ̣ T NAM, Tiểu Tử kho ng ở Pháp lại 
chạy tuót sang các nước PHI CHA U da đên va  la m viê ̣ c ở đa y 
suót 12 na m! Buòn nhớ gia đi nh va  mệ gia . Anh cu ng đa  bảo 
la nh vợ con qua va  chính ở xứ Co tê d’Ivoirê xa xo i này, đơ i 
sóng đơ  mát mỏ, yê n tỉnh, ít huyê n náo như ở chính quóc  va  
vi  nhớ mệ, nhớ nha , nhớ đòng ba o, nhớ quê  hương đang 
hoàng hoại dưới ách đo ̣ c ta i co ̣ ng sản, Anh bát đàu viết truyê ̣n 
ngán trong thơ i gian “lưu đa y” bê n Phi Cha u này. Hai tiếng 
“Lưu đa y”được anh du ng, có lê  anh dịch tư  tiếng Pháp 
“ÊXILẾ” du ng để chỉ ti nh trạng như ng nha  va n vi  lý do chính 
tri ̣ma  phải sóng LƯU VONG, phải viết va n tư  nước ngoa i, chứ 
kho ng được viết tư  trong xứ sở của mi nh! 

Tư  na m 1991 anh về Pháp nghỉ hưu, soạn các ba i viết để 
in 2 Tuyển Ta ̣ p “NHỮNG MẢNH VỤN (2004 - do La ng va n 
TORONTO Xuát Bản 2002 ) va  “BÀI CA VỌNG CỎ” (2004) 
cu ng do La ng Va n xuát bản) va  hiê ̣n anh đang có dự tính tái 
bản ta ̣ p “NHỮNG MẢNH VỤN” va  chuản bị in Tuyển Ta ̣ p III 
“CHỊ TƯ Ù”. Cả 3 tựa đề tuyển ta ̣ p la  ba tựa đề của 3 chuyê ̣n 
ngán xuát sác in trong mõi tuyển ta ̣ p. 

Anh cu ng có làn trở về VIÊ ̣ T NAM tha m NGƯỜI MỆ GIÀ 
THA N YÊ U tư  la u xa cách (2002) va  vư a qua với tuỏi gia  anh 
cu ng phải nha ̣ p viê ̣n hết mo ̣ t thơ i gian (2015). Hiê ̣n nay thi  
sức khỏê anh tuy có yếu đi nhưng vãn co n ỏn định, chác la  
co n sóng thê m mươi na m nư a. Mong được xêm thê m như ng 
TRUYÊ ̣ N MỚI xuát sác của anh. 

 

III. VĂN NGHIỆP CỦA TIỂU TỬ 

Ngoa i viê ̣ c viết Truyê ̣n ngán xuát sác, TIỂU TỬ co n có 
mo ̣ t thơ i gian khá da i viết báo, khi hợp tác với Báo TIẾN va  
giư  Mục Biếm va n “TRÒ ĐỜI”. Với bản tánh phúc ha ̣ u va  lơ i 
va n nha  nha ̣ n, tác giả chỉ cha m biếm mo ̣ t cách nhệ nha ng với 
mục đićh nhác nhở sửa đỏi, chứ kho ng du ng lói va n cha m 
biếm cay đo ̣ c, tho  bạo. Lói “móc lo ” nhệ nha ng này rát dễ tháy 
ba ng bạc trong hàu hết cả truyê ̣n ngán của tác giả ma  chúng 
ta sê  đề ca ̣ p sau đa y. 
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Ngoa i ra, Tiểu Tử co n có biê ̣ t ta i vẽ tranh màu về phong 
cảnh miền quê , ma u sác vui tươi, linh đo ̣ ng, ha i ho a. To i chỉ  
được nhi n tháy các tranh vể của Anh trê n Intêrnêt, tha nh ra 
kho ng dám lạm ba n va  trong ba i viết này xin chỉ đề ca ̣ p đến 
va n ta i của Tiểu Tử trong các truyê ̣n ngán ma  tho i. 

     Kiểm kê  lại thi  tháy to i chỉ mới đọc được của Tiểu Tử 
khoảng bốn mươi truyện đọc hoa i kho ng hết vi  có truyê ̣n 
quá cảm đo ̣ ng đọc đi đọc lại nhiều làn, nhát la  như ng truyê ̣n 
ma  tác giả đề ca ̣ p đến chińh Anh va  gia đi nh Anh như NO ̣ I, 
THÀNG CHÓ ĐỂ CỦA MÁ, TO  CHÁO HUYẾT (sê  nói sau). Nếu 
xếp thêo thứ tự abc thi  có: Ba i Ca Vọng Cỏ, Cái Loa, Cái Ma ̣ t, 
Cái Miê ̣ng, Chị Tư Ù...cho đến To  Cháo Huyết, To i Đi Bàu, To i 
Nàm Gác Tay Lê n Trán, Viết Mo ̣ t Chuyê ̣n Ti nh, Xiú va  mo ̣ t 
truyê ̣n mới la  Thày Na m CHẾN bó của anh KIỂU. Ngươ i mi nh 
đa ̣ t tê n hay “có da y có nhợ”. Hể chến thi  phải có Kiểu. hoa ̣ c 
Đá, hoa ̣ c Sa nh Sứ. Có Sum thi  phải có Hiê ̣p, có Long thi  phải 
có Phụng, có Ta m thi  phải có Trí... 

 

A.  HÌNH THỨC 

Anh đa  sử dụng loại TRUYÊ ̣ N NGÁN, dễ đọc, dễ hiểu, dễ 
kết thúc, đọc kho ng tháy chán,  với như ng nha n va ̣ t “bi nh 
thươ ng”, như Thiḿ Xảm, A Xíu, như ng điạ danh  gàn gủi dễ 
nha ̣ n ra với như ng con so ng, con suói  So ng Va m Cỏ, So ng Cái, 
Rạch Bu  Xu, Rạch NO.  Như ng truyê ̣n ngán này anh chọn đa ng 
trong ba ta ̣ p, mõi ta ̣ p mo ̣ t só truyện ròi du ng tựa của mo t 
truyện cảm đo ̣ ng nhát, ý nghi a nhát để la m tê n chung cho 
toa n ta ̣ p. 

TẬP I : NHỮNG MẢNH VỤN (2004) Ta ̣ p Truyê ̣n đàu tay  
gòm 19 truyê ̣n, da y 240 trang gòm như ng truyê ̣n như Như ng 
Mảnh Vụn. To i Đi Bàu, Cái Ma ̣ t, Cái Miê ̣ng... 

TẬP II : BÀI CA VỌNG CỔ (2006) gòm 14 truyê ̣n 237 
trang  gòm nh-ng truyê ̣n như Ba i Ca Vọng Cỏ, Giọt Mưa Trê n 
Tóc, La m Thinh, No ̣ i, O ng Gia  Bươi Đóng Rác... 

TẬP III: CHỊ TƯ Ù.  Dự tru  sê  ra mát Ta ̣ p III nhan đề Chi ̣
Tư Ù gòm như ng truyê ̣n co n lại va  mới sáng tác. 
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Như ng tư  ngư , như ng ca u va n được sử dụng mo ̣ t cách 
tự nhiê n, bi nh da n, kho ng càu ky , kho ng trau chuót, trơn tuo ̣ t 
như lơ i nói” (tha nh ngư  O ng Trương Vi nh ký du ng) dễ 
thương, gàn gủi, ma  chúng ta có thể bát ga ̣ p nhan nhản trê n 
tư ng do ng chư , tư ng ca u chuyê ̣n như “thời tiết đi trật lất”, 
“Hai, coi nhè”, “xăn quần túm áo”. “mấy trái dái mít”, “ừa”, 
“Bồ”, “bàn tay tổ nái”, “tụi cóc cắn cách mạng”, “tao đấm 
thèm”, “cha, xa ớn há”, “thằng Hai con tao coi vậy mà gan”, 
“nghỉ ngơi cho tỉnh mỉnh”, “nhà Sàn tổ chản”, “thím mạnh hả”, 
“làm bộ giật mình”, “bây giờ ai cũng đạp xe hết hơi, rồi cũng 
quen hà”, “tiệm có bốn năm cái bàn lận”, “thằng chả”, “ngon 
không chê được”, “vàng khè”, “cầu bơ cầu bất”, “ngọn lửa đèn 
khò”, “gần xịt hè”, “hai cái vú teo nhách”, “loạn xà ngầu”, “sanh 
ai không thăm, má nằm chèo queo’. “trông khô nước mắt””trôi 
sông lạc chợ”..nhiều lám kho ng “kể” hết được. 

        Giọng va n của Tiểu Tử phản phát khuynh hướng va n 
phong giản dị của BÌNH NGUYÊ N LO ̣ C va , giọng va n HÒ BIỂU 
CHÁNH, giọng va n  Miền Nam, sa ̣c mu i so ng rạch Cư u Long, 
Đòng Nai. Ngay như hi nh bi a của các tuyển ta ̣ p, cu ng hết sức 
giản dị, kho ng hi nh ảnh, ròi thi  kho ng lơ i giới thiê ̣u. Lơ i Tựa, 
Đề Bạt, Phi Lo ̣  gi  cả, chỉ có Êmail của con anh ở  CALI để tiê ̣n 
liê n lạc, va ̣ y tho i. Ngay như Bút danh TIỂU TỬ của tác giả 
cu ng biểu lo ̣  vể khiê m tón:Tiểu Tử, mo ̣ t ngươ i trung niê n, 
nhỏ nhán, khiê m tón, kho ng hơn ai, kho ng la  “Đại tử”, kho ng 
hơn ai, kho ng đua tranh với ai. Ngay như viê ̣ c di chuyển hàng 
nga y cu ng thể hiê ̣n tính giản dị, khiê m tón, tiết kiê ̣m. Trước 
na m 1975 thi  đi xê Con Bọ Bêêtlê mo ̣ t hiê ̣u xê của Đức 
VOLSKWAGÊN. Nhỏ, gọn, ít hư, ít tón xa ng, chiếc xê này, sau 
75, thi  gở bán dàn sóng la y lát chỉ co n trơ mo ̣ t cái sươ n, rủi 
có ai hỏi mi nh la m nghề gi  thi  trả lơ i “la m nghề bán đò a n”, 
kho ng phải bán fast food ma  la   bán đò va ̣ t trong nha  để có 
tiền mua thức a n. 

 

B. NỘI DUNG 

         Tát cả truyê ̣n của TIỂU TỬ đều có no ̣ i dung rát súc tích, 
cảm đo ̣ ng , mõi truyê ̣n có mo ̣ t cót truyê ̣n riê ng la m rung đo ̣ ng 
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lo ng ngươ i, va  đề cao lý tưởng tự do nha n bản, nền lua n lý. 
đạo đức của Chế đo ̣  Xa  ho ̣ i Viê ̣ t Nam co ̣ ng Ho a, đòng thơ i 
cha m biếm chế đo ̣  Co ̣ ng sản đo ̣ c ta i, ngu dót, tước đoạt quyền 
tự do ca n bản của con ngươ i va  la m nghê o đói nha n da n. 

          Có thể chia Truyê ̣n của Tiểu Tử ra  la m hai loại chính: 
Loại Tự truyê ̣n la  loại tác giả tự nói về mi nh va  gia đi nh mi nh 
va  loại truyê ̣n “tha nha n” Kể chuyê ̣n ngươ i khác ma  tác giả 
được biết, được chứng kiến. Xin kể ra đa y mo ̣ t so  truyê ̣n tiê u 
biểu: 

 

   1/ Loại Tự truyện có thể kể như To  Cháo Huyết, No ̣ i, 
Thàng Chó Để,To i Đi Bàu... 

-Tô Cháo Huyết kể chuyê ̣n sau na m 1975 Tác giả nghê o, 
đạp xê mê ̣ t, thê m, đói khi đi ngang qua xê bán CHÁO HUYẾT 
của Thiếm Xảm ở nga  Ba ĐINH TIÊ N HOÀNG-TRÀN QUANG 
KHẢI (DAKAO) đói diê ̣n với Rạp hát Casino DAKAO, va  tám 
lo ng tót của ngươ i bi nh da n như Thiếm Xảm, bán chịu, bán 
thiếu ma ̣ u lúi (kho ng tiền), bán thiếu, chư ng na o có tiền trả, 
lại co n ta ̣ ng cho di a vo ng chếo quảy khiến tác giả rơi nước 
mát va  to  cháo huyết ho m đó la  to  cháo huyết ngon nhát 
trong đơ i của tác giả. Ma  tha ̣ t, lúc báy giơ  to i cu ng đói như tác 
giả va  nghê tác giả kể về to  cháo huyết ”ăn chiụ” to i cu ng bát 
thê m. 

- Nội  kể chuyê ̣n gia đi nh tác giả sau 1975 nghê o đói, mõi 
là tha n mãu tác giả tư  nha  quê  TRẢNG BÀNG xuóng SÀI GÒN 
tha m con cháu la  đêm thức a n xuóng tiếp tế, làn này su y bị 
tịch thu lon go  mơ  nước (lon ho ̣ p sư a guizot kho ng đựng mơ  
nước) vi  bị tó cáo về to ̣ i “buo n la ̣ u”. Tói ho m đó ba  “xúi” con 
dãn cháu đi vượt biê n“. Tác giả tha ̣ t xúc đo ̣ ng : Mệ gi  gàn 80 
tuỏi ma  cam ta m chiụ đựng nõi đau cát ruo ̣ t khi khuyê n con 
cháu vượt biê n. Chỉ  có chế đo ̣  Xa  Ho ̣ i Chủ Nghi a mới xảy ra 
chuyê ̣n đỏi đời như va ̣ y!  Chính mệ to i cu ng đa  tư ng bảo 
tôi:”Ở không được thì đi. Tao gìa tao chết , chớ tao có sống đời 
ở đây đâu?” , Co n tha n mãu Tiểu Tử  bảo con ba  dát 2 thàng 
cháu no ̣ i của ba  đi vi  ở lại sê  bị bát đi lính, đưa sang hy sinh 
thí qua n ở chiến trươ ng kampuchêa. 
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-Thằng Chó ĐẺ CỦA MÁ kể chuyê ̣n tác giả về tha m mệ 
sau khi vượt biê n sang Pháp được 54 na m, lúc báy giơ  ba  cụ 
đa  gàn tra m tuỏi co n o ng con đa  trê n “thát tha ̣ p cỏ lai hy”, ba  
vãn gọi ông bàng “Thàng chó để của má”. “Thằng chó đẻ của 
má ngủ chưa?” Nhớ lại 25 na m về trước, Ba  Cụ “đuỏi” O ng đi 
“để tao còn hy vọng sống thêm vài năm nữa”. Làn này o ng về, 
ba  cụ hỏi:”Thằng nào đó vậy?. O ng tr lơ i:”Dạ con”. Tha ̣ t cảm 
đo ̣ ng hết sức. Ba  chỉ co n 2 giọt nước mát để khóc mư ng ga ̣ p 
lại thàng con. Ha ng xóm chúc mư ng Ba :”Có Ông Hai dìa, chắc 
Bà Cố sống thêm vài năm nữa à ông Hai”. Tháy trong nha  có 
đủ thứ bàng huy chương, hua n chương, hạng nhứt, hạng ba,  
O ng có hỏi có thưởng tiền kho ng , thi  ba  bảo nghê nói có ma  
chưa tháy ( chác la  máy thàng càm quyền địa phương chia 
nhau hết ròi!). Co n cái quan (ho m) dươ ng gia , kho ng phải cái 
đa  có lúc o ng đi ma  ba  đa  cho máy làn ròi. 

-Tôi Đi Bầu Sau nga y 30/4 làn đàu tiê n tác giả đi bàu 
thêo kiểu Cách Mạng: Đảng cử da n bàu, nha  càm quyền địa 
phương ta ̣ p hóp da n lại học ta ̣ p bàu cử. Họ  phát biểu: Khác 
với thời ngụy, ứng cử loạn xà ngầu, vàng thao lẫn lộn, chẳng 
biết ai là ai hết. Bây giờ trong chế độ chúng ta, Đảng có bổn 
phận chọn người đứng đắn, có đạo đức cách mạng, để đề nghị 
nhân dân bầu. Như vậy nhân dân khỏi sợ chọn lầm người như 
ta vẫn thường thấy trong thời ngụy trước đây” Ròi láy ra danh 
sách 12 tê n, bảo gạch 2 tê n cuói cu ng co n lại 10 tê n, đêm bỏ 
va o thu ng phiếu. Hề quá. To i gạch hai tê n ở phía trê n. Kết quả 
báo cáo 99,99% có điều kho ng tháy ma ̣ t ứng cử viê n na o hết. 
Chú Bảy thợ hò xóm to i phát biểu:”Mẹ! Đã bảo nhắm mắt bầu 
mà đòi thấy làm khỉ gì, hả?”.  Đa y la  làn đàu tiê n va  cu ng la  làn 
cuói cu ng to i đi bàu quóc ho ̣ i Viê ̣ t Co ̣ ng bởi vi  sau đó to i đa  
nhám mát vượt biê n!              

       Loại TỰ TRUYÊ ̣ N này khá nhiều, rát cha n tha ̣ t va  cảm 
đo ̣ ng, xin để làn sau sê  tiếp tục đề ca ̣ p tiếp. 

 

   2/ Loại Truyện Tha Nhân Giơ  thi  xin sang loại thứ hai la  
LOẠI ĐỀ CA ̣ P ĐẾN THA NHA N. Loại này cu ng gòm nhiều ba i 
viết trung thực va  cảm đo ̣ ng lám , đề ca ̣ p đến ti nh ngươ i, sự 
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mát mát lớn lao về cả 3 ma ̣ t VA ̣ T CHÁT, TINH THÀN va  TÌNH 
CẢM do nga y 30/4 ma  Co ̣ ng Sản gọi la  “TÁI TẠO“ va  “ĐỔI 
ĐỜI” ga y ra. Mo ̣ t tê n Tràn Thế Xương na o đó ca tụng NGÀY 
CHÓ CHẾT này đa  bị đòng nghiê ̣p la m thơ chửi: 

                    “Ơn tái tạo, xương không còn thịt 

                    Nghĩa đổi đời, trần thế một Cụ Hồ!”   

- Bài Ca Vọng Cổ  kể chuyê ̣n mo ̣ t ngươ i Viê ̣ t (có thể la  chính 
tác giả) sang Phi Cha u la m a n, bát ngơ  ga ̣ p mo ̣ t thanh niê n da 
Đên My  góc Viê ̣ t tê n Jêan lê Viêtnamiên, biết ca Vọng cỏ. Tha ̣ t 
cảm đo ̣ ng khi nghê Anh ta bảo:” Bề ngoài là bên Nội con còn 
bề trong là bên Ngoại con nằm ở trong đây nè Bác” vư a nói 
anh ta vư a để tay lê n ngực va  vỏ nhệ về phiá trái tim., trong 
khi có như ng thàng to đàu lại muón mi nh la  TÀU KHỰA! 

-Chị Tư Ù Tuy chỉ la  mo ̣ t ngươ i bán cá ở chợ cá, chi ̣đa  da nh 
cho anh Út Cón thợ bạc mo ̣ t ti nh yê u quê  mu a nhưng tha ̣ t tha  
cha n chát. Va  tuy cuo c ho n nha n kho ng tha nh, chị vãn da nh 
cho anh út mói cảm ti nh sa u đa ̣m. Đến khi anh Út bị tê n co ng 
an trưởng bát giam để hỏi cung vi  ti nh nghi anh giáu va ng, va  
kết quả la  anh Ùt chết trong đòn Co ng An. Ngay đê m đó chi ̣
Tư xách con dao cha ̣ t cá, đến va n pho ng tê n co ng an trưởng 
bỏ đàu hán chết tươi xêm như hán đa  đền to ̣ i. 

-Tấm Vạc Giường  Nha n va ̣ t chánh xưng la  TO I, CHÚNG TA 
CŨNG GỌI Anh ta la  TO I. To i la m co ng giư  ruo ̣ ng cho ông Cả 
Bảy. Nhơ  tha ̣ t tha , siê ng na ng được o ng Cả thương, cát nha , 
cho giươ ng va  định cưới vợ cho. Giươ ng thi  ro ̣ ng ma  thiếu 
tám vạc nê n To i đa ̣ t la m mo ̣ t tám vạc mới bàng trê, nàm rát 
ê m va  mát, mơ ước sê  cu ng vợ  nàm chung hạnh phúc trê n 
tám vạc mới này. Mo ̣ t ước mơ hạnh phúc đơn sơ của ngươ i 
da n bi nh thươ ng như thế ma  cu ng đỏ vơ  vi  nga y quái ác xảy 
đến: nga y Miền Nam bị mát về tay bọn co ̣ ng sản. Chảng la , to i 
có yê u Huệ mo ̣ t co ng nha n lo  gạch va  đa  ngỏ lơ i xin cưới Huê ̣ . 
Ti nh hi nh khản trương, o ng Cả sai to i về Càn Thơ rước êm 
của o ng, nhưng gia đi nh êm của o ng vượt biê n đêm to i thêo 
luo n. Sang My  to i có la m viê ̣ c để có tiền về cưới Huê ̣ , nhưng, 
khi có đủ điều kiê ̣n ròi, to i trở về Viê ̣ t Nam ti m Huê ̣  thi  mọi 
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viê ̣ c đa  đỏi thay. O ng Cả va  nhiều ngươ i khác bị bát đưa đi 
mát tićh, co n Huê ̣  thi ...đa  ...láy chòng...Ta u khựa! 

-Làm Thinh Trước na m 1975, Lê  Tư la  mo ̣ t ngươ i khá tha nh 
co ng trong viê ̣ c la m a n, nhưng nga y 30/4/1975 a ̣ p đến. Mo ̣ t 
sớm mo ̣ t chiều, anh mát hết, cả 3 thứ quý báu của mo ̣ t con 
ngươ i anh đều mát hết. Uát ức nhưng kho ng la m gi  được nê n 
anh la m thinh. 

-Về của cải va ̣ t chát: Anh bị đánh tư sản, bị cướp đoạt, mát 
hết, tráng tay. Anh biết nếu anh ti m cách láy lại của cải thi 
trong hoa n cảnh thát thế như hiê ̣n nay thi  thát bại tro ng tháy 
ro  va  rót cuo ̣ c chỉ la  “Tiền mát ta ̣ t mang”, nê n anh đa nh LÀM 
THINH. 

-Về tinh thàn thi  quả nhiê n sau cú sóc va ̣ t chát đó, Anh mát 
hết tinh thàn phán đáu, nê n đa nh la m thinh. 

-Về ma ̣ t ti nh cảm thi  quả nhiê n sau hai viê ̣ c suy sụp về va ̣ t 
chát va  tinh thàn thi  viê ̣ c ti nh cảm gia đi nh cu ng đi thêo luo n: 
Tuy con anh vi  bỏn pha ̣ n phải bảo la nh anh ra nước ngoa i, 
nhưng ...Anh la m thinh ma  đi. Đi đa u? Khi cả ba ta i sản quý 
giá của đơ i ngươ i bị hết sạch? 

-Người Bán Liêm Sĩ  Anh cu ng suy sụp sau nga y 39/4/75, 
nhưng co n giư  được Liê m si  mo ̣ t thơ i gian khá la u. Cho đến 
khi qúa túng quản, chỉ co n mo ̣ t chiếc xê đạp, o ng cu ng trêo 
bảng bán nót, khi trêo bảng bán xê, o ng mới trực nhớ ra o ng 
co n mo ̣ t thứ quý giá hơn chiếc xê gáp máy làn, tại sao kho ng 
đêm ra bán nót: đó la  LIÊM SĨ nhưng ròi gia ̣ t mi nh nghi  lại 
NẾU BÁN NỐT CÁI LIÊM SĨ THÌ ÔNG KHÔNG CÒN GÌ CẢ! 

-Mùa Thu Của Cuộc Tình la  “ha ̣ u quả” đau thương của nga y 
Ba Mươi Tháng Tư Đên: BAO NHIÊ U GIA ĐÌNH ĐỎ VỠ, TAN 
NÁT, con xa cha vợ xa chòng, đúng y chang thuyết TAM VO  
của Co ̣ ng sản: Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo. 

Đi vượt biê n, Êm ghê này, Anh ghê kia, Êm thoát, Anh bi ̣
bát, Anh đến được bến bơ , Êm vu i tha y trê n biển cả...Có 
như ng gia đi nh, liều chết đi chung mo ̣ t chuyến, sóng chết có 
nhau: chết hết. Lại có như ng gia đi nh, kho ng đủ khả na ng 
nên ra đi kể trước ngươ i sau, mươ i na m, hai mươi na m, mươ i 
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la m na m (xa vợ), hai mươi la m na m mới ga ̣ p lại (như Tiểu Tử 
va  Tha n mãu) ... 

-Xíu Gia đi nh Xiú buo n bán ca  phê  ở Chợ Cu  bị đánh TƯ SẢN, 
mát hết của cải. Xiú yê u Anh Bảy mo ̣ t qua n nhân phục vụ tại 
Bo ̣  TỎNG THAM MƯU. Đu ng mo ̣ t cái , gia đi nh Xi u quyết định 
vượt biê n. Xíu chỉ có mo ̣ t buỏi chiều để vi nh biê ̣ t nhau. Họ 
đê o nhau trê n xê đạp, vo ng hết như ng nơi đa  chứng kiến mói 
ti nh của họ, Bến Bạch Đàng, Hò Con Ru a...Xiú khóc ra n rụa, 
nước mát ướt cả vạt sau áo sơ mi của ngươ i yê u, nhưng ròi 
Anh Bảy cu ng phải đưa ngươ i yê u về nha  để...chia tay. Kho ng 
ai biết Xíu có đến được bến bơ  na o kho ng vi  “Đi Chui Bán 
Chánh Thức” Việt Co ̣ ng chỉ cung cáp cho như ng chiếc ”tàu 
phế thải”, kho ng đủ tiê u chuản vượt đại dương va  do đó 
không bảo đảm tính mạng của người đi! 

- Giọt Mưa Trên Tóc Kim va  Nghi a yê u nhau, đa  tư ng trú 
mưa trê n đươ ng Hai Ba  Trưng, trước cửa mo ̣ t tiê ̣m gia y ma  
cả xóm đều vượt biê n. Nhi n như ng giọt mưa láp lánh trê n tóc 
ngươ i con gái Nghi a thàm xa y mo ̣ ng đệp cho tương lai. 
Nhưng khác với ca ̣ p XÍU-BẢY, chính gia đi nh Nghi a lại có 
quyết định vượt biê n va  Nghi a phải dói Cha la  đi trả sách để 
đi tư  gia  ngươ i yê u ngay trong buỏi tói trước khi đi. Kho ng 
kể, quý đo ̣ c giả cu ng đoán biết họ đau đớn như thế na o. Ti nh 
yê u của tuỏi trể trong thơ  buỏi đàu của chế đo ̣  XHCN la  đỏ 
vơ , la  chia cát, la  đau thương! 

     Co n nư a, co n nhiều ba i khác nư a. To i muón “đọc du m“ các 
Bạn tát cả ba i viết của Tiểu Tử, nhưng nghi  lại để các bạn tự 
ti m đọc láy chác la  thú vị hơn nhiều. Chúc vui giáng sinh.  

 

IV. PHẦN KẾT 

Ngán gọn tho i vi  đa  nói hết ở ba đoạn trê n ròi. Nếu phải 
so sánh Tiểu Tử với các nha  va n khác trê n va n đa n, thi  chúng 
to i nghi  nê n “xếp” nha  va n xứ TA Y NINH va o cu ng nhóm nha  
va n NAM BO ̣ . Về va n phong va  bút pháp, cu ng với hai nha  va n 
NAM BO ̣  khác la  nha  va n la o tha nh HÒ BIỂU CHÁNH của xứ 
GÒ CO NG tác giả của rát nhiều tiểu thuyết trong đó có, xin 
chọn mo ̣ t cách ngãu nhiê n, “AI LÀM ĐƯỢC” va  nha  va n la o 
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tha nh của xứ Đồng Nai: BÌNH NGUYÊ N LO ̣ C (La Plainê dês 
Cêrfs) TO  VA N TUÁN với tác phảm được chọn mo ̣ t cách ngãu 
nhiê n như trê n: ĐÒ DỌC. 

Tinh thàn yê u nước va  lo ng ca m thu  Co ̣ ng sản của Tiểu 
Tử ba ng bạc trong hàu hết các tác phảm của tác giả, được thể 
hiê ̣n qua ha nh đo ̣ ng dãn con vượt biê n na m 1978, chỉ trở về 
tha m mệ tra m tuỏi sau 25 na m sóng lưu vong bê n Pháp va  
viê ̣ c Chị Tư Ù du ng dao cha ̣ t cá chếm đàu tê n co ng an trưởng 
để trả thu  cho ngươ i yê u la  Bảy CÓN (Chị Tư Ù) va  viê ̣ c O ng 
BA KHÁNG CHIẾN quơ rựa đê dọa Cán bo ̣  Nha  Đát (Thàng Đi 
Mát Biê ̣ t) la  như ng biểu hiê ̣n “TỨC NƯỚC VỠ BỜ”. 

 
D Ư Ơ N G  T Ử  
                                                                                                            
(Giáo Sư DƯƠNG NGỌC SUM) 
Dec. 25,2015 
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    Những chuyện đời bình thường  
trong truyện ngắn Tiểu Tử 

Nguyễn Văn Sâm 
 

 

 

Tôi biết rất ít về con người của Tiểu Tử, đại khái ông, là 

con trai của nhà văn tiên phong Miền Nam Võ Thành Cứ, đã 
từng dạy ở trường Pêtrus Ký một niên khóa nào đó giữa thập 
niên 50 khi tốt nghiệp kỹ sư từ Pháp về. Lúc đó tôi đang thêo 
học tại trường nầy (54-57) (như vậy trên danh nghĩa tôi là 
học sinh của ông). Bây giờ ông định cư ở Paris sau một thời 
gian làm việc ở Phi Châu. Thỉnh thoảng ông phóng lên mạng 
một truyện ngắn nhưng hầu hết tình tiết trong câu chuyện 
thường đi sâu vào lòng người, được đón nhận với cảm tình. 
Điều nầy do ông biết chọn tình tiết nổi bật, hy sinh những 
điểm nhỏ không ích lợi cho toàn truyện mặc dầu sẽ làm bài 
văn trở nên sinh động và mang nhiều màu sắc văn chương 
hơn. Thêm vào đó, văn ông giản dị trong sự mô tả khiến 
người đọc dễ cảm nhận những điều ông muốn chuyển tải. Đối 

Nguyễn Văn Sâm và Tiểu Tử 
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thoại của Tiểu Tử bình dị, không bị lệ thuộc vào tính chất 
cách điệu của văn chương sáng tác nên rất giống với lời nói 
chuyện ngoài đời. Đó là ba trong số những yếu tố thành công 
của truyện ngắn Tiểu Tử.  

Tôi có cảm tình với truyện ngắn của Tiểu Tử qua truyện 
đầu tiên được thưởng thức, đó là truyện Bài Ca Vọng Cổ, 
truyện nói về một người thanh niên mang hai dòng máu Việt-
Phi, đương sống ở  Phi châu mà  tác giả  đã tình cờ gặp lúc 
anh ta ngân nga vọng cổ một mình. Anh ca để tự thưởng thức 
cung điệu du dương mật ngọt đặc trưng của quê hương mẹ 
khi đương lạc lõng trên quê  hương cha.  

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng bi thiết ở chỗ bài vọng cổ 
đối với anh khi ngân lên coi như tiếng khóc nhớ thương về 
một quê mẹ xa xăm trộn lẫn với sự tiếc nuối tuổi  thơ đã mất, 
chỉ còn lại chút ít trong trí nhớ, đồng thời là sự cô đơn của 
người mang hai dòng máu sống trên một quê hương tuy trên 
danh nghĩa là quê hương của cha mình đó nhưng xa lạ vô 
cùng tận vì mình không có quá khứ với nó, thiếu kỷ niệm, có 
thể nói là ngoại nhân đối với nó và với người chung quanh. 
Câu chuyện tôi cho là mang một tình tự quê hương in sâu 
trong trí, không cần điều kiện liên tưởng cũng được chủ thể 
kéo về. Hàm ý về thân phận của chính tác giả cũng đang lạc 
lõng giữa xứ người. Truyện đơn giản nhưng chứa đặc sắc 
hiếm có làm người đọc không thể quên được. Nó giống các 
truyện nổi tiếng của những người đi trước như ‘Chém treo 
ngành’ của Nguyễn Tuân, ‘Lò Chén Chòm Sao’, ‘Ba Con Cáo’ 
của Bình Nguyên Lộc, ‘Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp’ của Hồ 
Hữu Tường hay ‘Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư’ của Sơn Nam… 
Đặc điểm của ‘Bài Ca Vọng Cổ’ là tình tự quê hương được cụ 
thể hóa bằng giọng ca, những giọt nước mắt và cả những câu 
xác định lặp đi lặp lại như phân trần và cần được người khác 
xác nhận rằng anh ta là người Việt Nam. Chắc chắn rằng ai 
đọc truyện nầy cũng cảm thấy ngùi ngùi lâng lâng buồn. 
Thành công của Tiểu Tử ở chỗ đó. 

Tôi tìm đọc hầu hết các truyện của Tiểu Tử khi có dịp để 
hiểu rõ hơn hoàn cảnh và tâm tình của những người không 
may bị đại nạn sau cơn hồng thủy của đất nước, thường là 
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những đề tài trong truyện của Tiểu Tử. Thỉnh thoảng hai 
người trao đổi vài dòng thăm hỏi bình thường với tư cách 
văn hữu nhưng chưa bao giờ nói chuyện về văn chương cũng 
như chưa từng gặp mặt.  Ôi, hai lục địa xa xôi cho những 
người đã về hưu gần cả chục năm! 

Kỳ sang Paris vào đầu Thu 2015 vừa rồi tôi hân hạnh 
gặp được ông trong một bữa tiệc hội ngộ thân tình với vài 
bạn văn quên biết nhau chút đỉnh như LS Trần Thanh Hiệp, 
nhà văn Vũ Thư Hiên… do anh Trần tức nhà văn Nguyễn Thị 
Cỏ May tổ chức tại nhà. 

Đó là một người đàn ông đã quá tuổi tám mươi nhưng 
còn rất phong độ, mạnh mẽ, vui tánh, rất dễ gây cảm tình dầu 

đối với người mới gặp. Chúng tôi sau vài câu giới thiệu của 
chủ nhà bỗng chốc thành thân thiết vì cùng có nhiều điểm 
giống: cùng có thời gian dạy học ở một ngôi trường lớn của 
Sài Gòn, cùng mang nợ viết lách, chưa nói tới yếu tố di tản 
buồn mà người bên ngoài nước phần nhiều ai cũng có…. Con 
người của Tiểu Tử ở đời thường bình dị dễ thương đặc biệt 
như văn chương ông, cái giọng nói tuy quá tuổi ‘nghe chuyện 
gì cũng thuận tai’ vẫn còn sang sảng lại rặt ròng Nam Bộ 
khiến ai cũng thấy thân tình. Càng cảm tình hơn nữa khi nửa 
chừng bữa tiệc ông hứng khởi tự nhiên lấy nĩa khõ nhịp lên 
bàn xuống xề một câu vọng cổ mùi mẫn. Bên Tây mà, có rượu 
ngon bản địa, có fromagê danh tiếng sản xuất từ mấy ông cha 
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nhà dòng, có bạn đồng điệu nói chuyện thời thế, văn chương 
người ta dễ bộc lộ niềm vui thích của mình. Trong bàn tiệc có 
người từ lâu hâm mộ văn phong ông hỏi tò mò ‘Sao lại là Tiểu 
Tử ?’ ‘Ờ tại hồi đó lâu lắm rồi, coi truyện Tàu, thấy bậc bề trên 
hay được xưng tụng là ‘đại nhân’ còn người thấp hèn thì tự 
xưng ‘tại hạ’, ‘tiểu nhân’ tự thấy mình chắc hổng hơn ai nên 
xưng ‘tiểu tử’ cho yên’. 

Nói xong ông bật cười hể hả ra chiều đắc ý với bút hiệu 
của mình. Tôi thầm nghĩ ông với bộ dạng đồ sộ, chắc nịch như 
Hồ Hữu Tường ngày xưa, xưng là ‘đại nhân’ chắc cũng chẳng 
ai phàn nàn gì. Xưng Tiểu Tử chỉ là biểu lộ sự khiêm cung 
thôi. 

Câu chuyện đang rôm rả chợt có tiếng điện thoại rêo, 
người nhận mở âm thanh cho mọi người cùng nghê - cũng lại 
là cái tánh chơn thật của người Nam Kỳ Lục Tỉnh - giọng 
người phụ nữ mềm dịu thân thiết bên kia đầu dây, ông gật 
gật đầu như đang đối diện: ‘Ừa, anh dzìa liền!’ Cái giọng ngọt 
lịm hóm hỉnh của ông già khiến ai cũng cười, ông thêm: ‘Bả 
nhắc bữa nay có hẹn với đốc tưa, nhắc hoài nhắc hủy sợ 
quên!’  Tuổi  già bệnh hoạn là chuyện thường nhưng xêm ra  
Tiểu Tử còn cầm cự hơn chục năm nữa với cá tính hồn nhiên 
lạc quan nầy. 

Nói chung Tiểu Tử sở trường và hình như chỉ viết truyện 
ngắn. Tôi gọi ông là nhà văn của những sự đời bình 
thường trước mặt. Đời bình thường trước mặt là những 
chuyện không có gì đáng nói và sẽ mất tiêu trong trí nhớ đối 
với người bình thường, nhưng đã được Tiểu Tử lượm lên, 
phủi bỏ râu ria bụi bặm, ghi lại trong truyện phần cốt lõi, thế 
là chúng trở thành những sự kiện lóng lánh của đời. Cái hay 
của Tiểu Tử ở đó. Sự kiện chưa chắc đã hay, càng chẳng có 
chút yếu tố ly kỳ nào nhưng khi vào trong tác phẩm của Tiểu 
Tử lại hóa thân thành những điều người đọc nhập tâm ghi 
nhớ. Càng đáng ghi nhớ hơn khi ông đưa người đọc vào một 
tâm trạng lâng lâng u buồn.  

‘Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai má của hắn ướt nước mắt. 
Tôi vội vã quay đi, lầm lũi bước nhanh về nhà ga mà nghĩ 
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thương cho ‘thằng Jean le vietnamien’. Hồi nãy, nó ôm tôi, có 
lẽ nó đã tưởng tượng như là nó đang ôm lại được một góc trời 
quê mẹ..’. (Bài Ca Vọng Cổ) 

Chẳng hạn như truyện ngắn Xíu. Anh chàng Bảy được người 
yêu dụi dụi đầu vào lưng anh lần đầu cũng là lần chót trước 
ngày nàng đi vượt biển nguy nan. Và: 

…Xíu đi rồi, ngày nào Bảy cũng đạp xe đi lông bông. Không 
biết đi đâu, cứ đạp chầm chậm, đạp hoài. Khát, thì tấp vô uống 
cái gì đó. Đói, thì tấp vô ăn đại cái gì đó. Ăn gì uống gì, không 
cần để ý tới nữa. 

Vậy mà Bảy cũng đạp tới cái công viên nhỏ mà hai đứa 
thường hẹn nhau. Chàng dựng xe cạnh chiếc băng xi măng mà 
hai đứa thường ngồi, rồi bước lại ngồi giống như ngày xưa 
chàng vẫn ngồi để đợi nàng tới. Nhưng bây giờ thì chàng ngồi 
một mình, ngồi thật lâu. Và không biết tại sao lại phải ngồi 
như vậy ! 

Rồi lại đạp xe đi loanh quanh. Không cần biết đi đâu… 

... Bảy không biết rằng mình đang đi lượm những mảnh vụn 
của cuộc tình...  

Vâng, Bảy đạp xê về những chỗ cũ, ngồi xuống những 
chỗ trước đây anh và Xíu cùng ngồi, để lượm lại những mảnh 
vụn của cuộc tình do hoàn cảnh đặc biệt của đất nước, đã đập 
nát, liệng tung tóê trên các nẻo đuờng. Đã gọi là mảnh vụn thì 
làm sao lượm lại cho hết và làm sao gắn lại cho khớp. Người 
đọc u buồn lây nỗi u buồn của nhân vật là vì thế. 

Chuyện Lẫn cũng lộ nét bi thiết cố hữu. Đó là những lời 
đối đáp ăn trét của bà cụ bị bịnh lú lẫn với cô giáo có lòng 
nhơn muốn giúp đưa bà về nhà, đó là cái nhìn vô hồn của bà 
đối với sinh hoạt chung quanh, đó là những lời trách móc của 
đứa cháu nội, nó coi bà già như cục nợ. Tiểu Tử có cái nhìn 
sắc sảo khi tả hành vi của bà già lẫn.  

Bà mặc áo bà ba vải trắng, quần lãnh đen, mang dép 
nhựt. Vừa đi vừa nhìn chung quanh. Bà đi một lúc lại ngồi 
xuống bệ gạch xây tròn chung quanh góc cây vỉa hè. Có khi bà 
ngồi chồm hổm cạnh bệ gạch, thay vì ngồi lên bệ gạch ! Đi hay 
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ngồi, bà cũng nhìn quanh. Bà nhìn mấy cửa hàng, bà nhìn từng 
người qua lại. Cái nhìn trống rỗng. 

Những lời đối đáp của bà thì không thể trích được, nó là 
cái xương sống của truyện. Điểm nổi bật cũng là cách nói 
chuyện của đứa cháu nội với bà, nó gợi cho ta thân phận đáng 
buồn của người già khi đến xế cuộc đời. Bên trong thì trí nhớ 
đã được bạch hóa chẳng còn gì, ngoài đời thường thì cho tới 
cháu cũng dằn vặt, trách móc, coi như gánh nặng bất đắc dĩ 
phải cưu mang. 

Những cảnh đời nho nhỏ, đáng thương làm cho người 
đọc xúc động đó là căn bản cấu tạo nên truyện của Tiểu Tử. 
Chọn bắt những điều nho nhỏ của đời để thổi bùa thành 
những truyện ngắn gợi cảm là cái tài đặc biệt của Tiểu Tử 
không phải ai cũng có.  

Viết tới câu nầy tôi nhớ đến trường hợp nhà văn trẻ 
Nguyễn Ngọc Tư ở quê nhà, cũng có khả năng tương tợ 
nhưng đó là trường hợp khác và văn phong khác… 

 

Nguyễn Văn Sâm                   

(Victorville, CA, Dec. 23, 2015) 
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Giới Thiệu Tác Phẩm Mới Của Nhà Văn Tiểu Tử: 

CHUYỆN THUỞ GIAO THỜI 
Huỳnh Tâm 

 

Tác phẩm mới "Chuyện Thuở Giao Thời" của nhà văn 

Tiểu Tử được trình làng vào lúc 13 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 
1 năm 2015 tại Nhà thờ Choisy, như tên gọi quên thuộc của 
phần đông Người Việt Nam ở Pháp và Paris, tên chánh thức 
là Êglisê Saintê Hippolytê (Sallê dê la Roulottê), số 27, 
Avenue de Choisy, 75013 PARIS.  

Không ai ngờ hình ảnh của buổi chiều mùa Đông Paris 
hôm ấy lại tuyệt đẹp đến như vậy. Người ta chợt có cảm 
tưởng như nay là mùa Xuân giá lạnh. Buổi giới thiệu “Chuyện 
Thuở Giao Thời” của Tiểu Tử được các Hội Ái hữu ỏ Paris 
cùng đứng chung tổ chức, như Đại học Sư phạm Sài Gòn, Ái 
hữu Gia Long Paris, Ái hữu Pêtrus Ký Pháp, Ái hữu Pêtrus Ký 
Âu Châu, Ái hữu Hải Quân-Hàng Hải VNCH, Câu lạc Bộ Văn 
Hóa Việt Nam Paris, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do, 
và Gia đình KH Cao Niên. Phải nói buổi sanh hoạt “chữ nghĩa” 
hôm ấy được tổ chức bỡi một Ban Tổ chức rất hùng hậu. Một 
vìệc rất hiếm ở Paris từ khá lâu. Và một điều vô cùng quan 
trọng nữa, rất đáng ghi nhận như một biến cố đã phá mất đi 
cái tập quán kiên cố của của bà con ta xưa nay “ Không đi trể, 
không phảiVìệt nam”, buổi hôm ấy khai mạc đúng 1giờ 30 
như ghi trong Thư Mời. Về mọi liên quan đến buổi giới thiêu 
tác phẩm của Tiều Tử, Thư mời ghi rỏ liên lạc với Nguyễn Thị 
Mỹ, Phạm Hữu Thành, Trần Thị Thanh Hương. 

Một thành công ngoài mong đợi 

Thời tiết mùa đông, trời mưa, mới mùng 3 Tết, phần lớn 
bà con còn thiếm xực Tết vì Tềt chỉ vừa mới qua, vậy mà 
phòng Salle de la Roulottê của Nhà thờ Choisy khá rộng mà 
chật cứng người. Trên trăm người tham dự. Số người đi trể 
thêo thói quên, mời 1 giờ 30, tới 2 giờ là vừa, phải đứng và 
đứng cả ngoài hành lang. Nhưng tất cả đều vui vẻ và ở lại cho 
tới bế mạc. Đây cũng lại là một hiện tượng không bình 

https://vietbao.com/author/post/6193/1/huynh-tam
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thường của bà con ta nữa vì, xưa nay, không ít người tới cho 
có mặt, rồi đi sớm. Người ta hỏi phải chăng vì ngưỡng mộ nhà 
văn, đã đọc qua các tác phẩm trước như “Những Mảnh Vụn”, 
“Bài Ca Vọng Cổ”, “Chị Tư Ù” của Tiểu Tử? Hay vì cảm tình 
sâu đậm với Ban Tổ chức vì những Hội Ái hữu này có một quá 
trình sanh hoạt chung với nhau lâu đời ở Paris ? Hay vì 
chương trình Văn nghệ hấp dẩn do nghệ sĩ của “Hội Cao niên” 
Paris trình diển? Cừ nhìn tên các Hội, thì Hội nào cũng là Hội 
của hội viên phải trước 30/04/1975. Tính ra có phải hội viên 
nào cũng đã ăn lễ Lục tuần rồi nếu không đã qua “Thất thập 
cổ lai hi” ? Thật tình phải thừa nhận buổi giới thiệu sách 
của Tiểu Tử hôm ấy thành công ngoài sự mong đợi. Chính 
Ban tổ chức đã không dám chủ quan mướn phòng lớn hơn. 

Trước khi bế mạc, nhà thơ Đỗ Bình phát biểu cảm tưởng 
cũng nhìn nhận buổi lễ hôm ấy thành công ngoạn mục. Thêo 
ông, người có nhiều kinh nghiệm về “Ra mắt sách”, đã không 
dám tổ chức ở Paris, mà phải qua tận Thủ đô Tỵ nạn ở Cali, 
Huê kỳ, để tổ chức ra mắt sách của ông và Nhạc sĩ Lê Mộng 
Nguyên. Ông còn nhấn mạnh ở Mỹ, nới có đông đảo người 
Việt như vậy, mà có khi “Ra mắt sách” có không quá mươi 
người tham dự. Người ta sợ thất bại nên phải đưa vào tiệm 
cà-phê tổ chức với nhau! 

Một buổi chiều mùng 3 Tết  

Tất cả mọi người tới tham dự đều cảm thấy hài lòng. Có 
cả độc giả trẻ đến từ vài quốc gia lân cận của Âu Châu bằng 
xê nhà. Xin mời bạn đọc xêm photo dưới đây để hình dung 
được không khí đầy ấp tình cảm nồng nàng của mọi người 
dành cho nhà văn Tiểu Tử. Và đồng thời hưởng ứng Thư mời 
của Ban Tổ chức. 

Đặc biệt có nhiều diễn giả quên thuộc trong Cộng đồng 
Người Viêt Paris được Ban Tổ chức mời phát bìểu về tác giả 
và tác phẩm. 
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Trong buổi ra mắt sách.  

 
                 VÀI HÀNG VỀ NHÀ VĂN TIỂU TỬ 

 
Nhà văn Tiểu Tử tên thật là Võ Hoài Nam. Từ lâu nay, 

ông vốn là người bạn thân của đông đảo độc giả, không riêng 
của người Việt Nam tại Paris, mà cả trên khắp thế giới. Cả ở 
Việt nam nhờ hệ thống intêrnêt. Khi đã đọc qua Tiểu Tử, 
người đọc thường khó quên văn của ông, nhứt là những câu 
chuyện của ông. Đó là những mẫu chuyện thật trong đời sống 
của ngưòi dân Việt nam sau ngày mất nước. Nó thấm sâu vào 
tâm tư của mọi độc giả, mãi mãi ở lại với độc gìả. Như “Thằng 
Jêan, Con Mén, Madê in Việt nam, Chị Tư Ù, Con Rạch quê 
mình,…” 

Từ đó, có thể khẳng định tên Tiểu Tử được đông đảo bà 
con người Việt ở khắp nơi quên biết, thân tình hơn là tên của 
người thật. 

Ông Võ Hoài Nam năm nay hưởng được lộc trời 84 
năm.Thọ nhưng chưa tới Thượng Thọ thêo thang tuổi Thọ 
ngày nay. Thượng Thọ phải từ 120 tuổi. Huỳnh Tâm kính 
chúc ông ung dung hưởng Thượng Thọ. Để viết thêm nhiều 
chuyện nữa. 
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Ông tốt nghiệp kỹ sư Điện ở Marsêillê và về nước vào 
giửa thập niên 50. Những năm đầu, ông dạy Lý Hóa ở Trường 
P.Ký. Sau đó làm việc cho hảng xăng Shell. 

Ông viết nhiều và có sách xuất bản từ mươi năm nay, sau 
khi ông nghỉ hưu. Trước 1975, ở Sài gòn, ông có viết chuyện 
biếm cho vài nhựt báo bạn. Giờ rảnh, ông học vẽ và ông có 
khá nhiều tranh. Gần đây, ở Pháp, ông có đêm tranh tham dự 
nhiều triển lãm. Trong giới mê tranh, không ít người yêu 
tranh của ông. 

Chúng tôi bước vào phòng họp đúng lúc Chương trình 
vừa bắt đầu. 

Bà Thanh Hương, Chủ Trang Wêb Đại Học Sư Phạm Sài 
gòn, thay mặt Ban Tổ chức, vắn tắt tuyên bố khai mạc buổi 
lễ. 

Dược sĩ Josêphê Huỳnh nói tại sao ông không phải nhà 
văn, không phải nhà xuất bản mà lại nhận in sách “ Chuyện 
Thuở Gìao Thời “ cho Tiểu Tử. Ông nêu lên ý rất tế nhị và vô 
cùng đẹp, tuy mới nghê qua như nó không rỏ nghĩa lắm “ Ông 
chọn làm việc này mà thật ra không phải chọn lựa “. Ông cắt 
nghĩa “ chọn lựa “ là làm vìệc bằng cái đầu. Nhận lảnh làm mà 
không chọn lựa vì hành động thêo con tim của mình. Ông 
đảm nhận việc in ấn chỉ vì muốn sách của Tiểu Tử phải được 
phổ biến. Tuy số luợng ít nhưng nó sẽ được lưu lại với thời 
gian. Một ngày kia, có người bắt được đọc qua, sẽ rung động 
thêo nhịp tim của tác giả, sẽ thấy văn chương của Việt nam 
không phải như thứ văn chương của iệt nam ngày nay ở Việt 
nam, tức thứ văn chương xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp thêo, các ông Nguyễn văn Trần, Từ Thức, Phạm 
Hữu Thành và Trần Thanh hiệp lần lược nhận xét và đánh già 
tác phẩn và văn chương của Tiểu Tử. Ai cũng nhìn nhận văn 
và truyện của Tiểu Tử rất đặc biệt, nó dành cho Tìểu Tử một 
chổ đứng nhứt định trong văn học việt nam. Ông viết về đời 
sống thực tế của Nam kỳ, nhơn vật đặc sệt Nam kỳ, khung 
cảnh xã hội cũng Nam kỳ. Nhứt là lời văn hoàn toàn không 
ảnh hưởng Tự Lực Văn Đoàn, mà không quá Sài gòn, nó như 
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mang hơi hướng một Sơn Nam, một Bình Nguyên Lộc, một 
Lê Xuyên … 

… “ Văn của Tiểu Tử bình dị, mộc mạc của người miền 
Nam, dù độc giả chai đá tới đâu, khi đọc Tiểu Tử cũng không 
cầm được nước mắt. Người ta khóc, nhưng sau đó thấy ấm 
lòng, vì thấy trong xã hội đảo lộn, vẫn còn tình người, vẫn còn 
đầy thương yêu, vẫn còn nghĩa đồng bào và thấy đời còn 
đáng sống. Văn chương, trước hết là xúc động. Trong truyện 
ngắn của tiểu tử, sự xúc động hầu như thường trực " (Từ 
Thức). 

… Những truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử hầu hết là 
những chuyện thật thương tâm, đầy nước mắt của người dân 
miền Nam sau ngày "cách mạng thành công" với bao cảnh 
đọa đày, bất công, áp bức... khi đọc truyện Tiểu Tử tôi như 
sống lại những hình ảnh làng quê của một thuở thanh bình 
êm ấm, thuở mà người dân còn biết lấy đạo đức, lễ nghĩa để 
cư xử với nhau....tất cả lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi, 
khiến tôi bồi hồi xúc động (Phạm Hữu Thành). 

Cụ Trần Thanh Hiệp, một trong những người chủ trương 
tạp chí Sáng Tạo của thập niên 1950/1960 ở Sài gòn, nguyên 
Chủ tịch sáng lập Văn-Bút Việt-Nam Hải Ngoại, phát biểu: 

… Những diễn giả vừa phát biểu đã lấy hết suy tư của tôi, 
mỗi người mỗi ý quá phong phú, riêng tôi muốn đề cập một 
khung cửa Văn học, sử học và hiện tượng sống qua ngôn ngữ, 
rung cảm trong một tác phẩm văn học quốc ngữ Việt Nam, từ 

https://vietbao.com/images/file/9Jl7nS8A0ggBAMUn/sach-tieu-tu-3.jpg


Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

54 
 

văn viết đến văn nói, … và đọc sách mua sách cũng là một 
hành động văn học. Hiện nay trên thế giới có 5000 ngôn ngữ, 
trong tương lai chỉ còn 2500 ngôn ngữ, tôi tin rằng ngôn ngữ 
Việt Nam vẫn còn tồn tại bởi trong ngôn ngữ Việt có sự tiếp 
nối và gắn sâu liền cuộc sống như sự trưởng thành của cây 
Bần, cây Đước bám sâu vào đất (Tiểu Tử). 

Tổng hợp những tác phẩm của Tiểu Tử kể chuyện văn 
biếm đời, văn biếm trong hội họa về những bối cảnh của quê 
nhà, sau ngày miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. 
Quả thực lịch sử hiện nay do những người vô danh làm nên 
cách mạng và văn chương cũng thế. 
 

Tác giả “Chuyện Thuở Giao Thời” với thân hữu  

 Trước hết chào quý anh chị em và ban tổ chức đã tạo điều 
kiện cho tôi được hiện diện nơi đây và sự gặp nhau trong lòng 
chân thành, tình này, kính xin đa tạ. Thưa quý anh chị em, 
những gì tôi muốn trình bày ở đây đều đã có những diễn giả 
trình bày đầy đủ suy tư và cô đọng trong những tác phẩm của 
tôi. 

Nhân dịp này tôi xin kể chuyện đời của tôi vừa trải qua 
84 năm. Tôi bị bệnh tim, sau đó thay  “van” động mạch chủ, 
phải giải phẩu mổ lòng ngực, cũng may tôi qua khỏi bệnh, rời 
giường bệnh về nhà. Nhớ lại thuở ấu thơ, tôi bật tiếng 
cười....khi mình còn nhỏ cha mẹ dìu dắt từng bước một, tập đi 
chập chững, mỗi bước đi cả nhà đều vui mừng, vỗ tay khuyến 
khích. Và sau 84 năm, tôi cũng bắt đầu tập đi từng bước một 
như thời thơ ấu, lần này vợ con tôi dìu dắt tập tôi đi từng bước 
một, cho đến nay đi khá vững và ngồi được lâu, trong ngày 
giới thiệu sách “Chuyện Thuở Giao Thời”. Như vậy tôi đã có hai 
lần tập đi trong đời, rất lý thú. 

Các bà tranh nhau tới đứng gần tác giả “Chuyện Thuở 
Giao Thời” chụp hình kỷ niệm ngày vui hôm nay. Rất cảm 
động. Một buổi chiểu mùa Đông mà ấm áp như mùa Xuân. 
Thật đúng. 

Sau cùng, các bà biết Tiểu Tử biết ca vọng cổ, yêu cầu 
ông ca cho hội trường nghê một câu mà thôi. 
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Hôm nay là lần đầu tiên, từ trước khi mổ tim, ông ngồi 
suốt bốn giờ liền mà chưa thấy mệt. Bịnh tim thường do ảnh 
hưởng ngoại cảnh. Tiểu Tử cất tìếng đờn miệng để bắt nhịp 
vô vọng cổ. Ông ca “ Đường về quê ngoại ”. Tuy sức còn yếu 
nhưng ngoại cảnh giúp sức, ông xuống câu cũng mùi tận 
mạng. 

Cả hội trường, nhứt là các bà, ai cũng nhiệt liệt vổ tay tán 
thưởng. Muồn yêu cầu ca tiếp câu nữa, nhưng bà con 
khôngdám … 

Văn nghệ cho tới bế mạc để trả lại phòng họp vào 17 
giờ. 
 

Huỳnh Tâm     (Hình ảnh của Huỳnh Tâm*) 
 
* Huỳnh Tâm là tác giả của loạt bài biên khảo về Hồ chí Minh 
/ Hồ Tập Chương và sự xâm lăng của Tàu. 
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Tôi đọc “Những  Mảnh  Vụn” của 

nhà văn Tiểu Tử 
Việt Hải, Los Angeles 

“Nhà Bè nước chảy chia hai, 

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về” 

Nhà Bè nước chảy chia hai là vùng đất có liên quan đến 

tác giả Tiểu Tử của tác phẩm “Những Mảnh Vụn”. Tác giả tên 
là Võ Hoài Nam,  trước năm 75 ông là Giám đốc kho xăng 
Shêll Nhà Bè. Sơ lược về nhà văn Võ Hoài Nam thì ông sinh 
quán tại quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ông là con của nhà cách 
mạng chống Pháp và cũng là nhà giáo Võ Thành Cứ của tỉnh 
Tây Ninh. Ông Võ Hoài Nam du học tại Pháp, tốt nghiệp 
ngành kỹ sư, năm 1955 ông về nước đầu tiên nhận nhiệm sở 
dạy học tại trường trung học Pêtrus Ký. Rồi vào làm việc cho 
công ty Shêll từ 1956. Sau ngày 30-04-75 ông bị kẹt lại tại 
quê nhà, ông đã chứng kiến những thảm cảnh đất nước suy 
đồi, những giá trị xã hội đảo lộn, nền luân lý tan hoang, khi 
được sang Pháp định cư với vợ con, ông dành khoảng đời còn 
lại để ghi nhận đoạn đường mà ông đã đi qua dưới bút hiệu 
khiêm cung là Tiểu Tử. 

Tác phẩm “Những Mảnh Vụn” như một mảnh vải mosaic 
chắp nối, vá víu bởi những mảnh đời oan khiên, chua xót 
dưới chế độ CSVN. Để giới thiệu tác phẩm của Tiểu Tử, VH 
xin chia xẻ nét bút truyện kể thật đau lòng, thật thấm thía 
trong tác phẩm mosaic này. Sách dầy 240 trang, gồm có 19 
truyện ngắn, mỗi truyện tác giả kể một đề tài khác nhau làm 
say mê người đọc. Những chuyện ngắn được góp nhặt đã xảy 
ra cho chính bản thân ông và những người xung quanh. VH 
xin dẫn chứng qua các bài như “Tô Cháo Huyết”, “Xíu”, “Cái 
Loa”, “Ông Già Ngồi Bươi Đống Rác” và “Người Bán Liêm 
Sỉ”,… Những chuyện thật trong đời sống mà tác giả Tiểu Tử 
Võ Hoài Nam viết như chứa đầy tính chất nuối tiếc những giá 
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trị tinh thần về đạo đức xã hội, và những cội nguồn căn bản 
của những tình tự dân tộc. Trong cái bình dị mà văn chương 
ông viết thể hiện những khát vọng về một quê hương đã bị 
đánh mất qua các mẫu người trong xã hội dưới chế độ CSVN 
mà VH xin đan cử chuyện đầu tiên: 

1)”Tô Cháo Huyết“: Tác giả kể về lòng tốt của thím xẩm 
bán cháo huyết trong giai đoạn CSVN bần cùng hóa nhân dân. 
Trước 75 tiệm cháo của thím buôn bán khấm khá mà tác giả 
và gia đình thường ghé ăn. Sau ngày “giải phóng”, thím đã 
thật sự “cách mạng” bỏ tiệm lớn vì chiến dịch đánh tư sản 
mại bản chỉ còn bán cháo trên vĩa hè. Nhận ra khách quên 
thuộc thím xẩm vui mừng trò chuyện và mời ăn cháo. Tác giả 
bị dằn vật bởi 2 hiện tượng “đói” và “thèm“, thím xẩm lại ân 
cần mời mọc. Ông ngại ngùng khi thú thật là ông không có 
tiền, thím xẩm nói là bà sẵn lòng bán thiếu chịu khi nào có 
tiền thì trả. Tác giả khởi sự húp cháo thì thím đẩy tới một diã 
“dầu cháo quẩy” và thím nói: “Đây là tôi cho thầy hai, không 
tính tiền đâu”. Tác giả từ chối, bà nài nỉ ép ông ăn tự nhiên. 
Tác giả nghẹn ngào rơi lệ khi húp cháo và ông kết luận đây là 
tô cháo đầu tiên trong đời ngon vì đậm đà hương vị đầy tình 
người. 

2) “Xíu”: Đây là chuyện tình buồn của nàng “A Xíu” người 
gốc Hoa và chàng Bảy Cần Thơ được tác giả kể lại trong mảnh 
vải mosaic dang dở, buồn tênh. Bảy có gốc gác Cần Thơ lên 
Sài Gòn làm lính bộ Tổng Tham Mưu. Những ngày trước 75 
anh hay đến mua cà phê xay ở tiệm của A Xíu. A Xíu là một á 
xẩm lớn lên tại Việt Nam, nàng có tên thật đẹp là Trịnh Tiểu 
Mi, dù Tiểu Mi hay A Xíu đều cho thấy âm vang của nét dễ 
thương, nhỏ xíu…. Họ quên nhau và rồi thương nhau. Những 
buổi hẹn hò họ thường đạp xê đạp dạo quanh phố Sài Gòn để 
đong đầy những kỷ niệm bên nhau. Một hôm A Xíu đề nghị 
Bảy hai đứa đi chung một chiếc xê đạp thôi cho tình hơn, 
nghĩa là anh đèo chị. Thế là Bảy thành lơ xê chở Xíu ngồi đằng 
sau. Họ hạnh phúc bên nhau, họ tận hưởng tình yêu như thế. 

Khi CS tràn vào xâm chiếm miền nam diễn ra. Gia đình 
Xíu bị đánh tư sản mại bản, nhà cửa bị khám xét, cửa hàng cà 
phê bị dẹp. Để sinh tồn người mẹ và A Xíu phải bán dầu cháo 
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quẩy và bánh tiêu bên vệ đường. Khi CS tung ra chính sách 
đổi tiền thì cuộc sống người dân tiếp tục khó khăn hơn và 
người Hoa bị trục xuất. Một bữa nọ A Xíu hẹn Bảy ra gặp khẩn 
tại công trường Tháp Rùa trên đường Duy Tân. Xíu buồn bã 
muốn Bảy chở đi thăm phố phường Sài Gòn lần cuối, nàng 
khóc và thố lộ là gia đình nàng sẽ vượt biên tối hôm đó. Bảy 
chở Xíu đi hết những nơi mà họ đã hẹn hò, ôn lại những kỷ 
niệm in dấu hai người. Bảy và Xíu đi trong hoang mang, trong 
nuối tiếc, Bảy cảm thấy áo phía sau mình ướt đẫm vì người 
yêu của anh đang áp mặt vào lưng anh thầm khóc. Xê dừng 
trước nhà giả từ, Xíu và Bảy cảm thấy bịn rịn, quyến luyến 
nặng đôi chân trong phút chia ly. 

A Xíu vượt biên từ bờ biển Đông, Bảy được biết thời gian 
đó bão lớn, tàu chìm nhiều, chàng lo lắng cho số phận nàng. 
Để rồi ngày ngày chàng đạp xê đạp quanh Sài Gòn tìm về kỷ 
niệm xưa. Một mảnh tình vụn nhỏ xíu như vậy mà chế độ mới 
cũng lấy đi. Đó là mảnh đời bất hạnh của tuổi trẻ Việt Nam 
sau 75 tạo nên mosaic tình mãi xót xa. 

3) “Cái Loa”: Gia đình ông Năm ở vùng Cây Quéo, nhà 
ông có vườn cây ăn trái sum sê. Phía trước nhà có hàng vú 
sữa sai trái. Đây là nguồn huê lợi của gia đình vì vú sữa vườn 
nhà ông là loại thật ngọt, sữa nhiều và cơm dòn, người ta mua 
bằng cách đặt cọc trước mỗi mùa. Từ khi bà Năm qua đời, 
chiều chiều ông Năm hay ra trước nhà nằm trên võng hóng 
gió để nhớ bà Năm. Vì khi sinh tiền bà Năm đã săn sóc, gầy 
dựng nên hàng cây sai trái này. 

Ngày hổn loạn tháng 4 năm 75, con cháu ông vượt biên 
ra đi ông ở lại với mảnh đất quê hương, nơi có mồ mả bà 
Năm. Đoàn quân CS đã tiến chiếm quê hương, để nhồi sọ dân 
chúng miền nam ở mọi hang cùng, đầu hẻm, góc phố loa 
tuyên truyền được thiết trí nơi nơi. Họ cho trêo loa lên cành 
cây vú sữa nhà ông Năm. Sự ồn ào của loa phóng thanh khiến 
ông Năm bực tức lên khóm phường khiếu nại, người ta chỉ 
ông đi hàng ngang, hết cửa này đến cửa kia. Cuối cùng người 
ta mách ông nên thêo hàng dọc, nghiã là lên quận làm đơn 
khiếu nại. Cán bộ huyện cho người dời loa từ cây vú sữa nhà 
ông sang cột đèn đối diện nhà, nghiã là âm vang phát thanh 
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khi xưa phát từ hướng nhà ông tỏa ra, bây giờ âm thanh lại 
chĩa thẳng vô nhà ông. Ông lại lên huyện khiếu nại. Cán bộ CS 
giải thích loa đặt trên cây vú sữa trong vườn nhà ông là đất 
của ông, nên huyện cho dời. Bây giờ loa nằm trên cột đèn, 
trên viã hè của huyện nên đơn ông khiếu nại bị bác. Từ đó về 
sau ông Năm nằm hóng mát trên võng trước nhà, ông nhét 
hai cục bông gòn vào lổ tai để không bị phiền nhiễu về những 
bản tin nặng phần tuyên truyền thêu dệt, phóng đại mà dân 
chúng không muốn nghê. 

Rồi một ngày kia ông Năm bị bịnh thúi tai. Sách không 
cho biết bịnh thúi tai có phải do các bản tin thúi tha của nhà 
nước hay không. Có lẽ hỏi tức là trả lời vậy. 

4) “Ông Già Ngồi Bươi Đống Rác”: Ông già tuổi hơn tám 
mươi, có hàm râu bạc như “bác Hồ” ung dung bươi đống rác 
vĩ đại trong thành phố vốn là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, ông thản 
nhiên lục lạo tìm kiếm cái gì đó trong đống rác với cây gậy 
trúc, thỉnh thoảng ông lẩm bẩm những điều trách cứ mà 
người ta cho ông là ông lão điên. 

Tìm hiểu sâu xa hơn về ông già này thì người ta được 
biết trước 75 ông là một thương gia giàu có và ông quên 
nhiều viên chức chính quyền quyền thế. Năm 75 ông từ chối 
di tản ra xứ ngoài dù là vợ con ông ở Pháp, ông tin tưởng vào 
bọn CS bởi vì vào thời gian trước ông đã giang tay cưu mang, 
lén lút chính quyền miền nam chê dấu chúng. Ông có căn biệt 
thự to lớn trên Đà Lạt, nơi đây ông cho các viên chức chính 
quyền là những tướng tá, bộ trưởng mượn làm nơi nghỉ ngơi 
khi họ ghé Đà Lạt du lịch. Các nhân viên phục dịch trong căn 
biệt thự này toàn là đám VC nằm vùng mà ông chứa chấp. 
Ngày “Cách Mạng” về ông bị đánh tư sản mại bản và bị ngồi 
tù “cải tạo”. Ngày ngày ông đi bươi đống rác vĩ đại thúi tha 
của thành phố để truy tìm của những con chuột xưa đã vô ơn 
biến Sài Gòn như đống rác. Lũ chuột bây giờ ở đâu mà chuột 
mãi trốn ông? 

Văn của Tiểu Tử là như thế, thâm độc như thuốc nổ TNT, 
nghê như phá tan thành trì CSVN. Câu chuyện trích dẫn sau 
cùng mà anh bạn tôi là bác sĩ Đỗ Văn Học, tức nhà văn Tâm 
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An rất “phê” hay đắc ý. Sống dưới chế độ CSVN thì cái gì 
người ta cũng bán. Người ta bán vợ bán con, bán máu của 
chính mình, hòm khi chôn người chết xong người đào lên vất 
xác chết đi mang hòm về bán lại cho người khác. Người ta 
bán của gia bảo của tiền nhân, báu vật trong bảo tàng viện 
quốc gia, bán đất đai, bán bờ cõi cho ngoại bang,… bán đủ thứ 
bán,… sản phẩm trừu tương nhưng cao quý cũng bị bán hết 
như bán nhân vị, bán nhân cách, bán danh dự và… bán 
liêm sỉ. Mà phàm là con người không có liêm sỉ và thể diện 
chẳng khác nào súc vật. Nguời ta còn nhớ vị đại diện cho 
CSVN Lê Văn Bàng, đại diện cho cái nhóm từ ngữ được gọi là 
nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” đi chơi biển ăn trộm sò 
lông vùng Nêw Êngland, cảnh sát Mỹ chận xét hạch hỏi giấy 
tờ, y giả bộ ú ớ không biết nói tiếng Anh. Đến khi cảnh sát đòi 
giải giao về trụ sở điều tra thêm. Khi đó viên đại sứ bất chấp 
liêm sỉ bèn xuất trình giấy tờ về quyền đặc miễn ngoại giao. 

Qua câu chuyện trên thì bài sau đây mà nhà văn Tâm An 
có lý do thích thú câu truyện qua ngòi bút của nhà văn Tiểu 
Tử cho thấy chuyện về CSVN luôn luôn có sự tương đồng về 
mặt tiêu cực. 

5) “Người Bán Liêm Sỉ “: Ông X. là viên chức làm cho 
hãng tư nên ông nghĩ không có dính líu với chế độ VNCH, nên 
ông từ chối không di tản. Vì CS cũng là người, nếu giết hết 
thiên hạ thì CS ở với ai. Thời điểm trước ngày 29 tháng tư 
năm 75 ông thấy sự suy nghĩ của mình rất có lý. Sau 75 khi 
“Giải Phóng” vô thì ông thật sự mở mắt khi tâm sự với tác giả. 
Nếp sống khá giả khi xưa của ông bị suy đồi. Bà X. đi làm cho 
tổ hợp, hai đứa con nhỏ nhất nhà cũng phải phụ gia đình kiếm 
tiền. Ông nghĩ luyến tiếc vì cả đời ông sống cho hai chữ liêm 
sỉ, nên bây giờ ông thiệt thòi, mà ngó đi ngó lại ông chẳng còn 
gì quý báu để bán ngoài hai chữ này. 

Ngày gia đình ông cùng kiệt ông muốn đêm bán đi chiếc xê 
đạp của ông làm chân, ông nghĩ ra kế kiếm tiền. Ông ra góc 
phố đầu đường nhà ông có thằng nhỏ trạc 12 hay 13 tuổi sửa 
xê đạp, ông đậu xê đạp lại và trưng bảng “Bán xê đạp”. Lòng 
ông chua chát khi nghĩ trị giá liêm sỉ còn thua chiếc xê đạp 
sao mình không bán phức đi cho rồi. Thế là ông X. chơi ngông 
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viết lại bảng khác là “Bán cái liêm sỉ bảo đảm 20 năm không 
sứt mẻ”. Ông xin đứng chung khu đất của chú bé sửa xê đạp 
vì có đông khách hàng vãng lai, qua lại. Chú bé vá xê đạp ngạc 
nhiên hỏi sao ông già bán cái liêm sỉ là hàng gì lạ thế. Ông X. 
ngập ngừng trả lời cho chú bé biết là cái mà ai cũng bảo vệ, 
quý trọng hết. Chú bé liên tưởng cái liêm sỉ rất xịn và quý giá 
như hột xoàn. Chú bé hồn nhiên trả lời ông X: 

– “Từ cha sanh mẹ đẻ cháu chưa nghê nói tới cái liêm sỉ 
bao giờ…”. 

Ông X. chờ bán cái liêm sỉ mãi cho tới khi mặt trời lên 
cao thì một ông lão râu tóc bạc phơ mang xê đạp lại nhờ chú 
bé sửa cái thắng. Chú bé bèn giới thiệu ông X. và ông khách 
làm bạn trong khi chú sửa xê. Ông khách mời ông X một điếu 
thuốc rê và hai ông phì phà tán gẫu về vụ “bán liêm sỉ”. Đoạn 
ông khách nói với ông X. là: 

– “Ông bạn à. Tôi nghĩ ông bạn còn chút liêm sỉ nên dẹp 
tấm bảng bán liêm sỉ của ông đi. Chỉ có phường khoê khoang, 
khoác lác rằng ta có lương tâm, có đạo đức, có liêm sỉ. Sự thật 
họ không có gì hết. Bởi vì bọn vô liêm sỉ đó đã từ lâu chà đạp 
mọi giá trị tinh thần con người, đã chối bỏ truyền thống đạo 
đức của ông bà mình để lại từ không biết mấy ngàn năm”. 

Ông X. gật gù tán thành và ông khách rít một hơi dài 
thuốc rê rồi bàn tiếp, giọng ôn tồn nói: 

– “Ông bạn à. Tôi tin là ông bạn là người có liêm sỉ. Trực 
giác cho tôi thấy như vậỵ Bây giờ đêm bán cái liêm sĩ, ông 
bạn thấy đó là hành động của phường vô liêm sĩ không? Bây 
giờ giả dụ ông bạn có bán được cái liêm sỉ, ông bạn sẽ “trắng 
tay”. Không còn liêm sỉ nữa thì ông bạn sẽ thành cái gì?”. 

Ông khách trả lời thành từng tiếng một để kết thúc câu 
chuyện: 

– “Ông bạn sẽ là thằng vô liêm sỉ”. 

Lời Kết: 

Sách còn nhiều truyện hay khác, nhưng trong khuôn khổ 
hạn hẹp của bài điểm sách này chúng tôi chỉ trích ra vài mẫu 
chuyện tiêu biểu. Đọc “Những Mảnh Vụn” của nhà văn Tiểu 
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Tử tôi hiểu và ngậm ngùi cho cái thèm một tô cháo huyết của 
VNCH, một tô cháo huyết có nhân vị, đầy tình người. Tôi hiểu 
những ẩn ý sâu xa mà ông gởi gấm trong tác phẩm này. Tiểu 
Tử viết phơi bày bộ mặt xấu xa, nhơ nhớp của chế độ CSVN. 
Những mosaic của Tiểu Tử là những cái tát vào mặt chế độ 
CSVN, và là những mủi kim chích vào khối ung thư ác tính 
thêo mô thức CSVN đã hoành hành trên đất nước Việt Nam. 

Việt Hải xin chân thành giới thiệu tác phẩm “Những 
Mảnh Vụn” đến các văn thi hữu, các độc giả bốn phương thích 
văn chương Việt Nam, một tác phẩm văn chương bình dị 
nhưng đại chúng, chân thật trong nét phiếm của nhà văn Tiểu 
Tử. Liên lạc ordêr sách qua êmail: 

tanq8@yahoo.com 

Attn: Mr. Tân Quách. 
Việt Hải, Los Angêlês. 
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Cho tôi ôm trái tim Việt Nam 
Lâm Kim Loan 

 
 

Hôm nay, thứ Sáu, ngày nghỉ thường lệ của tôi. Thay vì 

đến thăm má tôi và thu dọn nhà cửa. Tôi làm một việc hơi 
khác thường. Nhét chiếc võng vào ba lô, kêm chống nắng, 
thêm bình nước lọc, vài trái cây, bọc hột điều, gói khăn giấy, 
cùng một quyển sách, món quà tôi mới nhận được hôm kia, 
do một anh bạn bên Pháp gởi qua. Tôi lái xê vào khu công 
viên quốc gia, trực chỉ vùng Wattamoolla. Lựa một chỗ khuất, 
có bóng mát, biển mở ra bạt ngàn trước mắt. Hai bên là núi 
chập chùng ngọn gần ngọn xa, một mình với thiên nhiên tỉnh 
lặng. Cột dây võng vào hai gốc cây, tôi dành ngày hôm nay để 
đọc sách, tập truyện ngắn “ Bài ca vọng cổ” của Tiểu Tử. 

Tôi có lý do để trân trọng về tác giả nầy. Cách đây vài 
năm, trong một chuyến rong chơi của bốn nàng “ sồn sồn”: 
Anh Thư, Kim Ngọc, Thanh Yến và tôi. Bốn cô nương đến nhà 
anh Hai Trần tạm trú. Đêm đầu tiên ở Roissy ên Briê, một 
vùng ngoại ô nước Pháp. Trước khi đi ngủ, tôi vói tay lấy một 
tạp chí cũ chủ gia để sẳn cạnh bên giường đọc để dỗ giấc ngủ. 
Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Tiểu Tử qua truyện “ Chị Tư Ù”. 
Đọc để ngủ, nhưng lại thao thức vì thương nhân vật Tư Ù làm 
sao! 

Đầu năm ngoái, người bạn khác chuyển qua êmail 
truyện “Thằng chó đẻ của má” của nhà văn Tiểu Tử . Đọc vài 
dòng mở đầu, tôi nghĩ má tôi sẽ thích bài nầy. Tôi in ra giấy, 
chạy xuống lầu đi thẳng vào phòng má tôi đọc cho bà nghê. 
Đọc, mà tôi cứ phải ngừng lại vì nghẹn ngào, vì nước mắt cứ 
chảy. Má tôi giục tôi đọc tiếp trong khi bà cũng rút khăn giấy 
chậm vào mắt. Má tôi cũng bị xúc động như tôi. Sau nầy, thỉnh 
thoảng má tôi hay hỏi: “ Cái ông viết bài thằng chó đẻ có viết 
bài nào nữa không? Có, con nhớ đọc cho má nghê với.” Chị 
Tư Ù, sau bao nhiêu năm vẫn lẻo đẻo thêo tôi. Với má tôi, 
thằng chó đẻ cũng vậy. 
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Mở đầu là truyện “Bài ca vọng cổ”, được dùng làm tựa 
cho tập truyện ngắn. Truyện kể về một đứa con Việt lai Mỹ 
đên sống ở Phi châu, tâm hồn còn đầy tính chất Việt Nam, 
tình cờ gặp một người Việt Nam rặt. Nó ca vọng cổ, “xuống 
hò” đàng hoàng. Thằng “Jêan lê viêtnamiên” có bề ngoài bên 
nội và : 

“ Còn bên ngoại của con, nó nằm ở trong. Ở đây nè bác”, 
nó để một tay lên ngực và vỗ nhè nhẹ về phía trái tim”. Thế 
là hai người Việt cô đơn, một lai một rặt, một già một trẻ, gặp 
nhau, ở một nước xa lơ xa lắc, ôm ghì nhau mà tưởng tượng 
như “ôm lại được góc trời quê mẹ…” Truyện kế tiếp “ Nước 
chảy đá mòn” , kể về một người già cô đơn sống nơi xứ người, 
nhớ miên man đủ chuyện, chuyện ngày xửa ngày xưa, những 
kỷ niệm hồi năm nẳm, như cuốn phim được quay lại, sờ sờ 
trước mắt, trong đầu. Nhìn nước chảy ở suối bên ni mà nhớ 
về dòng sông bên nớ. Tuổi già quên trước lộn sau. “Vậy mà 
hình ảnh quê hương vẫn còn nằm nguyên đâu đó trong 
lòng…chỉ cần một chất xúc tác là nó bật lên rỏ rệt…làm như 
mình đang sống trong đó mới hôm qua”. Tiểu Tử kể về làng 
của ông và kết luận: “Làng tôi đó! Quê trân! Chẳng chút màu 
mè. Vậy mà sao tôi vẫn thương”. Có ai trong chúng ta không 
thương và nhớ về Mẹ. Hãy nghê ông tâm sự, lời giản dị mà 
đầy hồn : “Mẹ gánh xôi ra ngồi bán ngoài chợ…mẹ đi chân 
không, mỗi bước chân của mẹ giậm xuống làm tung lên một 
chút bụi đường….Hơn sáu chục năm sau, ngồi ở trời Tây nầy, 
tôi đâu cần nhìn, mà sao vẫn thấy được – thấy rõ – hai bàn 
chân của mẹ”. 

“Làm thinh” là truyện thứ tám. Một câu chuyện tôi cảm 
thấy rất “ nặng ngực” khi đọc. Chuyện kể về một nhân vật rất 
thành công trước 1975. Một sớm một chiều sau cuộc đổi đời, 
bỗng hoá trắng tay như trong cơn mộng dữ. Oái oăm! Đó 
không phải là giấc chiêm bao dữ dằn. Đó là sự thật một trăm 
phần trăm! Không làm thinh thì làm gì ai, hoặc làm gì nhau? 
Làm thinh để nén uất ức, vì nếu bộc lộ thành lời sẽ thêm “tiền 
mất tật mang”. Làm thinh vì thất thế: “Bây giờ, người chồng 
thần tượng của ngày trước chỉ còn là một cái bóng! ” Ông Lê 
Tư càng im thinh thích sau khi được con bảo lãnh qua nước 
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ngoài. Lý do làm thinh lần nầy khác hẳn với hai lý do trước. 
Làm thinh vì ứ hự! Ba sự khép miệng chỉ giống nhau ở chỗ 
đắng cay, thứ cay đắng “muốn nuốt ực mà nó cứ nghẹn ở cổ” 
, làm tôi phải lắc đầu hỡi ôi! Cuối cùng, ông đã làm thinh mà 
đi. Đi đâu? Đọc truyện, tôi cũng lặng lẽ đi cùng ông một đoạn 
đường rồi dừng lại. Tôi để ông tiếp tục đi một mình, để ông 
tự quyết định đời mình khi thời điểm đã đến, khi mà cả ba tài 
sản qúy giá của một đời người đều bị phá sản không còn xót 
lại bóng dáng: vật chất, tinh thần và tình cảm . Này bạn! Khi 
đọc truyện này, khi bạn cùng đi với ông Lê Tư đến bước cuối. 
Xin bạn hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì và hành xử ra sao? Nhớ 
cho tôi biết nhé! 

Truyện thứ mười “Mùa Thu cuộc tình” nói về sự xum 
họp của Ngưu lang Chức Nữ. Kể tâm sự một người đàn ông 
xa vợ mười năm. Có biết bao chia cách não lòng như thế sau 
cuộc đổi đời bảy mươi lăm! Anh ghê nầy, êm ghê kia, ghê anh 
đi thoát, ghê êm bị bắt lại. Ghê con đến bờ, ghê mẹ chìm vào 
lòng biển sâu! Hoặc có gia đình chỉ đủ tiền để một hai thân 
nhân ra đi mà thôi!!! Tiểu Tử kể tâm trạng người chồng chờ 
gặp lại vợ sau bao năm xa cách… Gần đoạn cuối, thêm một 
bước ngoặt của câu chuyện với hai chữ “Bởi vì” làm tôi nín 
thở. Còn thêm ba dấu chấm… Và, Trời ơi. Tôi đã kêu lên như 
thế với những dòng kế tiếp của ông. 

Còn nữa, các truyện khác trong tập truyện Bài Ca Vọng 
Cổ của Tiểu Tử: “ Con Mén” đứa con đang sống ở Tây muốn 
học tiếng Việt để viết thư về thăm ba nó còn kẹt lại ở Việt 
Nam . “Madê in Việt Nam” đứa gái da vàng bỏ nhà đi hoang vì 
nền tảng gia đình bị tan rã trên đất người, may mắn tạo lại 
được tương lai nhờ lòng tốt của một gia đình người Việt, “lá 
lành đùm lá rách” nơi đất lạ. “ Nội” về lòng mẹ, nỗi đau cắt 
rún lìa con lần thứ hai vì thời cuộc.. Mười bốn truyện, nội 
dung nào cũng xúc tích. Có những lúc tôi phải ngừng lại vì xúc 
động. Ôi nhân vật! Ôi tình người! Ôi thế sự! Ôi đời! 

Đọc xong tập truyện của Tiểu Tử, xếp sách lại. Thừ 
người bất động một hồi lâu. Tôi nhìn kỷ lại bìa quyển sách. 
Bìa trình bày đơn sơ như không thể đơn sơ hơn. Lật bìa sau, 
không có hình của tác giả. Lật lại vài trang đầu, không có lời 
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giới thiệu của bất cứ nhân vật nổi danh nào. Cũng không có 
lời vào truyện của chính tác giả. Chỉ một dòng nhắn gởi ngắn 
ngủi: “Thương tặng những ai trong lòng còn giữ được dấu ấn 
Madê In Việt Nam ” và địa chỉ êmail của ông cho đọc giả muốn 
mua sách. Chỉ vậy! Mười bốn truyện, hai trăm ba mươi bảy 
trang. Những dòng văn đơn sơ mà xoáy vào tim tôi thành 
những giọt nước mắt muốn cầm cũng “chẳng đặng”. Những 
chữ dùng mộc mạc Nam kỳ rất quê mùa mà tôi thường nghê, 
khi tôi còn học tiểu học ở quê, lâu lắm rồi mới được thấy lại: 
cắc ca cắc củm, xém, hà rằm… Những tiếng mắng, tiếng kêu 
đầy yêu thương của người miền Nam : “cha mầy” của ông Nội. 
“Thằng chó đẻ” của người mẹ. Mồ Tổ mầy… nghê sao như 
được sống lại những ngày tôi còn đưa tay áo lên quẹt mũi 
chảy thò lò, những lúc cả chục đứa trai gái trong xóm trần 
truồng tắm mưa, vọc nước…vô tư cười dòn ran. 

Anh Tiểu Tử! Sau hôm nay, anh nợ tôi những giọt nước 
mắt, tiếng thở dài, những nhịp tim đập nhanh, lần cắn môi để 
khỏi bật khóc thành tiếng. Những cái lắc đâù hởi ôi. Ngược 
lại, tôi cũng nợ anh những nụ cười chúm chím, tiếng cười 
khoái chí, những kỷ niệm trẻ thơ đựơc khơi lại. Cám ơn anh 
đã cho tôi, một đọc giã phương xa tận Úc châu, chia những 
vui buồn của riêng anh. Tôi đoán ít nhiều: có anh, gia đình 
anh, và những ưu tư của anh được gởi gấm qua các mẫu 
truyện này. Hơn thế nữa, từ đó, tôi được biết thêm những 
thảm cảnh, kinh nghiệm máu xương và nỗi lòng của hàng 
trăm ngàn người Việt Nam Hải Ngoại và Quốc Nội. 

Tôi áp quyển truyện vào tim mình như muốn ôm một 
trái tim Việt Nam còn nóng hổi. Tôi đặt quyển truyện vào 
lòng như muốn được chia sẻ với các nhân vật trong mười bốn 
câu truyện nầy, nhân vật chánh, nhân vật phụ, mỗi người một 
nét, một thảm cảnh, thắt thẻo bao niềm riêng……..Tôi muốn 
cho thằng Jêan lê Viêtnamiê, cô Kim Madê In Viêt Nam, hai 
nhân vật của Tiểu Tử biết: tôi Lâm kim Loan, một người 
Made- In- Viêt Nam, nhỏ hơn nữa, Madê- In- Rạch Giá.  

Ngày mai thứ Bảy, tôi sẽ thăm má tôi bù cho hôm nay. 
Tôi sẽ đọc cho bà nghê dần những câu truyện trong quyển 
Bài Ca Vọng Cổ. Để bà nghê mà như thấy lại những hình ảnh 
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cũ trên quê hương, chắc bà sẽ vui như được sống lại một 
khoảng đời ở Giòng Đá.  

Nắng vẫn đầy trên cây, nắng ngả về bên kia núi. Chim 
vẫn líu lo nhảy nhót trên cành. Lâu rồi tôi không ca vọng cổ, 
vừa cuốn lại cái võng, tằng hắng lấy giọng, tôi hát thật to, hát 
tự nhiên như hồi tháng Tám năm 2002, tôi đã hát vọng cổ ở 
một vùng thơ mộng của Vancouvêr, trước đám lữa trại bập 
bùng, vây quanh bởi những tâm hồn rất Việt Nam: Chị Ngọc, 
anh Trần, Song, Quý, Hoàng, Sơn, Xuân, Hải Triều; anh chị 
Ninh, Siêu, Tam, Lạc, Châu, Phúc;Tuyết, Khởi, Dũng, 
Hòa…tổng cộng hơn trăm, không thể kể tên hết. 

“Điệp ơi, Lan cắt đứt dây chuông là để rẽ chia đạo đời 
đôi ngã, nhìn thêo bóng anh đi mà lã chã lệ tuôn….dòng”. 

Này bạn! Đọc truyện ngắn của Tiểu Tử, để thấy thấp thoáng 
bạn bè thân nhân mình trong đó, để tìm lại những bóng dáng 
của quê hương. Nếu có thể, để chia với con cháu, giúp chúng 
biết thêm phần nào những gì đã xãy ra trên quê cha đất mẹ 
ở giai đoạn giao thời, những tâm sự tâm tình của người thân 
bước đầu lập nghiệp trên xứ lạ ra sao? Và để coi bạn có thấy 
thèm ngân nga một câu vọng cổ như tôi không? 

Bỗng dưng tôi muốn cất cao giọng rao, một giọng rất 
Nam Kỳ, rao lảnh lót như những dì, những thiếm bán hàng 
rong, vai nặng trỉu chiếc đòn gánh, kẻo kẹt thúng rổ, dãi dầu 
với những bước chân nhịp nhàng giẩm lên mọi nẻo Việt Nam: 
“ Ai mua Bài Ca Vọng Cổ hôôông?” 

Lâm Kim Loan          

(Cuối tháng Tư, 2007) 

 
Mua sách của nhà văn Tiểu Tử: 

Xin liên lạc về đại diện của tác giả qua điện thư Êmail: 
(Người con của ông ở Nam Cali) 

kimoq@yahoo.com 
Giá 12 Mỹ kim. 

 

  

mailto:kimoq@yahoo.com
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Anh Hai Tiểu Tử của tôi 
Tiểu Thu 

 
 

 Khi nhận được thư của nhà văn Việt Hải mời góp mặt 

trong cuốn sách vinh danh nhà văn Tiểu Tử, tôi hơi ngại 
ngùng vì biết mình chỉ là một cọng cỏ dại nhỏ bé giữa một 
rừng cây cổ thụ trong làng văn học hải ngoại. Nhưng nghĩ cho 
cùng, viết hay hay dở thì cũng ráng bày tỏ tấm lòng kính yêu 
của mình đối với người "Anh Hai" trong nhóm Tình Viễn Xứ 
của chúng tôi. 

 Tôi được may mắn làm quên với  nhà văn Tiểu Tử qua 
lời giới thiệu của nhà văn Việt Hải vào năm 2006. Trước đó, 
chúng tôi (một nhóm bạn ở thành phố Montréal) có chuyển 
cho nhau đọc truyện ngắn "Bài Ca Vọng Cổ" của nhà văn Tiểu 
Tử. Thú thật lúc đó bút hiệu này còn xa lạ với chúng tôi, tuy 
rằng ông đã xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên và đã có tiếng 
trong làng văn học. Đọc truyện ngắn "Bài Ca Vọng Cổ" tới đâu 
lòng tôi nghẹn ngào tới đó. Văn phong ông bình dị, không chải 
chuốt cầu kỳ mà xúc động, lôi cuốn biết bao. Trích: 

...Hắn xòe hai tay đưa ra phía trước, lật qua lật lại: 

 -Bên nội của con là nằm ở bên ngoài này nè. 

 Rồi hắn để tay lên ngực, vỗ nhè nhẹ về phía trái tim: 

 -Còn bên ngoại nó nằm ở bên trong. Ở đây, ở đây nè bác. 

 Bỗng giọng hắn nghẹn lại: 

 -Con lai Việt Nam thiệt mờ bác! Ngoài thì đen thui chớ 
bên trong vàng khè hà bác ơi. 

 Đó, văn ông mộc mạc như cuộc sống hiền hòa của những 
con người chơn chất miền Nam ngày nào. Những người dân 
miệt sông nước Tiền Giang, Hậu Giang với đồng ruộng cò bay 
thẳng cánh, cây trái sum xuê và nhứt là mê những câu hò và 
thích ca vọng cổ.  

Trích: 
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 - Nhớ Sàigòn quá nên con hay ca vọng cổ cho đỡ buồn. 
Hồi nãy bác lại đây là lúc con đang ca bài "Đường về quê 
Ngoại" đó bác.  

 - Bác không biết ca, nhưng bác rất thích nghe vọng cổ. 

 Giọng nói của hắn bỗng như hăng lên: 

 - Vọng cổ là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có 
lai Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn Việt Nam cũng như cá kho tộ, 
tô canh chua. Bác thấy không? Bởi vậy không có gì nhắc cho 
con nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ hết. 

 ...Trên máy bay, tôi miên man nghĩ đến "thằng Jean" rồi 
tự hứa sẽ gặp lại nó thường. Để cho nó bớt cô đơn. Và cũng để 
cho tôi bớt cô đơn nữa. 

 Bây giờ viết lại chuyện thằng Jean mà tôi tự hỏi: "Trong 
vô số người Việt Nam lưu vong hôm nay, còn được bao nhiêu 
người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt 
Nam? Và có được bao nhiêu người còn mênh mang trong lòng 
bài ca vọng cổ, để thấy hình ảnh quê hương vẫn còn nguyên..." 

 Đúng là đọc văn ông, ta không khỏi không suy gẫm 
những ý tưởng thâm thúy ẩn chứa bên trong...  

 Sau đó chúng tôi tìm tòi đọc những truyện ngắn của ông 
đăng rải rác trên các wêbsitê. Truyện nào cũng hay, cũng xúc 
động vô bờ. Xuyên qua những nhận xét tinh tế trong những 
mẫu truyện ngắn của ông, chúng ta thấy giữa cái xã hội nhiễu 
nhương, lừa đảo, băng hoại của những năm sau bảy lăm vẫn 
còn có tình người và cũng còn không ít những con người tử 
tế. Nhất là ở một góc độ nào đó cuộc đời vẫn đáng trân trọng! 

 Vậy thì được làm quên với nhà văn Tiểu Tử là một hân 
hạnh to tát đối với chúng tôi. Ông là bác của nhà văn Việt Hải 
và của một cậu êm văn nghệ nữa tên Trần Trọng Nhân. Đáng 
lẽ luận thêo tuổi tác, vai vế thì tôi phải gọi ông là chú. Nhưng 
với bản tính xề xòa, dễ dãi, ông cho phép chúng tôi được gọi 
ông là anh. Đơn giản vì cả hai cùng họ Tiểu. Tiểu Tử là anh 
hai của Tiểu Thu thì đúng quá rồi còn gì nữa! 

 Bắt đầu từ đó chúng tôi, gồm có anh hai Tiểu Tử, kế đến 
các anh chị Thanh-Ngọc Anh, Thanh-Dung, Duy Thiện, Tiểu 
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Thu, Trọng Nhân, Nguyên Nhung, Nguyễn thị Thanh Dương 
và sau này còn có nhà văn Phạm Tín An Ninh và nhà thơ nữ 
Bạch Liên...lập ra nhóm Tình Viễn Xứ. Anh chị êm chúng tôi 
liên lạc nhau qua êmail hằng ngày. Trao đổi nhau những câu 
chuyện vui, những kinh nghiệm sống, những sáng tác 
mới...vv..và...vv...nhưng quan trọng nhất là gửi cho nhau 
những tiếng cười rộn ràng để đầu óc được thanh thản.  

  Cho đến một hôm, ông báo tin sẽ qua thăm vợ chồng cô 
con gái đang cư ngụ tại thành phố Montréal. Chao ơi, chúng 
tôi rất náo nức được gặp ông, người Anh đầu đàn mà trước 
giờ chỉ biết mặt nhau qua Intêrnêt. Chúng tôi hẹn anh chị ở 
tại quán ăn của cô cháu gái. 

 
Anh Thành, Tiểu Thu, AC Duy Thiện, chị Tiểu Tử, chị Ngoc An… 

 Lần đầu gặp gỡ cảm động xiết bao. So với tuổi tác, phải 
công nhận anh rất trẻ. Mái tóc còn đên lắm (hổng biết có ăn 
gian hay không nữa!), cái miệng móm móm cười rất có 
duyên. Phần chị thì mái tóc muối nhiều hơn tiêu, gương mặt 
thật hiền lành phúc hậu. Chị ngồi nghê anh nói chuyện với 
chúng tôi chỉ cười cười, nhưng cặp mắt không dấu được một 
trời tình yêu sâu đậm dành cho anh. Sau này nghê anh kể 
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rằng Anh và Chị có một mối tình tuyệt đẹp khi anh là ông giáo 
sư trẻ tuổi, đẹp trai còn chị là một nữ sinh Trung học ngây 
thơ, xinh đẹp. Con  gái rượu của một ông Hội đồng danh tiếng 
miệt Vĩnh Long.  

 Những lần họp mặt tại nhà chúng tôi hay nhà anh chị 
Thanh- Ngọc Anh đều rất vui nhộn, hào hứng. Anh nói 
chuyện vui, pha trò duyên dáng, ý nhị  y như văn phong của 
nhà văn Tiểu Tử trong các tác phẩm. Nghê anh kể chuyện 
chúng tôi cứ cười bò ra. Anh kể đủ mọi thứ chuyện, từ thuở 
thiếu thời cho đến khi đi du học bên Pháp. Trở về Việt Nam 
dạy ở Trung học Pétrus Ký và cuối cùng là Giám Đốc hãng 
xăng Shêll Việt Nam cho đến khi mất nước. Nhờ vào chức vụ 
này, anh và một người tài xế quanh năm dong ruổi khắp các 
tỉnh miền Nam. Từ Huế dài tới Cà Mau, nơi nào cũng có dấu 
chân anh. Và không bao giờ quên mang về cho chị những đặc 
sản ngon nhất của vùng đất anh đã đi qua.                                            

 Mùa thu năm sau anh trở lại Montréal. Chúng tôi lại gặp 
nhau tại nhà anh chị Thanh-Ngọc Anh. Lại chuyện trò râm 
ran và những tiếng cười giòn tan không dứt. Anh kể cho 
chúng tôi nghê giai thoại anh đi học ca vọng cổ. Chuyện là anh 
đến ghi danh tại một lò luyện cổ nhạc để học ca. Anh khai là 
thơ ký của Giám đốc hãng xăng Shêll. Học được mấy buổi, bất 
ngờ cô thơ ký thứ thiệt (của anh) xuất hiện. Thì ra cô ta  đang 
ôm mộng trở thành đào hát cải lương. Tất nhiên là cô thơ ký 
phải rất lính cẩn chào xếp lớn của mình trước cặp mắt kinh 
ngạc tột độ của vị giáo sư âm nhạc (khỏi nói đến sự lúng túng 
của ông sếp và cô thư ký!). Kết quả là anh bị... đuổi học vì đã 
cố tình khai gian! Phải công nhận anh có một giọng hát tuyệt 
vời. Mạnh và ấm. Anh ca vọng cổ cũng mùi mà hát tân nhạc 
cũng hay. Bằng chứng là tháng 9 năm 2007 nhân dịp đám 
cưới con gái chúng tôi, nghê tin anh sang thăm con, chúng tôi 
đã gọi điện thoại mời anh chị đến chung vui (chỉ còn có mấy 
ngày). Không ngờ anh chị đã vui vẻ nhận lời. Trong buổi tiệc, 
anh lên hát La Viê Ên Rosê để tặng các cháu trước sự ngạc 
nhiên thích thú của quan khách.  
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Anh chị Tiểu Tử dự đám cưới con gái Tiểu Thu N&V 122 

 Nhưng sự bất ngờ nhất đối với chúng tôi, khi đến nhà 
con gái anh để đón anh chị đi dùng cơm, là những bức tranh 
sơn dầu và những bức tranh sơn mài ký tên anh trêo trên 
tường. Thì ra anh còn là một họa sĩ nhà nghề, dù chẳng tốt 
nghiệp từ bất cứ một trường mỹ thuật nào, chỉ học qua sự chỉ 
dẫn của bạn bè. Ôi, sao lại có một người tài ba đến như vậy! 
Thêo lời chị kể thì anh Tiểu Tử đã có nhiều cuộc triển lãm 
tranh ở Paris và tác phẩm của anh bán đắt như tôm tươi. 

 Năm đó anh hứa mùa thu sang năm sẽ đêm dụng cụ vẽ 
sang Montréal. Hai anh êm sẽ lang thang ngắm và vẽ lá vàng. 
Nhưng những năm sau đó vì lý do sức khỏê, anh chị không 
sang chơi được nữa. 

 Mùa thu năm 2009, chúng tôi có dịp sang Paris để ra mắt 
tuyển tập Món Ăn Thêo Bước Chân Di Tản. Tuyển tập được 
một số nhà văn ở Mỹ, Canada, Đức, Pháp viết chung với nhà 
văn Hồ Trường An. Một cuộc RMS thật thú vị vì có sự hiện 
diện của hầu hết những cây bút góp mặt trong tuyển tập như 
nhà văn Nguyễn thị Ngọc Dung (Tam Cá Nguyệt Cỏ Thơm), 
nhà thơ Dư thị Diễm Buồn, nhà văn Tôn Nữ Mặc Giao, nhà 
văn Duy An Đông, nhà văn Vũ Nam...Anh Hồ Trường An cũng 
đến trên chiếc xê lăn. Nhà thơ Đỗ Bình đã cùng một số anh 
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chị êm nghệ sĩ vùng Paris tổ chức cho chúng tôi một buổi 
RMS thật trang trọng, tưng bừng và người tham dự đông 
không đủ chỗ ngồi. Chúng tôi nhận thấy tinh thần yêu nghệ 
thuật ở xứ Pháp cao không đâu sánh bằng. Nhân cơ hội này, 
chúng tôi được gặp mặt và dùng cơm tối trong một nhà hàng 
danh tiếng trên đại lộ Champs Élyséê với những cây đại thụ 
trong giới âm nhạc như giáo sư Lê Mộng Nguyên, nhà thơ, 
họa sĩ kiêm Thư pháp danh tiếng lẫy lừng Vũ Hối, nhạc sĩ Lê 
Trạch Lựu...vv...Những ca sĩ giúp vui hôm đó cũng là những 
tên tuổi sáng chói trong làng văn nghệ Paris. Và sự có mặt 
của "Anh Hai" khiến tôi cảm động vô cùng.  

TT Paris 4-10-09. Tiểu Thu & anh Hai Tiểu Tử 
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Mấy ngày sau cả gia đình chúng tôi được anh chị đãi 
cơm. Một kỷ niệm vui vui khiến tôi nhớ mãi. Số là tôi có một 
đôi dép vừa đẹp vừa rất êm chân. Lần nào đi du lịch cũng 
mang thêo. Hôm đến thăm và dùng cơm cùng anh chị, lúc rời 
xê métro, tôi vô ý để rơi 1 chiếc dép xuống đường rầy. Tôi 
đành mang chiếc còn lại, đi cà nhắc đến nhà anh chị. Anh Tiểu 
Tử và cậu con trai ra trạm métro đón chúng tôi, thấy tình 
cảnh này cũng không nhịn được cười. May quá, chị Tiểu Tử 
có một đôi giày da mới toanh chưa dùng, lại vừa chân tôi như 
in mới là may mắn. Đôi giày đó tôi vẫn trân trọng giữ gìn như 
một kỷ vật quý giá của anh chị hai Tiểu Tử.  

 Những năm tháng sau này, anh Hai vì lý do sức khỏê nên 
không thể sang Montréal thăm con cháu, phần tôi vì bận rộn 
trông cháu nội nên không còn nhiều thì giờ lên Nêt chít chát 
như xưa. Chỉ đành thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏê của Anh 
Chị. Tuy không gặp, nhưng Anh chị có một vị trí thật quan 
trọng trong lòng tôi.  

 Anh Hai ơi, êm mãi mãi là "con nhỏ Thu" của anh chị. 
Người anh hiền hòa, vui vẻ, bao dung mà bất cứ người nào 
đã có dịp gặp qua đều yêu mến. Hạnh phúc tuyệt vời của anh 
chị luôn là kim chỉ nam cho chúng êm noi thêo. "Con nhỏ 
Thu" xin cầu chúc Anh chị sống lâu trăm tuổi. Riêng anh Hai 
vẫn còn nghị lực sáng tác đều đều. Vì thêo êm biết, độc giả 
khắp Năm Châu lúc nào cũng mong đợi và nồng nhiệt đón 
nhận những đứa con tinh thần của nhà văn Tiểu Tử.  

 
Em của anh Hai 
"Con Nhỏ Thu" 
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Cảm nghĩ về nhà văn Tiểu Tử 
Minh Văn (Ngô Thiện Đức) 

 
 
 

Mùa xuân đang trở về! Hàng năm, cứ mỗi khi gần Tết 

là các anh êm trong ban biên tập lại náo nức chuẩn bị cho ấn 
bản đặc san “Tây Ninh Quê Tôi”. Trong phong vị chủ bút, nhà 
văn Việt Hải đề nghị ban biên tập năm nay làm một số đặc 
biệt để vinh danh cây bút tỉnh nhà đang được nhiều người 
mến mộ:  đó là nhà văn Tiểu Tử. Nhà văn Tiểu Tử tên thật là 
Võ Hoài Nam, sanh quán tại quận Gò Dầu Hạ thuộc địa phận 
tỉnh Tây Ninh. Ông bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua 
Côtê d'Ivoirê và tập truyện đầu tay " Những Mảnh Vụn " đã 
được Làng Văn Toronto xuất bản năm 2002. 

Ban biên tập năm nay có sự góp mặt đặc biệt của các anh 
chị trong Hội Nhân Ảnh Tân Văn như: Trần Mạnh Chi, Tăng 
Đức Sơn, Lưu Anh Tuấn, Dương Viết Điền, Lê Hân, Phạm Lưu 
Đạt, Lý Thanh Tùng, Nguyễn Quang, Trương Ngọc Thạch 
cũng như sự cộng tác của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, giáo 
sư Dương Ngọc Sum, giáo sư Trần Huy Bích và giáo sư Đào 
Đức Nhuận và sự tiếp tay của các anh trong Tây Ninh Đồng 
Hương Hội như Nguyễn Lý Sáng, Ngô Thiện Thảo, Lê Bình, 
Duy Văn, Trần Anh Dũng, và Phạm Thái.  

Đặc San Tây Ninh Quê Tôi Xuân Bính Thìn sẽ được chia 
ra ba phần:  

- Phần I: Cảm nhận về nhà văn Tiểu Tử. 

- Phần II: Tuyển tập “Những mảnh vụn” của nhà văn 

Tiểu Tử. 

- Phần III: Bài viết về Tết, Tây Ninh, quê hương thi ca… 

do đồng hương đóng góp. 

Là một người kính phục và ngưỡng mộ tài năng của nhà 
văn Tiểu Tử, tôi xin được chia xẻ cảm nghĩ về những nét đặc 
trưng trong văn chương của ông. 
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Nội 

 

Trong tác phẩm "Nội", kể chuyện về thân mẫu của ông, 
thay vì gọi là má, ông gọi bà bằng tiếng gọi của các cháu nội. 
Bài viết dùng nhiều phương ngữ miền Nam như một điểm cá 
biệt của tác giả:  

"Khi vợ chồng tôi bước ra hiên nhà thì bầy nhỏ cũng vừa 
vào tới sân. Đứa xách giỏ, đứa xách bao, đứa ôm gói, hí hửng 
vui mừng. Bởi vì mỗi lần bà nội chúng nó từ Gò Dầu xuống 
thăm đều có mang theo rất nhiều đồ ăn, bánh trái thịt thà… 
Những ngày sau đó, mâm cơm dưa muối thường ngày được 
thay thế bằng những món ăn do tay bà nội tụi nó nấu nướng 
nêm-nếm. Nhờ vậy, mấy bữa cơm có cái phong vị của ngày xưa 
thuở mà miền Nam chưa mất vào tay Việt Cộng… Mấy con tôi 
thường gọi đùa bà Nội bằng "trưởng ban hậu cần" hoặc chị 
"nuôi" và lâu lâu hay trông có bà nội xuống. Và lúc nào câu 
chào mừng của chúng nó cũng đều giống như nhau : "Nội 
mạnh hả Nội ? Nội có đem gì xuống ăn không Nội ?". Mới đầu, 
tôi nghe chướng tai, nhưng sống trong sự thiếu thốn triền 
miên của chế độ xã hội chủ nghĩa, lần hồi chính bản thân tôi 
cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn thôi ! 

Con gái út tôi, mười một tuổi, một tay xách giỏ trầu của 
bà nội, một tay cặp-kè với bà nó đi vào như hai người bạn. Bà 
nó cưng nó nhứt nhà. Lúc nào xuống, cũng ngủ chung với nó 
để nghe nó kể chuyện. Nó thích bà nội ở điều đó và thường nói 
: "Ở nhà này chỉ có nội là thích nghe em kể chuyện thôi !". Thật 
ra, nó có lối kể chuyện không đầu không đuôi làm mấy anh 
mấy chị nó bực. Trái lại, bà nó cho đó là một thi vị của tuổi thơ, 
nên hay biểu nó kể chuyện cho bà nghe, để lâu lâu bà cười chảy 
nước mắt. 

Tôi hỏi má tôi : 

– Sao bữa nay xuống trưa vậy nội ? 

Vợ chồng tôi hay gọi má tôi bằng "nội" như các con. Nói 
theo tụi nó, riết rồi quen miệng. Lâu lâu, chúng tôi cũng có gọi 
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bằng "má" nhưng sao vẫn không nghe đầm-ấm nồng-nàn 
bằng tiếng “ nội “ của các con. Hồi cha tôi còn sống, tụi nhỏ còn 
gọi rõ ra "ông nội" hay "bà nội". Cha tôi mất đi, ít lâu sau, 
chúng nó chỉ còn dùng có tiếng "nội" ngắn gọn để gọi bà của 
chúng nó, ngắn gọn nhưng âm thanh lại đầy trìu mến. 

Má tôi bước vào nhà, vừa cởi áo bà ba vừa trả lời : 

– Thôi đi mầy ơi !... Mấy thằng công an ở Trảng Bàng mắc dịch 
! Tao lên xe hồi sáng chớ bộ. Tới trạm Trảng Bàng tụi nó xét 
thấy tao có đem một lon ghi-gô mỡ nước, vậy là bắt tao ở lại. 
Nói phải quấy bao nhiêu cũng không nghe. Cứ đề quyết là tao 
đi buôn lậu !". 

 

Bài ca vọng cổ 

 

“Bài ca vọng cổ” là bài viết mà ông đặt tựa cho tập truyện 
ngắn. Truyện kể rằng khi ông sang làm việc bên xứ Côtê 
d’Ivoirê, thuộc Tây Phi Châu. Ông gặp một thanh niên lai, mẹ 
Việt và cha là Pháp gốc Phi Châu da đên. Anh ca bài ca vọng 
cổ vì nhớ quê ngoại ở Việt Nam. Câu chuyện trao đổi đầy cảm 
động: 

"Rồi nó nhìn tôi, một chút trìu mến dâng lên trong ánh 
mắt: 

– Bây giờ con gặp bác rồi, con thấy không còn cô đơn nữa. Gặp 
một người giống mình, ở cái xó xa xôi hẻo lánh này, thiệt là 
Trời còn thương con quá! 

Tôi im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn nói mà có cảm tưởng 
như hắn đang nói cho cả hai: cho hắn và cho tôi. Bởi vì cả hai 
cùng một tâm trạng… 

Hắn vẫn nói, như hắn thèm nói từ lâu: 

– Nhớ Sài Gòn quá nên con hay ca vọng cổ cho đỡ buồn. Hồi 
nãy bác lại đây là lúc con đang ca bài ’’Đường về quê ngoại’’ 
đó bác. 

– Bác không biết ca, nhưng bác rất thích nghe vọng cổ. 
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Giọng nói của hắn bỗng như hăng lên: 

– Vọng cổ là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai 
Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn Việt Nam cũng như cá kho tộ, tô 
canh chua. Bác thấy không? Bởi vậy, không có gì nhắc cho con 
nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ hết. 

– Bác cũng vậy. 

Tôi nói, mà thầm phục sự hiểu biết của hắn. Và tôi thấy rất vui 
mừng có một người như vậy để chuyện trò từ đây về sau..." 

Tôi đọc truyện “Nội”, “Thằng chó đẻ của má” trong say 
mê và thích thú. Nó gần gủi và thân thương lắm! Tôi cảm thấy 
đâu đó lãng đãng hình bóng bà mẹ quê và có cảm tưởng như 
tác giả đã nói về hoàn cảnh thương tâm của chính gia đình 
mình - Mẹ già gần tám mươi tuổi, mà phải chịu đựng nỗi đau 
cắt ruột để khuyên con, cháu mình ra đi vượt biên đầy rủi ro, 
nguy hiểm. Sau khi định cư nơi xứ người, nỗi nhớ nhung mẹ 
già đang sống hiu quạnh tại quê hương đã được tác giả trải 
bày trong truyện “Nội” như sau: 

“Tôi biết: Má tôi là cây cau già – quá già, quá cỗi – nhưng 
vẫn cố bám lấy đất, chỉ vì trên thân cây còn mấy dây trầu… 
Hình ảnh đó bỗng làm tôi ứa nước mắt. Thương má tôi và nhớ 
cả quê hương. Cái quê hương tuyệt đẹp của tôi, mà Việt Cộng 
đã cướp mất. Cái quê hương mà trên đó tôi không còn quyền 
sống như ý mình muốn, phát biểu những gì mình nghĩ, ca tụng 
những gì mình thích. Ở đó, ở quê hương tôi, tôi còn bà mẹ già, 
bà mẹ tám mươi đã cắt ruột đuổi con đi, bỏ quê hương mà đi, 
để bà còn chút gì hy vọng sống thêm vài ba năm nữa! Bây giờ, 
vợ con tôi cũng đã đi hết. Má tôi còn lại một mình. Thân cây 
cau giờ đã nhẵn dây trầu, thêm tuổi đời một nắng hai mưa. 
Tôi biết! Má ơi! Con biết: Cây cau già bây giờ đang nhớ thắt 
thẻo mấy dây trầu non”. 

 

Con rạch nhỏ quê mình 
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Trong truyện con rạch Cồn Cỏ quê nhà, tác giả đã viết về 
những kỷ niệm tuổi thơ như tắm rạch, bắt tôm, bẻ sòai, hái 
ổi... khi nghê bài hát "Dòng sông tuổi thơ“: 

"Trở về với con rạch của tụi mình. Trẻ con đi học về là 
nhảy ùm xuống tắm. Người lớn còn đợi nước lớn mới tắm chớ 
con nít thì nước lớn nước ròng gì cũng tắm được hết, bởi vì 
tắm lội là một trò chơi. Nhắc đến vụ tắm rạch, tao còn nhớ tới 
chuyện này. Chắc, tao nghĩ, mầy cũng còn nhớ. Hôm đó, mầy 
bận cái quần xà lỏn mới tinh của má mầy vừa may cho. Mầy 
sợ quần ướt nên cởi quần vắt lên cây gừa, ở truồng nhào 
xuống lội. Hồi thời tuổi nhỏ, tụi mình tắm ở truồng là thường. 
Tắm giỡn đã rồi leo lên bờ thì đứa nào đã ăn cắp cái quần mới. 
Mầy mếu máo khóc, tao phải qua nhà tao lấy cái quần cho mầy 
mượn mà mặc đi về. Hôm sau đi học, mặt mầy buồn xo. Mầy 
trật đít ra cho tao coi hai lằn roi đỏ ửng ! Vụ đi tắm mất quần 
đó, chắc mầy còn nhớ mà ! Cho dù đã mấy chục năm, hai lằn 
roi đó làm sao quên được ?" 

Tiểu Tử có biệt tài sử dụng ngữ pháp trong văn phong 
đặc sệt “miền Nam” của ông. Qua lối dùng từ ngữ địa phương 
phản ảnh gốc tích của mình với lời văn súc tích, gợi hình và 
dí dỏm, những cá biệt trong văn phong của ông đã tạo nên sự 
thích thú và lôi cuốn độc giả. 

 
Minh Văn (Ngô Thiện Đức) 
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Việt  Hải: Chút cảm nhận về nhà văn 

Tiểu Tử 
 

 

Nói đến nhà văn Tiểu Tử, nhiều người Việt hải ngoại 

chúng ta đã nghê qua tên, hay đã từng đọc truyện của ông. 
Tiểu Tử dùng lối văn bình dị, dễ hiểu, nhuốm chất nam kỳ lục 
tỉnh, tựa như khuynh hướng của Bình Nguyên Lộc hay Hồ 
Biểu Chánh. Có những bài ông châm chích, tố cáo Việt Cộng 
hay loại người u mê làm công cụ cho Cộng Sản qua văn phong 
nhẹ nhàng nhưng thâm thúy như truyện Ông Gia Bươi Rác, 
Người Bán Liêm Sỉ; Ông bênh vực lý tưởng tự do nhân bản 
của VNCH như trong các bài Tô Cháo Huyết, hay truyện Xíu; 
Ngoài ra, ông viết truyện đề cao sự luân lý, đạo đức trong 
cuộc sống như trong các bài Người Viết Mướn, Những Hình 
Ảnh Đẹp,… Trong nét chất phác mộc mạc của cốt truyện do 
ông gầy dựng, hay nét chân văn bình dị của ngòi bút Tiểu Tử 
thường chứa một nhân sinh quan cao đẹp, hay nếp triết lý 
sống thanh tao của văn hóa Việt Nam. 

 

Tôi thích văn Tiểu Tử không phải vì ông là bác tôi, mà 
bởi tôi mến mộ văn chương phục vụ cái lý tưởng cao đẹp, 
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bênh vực lẽ phải, chống cái ác tính; Và khi ông thành công 
như trước năm 1975 của thuở VNCH, ông thương đời, 
thương người, khi ông thất bại rơi vào xã hội CS bị chà đạp 
nhân vị ông vẫn thương đời thường lam lũ của dân đên, 
thương giới người nghèo khổ nạn thiệt thòi trong xã hội; Tôi 
đọc văn ông không phải cả nể tình gia đình, mà tôi gần gủi 
với lối văn ấy của ông bởi vì đức tính chân thiện mỹ của 
nó. (*) 

Năm nay nhà văn Tiểu Tử đã 86 tuổi, ông bảo tôi rằng 
ông yếu lắm rồi, tôi hiểu tuổi cao niên là như thế nào, tôi cảm 
nhận sự xót xa trong lòng, qui luật tuần hoàn biến hóa của 
cuộc sống lắm khi rất khắc nghiệt, số mạng thông thường do 
thiên định. Tôi muốn nhắn với bác tôi trong sự chân thành 
nhứt là hãy ráng thêm vài năm nữa để nhìn thấy sự cáo chung 
của cái chế độ dã thú, ác ôn CSVN sớm bị triệt hạ trên quê 
hương ta. Tôi nguyện cầu xin ơn trên cho bác tôi được toại 
nguyện của ông cũng như của nhiều người chúng ta: Kẻ ác 
phải đền tội. 

 

VHLA, Thu 2012. 

*: Việt Hải Los Angêlês đọc Những Mảnh Vụn, Tiểu Tử . 
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PHẦN II 

 

 

 

Tuyển tập 
 

“Nhữ ng mảnh vụ n” 
 

Tiểu Tử 
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Con Rạch Nhỏ Quê Mình 
Tiểu Tử 

 

 

 

Mầy còn nhớ không ? Hồi tụi mình còn nhỏ, thời tiểu 

học, có ngày nào mà tụi mình không đùng xuống con rạch 
trước nhà để tắm. Mầy còn nhớ con rạch đó không? Nó có cái 
tên cục mịch và quê mùa : rạch " Cồn Cỏ ". Người ta gọi như 
vậy bởi vì ở phía sông cái có một cái cồn khá lớn - gần như là 
một cái cù lao - làm tách con rạch ra làm hai nhánh. Có lẽ hồi 
xưa, trên cồn chỉ có cỏ nên họ gọi là " Cồn Cỏ ", chớ hồi thời 
tụi mình, trên đó thấy đầy cây cối mà một số là cây ổi " chim 
ăn " và cây xoài hột. Mầy bỏ xứ ra đi lâu quá, không biết còn 
nhớ " ổi chim ăn " và xoài hột không ? " Ổi chim ăn " là loại ổi 
nhỏ bằng trứng chim cút, bên trong toàn hột là hột nên không 
có ai trồng. Chim hay mổ ăn mấy trái chín, còn tha đi chỗ này 
chỗ nọ. Hột ổi rớt mọc lên cây, nhà vườn chặt bỏ để lấy đất 
trồng thứ khác. Còn " xoài hột " thì như tên của nó nói : trái 
nhỏ bằng nắm tay con nít, bên trong chỉ có cái hột lớn với 
chút xỉu cơm ! Người ta cũng gọi là " xoài mút " bởi vì muốn 
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ăn loại xoài đó phải lựa trái chín muồi, lột võ rồi mút cái hột 
với lớp cơm mỏng dánh dính chung quanh. Người lớn không 
ai thèm ăn bởi vì ăn không đã miệng mà mút xong một trái là 
hai bàn tay dơ hầy ! Chỉ có con nít là khoái ! Cho nên vào mùa 
xoài - cũng là mùa mưa - khi thấy trời nổi gió, trẻ con thường 
lội qua cồn để lượm xoài, được trái nào là đứng ngay dưới 
cây xoài mút lia mút lịa.  

Tao nhớ có lần mầy với tao cởi quần đội lên đầu rồi lội 
qua cồn cỏ lượm xoài. Mầy nhớ không ? Mình phải đội quần 
để quần xà lỏn đừng bị ướt bởi vì tụi mình " lội chó " đầu lòi 
ra khỏi nước. Mới nút được có mấy trái thì trời mưa ụp xuống 
làm hai đứa ướt ngoi. Lần đó về nhà tao bị bắt quì gối gần 
nửa tiếng. Tao tưởng mày là cháu đích tôn của ông Cả, được 
cưng nhứt nhà không ai dám rớ. Té ra hôm sau đi học, mầy 
kể lại mầy cũng bị ông nội mầy bắt quì cũng như tao ! Mầy 
coi ! Cái xã hội của mình hồi đó nó tốt như vậy. Quan quyền 
hay dân dã gì cũng dạy con dạy cháu na ná như nhau hết. 

Trở lại với con rạch của tụi mình. Con rạch cong cong 
quanh quanh chạy tuốt vô xóm chợ, chui qua cây cầu đúc của 
con lộ cái rồi đi mất hút ra ruộng và rừng tràm. Hai bên bờ 
rạch là hai con đường đất dùng cho người đi bộ và xê đạp. 
Nhà cửa cất dài thêo hai con đường đất. Mỗi nhà nằm trong 
một khu vườn đầy cây ăn trái và hoa kiểng. Hai bờ, lâu lâu, 
được nối với nhau bằng một cây cầu khỉ. Mỗi cây cầu khỉ đều 
có một cái tên : cầu cây gừa ( vì nó nằm cạnh cây gừa ), cầu 
cây trôm ( cạnh cây trôm ), cầu bà Sáu Lộc ( nằm trước nhà 
bà Sáu Lộc, chớ không phải bả dựng cây cầu đó !), cầu ván ( 
làm bằng hai tấm ván thay vì hai cây trê ) v.v...?Tía tao nói về 
sau, ông nội mày bỏ tiền ra xây một cây cầu đúc, giúp cho dân 
chúng đi lại dễ dàng. Mầy nhớ cái cầu đúc nằm ở xóm chợ 
không ? Đó, cái cầu đó, đó ! Người ta gọi là " cầu ông Cả ". 
Không biết mầy có biết rằng ông nội mầy hồi đó được dân 
chúng thương lắm không ? Tía tao nói rằng ổng thôi làm " Cả 
" từ thời Tây lận, nhưng dân trong vùng vẫn gọi ổng là " ông 
Cả ". Hồi trào Việt Minh, ông nội của mầy là người chức sắc 
cũ duy nhứt không bị cho đi " mò tôm ". Để thấy ổng ăn ở có 
nhơn biết chừng nào. 
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Nói đến cầu khỉ, tao nhớ hoài chuyện bà Năm Chiện té 
rạch. Bả té đâu hồi tụi mình chưa sanh. Lớn lên nghê kể lại 
mà bắt tức cười. Mầy biết không ? Hồi xưa, rạch Cồn Cỏ chỉ 
có loại cầu khỉ " một cây trê ", trơn trợt khó đi ( Về sau, dân 
chúng cặp thêm một cây trê như tụi mình đã thấy ) Một hôm 
bà Năm Chiện đi tới giữa cầu, hụt chân té xuống rạch. Người 
ta nghê tiếng bà Năm la chói lói : " Bớ làng xóm ! Bớ làng xóm 
!" Rồi giọng bả bỗng thấp xuống : " Ủa mà cạn !"  Thì ra bả 
không biết lội, hồi té là la làng kêu cứu, chừng coi lại thấy 
nước mới tới lưng quần, bả té nhằm nước ròng. Bà con lối 
xóm nghê la, chạy ra thì thấy bà Năm Chiện lóp ngóp bò lên 
bờ rạch, miệng cười lỏn lẻn mắc cỡ ! Chuyện này về sau khi 
tao đi làm việc ở Sàigòn, tao có nghê kể nhiều lần. Họ kể " có 
bà đó " chớ không nói là bà Năm Chiện, và họ kể như là 
chuyện tiếu lâm đặt ra để cười chơi. Đâu có ai biết là chuyện 
tiếu lâm đó xuất xứ từ con rạch Cồn Cỏ của quê mình ! 

Ở làng Nhơn Hoà Cồn Cỏ, trẻ con chia ra thành bọn để đi 
chơi với nhau. Bọn mình có ba đứa : thằng Đực Nhỏ, mầy, tao. 
Mầy còn nhớ thằng Đực Nhỏ không ? Cái thằng học dở ẹc, 
tánh tình thì ngổ ngáo, học chung với tụi mình nhưng lớn hơn 
tụi mình tới ba tuổi. Vậy mà chơi với bạn, nó tốt vô cùng. Có 
cái gì ăn nó cũng chia và nó hay bầy đặt trò chơi này trò chơi 
nọ. Nó lúc nào cũng ra vẻ đàn anh bảo vệ mầy với tao. Nó nói 
với bọn trẻ khác :" Thằng Cương, thằng Lân là bạn của tao, 
đứa nào đụng vô là biết !". Mầy có biết nó nói với tao làm sao 
không ? Nó nói : " Thằng Cương hiền khô nhát hít . Nó là cháu 
ông Cả chớ tụi xóm Chợ đâu có coi ra gì. Tụi nó không nể nang 
ai hết, bắt nạt được là tụi nó bắt nạt. Tao phải dằn mặt tụi nó 
trước như vậy ". Rồi nó nhìn tao :" Còn mầy thì tao khỏi lo ". 
Nó biết rằng tao cũng không vừa gì ! 

Không biết mầy còn nhớ vụ bọn mình đi ăn cắp tôm 
không ? Bọn mình ở xóm Cồn, gần sông cái, nên biết mặt gần 
hết mấy ông thợ câu. Một bữa nọ thằng Đực Nhỏ hỏi :" Tụi 
bây muốn ăn tôm nướng không ? ". Tụi mình hỏi lại :" Tôm ở 
đâu mà nướng ? Mầy câu hả ?". Nó nói :" Muốn ăn thì đi thêo 
tao ". Nó dẫn tụi mình ra ngoài vàm, chỉ tay ra đó :" Tôm cả 
đống ở ngoải ". Tụi mình nói nó xí gạt nên vừa " xì " một tiếng 
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vừa quay trở vô định về. Nó níu lại : " Thiệt mà ! Ông Hai Sầm 
câu tôm ổng rộng tôm ngoài đó đó ". Rồi nó giải nghĩa :" Tao 
thấy ổng đi câu về là ổng thả cái rọ tôm có trêo cục đá xuống 
sông. Cái rọ có sợi dây dính vô khúc củi nổi trên mặt nước để 
làm dấu. Tụi bây dòm coi ".  

Nước đang ròng. Cách bờ độ ba thước có khúc củi nhỏ 
lắc lư lắc lư như muốn trôi mà bị cái gì rị lại phía dưới. Mầy 
nói :" Tôm của người ta, ăn cắp chúng bắt chết ". Nó cười :" 
Mình lặn xuống xin mỗi đứa một con ăn chơi. Ăn nhầm gì ? 
Chừng nào rinh hết cái rọ của ổng mới là ăn cắp chớ !" 

Ba đứa dợm bước xuống sông để lội ra đó thì tao khựng 
lại :" Không được ! Phải có một thằng đứng canh. Rủi có 
người thấy tưởng tụi mình ăn cắp cái rọ thì khổ ". Vậy là mầy 
được chỉ định đứng canh trên bờ. Tao lại nghĩ lại :" Không 
được ! Nước ròng chảy mạnh, ba con tôm, tay nào cầm tay 
nào lội ? ". Thằng Đực Nhỏ " Ờ " rồi ngồi bẹp xuống như cái 
bong bóng xì. Bỗng nó đứng phắt lên chỉ vào cái quần dài 
bằng vải đên nó đang mặc :" Tao cột túm ống quần lại, mình 
bỏ tôm vô quần rồi lội vô !". Rồi nó vừa cười ha hả vừa chạy 
lại mấy cây chuối hoang gần đó tét mấy sợi dây thân chuối 
cột ống quần. Mầy nói : " Mẹ ! Coi chừng càng tôm nó kẹp cho 
thấy bà !". Đực Nhỏ vừa nói vừa ra dấu :" Mình bẻ càng nó !". 
Tao chên vô :" Ờ?mà còn cái răng cưa trên đầu nó nữa ". Nó 
dứt khoát :" Thì cũng bẻ luôn !".  

Vậy là hai đứa tao đùng xuống sông, lội ra khúc củi, mò 
thêo sợi dây lặn xuống. Như đã giao hẹn hồi lội ra, tao lãnh 
phần bắt tôm, nó lãnh phần bẻ càng bẻ răng cưa rồi " nhốt " 
vô quần. Đang làm tới con tôm thứ hai thì bỗng thằng Đực 
Nhỏ trồi lên mặt nước la làng chói lói. Tao hết hồn nắm đầu 
nó vừa lội vừa kéo vô bờ. Nó vùng vẫy như điên, hất tay tao 
ra rồi chìm xuống nước. Trên bờ, mầy nhớ không, mầy vừa 
nhảy đông đổng, vừa la :" Chết cha ! Thằng Đực Nhỏ bị ma da 
rút rồi ! Chết cha !". Vô tới bờ, tao chưa biết phải làm sao thì 
thằng Đực Nhỏ trồi đầu lên, mặt mài nhăn nhó, vừa lội vô vừa 
rên :" Đau thấy mẹ ! Trời ơi ! Rát thấy mẹ !". Chừng nó đứng 
lên mới thấy cái quần nó tuột xuống hai ống chân, còn hai 
bên bắp vế của nó thì máu mê tùm lum như bị đâm bị cắt. Nó 
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nói như mếu :" Mẹ bà nó ! Mình quên con tôm còn có cái đót 
giấu ở dưới đuôi nữa ! Nó búng đuôi chém tao đau thấy ba 
bốn ông Trời ! Tao phải lặn xuống cởi quần cho nó phóng ra 
sông !". Thằng Đực Nhỏ vừa nói vừa khoát nước rửa máu 
chừng đó mới thấy cái đùm giữa của nó còn nguyên chỉ bị 
thương ở đùi. Hú vía ! Thằng Đực Nhỏ sau này đi lính đánh 
giặc rồi chết trận ở Kontum. Nó chưa vợ chưa con, cũng may 
cho nó. 

Trở về với con rạch của tụi mình. Trẻ con đi học về là 
nhảy ùm xuống tắm. Người lớn còn đợi nước lớn mới tắm 
chớ con nít thì nước lớn nước ròng gì cũng tắm được hết, bởi 
vì tắm lội là một trò chơi. Nhắc đến vụ tắm rạch, tao còn nhớ 
tới chuyện này. Chắc, tao nghĩ, mầy cũng còn nhớ. Hôm đó, 
mầy bận cái quần xà lỏn mới tinh của má mầy vừa may cho. 
Mầy sợ quần ướt nên cởi quần vắt lên cây gừa, ở truồng nhào 
xuống lội. Hồi thời tuổi nhỏ, tụi mình tắm ở truồng là thường. 
Tắm giỡn đã rồi lêo lên bờ thì đứa nào đã ăn cắp cái quần 
mới. Mầy mếu máo khóc, tao phải qua nhà tao lấy cái quần 
cho mầy mượn mà mặc đi về. Hôm sau đi học, mặt mầy buồn 
xo. Mầy trật đít ra cho tao coi hai lằn roi đỏ ửng ! Vụ đi tắm 
mất quần đó, chắc mầy còn nhớ mà ! Cho dù đã mấy chục 
năm, hai lằn roi đó làm sao quên được? 

Vậy mà đã mấy chục năm ! Tụi mình xa lần con rạch Cồn 
Cỏ từ hồi lên tỉnh học trung học. Rồi xa luôn từ ngày mầy đi 
Tây, còn với tao thì kể cũng gần như xa luôn từ ngày tao đi 
lính. Mầy không biết chớ hồi tao đi lính, tao đánh giặc lì lắm. 
Bạn đồng đội nói tao là :" Thằng Lân ăn pháo, chỗ nào Việt 
Cộng bắn rát là có nó lăn tới ". Rồi tụi nó đặt cho tao cái hỗn 
danh " Lân pháo ", hỗn danh này tao mang tới ngày mất nước. 
Suốt cuộc đời nhà binh của tao, tao đánh giặc không biết bao 
nhiêu trận, có vào sanh ra tử, có thắng có thua?nhưng không 
hiểu sao tao chưa hề bị thương một lần ! Vậy mà hôm tao phải 
liệng súng đầu hàng vào cuối tháng tư 75, tao nghê đau điếng 
như vừa lãnh một viên đạn. Lần đó, tao không đánh giặc vậy 
mà tao lại bị thương, bị thương ở trong lòng. Vết thương đó, 
bây giờ, gần hai mươi năm sau, vẫn chưa chịu lành. Mầy thấy 
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không ? Kể lại cho mầy nghê mà tao vẫn còn rơm rớm nước 
mắt. 

Bên vợ tao có cơ sở làm ăn ở Marsêillê. Nhờ vậy, tao mới 
qua Pháp thêo diện đoàn tụ gia đình bên vợ. Mầy thấy không 
? Cuối cùng rồi tao cũng được đi Tây như ai ! Trước khi đi, 
tao có về thăm Cồn Cỏ. Con rạch nhỏ bây giờ nó rộng huỵch, 
tại vì ghê thuyền bây giờ toàn chạy máy nên sóng đập lở bờ. 
Cầu khỉ được thay bằng cầu ván. Cầu Ông Cả gãy hết một chân 
lòi cốt sắt rỉ sét.  

Người ta nói hồi mới vô, mấy cha Việt Cộng thách đố 
nhau bắn chơi ! Cái cồn đã được một ông lớn nào đó chiếm 
ngụ. Ổng xây bờ kè, xây tường rào kiên cố, phía sông có cầu 
tàu, nhà thủy tạ, bên trong là nhà lầu kiểu cọ thêo điệu Tàu. 
Bây giờ mầy có về mầy nhìn không ra đâu ! Người cũ chết 
bớt, đi bớt. Người mới, phần đông là dân cách mạng tụi mình 
không quên, về cất nhà lầu dài thêo rạch. Tao có đến thăm 
con Huê, cái con nhỏ má lúm đồng tiền học chung với tụi 
mình đến hết lớp nhứt, đó, rồi về sau nó bán vải ở chợ nhà 
lồng, có năm đó trong dịp Tết nó tặng mầy một cái mu-soa 
thêu trước khi mầy đi Tây, mầy nhớ hôn ? Con nhỏ đó, đó ! 
Bây giờ nó vẫn bán vải, vẫn chưa có chồng, coi hơi già hơn 
tao một chút nhưng vẫn còn có duyên. Nó với tao nhắc không 
biết bao nhiêu chuyện cũ, để lâu lâu thở dài.? Khi con Huê 
tiễn tao ra đến cổng, nó đứng ngập ngừng một chút rồi bỗng 
nói một mạch lè lẹ như tụi mình trả bài thuộc lòng thuở nhỏ 
:" Anh qua bên Tây, có gặp anh Cương nói êm gởi lời thăm 
ảnh ". Nói rồi nó bỏ chạy vội  

vào trong, tao thấy nó đưa tay lên quẹt mắt mấy lần. Tao 
đứng chết trân, nhớ lại lời con Nhàn, êm con Huê, nói với tao 
cách đó khá lâu hồi tao gặp nó bán vải ở chợ An Đông :" Anh 
Lân biết không ? Chị Huê thương anh Cương từ hồi còn học 
lớp nhứt lận !". Nó vừa nói vừa cười, tao tưởng nó nói chơi, 
té ra nó nói thiệt.  

Tao kể lại chuyện con Huê cho mày nghê, tao biết mày 
không làm gì được, nhưng tao vẫn kể. Để cho mầy thấy người 
con gái ở dưới quê mình nó thật thà trung hậu đến mức độ 
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mà khi đã trót thương ai thì thương cho đến chết. Họ coi đó 
là sự tự nhiên. Cũng như, hễ đã là con rạch thì tự nhiên phải 
có nước lớn nước ròng.  

Hồi hôm, coi télé chương trình văn nghệ đài TF1, nghê 
hát bài " Dòng sông tuổi thơ ", tao bỗng nhớ tới con rạch nhỏ 
quê mình. Rồi tao nhớ mầy Cương ơi ! Bây giờ mầy ở đâu ? 

 
Tiểu Tử. 

Truyện này tôi viết theo lời yêu cầu của người kể. Ông đó 
nói : "Nhờ ông viết lại dùm. Biết đâu chừng thằng Cương sẽ 
đọc. Để nhắc nó đừng quên con rạch Cồn Cỏ, đừng quên thằng 
Đực Nhỏ, thằng Lân, con Huê ". 
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Chị Tư Ù 
Tiểu Tử 

 
 

Chợ cá hồi đó nằm trên khoảng đất tráng xi măng giữa 

bờ sông và nhà lồng chợ, chung với hàng rau cải và trái cây. 
Về sau, thấy việc bơm nước rửa chợ cá vẫn không làm trôi 
hết mùi tanh của nhớt cá thấm vào xi măng, nhà chức trách 
trong làng cho xây chợ cá chờm hẳn ra sông, bằng gỗ thêo 
điệu nhà sàn chống chân xuống nước nhưng bề mặt rộng như 
một cầu tàu. Như vậy, nhứt cử lưỡng tiện, bởi vì vừa rửa chợ 
ngay trên mặt sông, vừa có chỗ cho ghê thuyền cập vào để 
lên hàng. Ngoài ra, còn thêm một "tam tiện" nữa là chiều 
chiều người ta hay ra đó để câu cá hoặc hóng mát bởi vì chợ 
chỉ nhóm có buổi sáng thôi. 

Ở chợ cá, chị Tư Ù là "xếp sòng"! Không phải chỉ tại vì cái 
sự "to thuyền lớn bánh" của chị, mà còn tại vì chị thuộc vào 
gia đình bán cá bán mắm lâu đời nhứt trong làng. Bắt đầu là 
bà ngoại của chị từ thuở chưa có chợ nhà lồng (hồi đó chợ 
còn nhóm lộ thiên ở dưới xóm lò hêo). Kế đó là má của chị. 
Thời này, ở nhà không còn làm mắm bán mắm, chỉ bán cá 
thôi và đã dọn về căn phố trệt nằm ngang hông chợ. Và bây 
giờ là đến phiên chị Tư. "Trong gia đình, con Tư học hành thì 
dở nhưng lại chịu cực giỏi. Lại biết bươn chải làm ăn. Chỉ có 
nó mới nối nghiệp tao được. Cũng như tao đối với bà ngoại 
bây hồi đó." ... Má chị Tư thường nói như vậy, hồi còn sanh 
tiền, hồi lũ con vừa mới lớn. Về sau, quả đúng như vậy: mấy 
đứa kia sau khi dựng vợ gả chồng, xuống Sài Gòn làm việc 
cho nhà nước, có đứa làm cho hãng tư ở đâu tuốt ngoài Trung 
xa lắc xa lơ. Chị Tư ở lại "nối nghiệp" sau khi bà già nằm 
xuống. Rồi bởi vì có sự "mẹ truyền con nối" ba đời như vậy 
mà không riêng gì ở chợ cá, trong làng ai cũng biết tiếng chị 
Tư và bạn hàng cá cũng nể nang một phần. 

Hỗn danh "Tư Ù" không phải mới có sau này, mà đã có 
từ hồi chị Tư còn nhỏ. "Trong nhà chỉ có mình con Tư là sổ 
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sữa hơn hết" - má chị thường nhắc chuyện này, vì bà rất hãnh 
diện đã làm một việc "không phải ai cũng làm được". Bà kể: 
"Hồi sanh nó ra, tao rặn muốn bứt hơi luôn ! Tưởng đâu tao 
ngủm rồi chớ. May nhờ bà mụ cũng giỏi, bả rặn phụ tiếp sức 
mấy lần, con nhỏ mới chịu lọt ra. Ý... nó lì từ còn trong bụng 
chớ phải mới đây đâu bây ơi!". Bà hay ngừng ở đó một chút, 
xỉa cục thuốc qua lại mấy lần, làm như để nhớ lại cái đau thuở 
đó và cái nhẹ sau khi đã sổ lòng đứa con... Rồi lúc nào bà cũng 
tiếp: "Bà mụ mà còn phải công nhận là cả làng này chưa ai 
sanh đứa nhỏ nào bự bằng nó hết ! Ai tới thăm khi bồng nó 
lên cũng nói là nó nặng như con Tây ! Tía bây đi ruộng về 
thấy cũng phải hết hồn!". Rồi cũng vì cái sự nặng như con Tây 
mà mấy bà mấy cô xóm Chợ hay tới lui ẵm bồng nựng nịu "bé 
Tư". Bé Tư mau ăn chóng lớn, lúc nào cũng "ú na ú nần", hay 
cười dễ ngủ nên trong xóm ai cũng thương. Mãi đến khi vào 
trường tiểu học, trẻ con trong trường mới đặt cho danh hiệu 
"Tư Ù". Từ đó, thành tên luôn. 

Hồi đó trong lớp, hai đứa học dở "nổi danh" là con Tư Ù 
và thằng Út Cón. Thằng này người Tàu, tên Lý Cón, con trai 
út của chú Phấn thợ bạc. Vợ chồng chú Phấn sanh một bầy 
con gái rồi ngưng ngang. Tám năm sau thiếm Phấn bỗng lại 
có bầu. Lần này, hai vợ chồng đưa nhau về Chợ Lớn đi mấy 
chùa chiền cầu nguyện cúng vái dữ lắm. Sau đó, sanh Út Cón. 
Cho nên, cả nhà chú Phấn cưng nó như vàng. Nó muốn gì 
được nấy. Đến nỗi, khi đến tuổi đi học, nó không chịu đi, là cả 
nhà cũng làm thinh. Cho tới lúc thấy nó "lớn đại" rồi mới tìm 
cách dụ dỗ, nói khích để nó cắp cặp vào lớp. Vì vậy khi nó đi 
học với Tư Ù thì nó đã lớn hơn tới bốn năm tuổi ! 

Trái với Tư Ù, Út Cón gầy nhom trắng nhách. Tánh tình 
thì hay hờn hay giận trong lúc Tư Ù lại xông xáo "du côn" như 
con trai. Vậy mà hai đứa lại thích nhau, lúc nào cũng đi chung 
chơi chung, và gọi nhau bằng "bồ". 

Tiệm vàng của chú Phấn nằm ở dãy phố trệt phía bên kia 
nhà lồng chợ, thành ra đối diện với nhà má Tư Ù. Và vì hai 
nhà nằm trịch về phìa bờ sông ngang sân xi măng nên từ nhà 
này có thể nhìn thẳng qua nhà bên kia mà nói chuyện cũng 
được. Chỉ cần nói lớn tiếng một chút là nghê rõ. Sáng nào, Tư 
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Ù cũng lon ton chạy qua tiệm vàng để cùng đi học với Út Cón 
chớ không đi chung với mấy đứa trong nhà. Lâu lâu, con Tư 
bị kẹt gì đó thì thằng Cón ra trước cửa tiệm réo: "Ù ơi! Ớ... Ù 
! Bồ làm khỉ gì bển mà chưa chịu qua ?". Có hôm, cả hai đứa 
cùng trễ, nghê tiếng trống trường đánh thúc tới mới hè nhau 
chạy mà cười hắc hắc, giống như... chạy đua vào lớp. 

Những ngày nghỉ, tụi nó hay rũ nhau lên chùa "ăn cắp 
nhãn". Thật ra tụi nó còn quá nhỏ để trèo lên mấy cây nhãn 
trong vườn sau của chùa, nên đến đó chỉ để lượm nhãn dơi 
ăn làm rớt rải rác dưới đất. Nhưng vẫn nói là "đi ăn cắp" cho 
nó oai! Út Cón hay đêm hột nhãn về nhà lấy dao cắt khoanh, 
móc bỏ ruột, còn lại cái vỏ đên huyền bóng lưởng làm nhẫn 
đêo vào ngón tay của "bồ" nó. Nó đã phải lựa những hột nhãn 
thật to để chiếc "nhẫn" đủ rộng cho vừa ngón tay... 

... Lật bật rồi hai đứa cũng học hết lớp nhì. Đến đây, Út 
Cón sang qua học trường Tàu vừa mới mở ở xóm chùa Cao 
Đài trên lộ cái. Còn lại một mình, Tư Ù ráng "kéo" hết năm 
lớp nhứt rồi nghỉ học luôn, ở nhà giúp việc nhà và tập tành 
bán cá với mẹ. Lúc này, "con Tư" bắt đầu trổ mã. Da dẻ mơn 
mởn, má hồng hồng, mắt trong vắt, tóc đên mướt thả dài đến 
ngang lưng, và giọng nói thật là lảnh lót. Thân hình có thay 
đổi, có "trở thành con gái", nhưng vẫn... tròn trịa nặng cân. 

Út Cón cũng nhổ giò, cao lêu khêu, nói tiếng trống tiếng 
mái. Tuy hai đứa không còn học chung, nhưng vẫn qua lại gặp 
nhau thường và vẫn gọi nhau bằng "bồ". Tiếng "bồ" từ thuở 
bé bây giờ không còn nét vô tư nữa, nhứt là tiếng "bồ" của Tư 
Ù gọi Út Cón. Nó có cái gì... khác khác. Một cái gì nhẹ nhẹ. Một 
cái gì mà chỉ có con gái gọi người con trai mình thích mới gọi 
được như vậy thôi ! 

Bây giờ Út Cón đi học bằng xê đạp. Sáng nào, nó cũng 
đảo một vòng xuống bờ sông để đạp ngược trở lên ở dãy phố 
bên kia, bởi vì sân xi măng đã đầy bạn hàng. Và sáng nào vào 
giờ đó con Tư cũng quét nhà vừa ra đến cửa để chào Út Cón: 
"Đi học hả bồ ?". Thằng con trai vừa "Ừa" vừa nhấn mạnh lên 
bàn đạp làm tiếng "Ừa" như bị kéo dài ra, giống như cái nhìn 
của con Tư đang kéo dài thêo sau lưng bồ nó. 
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Lâu lâu, tụi nó rủ nhau đào trùng đi câu ở bến gỗ thầy 
Cai, và luôn luôn đi chung với mấy đứa nữa. Chỉ có hẹn nhau 
lên chùa là tụi nó đi riêng. Làm như khu vườn sau chùa là một 
thế giới khác, một thế giới mà tụi nó đã "xí" từ hồi còn học 
lớp chót. Ở đó có mấy gốc nhãn mấy gốc sung gốc mít và vô 
số ổi, vây quanh bởi một hàng rào trê tươi. Trẻ con trong làng 
đều biết khu vườn đó nhưng chúng không vào được vì phải 
bước hẳn vào ngôi tam bảo mới có ngõ để đi qua đó, mà ông 
thầy cả thì khó tánh không cho trẻ con vào chùa sợ mất nét 
tôn nghiêm. Ông thầy này là bà con bạn dì với má con Tư, nhờ 
vậy mà Tư Ù Út Cón được ra vào vườn thông thả. Dĩ nhiên, 
chúng nó chẳng bao giờ dám lớn tiếng làm ồn. Ngoài ra, khi 
gặp dịp, hai đứa cũng biết phụ thầy hay mấy chú tiểu làm 
những chuyện lặt vặt như quét dọn bàn Phật, chưng bông, 
nấu nước. Thành ra trong chùa coi tụi nó như... người nhà ! 
Lâu rồi thành quên, chẳng ai để ý rằng "hai đứa nhỏ" đã bắt 
đầu lớn... 

Những lúc lên chùa sau này không còn ý nghĩa ngây thơ 
"đi ăn cắp nhãn" như hồi còn "lớp năm lớp tư". Lên chùa bây 
giờ giống như "đi về nhà của tụi nó" hay "đi về cái ổ của tụi 
nó". Cái khu vườn sau mà tụi nó thuộc từng gốc cây bờ cỏ, 
thuộc từng lối đi quanh quẹo để tránh hòn non bộ, tránh mấy 
chậu kiểng, tránh mấy cái đôn bằng sành... Ở đó, chia nhau 
mấy trái ổi chua, mấy trái dái mít chát... để chấm muối ớt 
mang thêo từ nhà, vừa ăn vừa hít hà vì cay chảy nước mắt, 
vậy mà sao thấy ngon, thấy vui. Chẳng nói chuyện gì nhiều, 
vậy mà sao thấy đầy thấy đủ. Ở đó, chỉ có hai đứa... 

... Mấy năm sau, Út Cón nghỉ học, ở nhà làm thợ bạc. Mấy 
năm sau, Tư Ù đi lên đi xuống Sài Gòn Chợ Lớn bổ hàng về 
phân phối lại bạn hàng trong chợ, để bà già bán cá một mình. 
Mấy đứa khác trong gia đình đã xuống ở hẳn nhà người dì ở 
Sài Gòn để đi học. Út Cón bây giờ bảnh trai ra, người dong 
dỏng cao, mặt mũi khôi ngô trắng trẻo. Tư Ù thì thân thể đẫy 
đà, chỉ đẹp gái ở giọng nói nước da và mái tóc! Vẫn hay cười, 
dễ ngủ và vẫn lanh lẹ "tay bằng miệng, miệng bằng tay". Hai 
người vẫn qua lại với nhau như thuở nhỏ. Vẫn gọi nhau bằng 
"bồ", tiếng "bồ" bây giờ thật đậm đà tình bạn mà cả hai chỉ 
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dành riêng cho nhau. Lâu lâu, thấy quần áo gì lạ lạ mới mẻ ở 
Sài Gòn Chợ Lớn, Tư Ù mua về tặng Út Cón "bận chơi để lấy 
lê với bạn bè". Để "trả" lại, Út Cón âm thầm vẽ kiểu chạm trổ 
một chiếc nhẫn bạc. Mấy hôm sau gọi Tư Ù qua tiệm nói: "Bồ 
cho tôi nhiều thứ quá. Bữa nay, tới phiên tôi cho bồ cái này". 
Rồi cầm bàn tay Tư Ù lên xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Xong, 
nghiêng bàn tay qua lại để nhìn: "Tôi nhắm chừng vậy mà 
cũng vừa ghê. Hồi nhỏ, tôi hay làm vòng hột nhãn cho bồ, bồ 
còn nhớ không?". Tư Ù xúc động đến không nói được một lời. 
Út Cón vẫn cầm bàn tay nghiêng qua nghiêng lại để nhìn, thêo 
thói quên thợ bạc: "Bây giờ có muốn làm vòng hột nhãn cũng 
không kiếm đâu ra hột to để cho vừa với bàn tay tổ nái này 
!". Tư Ù rút nhanh tay về đánh lên vai Út Cón cái bốp, nói: 
"Quỉ". Rồi cả hai cười vang tự nhiên, làm như thuở ấu thời 
hãy còn nguyên vẹn đó. Và có lẽ trong thâm tâm mỗi người 
đều cũng muốn như vậy. Để đừng có gì thay đổi. 

... Vậy rồi Út Cón đi cưới con Doành, con gái út của ông 
bang Ky. Đám hỏi và đám cưới làm cùng một lúc thêo lời yêu 
cầu của đàng gái vì ông bang Ky phải về Tàu gấp sau đó. Hay 
tin đám cưới, Tư Ù bỗng chết điếng trong lòng, đang ngồi trên 
bộ ván gõ mà tưởng chừng như chìm sâu dưới nước. Nằm dài 
xuống bộ ván, Tư Ù lấy khăn lông úp lên mặt để nước mắt thú 
nhận tình yêu giấu kín từ bao nhiêu năm... 

Thời gian sau, Tư Ù "lấy" tài xế Cước lái xê Thiên Thành 
chạy lên chạy xuống Sài Gòn... Chuyện này cả làng đều hay. 
Bà già chửi "tắt bếp". Tư Ù đổ lì chịu trận, và hay vừa cười 
vừa giải thích: "Đi bổ hàng riết rồi dính luôn, gỡ không ra ! 
Chắc tại cái số...".  

Rồi tài xế Cước dọn về ở chung trong nhà như hai vợ 
chồng. Bà già mới đầu buồn lắm, nhưng lần hồi quên đi, nên 
cũng chẳng có lời qua tiếng lại. Bên tiệm vàng Út Cón cũng 
buồn lắm, thương cho người bạn gái chẳng gặp duyên may, 
làm cho hàng xóm dị nghị mà mình thì không biết giúp cách 
nào hết. Có hôm Út Cón ngừng tay, nhìn ngang tủ kiếng sang 
nhà bên kia, thấy thấp thoáng bóng Tư Ù mà có cảm giác như 
hình ảnh đó mỗi ngày một xa lần mà mình thì vẫn ngồi đây 
bất động, chẳng một với tay, chẳng một vẫy tay... Chẳng bằng 
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hồi đó, cái hồi mà còn đi chơi chung với nhau, hai đứa cùng 
ngồi trên nhánh ổi, chỉ một cái nghiêng người của Tư Ù mà 
mình đã đưa tay chụp lấy nó vì sợ nó té làm nó cười lên hăng 
hắc. Chẳng bằng hồi đó... Chẳng bằng hồi đó... Út Cón thở dài 
quay về với công việc mà nghê lòng sê lại.  

Chụp hộp quẹt máy đốt đầu cây đèn khò, chân đạp cái 
bơm gió, Út Cón điều chỉnh ngọn lửa đèn khò mà trong đầu 
hiện về biết bao nhiêu kỷ niệm. Để rồi tiếp tục so sánh "cái 
hồi đó" với "cái bây giờ". So sánh để vừa tiếc nuối vừa ân hận. 
Bỗng Út Cón thốt lên nho nhỏ, giọng như tự trách mình: "Vậy 
mà gọi nhau bằng bồ cái nỗi gì ?...". Ý nghĩ đó làm Út Cón 
muốn chảy nước mắt. Vội vã cầm đèn khò đưa ngọn lửa tạt 
qua tạt lại trên cục vàng nhỏ như hột bắp nằm gọn trong lòng 
khuôn. Để đừng nghĩ gì nữa. Vậy mà vẫn nghĩ rằng mình đang 
muốn đốt cho chảy ra để làm tinh khiết lại một cái gì cũng quí 
như cục vàng nằm ngay trước mặt... 

Ăn ở với tài xế Cước không bao lâu Tư Ù mang bầu rồi 
sanh con trai. Bà già cưng như trứng mỏng. Vậy mà tài xế 
Cước kiếm chuyện gây gổ mấy lần rồi "xách gói ra đi". Ra đi 
khơi khơi dễ dàng làm như chuyện "đầu ấp tay gối, đứa con 
hòn máu" chẳng có giá trị gì hơn chuyện quá giang xê đò của 
người hành khách ! Cũng chẳng thấy Tư Ù buồn. Có ai hỏi thì 
trả lời: "Thằng chả nói nhà tôi tanh cá quá, thằng chả chịu 
không nổi". Nói rồi Tư Ù cười lên ha hả. Có ai trách thì tự an 
ủi: "Ôi !... Thằng chả lái xê đò quên rồi. Tấp vô bến này một 
chút rồi đi, rồi tấp vô bến khác. Hơi đâu mà trách? Chớ như 
tôi đây ú na ú nần xấu xa xấu xí có thằng đàn ông nào thèm 
rớ. Vậy mà thằng chả chiếu cố hết mấy năm, coi thấy bạc 
nghĩa vậy chớ vẫn còn có tình. Còn phiền trách nhau chi ?". 
  

Từ ngày tài xế Cước bỏ đi, vợ chồng Út Cón " vẫn chưa 
có con " hay qua lại nhà Tư Ù ẵm bồng nựng nịu thằng nhỏ 
và lâu lâu "mượn" nó về tiệm vàng chơi cả buổi, gọi là để "lấy 
hên". Thật ra, đó chỉ là một cái cớ để Út Cón nối lại sợi dây 
tình cảm bị gián đoạn từ ngày có mặt tài xế Cước và để tiếng 
"bồ" vẫn là tiếng nói từ trong lòng của hai người. Vợ Út Cón 
cũng mến Tư Ù ở tánh bộc trực nên thường tới lui "chị chị 
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êm êm" như đã quên thân nhau từ trước. Tư Ù chẳng những 
không thấy ganh ghét vợ Út Cón mà còn thấy "con nhỏ thiệt 
dễ thương, nết na đằm thắm, lo cho chồng từng tí từng ly...". 
Đối với Tư Ù, mọi sự đều dễ dàng: "Không thành duyên nợ 
thì thôi, tình thương mình để vào lòng chớ làm khó khăn rắc 
rối nhau chi cho chúng ghét". Còn về "chữ tình", quan niệm 
của Tư Ù cũng rất là đôn hậu rõ rệt: "Hể mình thương ai thì 
mình muốn người đó sung sướng hạnh phúc. Người đó vui, 
mình vui. Người đó buồn, mình buồn. Chớ còn nói thương 
người ta mà cứ đêo thêo làm khổ người ta, thì đâu phải gọi là 
thương !". Có lẽ nhờ nghĩ như vậy mà tiếng "bồ" của Tư Ù gọi 
Út Cón lúc nào cũng thấy trong vêo mát rượi như giọt sương 
trên tàu lá buổi sáng... 

Mặc dù tâm sự đã "gói ghém" kỹ để trong lòng, lâu lâu 
Tư Ù vẫn thấy thèm được nói lên "tiếng nói của con tim". Đó 
là những buổi trưa rỗi rảnh, nằm một mình trên võng đong 
đưa, ngẵm nghĩ viễn vong để cuối cùng lại trở về hoàn cảnh 
của hai người. Không kềm được trào lòng, Tư Ù ngân nga một 
câu vọng cổ: "Anh Hai ôi... Cái mối tình của êm đối với anh... 
nó tợ như trời cao biển rộng ...ư. ..sông... à...dài...".  

Xuống "hò" thật ngọt, và nghê như nỗi niềm trắc ẩn cũng 
thêo chữ "dài" mà tuôn ra nhè nhẹ. Mấy tiếng "Anh Hai ôi..." 
được "vô" một cách tình tứ. Sợ thiên hạ biết, chớ nếu dám 
"vô" bằng "Anh Út ôi..." chắc phải mùi hơn nhiều... Và chỉ có 
như vậy thôi, và chỉ cần có như vậy thôi, Tư Ù cũng đã thấy 
nhẹ, thấy thỏa mãn, thấy như đã nói hết những gì mình muốn 
nói! 

*  *  * 

Khi chị Tư "nối nghiệp"bà già, chợ cá hãy còn nhóm mỗi 
sáng trên sân xi măng. Hồi đó thằng con trai đã lớn, đang đi 
quân dịch, và vợ chồng chú Út cũng đã có hai cô con gái. 
Người trong làng kêu Tư Ù bằng "chị Tư", nhưng lại gọi Út 
Cón bằng "chú Út". Có lẽ tại cái gốc Tàu. Bởi vì họ đã có thói 
quên gọi người Tàu bằng "chú" "chú chệt" và vẫn gọi tiếp tục 
như vậy cho dù "chú chệt" đó lần hồi đã già bảy tám mươi 
tuổi. (Thành ra trong tiệm vàng đã có "chú Phấn", bây giờ tấn 
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lên có "chú Út Cón". Hai cha con đều được gọi bằng "chú", 
ngang nhau !) 

Mỗi sáng chị Tư dọn hàng ra chợ, ngay trước nhà, nên 
cũng tiện và nhanh. Hàng cá của chị gồm có hai thau nhôm 
thật to đầy cá, nước trong vêo, mộït tấm thớt gỗ dầy, hơi 
trũng xuống ở phần giữa vì đã được sử dụng lâu năm, một 
con dao yếm để đánh vảy mổ bụng cá, một con dao phay để 
chặt khúc cá, một cái thau nhôm nhỏ để bắt cá cho khách 
hàng coi và một cái cân xách. Đặc biệt trong chợ cá, chỉ có chị 
Tư là không có cái chài vồ. Dụng cụ này bằng gỗ, thường được 
dùng để đập lên sóng dao phay khi muốn chặt con cá to ra 
từng khứa và nhứt là khi cần bổ hai cái đầu cá để đừng bị dập 
và để mỗi miếng "coi cho nó ngon". Khách hàng không ưa 
những khúc cá "bầy nhầy", cho nên hàng cá nào cũng phải có 
dao bén ngót, và khi "rả" con cá cở bằng bắp chân trở lên, 
phải biết dùng dao yếm để khứa và dao phay với cái chài vồ 
để "xả". Vậy mà chị Tư không cần tới cây chài vồ. Bởi vì chị 
mạnh tay lắm và chị "nhắm đâu là chặt đúng ngay đó, không 
xê xích một ly". Khách hàng ai cũng phục chị Tư ở chỗ đó. Họ 
nói: "Con Tư nó múa dao như Sơn Đông. Mình chỉ ở đâu là nó 
phụp ở đó, ngay bon ngọt xớt... Chớ không phải như mấy con 
mẹ kia, cầm chài vồ đập bom bớp nghê mà phát nhức đầu".  

Dọn hàng xong, chị ngồi lên cái hộp gỗ cao bằng hai viên 
gạch có cái hộc như hộc tủ. Chị kéo hộc ra để tiền lẻ vào đó, 
rồi bắt đầu chào hỏi bạn hàng cá và rau cải. Trong làng, và 
nhứt là trong chợ, phần đông đều quên biết nhau hết, nên câu 
chuyện trao qua trao lại dễ dãng thoải mái. Đó là giờ "thông 
tin" của các bạn hàng trong khi người đi chợ còn rải rác lưa 
thưa. "A... để nói này nghê, đừng nói ai hết nghên ! Con gái 
của dì Năm Đôi có bầu với thầy giáo Thái. Họ giấu dữ lắm 
đó"... "Chèn ơi! Tội nghiệp con nhỏ hôn !"... "Thầy bà gì mà ác 
nhơn. Vợ con cả đống cả lèng rồi mà còn dê con nhỏ làm chi 
cho nó khổ"... "Nè ! Nghê nói ông Xả Bảy mới rinh về một con 
vợ bé. Không biết phải hôn ?"... "Đâu nà ! Cháu gái của ổng đó. 
Đừng nói bậy ổng cào nhà bây giờ"... "Ờ... Con mẹ Sáu bánh 
lọt sao hổm rày đâu mất hổng thấy há ?"... vv... Trong lúc bạn 
hàng vải, hay bạn hàng xén, đều có nhà hay cửa tiệm nằm vây 
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quanh chợ nhà lồng "nghĩa là qui tụ lại một chỗ" thì những 
người bán cá lại có nhà ở rải rác trong mấy xóm xa chợ như 
xóm Giếng, xóm Chùa, xóm Lò Gạch, xóm Nhà Máy... Thành 
ra bạn hàng cá có "tai mắt" ở khắp nơi. Cho nên họ là giới biết 
nhiều tin tức trong làng nhứt. Và họ thông tin ăn bứt "Phòng 
Thông Tin"! 

Khi chợ đã bắt đầu đông, bắt đầu ồn ào, thì mạnh ai nấy 
rao hàng mời khách. Chị Tư cầm cái cán cân nhắc lên để 
xuống đều đặn làm cho ba sợi xích sắt rơi nhịp nhàng vào cái 
dĩa cân, kêu rèn rẹt rèn rẹt, miệng mời tía lia: "Cá cô Hai... Cá 
dì Tám". Chị nhớ từng sở thích của khách hàng, như "Dì Sáu 
Lộc ưa cá trê vàng, còn cô Năm Ngự lại không ăn được cá 
không có vảy. Chị Hai Bia thì hay ăn đầu cá lóc, mà coi chừng, 
phải có đủ đùm ruột và gan mật còn nguyên chỉ mới chịu...". 
Lâu lâu, chị Tư thọc tay vào thau vuốt vê mấy con cá giống 
như vuốt vê con mèo con chó ! Vậy mà chẳng có con cá nào 
"chém" bàn tay của chỉ hết! Và khi mà chị Tư muốn bắt con 
nào là chị luồng thật nhanh ngón tay cái và ngón tay trỏ vào 
hai mang cá, nhấc bổng ra khỏi nước. Mấy con cá lốc bằng 
bắp đùi, chị cũng chỉ bắt có một tay. Mạnh như vậy nên bạn 
hàng cá ai cũng nể mặt, dù xưa nay họ nổi tiếng là giới thô lỗ 
hỗn ẩu. 

Một hôm, chợ vừa nhóm, chị Tư mặt hầm hầm, cầm con 
dao phay chém xuống thớt nghê cái cốp rồi chỉ mũi dao về 
phía một bạn hàng cá ngồi cách xa mấy thước phía đối diện, 
giọng lanh lảnh: 

- Lia ! Tao nghê nói mầy đang rêu rao vụ gì đó phải không? 

Tiếng "không" được nhịp bằng tiếng dao chém xuống 
thớt. Cô gái tên Lia vừa sang nước cá vừa trả lời: 

- Chuyện gì đâu ai biết ! 

Chị Tư vẫn nhịp dao xuống thớt: 

- Vậy chớ đứa nào đi nói cùng đồng là thằng cha Út Cón gian 
lận, bán vàng giả mà la vàng thiệt ? Hả ? Hả ? 

Bỗng con Lia đứng sọc lên, tay chống nạnh, mặt gân gân: 

- Ờ ! Tôi nói đó ! Rồi có sao không ? 
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Chị Tư cũng đứng lên, tay vẫn cầm dao phay điểm điểm: 

- Có, chớ sao không ! Tao hỏi mầy vậy chớ Út Cón có lường 
gạt mầy không ? Mầy nói cho bà con nghê coi ! 

Con Lia "khựng" một chút rồi cũng gân gân: 

- Thì thằng chả làm đồ giả tôi nói làm đồ giả. Mắc mớ gì chị 
mà chị xía vô ? 

Chị Tư nổi nóng, la lớn: 

- Mắc mớ chớ sao không mắc mớ ! Út Cón là bạn của tao, tao 
không muốn ai nói xấu thằng chả hết. Nếu mầy có bằng cớ thì 
trưng ra cho bà con coi, rồi đêm lên hội đồng xã mà thưa 
thằng chả. Chớ còn không có gì hết mà cứ đi rêu rao nói xấu 
người ta là tự mày muốn sanh chuyện chớ ai vô đây ? 

Thấy quá căng, mấy bà bán cá vội vã xúm lại can gián, 
mỗi người vài câu, ồn ào hỗn  tạp. Trước khi ngồi xuống, chị 
Tư còn "bồi" thêm một câu, gọi là để "dằn mặt": 

- Nè ! Tao nói cho mầy biết. Mầy mà còn kiếm chuyện nữa thì 
con dao này nó không tha mầy đâu ! Cái thứ ăn ở bất nhơn 
thất đức không chém cũng uổng... 

Con Lia vừa sợ, vừa đuối lý, làm thinh ngồi xuống nhưng 
trong lòng "thề sẽ có ngày nó rửa nhục". Nghê lộn xộn, chú 
Út Cón từ sau nhà bước ra trước cửa tiệm để nhìn. Lúc đó, 
cuộc cãi vã cũng vừa chấm dứt. Thiên hạ đi chợ đã bắt đầu 
đông. Thành ra chú không biết rằng "bồ" của chú vừa mới 
binh chú. 

*  *  * 

Về sau chợ cá nhóm trên sàn gỗ xây chờm ra sông. Chị 
Tư mỗi lần dọn hàng phải đi xa hơn một chút. Chị vẫn "to 
thuyền lớn bánh", vẫn hay cười, dễ ngủ, mặc dù thằng con 
duy nhứt của chị đã chết trận ở ngoài Kontum. Chị nói: "Sống 
chết tại số. Có khóc mấy, nó cũng không sống lại được !". Trên 
bàn thờ, cạnh hình ông bà già, chị để hình thằng con mặc 
quân phục, ngực đêo huy chương. Chị thích cái ảnh đó lắm 
bởi vì chị thấy nó giống kép Hùng Cường ! 
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Trưa trưa, chị vẫn nằm đong đưa trên võng. Chị thích 
nằm võng bởi vì nó mát lưng. Cái võng của chị được thắt bằng 
sợi cây gai đập tơi ra rồi tết lại mịn màng, thân tau vừa to vừa 
dẹp lại không có gút thành ra nằm êm và không cấn làm ngứa 
lưng như võng lưới. Chị cũng chê võng nhà binh, tuy nằm êm 
nhưng khi trở mình nó lại kêu sột soạt ! 

Và lâu lâu, chị vẫn ngân nga câu vọng cổ của chị để thấy 
cuộc đời này hãy còn "cái gì để nói"... 

*  *  * 

Biến cố tháng tư 1975... 

Cả làng trêo cờ đỏ. Khắp nơi căng biểu ngữ đỏ. Tất cả 
bảng hiệu đều được sơn lại bằng màu đỏ. Coi hực hỡ như 
ngày xưa làng xã làm đám cúng ở miễu ông Tà ! 

Loa được bắt trên cành cây đầu cột, ngã tư ngã ba, phát 
thanh nghê rồ rồ như có tiếng máy xê đò Thiên Thành nằm 
trong đó ! Không có phát thanh cải lương nên nghê riết cũng 
nhàm. Rồi mạnh loa loa nói, mạnh người người nói. 

Bây giờ người ta không còn thời giờ rảnh nữa. Hội họp, 
học tập, hoạt động đoàn thể liên miên, chưa kể đi lao động 
đều đặn... 

Chợ cá vẫn họp buổi sáng. Giờ "thông tin" cố hữu của 
bạn hàng cá cũng thấy được tiếp tục nhưng có thâu ngắn lại 
và nhứt là bây giờ thấy nói nhỏ chuyền cho nhau nghê, chớ 
không bô bô như hồi trước. Cho nên người ta biết là con Lia 
bây giờ thêo tụi cách mạng dữ lắm. Nó nghỉ bán cá để tổ chức 
"phụ nữ này phụ nữ nọ gì đó" và hay tới lui với "thằng cha 
Bắc kỳ công an ở nhà thầy giáo Thái" (nhà này cách mạng tịch 
thâu vì thầy giáo và gia đình đã bỏ chạy mấy ngày cuối tháng 
tư bảy mươi lăm). Và họ nói: "Con nhỏ lúc này lên chưn lắm, 
bà con! Thấy có đội nón cối nữa!". 

Một hôm vào xế chiều, tên công an dựng xê đạp trước 
nhà chị Tư, nhìn quanh rồi bước vào nhà. Trong nhà lu khạp 
chứa cá đứng dài dài từ nửa nhà trên chạy tuốt ra phía sau. 
Nhà không có vách ngăn nên nhìn thấy trống bốc xuống bếp. 
Chị Tư đang lúi húi nhúm lửa ở đó, thấy khách vội chạy lên. 
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Chị khoác vội cái áo bà ba, cầm chổi lông gà quét nhanh mặt 
ván gõ, rồi mời: 

- Mời anh ngồi. Có chuyện gì không ? 

Tên công an ghé đít bên mép ván, nhìn quanh: 

- Chị ở có một mình à ? 

Chị Tư cũng nhìn quanh: 

- Thì anh thấy đó. Còn ai nữa đâu ? 

Rồi như sực nhớ ra, chị tiếp: 

- À ! Còn... ông Táo. Nhưng ổng không nằm trong hộ khẩu, ổng 
nằm trong bếp ! 

Rồi chị cười tự nhiên thích thú với hình ảnh hài hước đó. 
Tên công an làm thinh. Dưới bếp, lửa nhúm khi nãy không 
"bắt", làm khói lên um tùm. Chị Tư "xin lỗi" rồi chạy xuống 
bếp vùi nhanh mấy cây củi xuống tro. Xong, trở lên, vừa đi 
vừa nói. 

Lúc sau này dầu hôi bị hạn chế, mỗi hộ chỉ mua được có 
một xị để dành thắp đèn thành ra không dùng lò dầu hôi. Phải 
chụm bằng củi, khói thôi là khói !". 

Tên công an cũng nói đẩy đưa: 

- Đấy là buổi đầu thôi chị ạ ! Tại vì khâu phân phối vật tư chưa 
hoàn tất mạng lưới đấy chứ. Rồi chị xêm. Vài hôm nữa xăng 
dầu sẽ được đưa về đây cả khối ! 

Chị Tư vừa cười vừa nói: 

- Gì thì tôi không biết. Chớ hôm rồi bà Tám Liệt Sĩ... xin lỗi 
anh, trong làng bây giờ kêu bà Tám Tiếu là bà Tám Liệt Sĩ, 
chớ không phải tôi đặt ra như vậy đâu. 

Tên công an gật gật đầu: 

- Tôi biết. Gia đình bà má đó thêo cách mạng từ thời bốn 
mươi nhăm. Sau này đều hy sinh cả. Giải phóng rồi ít lâu sau 
chính tôi đã đưa bà má lên tỉnh để lảnh bằng liệt sĩ và huân 
chương... 

Chị Tư gật đầu tiếp: 
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- Phải rồi. Đúng là bà đó. Hôm rồi, sau khi mua phần dầu hôi 
của bả, bả đưa xị dầu hôi lên cao, vừa đi dọc thêo cái đuôi 
đồng bào đang đợi tới phiên mình, vừa nói... 

Chị Tư đưa bàn tay trái lên trên không, ngón cái và ngón 
trỏ ra bộ kẹp cổ chai xị tưởng tượng, cất giọng thê thé nhái 
bà Tám Liệt Sĩ: 

- Nè... Đồng bào coi đây nè ! Cái này là dầu hôi nghê không. 
Dầu hôi của Nhà Nước ta bán cho nhân dân. Quí lắm đó ! 
Không phải để thắp đèn. Mà để nhỏ vô con mắt cho nó sáng 
ra, nghê chưa ? 

Nói xong, chị Tư cười thích thú. Tên công an chỉ nhếch 
mép. Không biết anh ta ráng kềm cái cười đang muốn bật ra 
hay anh  ta đang cố tạo một nét cười để chứng tỏ rằng mình 
cũng biết thưởng thức khía cạnh trào phúng ý nhị của câu 
chuyện ? Anh ta bước lại bàn thờ, nhìn mấy tấm ảnh, hất hàm 
hỏi: 

- Ai thế ? 

Chị Tư trở ngược cây chổi lông gà chỉ từng tấm ảnh: 

- Đây là ông già tôi, hồi ổng còn trẻ. Chớ ổng chết hồi ổng trên 
sáu mươi lận. Đây là bà già, chụp hình xòê đủ mười ngón tay! 

Chị ngừng ở đó để cười rồi mới tiếp: 

- Còn đây là thằng con tôi, liệt sĩ ở Kontum ! 

Tên công an cãi: 

- Chị dùng từ sai. Lính ngụy không thể nào là liệt sĩ cả. Bị giết 
thì cứ nói là bị giết. Phải cho rõ ràng ở điểm đó. 

Chị Tư ngạc nhiên:  

- Coi ! Đi dánh giặc rồi chết ngoài mặt trận, mấy anh không 
gọi là liệt sĩ thì gọi là khỉ gì ? 

Anh ta giải thích: 

- Chị không hiểu. Giữa ta với ngụy khác nhau chứ. Ta, vì nhân 
dân vì Tổ quốc mà hy sinh, thế mới gọi là liệt sĩ. Còn ngụy là 
lính đánh thuê cho đế quốc Mỹ... 

Chị Tư đưa một tay lên chận lại: 
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- À ! À ! Đến đây tôi xin lỗi anh. Chính anh mới không hiểu gì 
hết. Thằng con tôi chưa hề đánh thuê chém mướn. Nó đi quân 
dịch thì giống như ngoài đó mấy anh gọi là đi nghĩa vụ gì gì 
đó. Nó cũng vì đồng bào của nó, vì xứ sở của nó mà hy sinh, 
chớ nó có đánh giặc để giữ gìn đất đai xứ Mỹ bao giờ ? 

Trong lúc tên công an chưa kịp "mở miệng" thì chị Tư đã 
nói tiếp, tay cầm cây chổi lông gà trở ngược quơ qua quơ lại 
trên không, để "vẽ" cho câu nói: 

- Ngoài đó đánh vô thì trong này phải đánh ra chớ bộ ngu dại 
gì mà đứng làm thinh đưa đầu cho thiên hạ đập ? Phải không? 
Như vậy gọi là đánh thuê chém mướn à ? 

Thấy tình hình sắp đi vào ngõ bí và "con mụ hàng tôm 
hàng cá" này cũng không phải tay vừa, tên công an "đâm" đại 
một câu: 

- Chắc là con chị phải ác ôn lắm nên mới có đến hai 

huân chương. 

Chị Tư cười ha hả: 

- Nếu nói như anh vậy thì mấy đồng chí cao cấp của anh phải 
ác ôn gấp mấy chục lần thằng con tôi. Bởi vì người nào người 
nấy chụp hình thấy đêo một ngực mề đai ! 

Rồi sực nhớ ra, chị Tư hỏi: 

- À ! Chút xíu nữa quên mất. Anh muốn gặp tôi có chuyện gì 
không ? 

Tên công an như nắm được cái phao, vội vã đổi giọng ra 
chiều thân mật: 

- Chuyện này xin chị giữ kín cho. Người ta nói với tôi rằng Út 
Cón còn giấu vàng, không kê khai hết trong kỳ kiểm kê vừa 
rồi. Tôi cũng nghi như vậy bởi vì thấy anh ta... thế nào ấy. 

Chị Tư nghiêm nghị: 

- Chuyện này... Anh là chánh quyền, anh phải đi hỏi ảnh chớ 
sao lại hỏi tôi ? 

Tên công an thấp giọng: 
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- Người ta nói với tôi rằng chị thân với Út Cón lắm. Tôi muốn 
nhờ chị nói với anh ấy một tiếng để anh ấy mang nạp cho Nhà 
Nước số vàng còn cất giấu. Tôi sẽ giữ kín chuyện này và sẽ 
không báo cáo lên cấp trên. Tôi muốn giải quyết như trong 
gia đình thôi. Chị hiểu không ? 

Suy nghĩ một lúc, chị Tư trả lời: 

- Thiệt tình với anh: tôi với Út Cón là bạn nhưng tôi chưa hề 
biết chuyện làm ăn trong nhà của ảnh ra làm sao hết. Và cũng 
không bao giờ chên vô. Nhưng tôi nhứt quyết với anh là Út 
Cón xưa nay không có gian xảo. Bà con ở đây ai cũng biết hết. 
Tánh ảnh lại hiền khô và... hơi nhát nữa. Chắc không dám làm 
chuyện động trời như anh nói đâu. 

Chị Tư mỉm cười, nhớ lại hồi nhỏ lần đầu rủ Út Cón vào 
vườn sau chùa "ăn cáp nhãn", Út Cón khoát khoát tay từ chối 
mà mặt mày xanh dờn làm như đã bị bắt tại trận. Vậy mà đã 
mấy mươi năm... Tên công an đưa tay xêm đồng hồ, rồi vừa 
bước ra cửa vừa nói: 

- Tôi về đây. Xin chị giúp tôi và nhớ giữ kín chuyện này nhá. 

Chị Tư làm thinh, nhìn thêo tên công an, rồi sẵn đó nhìn 
sang nhà bên kia. Bên kia, chắc vừa ăn gì xong nên thấy chú 
Út đứng xỉa răng trước cửa tiệm. 

Đợi tên công an đạp xê đi một lúc, chị Tư mới bước ra 
ngoài cửa ngoắc chú Út. Chú đủng đỉnh đi qua tay vẫn tiếp 
tục xỉa răng. Vào nhà, chú hỏi: 

- Chuyện gì vậy bồ? 

Chị Tư thấp giọng: 

- Thằng cha công an nó nghi bồ còn giấu vàng đó. 

Chú Út cười như mếu: 

- Giấu khỉ gì. Hồi kiểm kê, họ nói nghê ngon lắm: cứ kê khai 
đầy đủ để làm tài liệu thống kê trong mỗi ngành nghề, chớ 
còn của ai nấy giữ để tiếp tục hành nghề như cũ, không có gì 
thay đổi. Vậy rồi... hốt hết của người ta ! Không còn tới một 
chỉ để làm thuốc, lấy gì mà giấu ? 

Chị Tư suy nghĩ một lúc mới nói: 
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- Chắc có đứa nào đâm thọc gì đây. Gặp bọn này là thứ đa nghi 
nên dễ tin lắm. Bồ cũng nên coi chừng đó nghê ! Thời bây giờ 
không biết ai là ai hết. Thôi ! Bồ về đi, kẻo tụi nó thấy, tụi nó 
nghi bồ qua... gởi vàng cho tôi giấu thì oan tôi lắm, nghê bồ. 

Nói xong, cười hăng hắc làm chú Út đang rầu thúi ruột 
cũng bật cười thêo. Làm như chẳng có gì phải quan tâm hết. 

Tuần lễ sau, vào quá ngọ sau khi tan chợ, công an đưa bộ 
đội tới xét nhà chú Út Cón. Xét kỹ đến nỗi giường chiếu tủ 
bàn cà ràng ông Táo, quần áo sách vở gì gì cũng lôi tung ra. 
Họ còn bắt thang trèo lên nóc lật một số ngói trong lúc dưới 
đất một tốp khác cầm búa gõ từng viên gạch, từng mảng 
tường. Thậm chí còn cạy mấy chục viên gạch và đào quật lên 
mấy thước đường cống.  

Bên ngoài hàng xóm bu lại coi thật đông, kẻ nói vô người 
nói ra ồn ào không thua gì "trận chiến" ở bên trong. Chị Tư 
can thiệp mấy lần với tên công an nhưng anh ta làm như 
"không biết chị Tư là ai". Mặt lạnh như tiền, anh ta chỉ huy 
cuộc khám xét giống như đang bươi một đống rác. Cuối cùng, 
không tìm thấy gì hết, mặt anh ta còn lạnh... hơn tiền. Anh ta 
ra lịnh bắt chú Út dẫn đi, để lại người nhà "thím Út và hai con 
gái" gào khóc như đám ma và để lại căn nhà bây giờ thật sự 
giống như một đống rác ! 

*  *  * 

Chú Út bị giam trên tỉnh. Ở đâu, người nhà không được 
biết. Chỉ biết tin tức qua tên công an lúc này tới lui thường 
xuyên nhà thím Út, gọi là "đến thăm viếng an ủi gia đình và 
giải thích đường lối chủ trương rõ rệt sáng suốt của Đảng và 
nhà Nước". Lâu lâu, thấy anh ta dẫn tới một vài anh bộ đội, 
ngồi lê la nói chuyện. Chị Tư để ý nhiều lần như vậy nên phân 
vân tự hỏi: "Không biết cái thằng Trời đánh này nó muốn cái 
gì ? Nhà tinh là đàn bà con gái không...". 

Người ta bắt đầu xì xào bàn tán... 

... Chiều hôm đó, tắm xong, chị Tư vừa chải tóc vừa bước 
lên nhà trên. Chợt nhìn thấy thiên hạ bu đông ở nhà chú Út 
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và có tiếng khóc than trong đó. Chị bước ra cửa thì vừa gặp 
bà Năm Chia. Vội hỏi: 

- Chuyện gì ở bển vậy thím Năm ? 

Bà Năm Chia nhìn chị Tư với cặp mắt đỏ hoê, nói bằng 
một giọng trống rỗng: 

- Thằng Út chết rồi ! 

Chị Tư nghê choáng váng mày mặt, trời đất bỗng tối sầm 
lại. Chị tì người vào khuôn cửa, cái lược sừng rơi xuống đất. 
Mắt mở to, ráo hoảnh. Miệng há ra để thở, nhịp thở dồn dập 
như muốn bứt hơi. Làm như bên trong con người chị chẳng 
còn gì hết, chẳng giữ được gì hết. Và cũng không còn cảm giác 
gì hết... 

Một lúc lâu sau, chị lảo đảo bước vào trong nhà, lần thêo 
mép bộ ván mà đi, lần thêo lu khạp mà đi, lần thêo vách mà 
đi. Trong đầu loáng thoáng ý nghĩ phải tới một nơi nào đó kín 
đáo hơn là ngoài cửa, kín đáo hơn là trong nhà. Một nơi nào 
đó chẳng còn ai hết. Một nơi nào đó chẳng có gì hết. Một nơi 
nào đó chỉ có một mình mình. Một cái kẹt. Một cái hốc. Không 
biết để làm gì. Chỉ thấy cần làm như vậy, cần được như vậy. 
Chẳng có gì rõ rệt hết. Lơ mơ lơ mơ... 

Cuối cùng, chị bước vào nhà tắm đóng cửa lại. Gài thên 
xông, chị chỉ còn đủ sức dán lưng vào tường và cảm thấy hai 
chân mềm như bún. Thân chị tuột lần xuống đến khi đụng 
mặt gạch còn ướt nước tắm khi nãy. Chị ngồi bẹp ở đó mà 
nghê trong người có cái gì đang dồn căng lên cổ họng từng 
cơn làm chị đau thắt. Chị cố nuốt xuống, nhưng càng nuốt, 
"cái gì đó" càng dồn mạnh lên. Để rồi, chịu không nổi nữa, chị 
nấc lên mấy tiếng, gục đầu xuống mà nghê nước mắt tuôn ra 
như suối... 

Lâu thật lâu sau, chị Tư đứng lên, vẫn để nguyên quần 
áo thọc gáo vào lu múc nước xối ào ào. Nước mát lạnh làm 
cho chị tĩnh hẳn. Chị lau mình thật chậm rãi, thay đồ cũng 
thật chậm rãi. Làm như để có thời gian lấy một quyết định. 
Xong chị qua nhà thím Út Cón. 

Vừa thấy chị Tư bước vào, thím Út òa lên khóc: 
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- Tụi nó giết anh Út rồi, chị Tư ơi... 

Chị Tư bước lại ôm thân hình mảnh khảnh của thím Út, 
tay vuốt vuốt lưng như đang dỗ về người êm gái. Hai đứa con 
chú Út từ nhà sau chạy ra, vừa khóc vừa xà vào người chị: 

- Cô Tư ơi... 

Chị dang tay ôm hết ba mẹ con, ôm hết những gì còn lại 
của Út Cón. Không còn nước mắt để khóc nhưng còn đủ tĩnh 
táo để nhận thấy rằng từ đây, mình phải thay Út Cón để bảo 
vệ gia đình này mặc dù không ai gởi gắm hết. 

Nửa khuya đêm đó, chị Tư trở dậy. Trong bóng tối, chị 
mò mẫm khoác áo bà ba đên máng sẵn trên cây cột từ đầu 
hôm, cập nách con dao phay quấn trong cái bao bố nhỏ đặt 
sẵn cạnh chân bộ ván gõ, bước ra đóng nhẹ cửa lại. Bên ngoài, 
trời đầy sao. Gió sông nhè nhẹ mát rượi. Chị bước đi tự nhiên, 
chẳng chậm rãi chẳng gấp rút. Giống như đi công chuyện bình 
thường. Ngoài đường, vắng têo. Mấy con chó hoang ngủ dưới 
dãy thớt thịt trong nhà lồng chợ ngóc đầu lên nhìn, sủa vu vơ 
mấy tiếng  rồi lại nằm xuống. Chẳng có gì phải bận tâm. 

Nhà thầy giáo Thái nằm xéo xéo trường tiểu học, Điểm 
đặc biệt ở đây là nhà bếp và sàn nước nằm ngay sân trước 
bởi vì ở đó có cái giếng. Thành ra hồi xưa vào giờ ra chơi, học 
trò hay chạy qua đó uống nước. Lâu lâu còn được thím giáo 
cho mấy cái bánh mên vì thím làm bánh mên bánh kẹp để bỏ 
mối ở xóm dưới đầu trên... Từ ngày công an dọn về đó, chẳng 
thấy đứa nào chạy qua hết. 

Chị Tư bước vào hàng ba, thấy trong nhà có ánh đèn. 
Nghĩ: "Chắc thằng Trời đánh đó đang làm báo cáo. Không biết 
nó đang muốn hại ai nữa đây ?". Chị đưa tay gõ cửa. Có tiếng 
người hỏi: 

- Ai đấy ? 

Chị Tư trả lời như không trả lời: 

- Tôi ! 

Nghê giọng đàn bà, tên công an yên chí: 

- Chờ tí ! 
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Có tiếng khóa lọc cọc rồi cánh cửa mở ra. Ánh đèn dầu 
từ bên trong hắt lên người chị Tư, tuy không sáng lắm nhưng 
vẫn thấy rõ nét trầm tĩnh tự nhiên trên gương mặt tròn trịa. 
Ở đó vừa hiện lên một nụ cười mà tên công an giàu tưởng 
tượng cho là "đầy nhiệt tình cách mạng". Anh ta bước ra đảo 
mắt nhìn quanh rồi mới mời: 

- Vào đi ! 

Tiếng "đi" vừa dứt là chị Tư đã bổ con dao phay vào ngay 
giữa đầu, nhanh gọn và chính xác như chị bổ cái đầu cá. Xong, 
chị bước vào thổi tắt cây đèn dầu rồi ra sàn nước rửa ráy tay 
chân mình mẫy và con dao. Trước khi ra về chị nhìn lại hàng 
ba: trong bóng tối chị vẫn thấy được thằng "Trời đánh" nằm 
một đống, không nhúc nhích. 

Hôm sau, cả làng đều biết tin tên công an bị chém. Vậy là 
bàn tán xôn xao... "Nhờ mấy con chó bu lại giành giựt ở hàng 
ba nhà thầy giáo Thái người ta mới để ý. Chớ không thì cầu 
tới trưa trờ mới hay"... "Thiên hạ đồn tại thằng chả lấy vợ 
người ta"... "Ông Sáu Lịch dạy võ ở xóm Lò Hêo quả quyết 
rằng thằng cha nào chém nhứt định phải có nghề. Chớ người 
thường thì sức mấy mà chém ngọt như vậy"... "Ai mà giỏi vậy 
không biết ?"... "Còn gan nữa chớ ! Chém cách mạng mà...". Có 
người vốn đã thù ghét sẵn trong lòng, buột miệng nói: "Chớ 
phải là tôi, tôi chặt cha nó ra làm ba khúc cho nó đáng !"... 

Trong làng, chỉ có một người biết ai đã chém tên công 
an. Người đó là con Lia bán cá hồi trước "cách mạng". Nhưng 
nó đã bỏ làng trốn mất ngay ngày hôm đó, bỏ lại mấy bộ đồ 
màu cỏ úa và cái nón cối. Chánh quyền nghi ngay cho nó. Vậy 
rồi họp hành liên miên để xêm có "phát hiện" gì thêm không 
bởi vì "tên phản động ác ôn do ngụy cài vào hàng ngủ của ta 
từ ngày cách mạng thành công, nhất định phải để lại nhiều 
dấu vết hay bè lũ của nó, ta cần phải nâng cao cảnh giác!". 

Trưa đó, nằm đong đưa trên võng, chị Tư suy nghĩ viễn 
vong rồi đưa bàn tay trái lên nhìn chiếc nhẫn bạc của Út Cón 
chạm trổ cho hồi đó, thuở Út Cón chưa vợ, thuở hai người 
còn thật "bồ" với nhau... Chị bồi hồi nhận thấy tiếng "bồ" 
quên thuộc, từ nay sẽ không còn dùng tới nữa. Tiếng "bồ" gọi 
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nhau thuở nhỏ. Tiếng "bồ" nhè nhẹ êm êm của tuổi dậy thì. 
Tiếng "bồ" mang mểng yêu thương giấu kín, về sau, khi chẳng 
thành duyên chẳng thành nợ. Và tiếng "bồ" già dặn, đậm đà 
của bây giờ, mới đây, trước khi Út Cón bị bắt. Tiếng "bồ" của 
mấy chục năm đó, còn ai để mà gọi, từ nay ? Chị bỗng thèm 
hát lại câu vọng cổ. Lần này, chị vô "Bồ ơi...". Tiếng "ơi" bị 
ngẹn ngang. Chị ngừng ở đó một lúc để kềm xúc động. Rồi chị 
"bắt" trở lại, nhanh nhanh dồn dập chớ không ngân nga sợ 
trào lòng cắt đôi câu hát: "Bồ ơi ! Cái mối tình của êm đối với 
bồ... nó tợ như trời cao biển rộng?...ư...sông...à ...dài". Tiếng 
"dài" không còn "ngọt" như xưa. Tiếng "dài" bị đứt khoảng. 
Giống như khúc đuôi còn nằm kẹt đâu trong lòng. Chị vói tay 
lên đầu võng rút cái khăn lông đắp vội lên mặt, bởi vì chị vừa 
nghê mí mắt mình mọng nước ! 

Từ đó chị Tư Ù thôi ca vọng cổ. 

Tiểu Tử 
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Đi xe đò, đi xe ôm 

Tiểu Tử 
 

N ăm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má 
tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ 
trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xê nhà 
của thằng êm bà con cho mượn với tài xế ( Thằng êm này " 
biết làm ăn " nên bây giờ nó khá lắm ) Kỳ này về một mình, 
tôi định nếu có dịp sẽ dùng xê công cộng một lần cho biết. 

Sau một tuần ở Gò Dầu với má tôi ( Gò Dầu quê tôi thuộc 
tỉnh Tây Ninh, nằm cách thành phố 63 km ) thấy còn năm 
hôm nữa mới tới Tết, tôi bèn sửa soạn xuống Sài Gòn để đi 
thăm vài người bạn.  

Lần này, tôi muốn đi bằng xê đò ( bây giờ người ta gọi là 
" xe khách " -  trong bài viết này tôi vẫn dùng từ " xê đò " 
cho?dễ hiểu ! ) Một thằng cháu - hồi trước làm thầy giáo, bây 
giờ sửa xê đạp và bán sách vở học trò - nói : 

- Để cháu lấy Honda chở chú Hai lên bến xê kiếm xê gởi chú 
đi. 

- Khỏi cần, chú đi một mình được. 

Nó phì cười : 

- Cái tướng Việt Kiều của chú lên đứng lớ ngớ trên đó, tụi nó 
dám chém nhẹ vài chục ngàn cái vé đi thành phố thay vì chỉ 
có tám ngàn thôi. Tụi nó bây giờ "mánh" lắm chú ơi ! 

Vậy là nó chở tôi lên bến xê đò ( Ở quê tôi, vì có con sông Vàm 
Cỏ Đông chảy ngang, nên dân chúng thường nói " trên " và " 
lên " để chỉ những nơi nào nằm về phía thượng lưu con sông 
- đối với khu chợ nằm ở giữa - và " dưới " hay " xuống " để 
chỉ những xóm nằm về phía hạ lưu ). 

Ở bến xê, thằng cháu nói : 

- Chú đứng đây giữ dùm cháu cái Honda. Để cháu " thả " một 
vòng coi. 
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Trong lúc nó " thả một vòng ", tụi bắt mối hai ba đứa rà 
rà lại : 

- Đi thành phố hả chú ? Chạy liền giờ nè ! 

- Thằng xạo đó chú ! Xê nó chưa tới " tài ". Xê cháu kìa, xê đầu 
vàng đang rồ máy đó chú. Đi chú ! Cháu xếp chỗ tốt đằng 
trước cho chú, nè ! 

Vừa nói, thằng nhỏ vừa nắm cái ba-lô của tôi kéo đi trong lúc 
thằng kia cũng lôi về phía nó. Tôi rị lại la lên : 

- Tao không có đi xê đò ! Tao đợi thằng cháu. Bộ tụi bây không 
thấy xê Honda đây sao ? 

Một thằng khác, có vẻ anh chị, " xẹt " vô can thiệp : 

- Buông ra ! Tụi bây làm gì vậy ? " Quậy " hả ? 

Trong lúc hai tên kia bỏ đi, nó hạ giọng thân mật : 

- Chú Hai đi thành phố hả chú Hai ? 

Tôi lắc đầu, lại chỉ cái Honda, nói : 

- Tao đợi thằng cháu chở đi công chuyện. 

Thằng nhỏ bỏ đi. Tôi nhìn thêo nó mà nghê ngượng vô 
cùng. Mấy  thằng nhỏ bắt mối cỡ tuổi hai thằng cháu nội tôi 
thôi, vậy mà tôi sợ gì lại phải nói trớ là không đi thành phố ? 
Có lẽ tại vì mấy chục năm nay ở xứ người, tôi đã sống quên 
với cái xã hội có tổ chức, có trật tự, nên tôi không biết cách 
ứng xử phù hợp với môi trường chụp giựt mánh mung này. 
Cho nên phản ứng của tôi là né ! Không biết phải làm sao, thôi 
thì né tránh đi cho nó xong chuyện ! Tự nhiên, tôi thở dài. 

Thằng cháu tôi dẫn lại một người đàn ông còn trẻ gầy 
nhom, giới thiệu : 

- Thằng Đực nè chú Hai. Nó lái xê cho cậu Năm Bộn. Nó là 
chồng con Hường, con của chị Ba Đầy ở xóm nhà máy đó chú 
nhớ hôn ?!! 

Tôi mỉm cười gật gật đầu " ờ " cho lấy có. Thằng cháu nói tiếp 
: 

- Còn đây là chú Hai con bà Tám, mầy kêu ổng bằng ông lận. 

Thằng Đực chấp tay xá : 
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- Dạ, lâu nay con có nghê nói ông Hai ở bên Tây, bây giờ mới 
gặp. Về chơi hả ông Hai ? 

Rồi không đợi tôi trả lời, nó vói tay xách cái ba lô : 

- Ông Hai đi thêo con. Xê con đằng nầy nè. 

Thằng cháu tôi dặn vói : 

- Xuống dưới nhớ kiếm xê ôm cho ổng, nghê mậy ! 

- Được rồi ! Cậu ba yên chí ! 

Thằng Đực dẫn tôi lại xê của nó, giới thiệu tôi cho hai thằng 
cỡ mười tám đôi mươi đang đứng hút thuốc ở đầu xê 

- Đây là ông Hai, con bà cố ở đường đất đỏ, đó ! Còn đây là hai 
thằng êm vợ con, tụi nó vừa là phụ xế vừa là lơ nữa. 

Rồi nó đỡ tôi lên đưa lại ngồi phía tay trái cách chỗ tài 
xế hai hàng băng. Trên xê đã có nhiều người ngồi, chắc họ 
quên nhau nên nghê nói chuyện rân như họp chợ ! 

 

Chiếc xê đò là xê loại đầu bằng, có hai cửa lùa cho hành 
khách lên xuống. Chỗ ngồi hẹp té, tôi đo vừa đúng hai gang 
tay. Trên kiếng chắn gió trước mặt tài xế, về phía phải, có viết 
mấy hàng chữ bằng sơn đủ màu. Vì tôi ngồi trong xê nên phải 
đọc ngược, nhưng vẫn đọc được : 

TP Hồ Chí Minh / Gò Dầu 

Vidéo / Karaoké 

Chính giữa xê, ngang ngang với đầu anh tài xế, có một 
cái lồng sắt hàn dính lên trần, trong đó có cái télé. Tôi tự hỏi 
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:" Vidéo thì còn hiểu được, chớ Karaoké thì hành khách hát 
hí ra làm sao ?" Thật là mới mẻ quá ! Dưới chân tấm kiếng 
chắn gió, cũng ngay chính giữa, có gắn một kệ nhỏ, trên đó có 
một tượng Phật Bà, một bình bông, một bình cắm nhang và 
ba chung nước. Tất cả mấy món vừa kể đều được gắn xuống 
mặt kệ bằng băng kêo chằng chịt ! Cho nó đừng nhúc nhích 
hay lật đổ khi xê chạy hay khi xê thắng gắp. Nhìn tượng Phật 
Bà chằng chịt băng kêo, tôi nghĩ chắc Ngài cũng phải mỉm 
cười mà từ bi hỉ xả.? 

Thằng Đực lên ngồi, đề cho máy chạy, rồi cứ rồ máy từng 
chập giống như làm cho nóng máy. Hai thằng lơ đứng dưới 
đất la ó : 

- Lên đi bà con ! Chạy à ! Chạy à ! 

Tài xế sang số cho xê nhúc nhích nhúc nhích, trong lúc 
hành khách cứ lần lượt trèo lên xê tỉnh bơ không thấy có chút 
gì hối hả. Không thấy ai bán vé, thiên hạ cứ lên xê thấy ghế 
trống là ngồi. Hàng hoá mang thêo lỉnh kỉnh để đầy hành lang 
chính giữa. Những người lên sau phải bước choàng ngang để 
đi ! 

Một bé gái cỡ mười hai mười ba tuổi, lên xê với hai bao 
ni-long lớn đựng đầy dép, loại dép cao su Nhựt Bổn. Nó ngồi 
vào ghế trống cạnh tôi. Vừa đặt đít xuống nó vừa trao cho tôi 
một bao dép, nói : 

- Ông ngoại giữ dùm con. 

Nó làm một cách tự nhiên, chẳng thấy một chút ngượng 
nghịu gì hết. Còn tôi thì thật ngỡ ngàng bối rối không biết 
phải làm sao ? Vậy mà tôi cũng ôm bao dép vào lòng, ôm một 
cách máy móc ! Tôi biết nó " đi " hàng lậu ( Xưa nay, Gò Dầu 
được biết tiếng nhờ có chợ trời hàng lậu ở biên giới Cao Miên 
) nhưng tôi không thể tưởng tượng được một bé gái mới 
mười hai mười ba tuổi mà đã đi buôn lậu và còn bắt người 
khác giữ hàng lậu giùm mình một cách tỉnh bơ coi như 
chuyện bình thường ! Xã hội bây giờ thật quá nhiều thay đổi, 
mà tôi thì quê trân, giống như " một thằng mán ra chợ " ! 
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Thằng Đực rồ máy cho xê chạy tới trong lúc hai thằng lơ 
phóng lên xe - mỗi thằng một cửa - vừa phóng vừa la " Bà con 
ơi ! Chạy à ! Chạy à !". Xê chạy được mươi thước, ngừng lại, 
máy rồ từng chập một lúc rồi xê lui về vị trí cũ ! Hai thằng lơ 
nhảy xuống đất, miệng vẫn bô bô : " Lên đi bà con. Chạy liền 
giờ nè !". Hành khách vẫn lai rai từ tốn lêo lên xê? 

Mươi phút sau thì xê lại chạy. Lần này, nó ra khỏi bến xê, 
chạy rề rề. Đến ngả ba ( Chỗ này có đường xuống chợ, có 
đường vô xóm Mới, nhưng vẫn được gọi là "ngả ba" !) nó 
rước một vài người khách rồi chạy thẳng về hướng thành 
phố. Tưởng chạy luôn, té ra xuống khỏi Trâm Vàng - cách ngả 
ba lối ba cây số - nó quay đầu lại chạy về bến đậu. Lại nhúc 
nha nhúc nhích một lúc lâu đến khi có tiếng tu hít thổi ( Chắc 
là hiệu lịnh của cán bộ điều hành bến xê ) xê lại rồ máy chạy. 
Lần này, đúng là nó chạy thiệt bởi vì nó không có rề rề như 
hồi nãy ! Tôi thở cái khì.? 

Xê không có bán vé, nhưng có một chị đi thâu tiền. Cái 
hay của chị này là chị ta nhớ người nào đã thâu rồi người nào 
chưa. Cho nên trong suốt " hành trình " trèo qua trèo lại trên 
những kiện hàng nằm ngổn ngang dọc hành lang để thâu tiền, 
không thấy ai phàn nàn phản đối gì hết. 

Xê đang chạy, bỗng thấy thằng lơ cửa trước đứng thẳng 
lên mở dây nịt, kéo phẹt-mơ-tuya... cởi quần ! Hành khách 
tỉnh bơ. Có lẽ trên xê chỉ có một mình tôi là ngạc nhiên trố 
mắt nhìn. Một cô gái ngồi gần đó đưa cho nó mấy cây thuốc 
lá " 555 " và một nạm vòng thun, nó cầm lấy, xỏ vòng thun 
vào hai chân, cách khoảng nhau độ hơn một tấc, rồi nhét mấy 
cây thuốc vào đó, dài từ háng xuống mắc cá và ôm tròn chân 
từ mặt trong ra mặt ngoài. Trông nó giống Robocop của phim 
Mỹ ! Thì ra thằng lơ giấu hàng lậu dùm cô gái. Nó vừa mặc 
quần xong là đến lượt thằng lơ cửa sau. Nhưng thằng này quá 
gầy nên nó không cần cởi quần. Nó kéo ống quần đì-rét lên 
tới bẹn rồi làm y như thằng trước. Thằng này thì " cao cấp " 
hơn, vì nó còn " chêm " vòng thêo thân mình tới năm cây 
thuốc lận ! Xong nó khệnh khạng đi về hướng cửa sau. Tôi 
nhìn thêo, phục quá ! 
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Xê vừa chạy vừa bóp kèn, đường trống vẫn bóp kèn. Làm 
như đã thành cái tật ! ( Ở Việt Nam bây giờ, chạy xê hơi, xê 
gắn máy trên đường - Nhà Nước gọi là " tham gia lưu thông 
", nghê thật là văn vẻ - ai ai cũng bóp kèn, chạy ngoài đồng 
hay chạy trong thành phố gì cũng vậy hết. Lạ lắm ! ) Còn hai 
thằng lơ thì hể thấy có người chạy lạng quạng phía trước thì 
lòn người ra ngoài, vừa la to " Vô ! Vô !" vừa vỗ vào thùng xê 
đùng đùng. Làm như kèn xê không đủ cho người ta nghê vậy 
! Thấy ai đứng lớ ngớ đàng xa bên lề đường như có vẻ đón xê 
thì lơ hét to cho tài xế " Bà già đó ! Bà già đó !" hay " Con mẹ 
cầm nón đó ! Con mẹ cầm nón đó !". Nếu là hành khách đưa 
tay ngoắc thì xê chạy chậm lại, rề sát vào. Thằng lơ phía trước 
mở cửa rồi một tay nắm cây cột sắt nằm cạnh cửa lùa, lấy thế 
nghiêng nguời xuống hốt người khách đẩy vào trong xê trong 
lúc xê vẫn tiếp tục lăn bánh chớ không ngừng lại ( Sau này tôi 
mới biết rằng xê đò không được phép rước khách ngoài 
những nơi đã được ấn định bởi chánh quyền. Vì vậy xê không 
được ngừng dọc đường ngoại trừ khi xê ăn-banh !) 

Thằng Đực vừa lái xê, vừa bóp kèn, vừa lách tránh 
những xê khác - đủ loại : Honda, xê đạp, xê thùng, xê ba gác, 
xê bò, xê ngựa... - vừa?liếc dài thêo lề đường để " bắt " khách. 
Xê đang chạy ngon lành ( 50 km/giờ, tốc độ tối đa ấn định 
bởi Nhà Nước ) bỗng nó " nhả ga " chạy bớt lại và la lên :" 
Giao thông nghên ! Giao thông nghên ! Lấy tay lấy đầu vô bà 
con !". Hai thằng lơ cũng la thêo :" Đừng ló đầu ra nghê bà con 
! Giao thông đó !". Xa xa về phía trái, thấy có hai ông công an 
giao thông ngồi chàng hảng trên xê mô-tô dưới tàn cây bên 
lề, hút thuốc. Khi xê chạy ngang qua, mấy ổng chỉ nhìn thêo 
cười cười, chắc hài lòng với sự biết " chấp hành nghiêm chỉnh 
luật lệ giao thông " của tài xế Đực ! 

Đường xuống thành phố, ngày xưa, hai bên là ruộng lúa 
ruộng mía và giồng rau cải. Bây giờ nhà cửa cất dài dài, đồng 
ruộng còn rất ít. Quán ăn, quán nhậu thì quá nhiều. Phần lớn 
mang bảng hiệu rất thơ mộng như : " Hẹn hò ", " Vườn Thúy 
", " Quán Trăng " Làm như bây giờ người ta thèm được?" 
phiêu phiêu " để quên đi một phần nào cuộc sống xơ cứng 
của hiện tại ! 
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Bến xê Trảng Bàng nằm trước sân banh. Xê đò vừa vào 
bến thì một bầy trẻ con bán dạo ùa lên xê như ruồi, rao hàng 
ó trời ! Trong xê bỗng ồn ào như cái chợ. Nhiều đứa nhỏ mang 
hàng đầy hai vai. Hàng đựng trong những túi ni-long nhỏ 
bằng nắm tay, miệng cột túm lại bằng vòng thun. Mỗi loại 
được xỏ chung với nhau thành một đùm. Tụi nhỏ đêo nhiều 
đùm như vậy lên hai vai, nhiều đến nỗi không còn thấy cái cổ 
! Chỉ còn thấy cái đầu nhỏ lòi ra trên đống túi ni-long tròn 
tròn.? 

Tụi nhỏ bán loại này rao hàng có ca có kệ. Rồi vì muốn 
cho " có ca có kệ " nên nhiều tiếng để sai dấu, tôi nghê mà 
không hiểu hàng gì và hàng gì ! Phải nghê vài lần mới?" nắm 
bắt " được : " Sâm lạnh. Thuốc lá. Huynh gum. Trứng cúc. 
Bánh tráng muối. Nêm chay. Đây?" Nếu có người mua, đứa 
nhỏ cầm túi ni-long giựt mạnh cho đứt sợi thun rồi trao cho 
khách, nhanh gọn lắm ! Ngoài ra, có những đứa bán " chuyên 
ngành " hơn, bán một thứ một, như chỉ bán giấy số hay thơm 
gọt sẵn, hay bánh tráng bánh phồng, hay thuốc lá..v.v... đủ 
thứ. Đứng đầy xê như vậy mà khi xê rồ máy lìa bến thì tụi nó 
đứa trước đứa sau phóng xuống như trò đu bay ! Thấy chết 
như không ! 

Xê chạy chậm chậm, rước vài người ở khúc cua Trảng 
Bàng. Đến Cầu Ông Chừa - cách Trảng Bàng độ năm ba cây số 
- xê quay đầu chạy về bến trước sân banh ! Rồi cứ nhúc nha 
nhúc nhích để lấy thêm hành khách. Mấy đứa nhỏ lại ùa lên 
rao hàng. Độ hai mươi phút sau, xê lại lăn bánh. Lần này chạy 
thiệt. 

Trên đường lúc nào cũng có người. Xê đạp, xê Honda ( 
Bây giờ, " Honda " là tiếng gọi chung cho xê hai bánh có gắn 
máy ) chạy loạn. Hai bên đường, thỉnh thoảng có bảng đề " 
Bia tươi " đặt trên lề trước quán nhậu. Tôi đã nghê nói " bia 
hơi ", " bia ôm ", nhưng loại " bia tươi " này là lần đầu ! 

Khều thằng lơ, tôi hỏi : 

- Bia tươi là gì vậy cháu ? 

Nó bật cười : 
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- Là bia làm tại chỗ, làm ngày nào là nhậu ngày nấy. Để vài ba 
bữa mà đớp vô là đi luôn à ông Hai ! 

Tôi gật gật đầu nhưng trong lòng sao nghê buồn chi lạ : 
bây giờ, đến " cái nhậu " cũng?" không giống ai " hết ! 

Bỗng thằng Đực vừa bớt ga rà thắng vừa la lên : 

- Kinh tế ! Kinh tế ! Bà con.? 

Trong xê, hành khách nhốn nháo. Kẻ thì đút giấu hàng 
dưới băng mặc dù ở đó đã đầy đồ, người thì chèn nhét hàng 
trong hốc trong kẹt, dưới đít mấy kiệng hàng rau cải gà vịt. 
Mấy bà mấy cô thì nhét trong áo trong quần chẳng thấy có 
chút gì xấu hổ hết ! 

Tôi nhìn con bé cạnh tôi, nó cười trấn an : 

- Ông ngoại đừng lo. Mỗi người có quyền đi một bao dép. Con 
đi hoài hà ! 

Tôi " ờ " rồi hỏi một cách máy móc : 

- Bộ con không có đi học hả ? 

Nó cười rất tự nhiên : 

- Đi học rồi lấy gì ăn, ông ngoại ? 

Tôi xúc động, không dám nhìn gương mặt dễ thương đó 
nữa, tôi nhìn vội ra ngoài. Xê đã đậu lại. Bên kia đường, có 
một xê hàng nằm sau một xê Jêêp. Hai ông công an kinh tế 
mặc sắc phục ( họ kiểm soát hàng lậu ) đang " làm việc " dưới 
tàn cây vệ đường với mấy người mà tôi đoán là lơ và tài xế 
của xê hàng. Thằng Đực cầm một xấp giấy tờ xum xoê chạy 
qua đó, chên vào chỉ chõ nói năng. Một lúc sau, thấy nó khúm 
núm cúi chào mấy cái rồi vui vẻ chạy trở về trèo lên xê sang 
số chạy thẳng ! 

Xê chạy không bao nhiêu xa, hành khách chộn rộn móc 
kéo hàng giấu hồi nãy cho vào bao vào bị. Hai thằng lơ cũng 
cởi quần lấy cây thuốc vòng thun trả lại cô gái, vừa làm vừa 
trò chuyện nói cười. Con nhỏ ngồi cạnh tôi kéo cái bao dép 
tôi đang ôm về phía nó, chẳng nghê một lời cám ơn. Mọi 
người đều hành động một cách tự nhiên, bình thường. Tôi 
bỗng thấy tôi không giống ai hết. Tôi là người " bất bình 
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thường ", ngay trong lòng quê hương mà sao thấy thật là lạc 
lõng ! 

Xê ngừng ở Suối Sâu, hai thằng lơ - đứa trên mui, đứa 
dưới đất - xuống hàng : bao, bị, giỏ trê, cần xé lổn ngổn ( 
Những món này chắc của bạn hàng quên gởi và đã chất lên 
đó trước khi xê vào bến Gò Dầu ) Vừa làm, thằng lơ trên mui 
vừa nói lớn cho mấy người đang bu lại nhận hàng :" Hai cái 
cần xé nầy của dì Ba. Cái giỏ bội này cũng của bả nữa. Mấy 
thứ tôi liệng xuống đây của cô Bảy nghên. Rồi ! Xong ! Bây giờ 
là đồ của chú tư Xáng ". 

Cô gái " đi " thuốc 555 lấy hàng nằm dọc hành lang trao 
qua cửa sổ cho một bà sồn sồn đứng phía dưới, vừa làm vừa 
nói chuyện huyên thiên. Bà đó hỏi : 

- Mầy có ghé thăm con Hoa hông ? Nó đẻ chưa ? 

- Chưa. Má lên trển mà coi. Cái bụng của chỉ bây giờ chang 
bang như cái mả vậy ! 

Nói rồi, cô ta cười hắc hắc. Chắc cũng là chuyện bình 
thường thôi. 

Xê chạy tiếp. Bon bon 50 km/ giờ. Đến Củ Chi ngừng lại 
để xuống hàng lần nữa. Con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống ở đây. 
Nó đứng lên, xách hai bao dép đi, không nói một lời, cũng 
không nhìn lại. Nó làm tự nhiên như tôi không có mặt trên xê 
! 

Sau khi xuống hàng, xê chạy thẳng về thành phố, không 
ngừng ở trạm nào nữa hết. Tôi đoán :" Trên mui chắc không 
còn hàng ". 

Bến xê Tây Ninh nằm ở Bà Quẹo. Bến này rộng lắm, vây 
quanh bởi một tường rào. Khi xê đò quẹo vào, thấy người ta 
chạy thêo lố nhố. Chừng xê đậu rồi, nghê họ mời mọc tía lia 
mới biết họ là những người lái xê ôm, xê ba gác đang tranh 
nhau kiếm mối chở đi. Thằng Đực nói : 

- Ông Hai ngồi đây, đừng đi đâu hết. Để con kiếm mấy thằng 
xe ôm quen cho ông Hai. 
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Tôi nhìn đồng hồ thấy 10 giờ 20. Hồi ở Gò Dầu, tôi lên 
ngồi trên xê lúc 8 giờ sáng. Tính ra, tôi đi 63 km mất hết hai 
giờ hai mươi phút ! 

Một lúc sau nó dẫn đến một người đàn ông cỡ tuổi nó, 
vừa vỗ vai người đó vừa nói : 

- Thằng này tên Chín, ở cùng đơn vị với con hồi trước. Nó 
đàng hoàng lắm, ông Hai. Mà ông Hai về đâu vậy ? 

- Ông về nhà thằng cháu ở khu Đại học Phú Thọ. 

Thằng Đực lại vỗ vai bạn : 

- Tao giao ông Hai cho mày đó. Tính tiền cho có tư cách nghê 
mậy. 

- Yên chí? 

Vừa nói thằng Chín vừa cầm ba lô của tôi : 

- Ông Hai đi thêo con. 

- Ủa ? Xê của cháu đâu ? 

- Dạ để ngoài kia, chớ đâu được phép đêm vô đây, ông Hai. 
Cấm mà ! 

Vậy là mấy phút sau, tôi " ôm " về nhà thằng cháu. Đó là 
lần đầu tiên tôi đi xê ôm.  

*       *       * 

Ở thành phố, người ta thường đi xê ôm, nếu chỉ đi có một 
mình. Xê ôm rẻ hơn xê taxi nhiều và nhanh hơn nhờ nó lòn 
lách dễ. Biết như vậy nên sáng hôm sau tôi ra đường đón xê 
ôm để đi thăm bạn bè.? 

Nếu xích lô và taxi dễ " nhận diện " nhờ hình dáng và chữ 
" taxi " bên hông, thì xê ôm rất khó biết. Bởi vì trên đường lúc 
nào cũng đầy người chạy Honda, chạy xuôi chạy ngược, 
không có dấu hiệu đặc biệt gì hết thì biết ai " ôm " hay ai 
không " ôm " ? Nếu xê ôm được sơn một màu ấn định, hay 
người lái xê có gắn một cái gì trên ngực trên lưng, hay ít ra 
cũng đội nón kết có in hai chữ " xê ôm " thì dễ cho mình nhìn 
ra, để ngoắc cho đúng. Đằng này, ai cũng như ai. 
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Ngoắc đại mấy lần thấy " trật chìa ", tôi bèn đổi " chiến 
thuật ". Tôi bước ra đứng trên mép vỉa hè, mặt làm ra vẻ dáo 
dác nhìn xuôi nhìn ngược như đang tìm xê ôm trong luồng 
người chạy Honda. Thấy một người vừa chạy vừa nhìn dài 
dài thêo phố, tôi mừng rỡ vẫy tay ra dấu. Anh ta chạy luôn. 
Vậy là anh ta đang tìm cái gì khác chớ không phải tìm khách 
hàng. Tôi lại làm bộ dáo dác cho người khác để ý. Lần này có 
một ông tấp vô, mỉm cười hỏi : 

- Đi không ông Hai ? 

Tôi gật đầu, nói địa chỉ, trả giá - căn cứ trên giá đi hôm 
qua - rồi ôm đi ( Gọi là " ôm " chớ hành khách không có ôm 
người lái. Nhiều người không biết, cứ nghĩ rằng trèo lên xê là 
phải ôm ! Cho nên, khi trở về Paris thuật lại vụ đi xê ôm, vợ 
tôi hỏi :" Có đàn bà lái xe ôm hông ?" ) 

Trên đường, xê chạy như loạn. Hai luồng ngược chiều 
nhau lấn ép lòn lách, bóp kèn như điên ! Thấy tai nạn có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào ! 

May quá, ông lái xê của tôi - khá trôïng tuổi - chạy từ tốn. 
Ổng cứ mên thêo lề mà chạy và đặc biệt là không nghê ổng 
bóp một tiếng kèn ! Ngạc nhiên, tôi hỏi : 

- Sao ông không bóp kèn ? 

- Bóp cho ai nghê ? Ai cũng bóp kèn hết, rền trời. Mình có bóp 
cũng vô ích ! 

Ngừng một chút rồi tiếp : 

- Cứ làm thinh như vậy mà người ta để ý. Người ta nghê mình 
làm thinh ! 

Rồi ông ta cười ha hả. Tôi cũng bật cười thêo. Khoái quá, 
tôi vỗ vai ổng : 

- Hay ! Hay ! 

Rồi không kềm được, tôi hỏi thẳng : 

- Hồi trước ông làm gì ? 

Ngần ngừ một lúc, ổng mới nói : 

- Dạ, làm giáo viên. 
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- Dạy trường nào vậy ?    

- Dạ, trường trung học X.   

- Dạy trung học sao gọi là giáo viên được ? Phải gọi là giáo sư 
chớ.  

- Xin lỗi ông. Hồi nãy nhìn ông tôi đã đoán ra ông là Việt Kiều. 
Bây giờ, ông hỏi như vậy đúng là ông không phải người ở 
trong nước. Bây giờ, đi dạy học cao thấp gì cũng gọi là giáo 
viên ráo. Muốn được gọi " giáo sư " phải được " Hội Đồng 
Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước " xét duyệt hồ sơ. Khi họ công 
nhận, họ cấp cho mình chức danh giáo sư. Chừng đó, mình 
mới được gọi là giáo sư. Ông hiểu không ? 

Tôi nhớ lại tôi có một người bạn hồi đó cũng dạy trường 
trung học X. Tôi nói : 

- Tôi có một người quên cũng dạy ở trường X nữa. Ông tên 
Nguyễn Văn Y. 

Giọng ông xê ôm có vẻ như rêo lên : 

- Anh Y dạy lý hoá. Ảnh mộc mạc dễ thương lắm. Lúc nào cũng 
thắt cà vạt đên ! 

Ông xê ôm nói đúng. Như vậy ổng là giáo sư thiệt, không 
phải ổng ba xạo. Tôi bỗng nghê một xúc động dâng tràn lên 
ngực. Tôi đặt một tay lên vai ông ta, muốn nói gì đó thật 
nhiều. Nhưng sao tôi không tìm ra được lời, tiếng nói bị 
nghẹn ngang trong cổ. Tôi chỉ biết bóp nhẹ vai của ổng, cái 
vai bây giờ tôi mới thấy là gầy. Chắc ổng hiểu cử chỉ của tôi 
nên làm thinh. Tôi bóp vai ổng mà tưởng chừng như tôi đang 
bóp vai một người bạn cố tri, tưởng chừng như tôi đang mân 
mê một cái gì trân quí của thời cũ. Tôi như thấy lại được cái 
thời đã mất đó với những giá trị tinh thần của nó, cái thời mà 
nhà giáo dù nghèo cũng chưa đến nỗi phải chạy xê ôm như 
bây giờ. 

Ông xê ôm im lặng lái xê. Tôi im lặng nhìn cảnh tượng xô 
bồ hỗn tạp trên lòng đường phố. Bàn tay tôi vẫn đặt trên vai 
ông ta như để giữ thăng bằng. Sự thật, tôi muốn giữ nguyên 
như vậy để ổng cảm nhận rằng giữa ổng và tôi không có một 
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sự cách biệt nào hết. Không có người lái xê ôm, không có 
khách đi xê ôm. Mà chỉ có hai thằng bạn... 

Bỗng ở phía ngược chiều, một người đàn ông lái Honda 
nhìn về phía bên này gọi to :" Thầy ! Thầy !". Tôi thấy anh ta 
chật vật lòn lách quay đầu xê lại, chạy thêo chúng tôi. Chừng 
đến ngang nhau, anh ta hớn hở : 

- Thầy mạnh hả thầy ? 

Giọng ông xê ôm cũng vui vẻ : 

- Ờ ! Mạnh ! Cám ơn ! Êm đi đâu vậy ?  

- Dạ ! Êm chạy áp-phê. Thấy thầy êm nhìn ra được liền hà !  

Tụi thằng A thằng C nói có gặp thầy nên êm thường để ý kiếm, 
bây giờ mới gặp. Mừng quá, thầy ! 

- Ờ ! Cám ơn ! Hai mươi mấy năm mà tụi êm còn nhớ tới thầy 
là thầy vui rồi. 

- Làm sao quên được, thầy ? Hồi đó, thầy là thần tượng của 
tụi êm mà ! 

Ông xê ôm làm thinh. Chắc cả một dĩ vãng đang được 
quay nhanh lại trong đầu. Tôi bóp nhẹ vai ông ta, chia xẻ. 

Hai thầy trò vừa lái xê vừa nói chuyện với nhau một lúc 
rồi người đó xin phép " đi làm ăn ". Chúng tôi im lặng, tiếp 
tục đoạn đường còn lại. Sự im lặng nào sao cũng nói thật 
nhiều... 

Đến nhà anh bạn tôi, tôi trả tiền cuốc xê ôm mà không 
dám cho thêm như tôi đã làm hôm qua với thằng Chín. Tôi 
muốn ông ta thấy rằng tôi vẫn kính trọng ông ta, vẫn xêm ông 
ta là một giáo sư. Ông ta nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi bắt tay 
nhau, cái bắt tay đó ngầm nói lên rằng, dù cuộc đổi đời có vĩ 
đại đến đâu, mình vẫn giữ được cái tình người trân quí của 
thời cũ. 

Lần đi xê ôm đó tôi nhớ hoài đến bây giờ. Viết lại mà vẫn 
còn nghê xúc động. 

Tiểu Tử 
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Làm thinh 
Tiểu Tử 

 
 

         Cái làng nhỏ đó nằm gần biển Manchê, cách thành phố 

Êtrêtat (miền bắc nước Pháp) độ 10 km. Trong làng có chừng 
năm chục nóc gia nằm chùm nhum lại thành một khu, trừ một 
cái nhà nằm rời xa một mình về phía biển. Người trong làng 
gọi cái nhà đó là " nhà ông Lê ".  

Cách đây mấy năm, ông Lê -người Việt Nam độ 40 tuổi- 
từ Paris ra đây mua lại cái nhà đó để làm nhà nghỉ mát. Mùa 
hè và các ngày lễ lớn, ông đưa vợ con -vợ người Pháp và hai 
con trai chín mười tuổi- ra đây đổi gió và lâu lâu ông cho bạn 
bè mượn năm bảy hôm. Ông có mướn một người trong làng 
-tên Jean Marie- trông nom nhà cửa và cắt tỉa vườn tược cây 
trái. 

Mới đầu, người trong làng cứ tưởng ông Lê là người Tàu. 
Cho nên, họ hơi dè dặt. Chừng biết ổng là người Việt Nam, họ 
cởi mở hơn, thân thiện hơn. Làm như, đối với họ, người Tàu 
là người ngoại quốc xa lạ, còn người Việt Nam thì ít nhiều gì 
cũng đã từng được xêm là người trong nhà ! Họ càng có cảm 
tình với ông Lê khi biết rằng ổng qua Pháp học từ hồi mười 
lăm tuổi, rằng ổng tốt nghiệp trường Arts êt Métiêrs, rằng 
ổng làm chức lớn trong cơ quan Nhà Nước v.v... Họ hay nói 
với nhau: "Vợ chồng ông Lê thật dễ thương". 

Vùng này cao hơn mặt biển hai ba chục thước mà cuộc 
đất lại không lài lài xuống lần khi ra gần biển như ở những 
nơi khác, nên không có bãi. Ở đây, biển đâm thẳng vô bờ, loại 
bờ đá dựng thiên nhiên sừng sững như một bức tường cao 
thật cao. Những ngày biển động, sóng đập vào chân tường đá 
nghê ầm ầm. Vì nhà ông Lê nằm cách bờ đá dựng không xa, 
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nên vào những ngày đó, từ trong nhà nghê âm vang tiếng 
sóng giống như những tiếng thở dài. 

Hè năm đó, ông Lê và gia đình ra đây nghỉ mát chỉ có ba 
tuần thay vì một tháng như thường lệ. Ông nói với ông Jêan 
Marie -người quản gia- rằng phải trở về Paris để đón cha mẹ 
từ Việt Nam qua. Ông Jêan Mariê hỏi ông có định đưa ông bà 
cụ ra đây chơi không thì ông Lê trả lời rằng không, bởi vì ông 
bà cụ mới xuất ngoại lần đầu tiên nên phải đợi một thời gian 
cho quên với khí hậu phong thổ. 

Vậy mà chỉ mươi ngày sau, thấy ông Lê chở ra đây một 
ông già tóc trắng với hai va-ly hành trang. Người quản gia 
nghĩ: "Chắc định ở lâu nên mới mang hành trang nhiều như 
vậy ". Ông Lê giới thiệu: " Đây là cha tôi. Còn đây là Jêan 
Mariê, quản gia". Sau đó, ông nói: "Trong thời gian cha tôi ở 
đây, tôi xin nhờ bà Jêan Mariê lo dùm việc nấu nướng giặt giũ 
giống như những lúc gia đình tôi ra đây nghỉ mát. Có điều là 
cha tôi không thể đi chợ ở Êtrêtat như chúng tôi vẫn làm lâu 
nay, nên tôi nhờ ông bà lo giùm luôn vụ này. Đổi lại, tôi sẽ 
tăng tiền thù lao của hai ông bà lên mười phần trăm. Tôi xin 
ông bà chấp nhận cho". 

Sau khi gọi điện thoại về nhà bàn tính với vợ, ông Jêan 
Mariê bằng lòng. Tiếp thêo đó, ông Lê trao cho ông Jêan 
Mariê một số tiền và nói: "Đây, tôi gởi ông bà một tháng tiền 
chợ. Tôi dự trù dư dả phòng khi cha tôi cần mua những gì 
khác, nhưng nếu thấy thiếu thì điện thoại cho tôi hay để tôi 
gởi ra thêm. Mỗi cuối tháng, tôi sẽ gởi tiền để gối đầu cho 
tháng kế tiếp, ông bà yên tâm". Ông Jêan Mariê hỏi: "Còn bà 
cụ đâu ? Sao không cùng ra đây với ông cụ ?". Ông Lê trả lời 
như không trả lời: "Mẹ tôi ở Paris". Rồi sau khi nói mấy lời 
cám ơn ông Jêan Mariê, ông bắt tay từ giả người quản gia và 
ông già tóc trắng để trở về Paris, vội vã như không muốn vấn 
vương gì nữa ! Thấy ông Lê đối xử với ông già tóc bạc như là 
một người quên thường, ông Jêan Mariê vừa ngạc nhiên vừa 
bất nhẫn, bởi vì ông nhận thấy rõ ràng ông già tóc bạc đó và 
ông Lê thật sự giống nhau như hai cha con. 
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Ông già ở trong nhà ông Lê như một cái bóng. Ông không 
xem tê-lê, không nghe ra-đi-ô. Ông cứ ngồi ở xa long hút 
thuốc liên miên, mắt nhìn thẳng ra cửa kiếng hướng về phía 
biển, giống như đang coi một cái gì ở ngoài đó. Ở ngoài đó 
không có  gì hết ! Không có một cái cây, không có một lùm 
bụi. Cỏ dại cũng không mọc cao. Mặt đất trống trơn chạy 
thẳng ra bờ đá dựng. Từ chỗ ông ngồi, nhìn ra chỉ thấy đất và 
trời. Lâu lâu, vài con hải âu bay phớt ngang, và lâu lâu trên 
nền trời trong xanh của mùa hè, một sợi mây đi lạc. Chỉ có 
bao nhiêu đó, vậy mà ông cứ ngồi nhìn, nhìn đăm đăm. 

Mới đầu, ông bà Jêan Mariê cứ tưởng rằng ông già không 
biết nói tiếng Pháp. Nhưng sau mấy lần hỏi han thấy ông trả 
lời trôi chảy mạch lạc, ông bà mới yên tâm. Có điều là hỏi thì 
ông mới trả lời chớ không thấy bao giờ tự ông gợi chuyện. 
Suốt ngày, ông làm thinh. Cần dùng gì thì ông viết ít chữ rồi 
gắn trên mặt tủ lạnh. Ông bà Jêan Mariê thấy vậy cũng ráng 
giữ ý không làm tiếng động khi quét dọn hay đi ra đi vào. 
Nhiều khi, họ có cảm tưởng như trong nhà không có ai hết ! 
Chỉ có mùi khói thuốc là nhắc đến sự hiện diện của ông già. 

Ông già đó tên Lê Tư. Hồi thời trước -cái thời mà miền 
nam Việt Nam chưa biết mùi cộng sản- ông Tư là một nhà 
thầu xây cất rất có bề thế ở Sàigòn. Ông giao du rộng, lại "biết 
cách giao du", thêm giỏi tính toán sắp xếp nên ông trúng thầu 
nhiều công trình lớn của Nhà Nuớc và của các công ty ngoại 
quốc. Do đó, càng ngày ông càng nổi tiếng và sự nghiệp thì cứ 
nhân lên gấp năm gấp mười. Dù vậy, ông không bao giờ chối 
bỏ cái gốc hàn vi của ông và rất tự hào đã bắt đầu bằng hai 
bàn tay trắng. 

Ông thường nói: "Hồi tôi từ Đà Nẳng vô Sàigòn, tôi chỉ 
có một chiếc xê đạp cũ và cái nghề thợ hồ. Ban ngày đạp xê 
đi làm, ban đêm đạp xê đi học thêm ở Trung Tâm Văn Hoá 
Pháp và hội Việt Mỹ. Hồi thời đó, quanh năm suốt tháng, tôi 
chỉ biết có thắt lưng buộc bụng, ăn uống kham khổ, để dành 
tiền gởi về cho cha mẹ ở Đà Nẳng và để đóng các học phí. Vậy 
mà tôi vẫn không ngã lòng. Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ 
rằng phải cố gắng vương lên, bởi vì không ai giúp mình bằng 
mình hết. Nhờ vậy mà bảy tám năm sau, tôi đã có một cơ sở 
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vững chắc để cạnh tranh với các nhà thầu khác. Rồi thì xây 
cất hết công trình này đến công trình khác, có khi hai ba công 
trình cùng một lúc, cơ sở cứ lớn lần lớn lần để trở thành bề 
thế như ngày hôm nay. Nghê tôi nói tôi bắt đầu sự nghiệp 
bằng con số không chẳng có mấy ai tin hết ". 

Khi đã khá giả, ông mới cưới vợ. Ông hay nói đùa : "Tình 
phải có tiền đi thêo nó mới vững. Giống như bê-tông phải có 
cốt sắt nó mới bền !". 

Ông bà Lê Tư chỉ sanh có một người con trai đặt tên Lê 
Tuấn. Năm Tuấn được mười lăm tuổi, ông gởi con qua Pháp 
học. Ông muốn nó học ngành kiều lộ để sau này trở về nối 
nghiệp ông. Ông nói : "Việt Nam mình cạnh tranh không nổi 
với hãng thầu ngoại quốc bởi vì mình có binh mà thiếu 
tướng". Và ông hy vọng trong tương lai, con ông sẽ thực hiện 
những công trình vĩ đại, vượt trội hẳn những gì ông đã làm. 
Để cho ông được nở mặt. 

Cái tương lai đó bỗng tắt ngúm chỉ trong một thời gian 
ngắn sau ngày 30 tháng tư, 1975. 

Trước cái ngày đên tối đó, một người như ông Lê Tư dư 
sức để di tản dễ dàng. Vậy mà không thấy ông nhúc nhích. 
Ông cứ điềm nhiên hút thuốc, uống trà, xêm truyền hình, 
nghe ra-đi-ô. Giống như một kẻ bàng quan. Bà Lê Tư thì cứ đi 
ra đi vô, hết gọi điện thoại cho bà bạn này đến gọi cho bà bạn 
khác. Rồi thúc giục ông đi di tản. Bà nói : 

- Trời ơi ! Mấy bả đi hết rồi kìa ! 

Ông cười : 

- Thì ai sợ cứ đi. Bà yên tâm. Tôi bảo đảm không có sao hết. 
Nói thiệt với bà, "họ" đã liên lạc với tôi cách đây hơn tháng, 
nói rõ rằng họ cần dùng những người như tôi để xây dựng lại 
đất nước. Cho nên, bà thấy tôi không ? Tôi bình chân như vại 
! 

Điều mà ông không nói cho bà biết là từ bao lâu nay, ông 
vẫn đều đặn gởi tiền giúp cách mạng qua ngả thằng cháu -
cũng gốc liên khu năm như ông- đang hoạt động ở mấy tỉnh 
miền Đông. Chính người cháu đó đã cho người về gặp ông để 
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giải thích rõ ràng chủ trương đường lối của cách mạng. Nhờ 
vậy, ông mới vững tâm tin tưởng. 

Đâu dè, sau khi cách mạng "đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào", cách mạng quay về đánh tư sản. Ông Lê Tư cũng 
"bị" mời đi "làm việc" như mọi người. Ông có xuất trình giấy 
chứng minh của Liên khu bảy, là vùng ông đã giúp đỡ, nhưng 
"lá bùa" đó không linh ! Ông cũng nghĩ đến thằng cháu cách 
mạng, nhưng bây giờ ông không biết nó ở đâu để gọi nó đến 
làm chứng. Vì vậy, ông vẫn bị mời tới mời lui để  "làm việc". 
Mỗi lần làm việc, họ quay ông như con dế ! Đến nỗi về sau, 
mệt mỏi quá, chán chường quá, thấy nói gì cũng vô ích, nên 
ông bèn làm thinh, mặc cho họ muốn nói gì thì nói, hỏi gì thì 
hỏi. Rồi đến lần "làm việc" cuối cùng, ông cũng làm thinh ký 
tên trên xấp giấy tờ họ đưa ra, ông ký mà không thèm đọc 
qua một chữ ! Lần đó, ông bước ra khỏi cơ quan, có cảm 
tưởng như đang sống trong một thế giới khác, một thế giới 
lộn ngược ! Ông không còn khái niệm không gian thời gian. 
Ông chỉ biết rằng sau cái phút ký tên đó, ông trắng tay. Và ông 
còn nghê trong đầu câu nói ơn nghĩa "nhờ ông đã sớm giác 
ngộ cách mạng nên không phải đi cải tạo". Ông lái xê về nhà 
như một người máy. Ông đâu biết rằng trong cuộc "đổi đời vĩ 
đại" này, con người đâu còn sống bằng lý trí : con người chỉ 
sống bằng bản năng thôi ! 

Về đến trước cổng nhà, bỗng nhiên ông Lê Tư nhận thức 
rằng tất cả những gì trực thuộc về ông  bây giờ chỉ còn lại 
người vợ đang đợi ông ở nhà. 

Xưa nay, mọi việc trong gia đình đều do ông quyết định. 
Bà Lê Tư luôn luôn làm thêo ý của ông, không bao giờ thắc 
mắc. Bởi vì bà hoàn toàn tin tưởng vào người chồng mà lúc 
nào bà cũng cảm phục như một thần tượng. Bà nói : "Từ bàn 
tay trắng dựng nên sự nghiệp đồ sộ như vầy, không phải ai 
làm cũng được !". Và bà thường ví chồng bà như một cây cau 
vững chắc để bà bám vào đó như một giây trầu. Vậy mà bây 
giờ bây giờ Ông Lê Tư không biết ví mình như cái gì nữa. Cách 
mạng mà ông đã giúp từ ngày ông dựng nghiệp, hôm nay 
nhân danh gì gì đó, đã biến ông thành con số không. Dễ dàng 
như người ta cầm nùi giẻ bôi hết những hàng chữ phấn trên 
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một bảng đên, bôi mà không cần biết những hàng chữ đó viết 
những gì ! Chỉ trong có một khoảnh khắc, ông chẳng còn gì 
hết và bản thân ông cũng không là gì hết ! Ông đã trở thành 
một "thứ gì" đó không có tên, một sản phẩm của cách mạng 
mà sách vở xưa nay chưa thấy có định nghĩa ! 

Ông bước vào nhà mà cảm thấy mình lêu bêu như bọt 
nước, không làm chủ được gì hết, kể cả làm chủ chính bản 
thân mình ! Cái biệt thự có hồ tắm vườn hoa, có năm ngăn 
bảy nắp, mà ngày xưa ông đã xây cất cho tương xứng với địa 
vị xã hội của ông bây giờ bỗng trở nên ngạo nghễ, vô duyên. 

Nhà vắng têo. Một số gia nhân đã xin nghỉ việc từ những 
ngày sôi động, số còn lại đã được cho nghỉ ngay sau ngày 30 
tháng tư. Bà Lê Tư chắc đang làm gì ở dải nhà sau nên ông 
không nghê tiếng động. Ông đốt điếu thuốc rồi ngồi xuống 
phô-tơi nhìn thẳng ra vườn. Ông nhìn mà không thấy gì hết ! 
Yên lặng. 

         Tiếng bà Lê Tư làm ông giựt mình : 

- Sao ông ? Họ đòi gì nữa vậy ? 

- Họ đâu có đòi. Họ lấy. 

- Lấy gì ? 

- Lấy hết tài sản của mình. 

         Giọng bà bỗng cao lên một nấc : 

- Lấy hết tài sản ? 

Ông nhìn bà rồi trả lời bằng cái gật đầu. Giọng của bà lại 
cao thêm một nấc : 

- Gì lạ vậy ? Tự nhiên rồi đòi lấy tài sản của người ta. Đó là ăn 
cướp chớ đâu phải lấy ! Rồi ông trả lời làm sao ? 

         Ông thở mấy hơi thuốc, rồi mới nói : 

- Thì tôi giao hết lại cho họ chớ còn làm sao ? 

Bà chỉ kêu được một tiếng "Trời !" rồi ngồi phịch xuống 
ghế, mắt nhìn thẳng ra vườn. Bà nhìn mà cũng không thấy gì 
hết ! Yên lặng. Một lúc sau, ông nói, giọng thật trầm tĩnh : 
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- Bà nghĩ coi. Bây giờ họ là kẻ chiến thắng. Quyền sanh sát 
nằm hết trong tay, họ muốn nói gì làm gì mà không được. 

- Còn luật pháp để đâu ? 

- Luật pháp của ai ? 

Bà làm thinh. Một lúc sau, bà nói : 

- Hôm trước ông nói họ đã móc nối với ông để ông ở lại giúp 
họ xây dựng gì gì đó. Sao bây giờ họ lột hết của ông vậy ? 

         Ông làm thinh. Khói thuốc trong miệng bỗng trở nên thật 
đắng. Ông nghê thèm một hớp trà hay một hớp nước lạnh, 
hay bất cứ một chất lỏng nào cũng được để ông nuốt xuống 
"cái gì đó" đang nghẹn ngang ở cổ. Ông dụi điếu thuốc rồi đi 
lại bar ở góc xa-long rót một ly nhỏ Porto uống ực một cái, 
giống như người ta bị mắc xương. Xong ông trở lại phô-tơi 
ngồi xuống, đốt điếu thuốc. Chất rượu đang nồng trên mũi, 
nhưng sao khói thuốc vẫn còn nghê thật đắng ! 

Giọng bà Lê Tư có vẻ trách móc : 

- Chớ phải ông nghê lời tôi đi di tản như thiên hạ thì đâu có 
sao. 

- Đi di tản cũng mất hết chớ hơn gì. 

- Sao mất hết được ? Ông quên lớn nhiều mà không hốt được 
một mớ đêm đi thêo à ? Có nhiều người còn gởi được bàn ghế 
và vô số đồ cổ nữa. Như anh X., như anh T., như ông tướng Z 
toàn là bạn thân của ông không. 

Ông làm thinh. Bà vẫn nói, càng nói giọng càng gay gắt : 

- Thà rằng mình đi, cái gì không đêm thêo được là mình bỏ. 
Tụi nó có lấy, cũng là lấy những gì mình bỏ. Chớ còn bây giờ, 
tụi nó bóp họng ông để lấy, bộ ông không thấy tức sao ? 

Ông làm thinh. Ngừng một lúc như để suy nghĩ, rồi bà 
nói một câu giống như bà đóng sập cánh cửa sắt để nhốt ông 
trong một nhà tù : 

- Chẳng bằng ông muốn ở lại để giúp cách mạng chớ gì ? Phải 
không ? 
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Ông nuốt nước miếng mấy lần, rồi tiếp tục làm thinh. 
Bây giờ, ông thật sự thấy mình như bọt nước trôi lêu bêu, 
không bám được vào đâu hết? 

Chiều bữa đó, cách mạng đưa đến mười mấy thanh niên 
trai gái và một toán bảo vệ cầm súng để làm công tác kiểm 
kê. Họ bắt mở hết các hộc, các kệ, các tủ để họ đêm ra đếm 
từng món, không bỏ sót một nơi nào hết, một món nào hết. 
Đêm, họ ngủ lại trong nhà ông Lê Tư để sáng sớm hôm sau 
họ tiếp tục. Xong công tác kiểm kê, người cán bộ chỉ huy chỉ 
định một nhóm bốn người ở lại để canh giữ những gì đã kiểm 
kê, sợ ông bà Lê Tư ăn cắp mang đi ! Gã còn nói như ra lịnh : 

- Từ hôm nay trở đi, anh chị phải dọn ra nhà sau để ở, không 
được bước lên đây nữa. Anh chị cũng không được quyền sử 
dụng chiếc ô-tô bây giờ thuộc diện quản lý của Nhà Nước. Khi 
ra vào nhà, anh chị phải dùng cái cổng hậu, không được đi 
bằng cổng chánh. Rõ chớ ? 

Ông Lê Tư làm thinh. Bà Lê Tư cũng làm thinh. Nhưng 
hai sự làm thinh đó không cùng một ý nghĩa : ông làm thinh 
vì biết rằng có nói gì cũng vô ích còn bà làm thinh là vì bà hận 
ông vô cùng ! 

Từ ngày dọn xuống ở trong một nhà phụ -có ba dải nhà 
phụ trước đây dùng cho gia nhân- và từ ngày biết rằng văn 
phòng, các kho vật liệu, kho dụng cụ cơ giới, biệt thự ở Núi 
Lớn Vũng Tàu, các chương mục ở ngân hàng?v.v. đã hoàn 
toàn nằm trong tay Nhà Nước, bà Lê Tư ít nói chuyện với ông. 
Nhưng hầu như ngày nào bà cũng ngồi nói một mình, nói 
trổng, cố tình nói lớn tiếng để cho ông "phải" nghê. Bà cứ lải 
nhải với giọng trách móc chanh chua, hết chuyện tin lời cách 
mạng, đến chuyện mất hết của cải, rồi bắt qua chuyện di tản, 
chuyện ở "chui rút" trong nhà của bếp của bồi. Còn ông thì 
cứ làm thinh ngồi nghê, nghê riết mà tóc của ông càng ngày 
càng bạc trắng ! 

Thời gian đi qua. Một hôm bà bỗng nói với ông : 

- Tôi đã nhờ người quên trong toà đại sứ liên lạc được với 
thằng Tuấn ở Paris. Nó sẽ lo giấy tờ cho mình qua bển. 
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Bây giờ, mọi sự đều do bà quyết định, ông chỉ làm thinh 
đi thêo. Bây giờ, người chồng "thần tượng" của thời trước chỉ 
còn là một cái bóng ! Bây giờ, bà mới là thân cây cau, còn ông, 
ông chỉ là một thứ giây trầu... Đúng là một sự "đổi đời vĩ đại" 
!  Ít lâu sau, chính bà đã chạy chọt đút lót để có xuất cảnh cho 
hai vợ chồng bay qua Paris, vào giữa mùa hè năm đó. 

Ông Lê, người con trai của ông bà Lê Tư, đến đón ông bà 
ở phi trường Charlês Dê Gaullê. Gặp lại nhau, mừng mừng tủi 
tủi. Ông Lê Tư có cảm tưởng như mình vừa sống lại. Ông ôm 
con siết mạnh, rồi buông ra để nhìn. Lòng tràn sung sướng, 
ông vừa cung tay đấm nhẹ lên vai con, vừa chửi đổng : "Cha 
mày !". Rồi tiếp : "Ba tưởng không còn gặp lại con nữa chớ !" 
Trong một khoảnh khắc, ông tìm lại được lời nói và cử chỉ 
của một con người bình thường, con người của thời trước 
tháng tư 1975. 

Trên đường về nhà, ông Lê vừa lái xê vừa hỏi về những 
chuyện đã xảy ra ở Việt Nam trong những ngày sôi động của 
tháng tư, nhứt là ở đoạn "mấy thằng Mỹ kéo nhau chạy sút 
quần". Nghê lời nói và giọng điệu của con, ông Lê Tư cảm thấy 
có "cái gì không ổn", nhưng ông nghĩ : "Có lẽ tại nó ở bên nây 
lâu quá nên nó nói tiếng Việt không biết chọn lời". Rồi ông kể 
lại những gì mắt thấy tai nghê. Người con lâu lâu khoái chí, 
vỗ tay lên tay lái, gục gặc đầu "cho tụi nó chết".  

Bổng người con hỏi : 

- Còn mấy thằng tướng nguỵ ? 

Câu hỏi đó như ánh sáng bật lên trong bóng tối để ông 
nhìn thấy rõ sự thật: không phải con ông không nói rành 
tiếng Việt mà là con ông nghiêng về phía bên kia, cái phía đã 
lật lọng, ăn cháo đá bát, cái phía đã lấy hết tài sản của ông 
một cách ngang nhiên trắng trợn ! Trời đất chung quanh 
bỗng như sụp xuống ! Tuy nhiên ông vẫn trả lời: 

- Mấy người đó thì ba không biết. 

- Tụi nó chạy ra đảo Guam hết. Thằng chủ chạy thì thằng tớ 
phải chạy thêo chớ dám ở lại đâu. Tưởng ba biết gì kể lại nghê 
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chơi chớ ở bên nây báo chí tê-lê nói đầy đủ. Trên tê-lê thấy 
nhiều thằng tướng ngơ ngác như bầy gà nuốt giây thun ! 

Người con nói xong cười lên khoái trá. Ông Lê Tư nghê 
giận phừng lên mặt ! Ông đưa tay định xáng cho thằng con 
một cái, nhưng ông kềm lại kịp. Ông bỏ tay xuống mà nghê 
ngực mình tức ran. Tự nhiên, ông ứa nước mắt. Từ phút đó, 
ông làm thinh. Thấy như vậy, tưởng cha bị mệt vì cuộc hành 
trình quá dài nên ông Lê cũng không hỏi tiếp. 

Bà Lê Tư ngồi ở băng sau, không chên vô một lời. Bà cảm 
thấy rồi đây sẽ không thể nào ở chung với một thằng con như 
vậy được. Bà đã tưởng đi ra khỏi xứ để khỏi phải thấy hằng 
ngày những chuyện trái tai gai mắt, nào ngờ qua đây gặp 
thằng con không biết học ở đâu mà ăn nói giống "tụi nó" y 
chang ! Nhưng không sao. Rồi bà sẽ mua nhà ở riêng. Bà dư 
sức. Với số hột xoàn mà bà đã cất giấu sau 1975 và bây giờ 
đang nằm an toàn trong cái giỏ mây hai đáy bà ôm trong lòng, 
bà dư sức. Cho dù bà phải cưu mang suốt phần đời còn lại 
ông chồng mà bà đã không còn  coi là thần tượng nữa, từ lâu. 

Về đến nhà -ở Nêuilly Sur Sêinê, khu nhà giàu- ông Lê 
giới thiệu vợ con rồi đưa cha mẹ lên phòng trên lầu, nói : 

- Ba má nghỉ một chút rồi xuống ăn trưa. 

Bữa ăn được dọn lên từng món thêo phong cách tây 
phương. Vợ ông Lê hỏi han lễ độ và kín đáo chăm sóc ông bà 
Lê Tư. Hai thằng con ông Lê -giống mẹ hơn giống cha nên ít 
thấy lai Việt- không biết một tiếng Việt. Chúng ăn nhanh 
nhanh. Xong món thứ nhì, chúng không đợi món kế tiếp, vội 
vã rút lên phòng. Suốt bữa ăn, câu chuyện chỉ vây quanh mấy 
món ăn nấu thêo tây, bởi vì ông Lê khoê có bà bếp giỏi. Bà 
bếp, người Pháp, có bước ra chào ông bà Lê Tư. 

Nhờ vậy, không khí trong bữa ăn không đến nỗi nào tẻ 
lạnh. 

Sau bữa ăn, vợ ông Lê vì tế nhị, muốn để cho chồng và 
cha mẹ nói chuyện riêng với nhau, nên xin phép lên lầu. Bà 
dặn chồng : 
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- Anh không nên nói chuyện nhiều. Ba má chắc cần phải ngủ 
vì sai giờ giấc. Mình còn nhiều thì giờ mà. 

Khi bước qua xa long để uống cà phê, ông Lê hỏi : 

- Ba má định qua đây ở chơi bao lâu ? 

Ông Lê Tư châu mày, nhìn bà. Bà trả lời : 

- Ba má định qua ở luôn chớ đâu phải ở chơi. 

         Người con ngạc nhiên : 

- Ủa ? Sao lại ở luôn ? Bây giờ nước nhà độc lập rồi, không 
còn thằng nào ngồi trên đầu trên cổ mình hết. Tất cả đều 
thuộc về mình, không còn sợ thằng ác ôn nào cướp giựt nữa. 
Như vậy mà ba má định bỏ xứ qua đây ở luôn. Thiệt là vô lý ! 

Hồi nãy, trên xê về đây, ông Lê Tư còn nghĩ rằng thằng 
con ông chỉ nghiêng về phía bên kia. Bây giờ thì quá rõ ràng 
: nó đã đứng hẳn về phía bên đó. Ông nghê lòng quặn thắt : 
chẳng những cách mạng đã cướp hết tài sản của ông, mà tụi 
nó còn cướp luôn thằng con duy nhứt của ông, cướp từ hồi 
nào rồi. 

Ông Lê Tư làm thinh. Bà Lê Tư hơi mất bình tĩnh : 

- Tại con không biết. Tụi nó lấy hết tài sản của ba má rồi còn 
đuổi xuống ở căn nhà của bồi, rồi lại bắt không được đi cổng 
chánh phải đi cổng hậu. Bây giờ tụi nó sợ mình không chấp 
hành chỉ thị nên kéo kẽm gai cô lập căn nhà ba má ở. Con nghĩ 
coi sống làm sao ? 

- Buổi đầu lúc nào chẳng có chuyện sai sót. Rồi cách mạng sẽ 
trả lại hết cho ba má, yên tâm đi ! Điều mà con muốn nói là 
chưa chi mà ba má đã muốn bỏ xứ ra đi giống như bè lũ đĩ 
điếm trộm cắp tháo chạy mấy ngày trước giải phóng làm con 
thấy không hãnh diện chút nào hết ! 

Câu nói chưa dứt, ông Lê Tư đã đứng phắt dậy, làm thinh 
đi thẳng lên lầu. Bà Lê Tư cũng nối gót, nhưng bước chân bà 
nặng chình chịch. Đứa con máu mủ mà bà mới ôm hun thắm 
thiết hồi nãy trên phi trường, bây giờ bỗng giống như người 
xa lạ. Bà cảm thấy hụt hẫng đến độ bà không biết phải làm gì, 
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nói gì. Đến giữa cầu thang, kềm không được, bà ôm mặt khóc 
tức tưởi. 

Suốt buổi chiều, ông Lê Tư ngồi trong phòng làm thinh 
hút thuốc. Ông không nghê buồn ngủ, ông chỉ nghê mệt - thật 
mệt - và chán chường - thật chán chường. Ông bắt gặp lại tâm 
trạng của ông vào những ngày cuối cùng của thời ông bị cách 
mạng quay hằng bữa để ông kê khai tài sản một cách "đầy đủ 
và trung thực" ! 

Bà Lê Tư cũng không ngủ. Bà điện thoại để liên lạc mấy 
bà bạn đã định cư ở Pháp, nhứt là ở vùng phụ cận Paris. Rồi 
bà hẹn hò. Sung sướng như thấy chân trời đang mở rộng. 

Sau bữa ăn tối, đợi bà Lê và hai con lên lầu, bà Lê Tư nói 
: 

- Chị bác sĩ A sáng mai lại rước má về nhà chỉ chơi vài bữa. 
Sau đó, có lẽ sẽ qua nhà bà dược sĩ L. Ở đây, má có nhiều bạn 
bè lắm, con đừng lo cho má. Con chỉ cần lo cho ba thôi. 

Ông Lê Tư nhìn thẳng mặt con, giọng nghiêm trang : 

- Ba nói thật : ba với con không hạp nhau. Ba không thể ở 
chung với con được. Ba xin con cho ba ở một nơi nào khác, ở 
một mình cũng không sao. 

Ông nói "xin con cho ba", đó là sự thật. Bởi vì bây giờ ông 
hoàn toàn trắng tay. Xưa nay, tiền dư ra, ông cho bà một phần 
để mua hột xoàn, còn bao nhiêu ông chuyển hết qua chương 
mục của người con. 

Ông Lê ngồi làm thinh, không biết ông đang nghĩ gì. Cũng 
là làm thinh, nhưng sự làm thinh của ông khó hiểu hơn sự 
làm thinh của ông bà Lê Tư ! 

Vậy rồi sáng hôm sau, bà bác sĩ A lái xê lại rước bà Lê Tư. 
Tiếp thêo là ông Lê chở người cha ra ở cái nhà nghỉ mát ở gần 
bờ đá dựng. Suốt cuộc hành trình dài mấy tiếng đồng hồ, hai 
cha con không nói với nhau một lời ! 

Từ ngày ra đây ở, ông Lê Tư cảm thấy cuộc đời mình như 
đang đi vào một ngõ bí. Không sống được với cách mạng, đã 
đành. Còn lại bà vợ thì bây giờ bả coi mình như cục bứu trên 
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lưng. Rồi đến thằng con, đối với mình, nó còn lạ hơn người 
xa lạ ! Cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh như vậy hết ngày này qua 
ngày khác mà con người ông sa sút thấy rõ. Bây giờ, ông ốm 
nhom. Đi đứng đã phải chống ba-toon và đêm đêm cứ phải 
nằm trằng trọc tới khuya lơ mới dỗ được giấc ngủ. Thấy tội 
nghiệp, ông bà Jêan Mariê hay thừa dịp đưa nước trà hay cà 
phê để ngồi lại gợi chuyện vẩn vơ. Họ cũng ngạc nhiên tự hỏi 
sao không thấy ai gọi điện thoại hỏi thăm ông già này hết. 
Làm như ông không có mặt trong cuộc đời này. Cho nên họ 
tận tình chăm sóc ông từng chút. Đến nỗi, về đêm, bà Jêan 
Mariê thường đợi ông lên giường nằm đàng hoàng mới tắt 
đèn đóng cửa đi về nhà ! Ông Lê Tư rất cảm kích nên lâu lâu 
ông phá lệ làm thinh để nói hai tiếng "cám ơn", nhẹ như hơi 
thở. 

Một hôm, ông Lê Tư bỗng thèm nhìn mặt biển, cái biển 
mà từ hôm ra đây -đã gần hai tháng- ông chỉ nghê tiếng của 
nó rì rào ngoài kia thôi. Ông bèn chống ba-toon bước từng 
bước run run đi lần ra hướng đó. Cứ đi vài bước là ông phải 
dừng lại một lúc để thở, nhưng ông vẫn cố bước đi. 

Bây giờ thì ông đã đứng trên mép bờ đá dựng. Dưới chân 
ông, rất sâu phía dưới, là biển. Biển xanh dờn, kéo dài ra chân 
trời. Trời nước mênh mông. Gió muối và mùi thơm thơm của 
rong rêu nhắc ông nhớ cái biệt thự ở mỏm núi lớn Vũng Tàu. 
Ông đã xây cất biệt thự đó để làm nơi tiếp tân nên có một sân 
gạch thật rộng hướng về phía biển. Ông hay đứng ở đó nhìn 
chân trời như ông đang đứng nhìn chân trời bây giờ. Cũng 
trời, cũng nước, cũng một đường gạch ngang. Hồi đó, lúc nào 
ông cũng thấy chân trời đang mở rộng cho ông, cái hồi mà 
ông làm chuyện gì cũng thành đạt. Bây giờ, cũng trời, cũng 
nước, cũng một đường gạch ngang nhưng sao ông không 
thấy nó mở rộng cho ông một chút nào hết ! Ông chỉ thấy toàn 
là bế tắt. Chân trời là đường chấm dứt một cái gì : trời cao 
nghiêng xuống đến đó là hết, biển rộng vươn dài đến đó cũng 
là hết ! Giống như cuộc đời của ông bây giờ. Của cải: hết ! Vợ 
con: hết ! Sức khoẻ của ông rồi cũng sẽ hết ! Hết ! Hết ! 

Bỗng, ông Lê Tư liệng mạnh cây ba-toon xuống biển, 
giống như ông dứt khoát không cần dùng đến nó nữa. Rồi ông 
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hít một hơi dài, nhắm mắt bước thẳng vào khoảng không 
trước mặt, giống như bước qua một lằn ranh tưởng tượng. 

Từ bây giờ, ông Lê Tư làm thinh vĩnh viễn. 

Chiều hôm đó, ông Jêan Mariê gọi điện thoại về Paris. 
Không có người bắt máy, nhưng có máy nhắn tin nên ông 
nhắn : "A lô ! Tôi là Jêan Mariê. Tôi xin báo tin buồn : ông cụ 
đã từ trần. Ông đi dạo gần tường đá dựng chẳng may rơi 
xuống biển. Nhà chức trách đã vớt được xác đêm về nhà xác 
bịnh viện Êtrêtat. Yêu cầu ông bà ra gấp. Vợ chồng tôi xin chia 
buồn. Thành thật chia buồn". 
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Xíu 
Tiểu Tử 

 
 

Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, 

một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có 
nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A 
Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp 
với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng 
như con búp-bế. 

Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sàigòn.Tầng dưới là cửa 
hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. 
Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê. 

Nàng là con gái duy nhứt của gia đình, lại là đứa con út 
nên được cưng như trứng mỏng. Hai người anh đã có gia 
đình, đã "ra riêng", cũng bán cà phê nhưng ở tuốt trong chợ 
lớn. Ngày ngày, nàng phụ "mà má" đứng bán cà phê. Khách 
hàng tới mua nườm nượp, nhất là giới trai trẻ. Cà phê được 
pha trộn và rang thêo lối thủ công gia truyền, ngon có tiếng. 
Bán đắt đã đành nhưng cửa hàng đông khách, có lẽ phần lớn 
tại vì nàng duyên dáng dễ thương ! Bằng cớ là thiên hạ nói 
"Cà phê A Xíu" chớ không ai nói "Cà phê Hối Ký" là bản hiệu 
của cửa hàng ! 

...Chàng là người Việt "chánh cống", quê ở Cần Thơ. 
Chàng thuộc gia đình nông dân, ba đời làm ruộng. Chàng tên 
là Bảy vì là thứ bảy. Dáng vóc chàng cao ráo, "đô" con, nhưng 
tánh tình thì trầm lặng ít nói, còn có vẻ... lù đù nữa ! Vì vậy 
nên hồi đi lính quốc gia, bạn đồng đội "gắn" cho hỗn danh 
"thằng Bảy Lù". 

Hồi thời trước, nhờ bà con quên lớn sao đó mà chàng 
được về làm việc văn phòng ở tổng tham mưu. Chàng mướn 
một căn gác nhỏ ở khu cổng xê lửa số 6 để ở, rồi ngày ngày đi 
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làm bằng xê đạp. Chàng không đủ sức mua Honda nên lúc nào 
cũng thấy đi xê đạp, cho dầu phải đạp xa cách mấy... 

Chàng và nàng gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc cưới của 
một người bạn chung. Chú rễ này cố tình sắp cho họ ngồi 
cạnh nhau, cùng bàn. Bởi vì khi giới thiệu, anh ta nói : "Đây 
là Tiểu Mi, người đẹp Chợ Cũ. Chưa có kép nào được lọt mắt 
xanh của nàng hết. Mày liệu thử thời vận coi ra sau. Còn đây 
là thằng Bảy, bạn cùng đơn vị. Nó hơi cù lần nhưng dễ thương 
như một tờ giấy trắng. Anh sắp nó ngồi cạnh Tiểu Mi để nó... 
hầu Tiểu Mi đó nghên !" Nàng nhìn chàng, mỉm cười mà hai 
vành tai đỏ ửng. Chàng gật đầu, nói lí nhí : "Hân hạnh...". Vậy 
rồi họ quên nhau... 

Về đơn vị chàng giới thiệu "cà phê A Xíu". Mấy xếp lớn 
xếp nhỏ uống thử, khên ngon. Sau đó, cứ vài hôm là chàng 
đạp xê xuống Chợ Cũ mua cà phê giùm mấy xếp. Nhờ vậy, họ 
thân nhau. "Pà-pá , mà-má" của Xíu cũng mến "thằng Bảy", 
nên thường nói : "Tội nghiệp thằng nhỏ ! Đạp xê lên xuống 
mua cà phê hoài mà không nghê than một tiếng". 

Rồi họ được phép đi chơi với nhau. Đi xê đạp, mỗi đứa 
một chiếc, chạy song song. Những lúc đi như vậy, chỉ có mình 
nàng nói, còn chàng thì mỉm cười lắng tai nghê, lâu lâu góp 
vào vài câu, nhưng góp đúng lúc. Nàng thích chàng ở chỗ tế 
nhị đó. Còn chàng thì thích nghê nàng nói, nói bất cứ chuyện 
gì. Bởi vì giọng nói của nàng đã dễ thương mà cách nàng nói 
càng dễ thương gấp bội. 

Vậy rồi họ yêu nhau lúc nào không biết ! Họ chưa từng 
nói "yêu nhau" nhưng họ biết họ yêu nhau. Bởi vì họ nói tình 
yêu bằng đôi mắt và họ nghê lời yêu bằng tất cả con tim... 

Một hôm -chàng nhớ hoài cái hôm đó, đến bây giờ vẫn 
còn nhớ rõ, và có lẽ mãi mãi về sau ... ờ... mãi mãi về sau ... 
chắc chẳng bao giờ quên- hai đứa hẹn nhau đi chơi, Xíu nói : 
"Em để xê đạp ở nhà. Đi chơi mà đạp xê song song cứ phải 
nhìn qua ngó lại, sợ té sợ đụng, có khi quên bẵng đi mình 
đang nói cái gì ... thành ra mất đi cái thú đi chung với nhau". 
Rồi nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng, cười cười : "Êm 
muốn anh chở êm đi, được không  ?". Chàng sung sướng, gật 
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đầu. Nàng ngồi lên pọt-ba-ga, hai chân buôn thõng một bên, 
một tay nắm lấy phía sau yên xê. Dáng nàng ngồi thong dong 
thoải mái. Chàng đạp xê, nghê nhẹ phiêu phiêu. Một lúc, 
chàng hỏi "Xíu ngồi có được không  ?". Nàng trả lời: "Được 
chớ anh". Rồi tiếp: "Anh thấy không ? Mình đi chung một xê 
như vầy, nói chuyện với nhau có phải thích hơn không ? Dĩ 
nhiên, anh ngồi phía trước, êm phía sau, mình không nhìn 
nhau được trong khi nói chuyện. Nhưng mình đâu cần nhìn 
nhau mà mình vẫn thấy nhau phải không anh ?".Chàng nghê 
mát cả lòng. Chàng gật đầu rồi nhấn mạnh lên bàn đạp cho xê 
đi nhanh nhanh như để nói lên niềm phấn khởi ! Rồi đột 
nhiên chàng nói, lời lẽ không biết từ đâu tuôn ra : "Xíu à ! Chở 
Xíu đi như vầy, có phải đạp suốt ngày, suốt tháng, suốt năm... 
anh cũng đạp nổi." Nàng cười sung sướng, đưa tay véo hông 
chàng một cái. Sao nàng thèm cắn người yêu thật đau cho hả 
"cái gì đó" đang căng đầy lồng ngực... 

Từ đó, có đi chung thì luôn luôn chàng đèo nàng sau 
xê...Dễ thương quá là tình yêu của Bảy và Xíu ! 

Vậy rồi có ngày 30 tháng tư 1975... Phải có ngày đó, để 
đổ nát được cách mạng đề cao. Phải có ngày đó, để hoang tàn 
được cách mạng xêm là thành tích. Miền Nam giống như nùi 
giẻ rách, nhờ đã được giải phóng hoàn toàn ! 

Hai người anh của Xíu đã đưa vợ con di-tản. Pà-pá, mà-
má và Xíu ở lại buôn bán lai rai, chờ coi có "làm ăn gì được 
không". Cửa hàng bây giờ thâu gọn lại chỉ còn có hai thùng 
kiếng nhỏ đặt phía trước. Bảng hiệu đã được gỡ xuống cất 
trên sân thượng. Mấy dụng cụ rang cà phê được chất ngổn 
ngang trong một góc, giống như đồ phế thải. Làm như vậy để 
thấy cái vẻ nghèo nàn, làm ăn khó khăn... 

Bảy học tập ba hôm rồi về làm thợ phụ cho bác Năm thợ 
hồ ở cùng xóm. Chàng có "xẹt" qua Chợ Cũ thăm người yêu 
mấy lần. Bây giờ họ không còn thì giờ để đi chơi với nhau bởi 
vì ai cũng bận rộn bởi các buổi hội họp, học tập, khai báo, đi 
mết tinh v.v... là những thứ sanh hoạt rất cần thiết để đưa 
nhân dân lên làm chủ (Nhà Nước nói như vậy). Thành ra mỗi 
lần họ gặp nhau, họ coi thời gian quý như vàng ! Có lẽ vì vậy 
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mà bây giờ họ nhìn nhau nhiều hơn là họ nói chuyện với 
nhau... 

Thời gian sau, chánh quyền "đánh tư sản mại bản".Gia 
đình Xíu không tránh khỏi "đại nạn" này. Những người "cách 
mạng" xong vào nhà ngang nhiên và hùng hổ như một bọn 
cướp. Họ "bươi" từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ 
trước ra sau, từ sau ra trước... giống như gà bươi đống rác. 
Gặp gì kiểm kê nấy. Vậy rồi... hốt hết ! Mà-má và Xíu chỉ biết 
ôm nhau mà khóc, còn Pà-pá thì ngồi trên ghế xích-đu, xích 
tới xích lui hút thuốc, nín thinh. 

Sau "trận" đó, nhiều người nhảy lầu tự tử. Nghê thấy 
như vậy, Pà-pá nói: "Làm như vậy đâu có giải quyết cái gì ? 
Tụi nó còn cười, nói mình ngu ! Từ từ rồi tính nữa." Trong 
khi chờ đợi pà-pá "tính nữa", mẹ con Xíu ngồi xổm trên vỉa 
hè bán giò-cháo-quẩy bánh tiêu... Bây giờ, Bảy vẫn đạp xê 
xuống thăm Xíu. Lần nào cũng được nàng cho một cái bánh. 
Chàng ngồi xổm một bên, ăn. Không đói, nhưng vẩn ăn. Và ăn 
thấy ngon ! 

Cách mạng không..."quản lý" được thời gian nên thời 
gian vẫn đi qua, ngạo nghễ. Thiên hạ lần lượt đi chui-cũng gọi 
là "vượt biên" -Phần đông đi bằng đường biển. Có người đi 
thoát, có người bị bắt. Những người đi thoát, có khi mất tích, 
có khi bị cướp. Dầu vậy, đi chui cũng đã trở thành gần như là 
một phong trào ! 

Thấy mỗi người vượt biên phải đóng nhiều cây vàng cho 
người tổ chức, cán bộ cách mạng "nhào ra làm ăn". Họ cũng 
tổ chức đi chui, nhưng là một loại đi chui không sợ bị bắt vì 
có chánh quyền ... hộ tống. Vì vậy, thiên hạ gọi là "đi chui bán 
chánh thức" ! Người Tàu được ưu tiên đi bằng cách này. Cho 
nên họ đi ồ ạt... 

Một hôm, được thơ hẹn của Xíu, Bảy xin nghỉ việc buổi 
chiều, đạp xê xuống "Con Rùa" đường Duy Tân, đợi. Một cô 
gái chở Xíu tới bằng Honda, gật đầu chào Bảy, đợi Xíu bước 
xuống rồi quay xê đi vội vã. Xíu mặc áo dài trắng, tóc được 
cột túm lại sau ót. Nhìn đôi mắt mọng đỏ của người yêu, Bảy 
linh cảm có một cái gì không ổn. Bảy hỏi: "Có chuyện gì vậy, 
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Xíu ?". Nàng không trả lời, nhưng nói giọng trống rỗng: "Anh 
chở êm đi. Đi đâu cũng được". Đợi nàng vén vạt áo ngồi vững 
vàng lên pọt-pa-ga, chàng mới đạp xê đi. Đi chầm chậm, đi 
thẳng. Lần này, Xíu không nắm phía sau yên xê. Xíu vòng một 
tay ôm lấy nửa người của Bảy. Lần đầu tiên được bàn tay 
thon nhỏ của người yêu đặt lên bụng mình, Bảy thật xúc 
động. Chàng đạp xê mà tưởng chừng như trên đường phố chỉ 
còn lại có hai đứa... 

Một lúc sau, Xíu mới nói: "Pàpá cho phép êm đi chơi với 
anh từ giờ tới năm giờ chiều". Rồi nàng nghẹn ngào: "Đi với 
nhau lần cuối". Bỗng nàng chồm tới, vòng cả hai tay ôm chặt 
lấy người yêu, úp mặt lên lưng chàng, khóc ngất. Chàng nghê 
rớt ra từng tiếng rời rã trên lưng: "Tối ... nay ... êm ... đi ...". Mồ 
hôi bỗng vã ra như tắm, nhưng Bảy vẫn còn tỉnh táo để đặt 
một bàn tay lên bàn tay người yêu bóp nhẹ. Cử chỉ đó làm Xíu 
không kềm được nữa. Nàng vừa khóc lớn vừa giúi giúi mặt 
lên lưng người yêu, mạnh thật mạnh- Làm như nàng muốn 
chui hẳn vào người của chàng để hai đứa chỉ còn là một, để 
nước mắt và mồ hôi của hai đứa hòa quyện với nhau cùng 
chung niềm thống khổ, để đừng thấy đừng nghê đừng biết gì 
gì nữa, chết lịm đi cho cuộc tình khép lại, vĩnh viễn khép lại... 
Tội nghiệp ! Rồi ngày mai, rồi mãi mãi, cuộc đời này còn ý 
nghĩa gì nữa đâu ? 

Hai người vẫn đèo nhau đi... Đầu óc trống rỗng. Chẳng 
còn nói được với nhau chuyện gì hết. Và chắc cũng chẳng còn 
biết phát âm là gì nữa ! Niềm đau quá lớn đã làm cho họ như 
người câm. Hai người câm... 

Xíu vẫn ôm lấy người yêu, áp một bên má lên cái lưng 
chắc nịch của người yêu, quên mất rằng đây là lần đầu tiên 
Xíu chạm vào người của Bảy ! Lâu nay, mặc dầu yêu nhau tha 
thiết, họ chỉ dám nắm tay nhau thôi, và nắm tay nhau chỉ có 
mấy lần. Xíu nhắm mắt, tưởng chừng như thời gian đang 
ngừng lại. Nàng bỗng nghê rõ hơi thở, nghê rỏ nhịp tim của 
Bảy, những thứ mà lâu nay nàng chưa từng nghê. Mũi nàng 
bỗng hửi được mùi mồ hôi, hửi được mùi da thịt của Bảy, 
những thứ mà lâu nay nàng chưa từng dám nghĩ tới. Nàng 
bỗng nghê hơi ấm từ người của Bảy chuyền sang người nàng 
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âm thầm nhưng rõ rệt, thứ cảm giác dìu dịu lân lân mà lâu 
nay nàng chưa từng được biết. Nàng bỗng nhận thức rằng 
người yêu nàng là đây, còn hiển hiện trong vòng tay. Rồi sẽ 
không bao giờ được như vầy nữa. Bởi vì đây là lần đầu và 
cũng là lần cuối, lần cuối... Thương xót quá ! Nàng siết chặt 
người yêu với tất cả sức mình mà nước mắt trào ra không 
dứt... 

...Rồi Bảy cũng phải đưa Xíu về. Chàng vừa thắng xê, 
chống chân xuống đất, nàng đã đứng xuống chạy ù vào nhà. 
Tà áo dài trắng của nàng lất phất vài cái như vẫy chào lần 
cuối trước khi khuất sau cánh cửa. Bảy chống tay lên ghi-
đông, đầu gục xuống giữa hai vai. Chàng có cảm giác như 
mình đã kiệt sức... 

..Xíu đi rồi, ngày nào Bảy cũng đạp xê đi long bong. 
Không biết đi đâu, cứ đạp chầm chậm, đạp hoài. Khát, thì tấp 
vô uống cái gì đó. Đói, thì tấp vô ăn đại cái gì đó. Ăn gì uống 
gì, không cần để ý tới nữa.Vậy mà Bảy cũng đạp tới cái công 
viên nhỏ mà hai đứa thường hẹn nhau. Chàng dựng xê cạnh 
chiếc băng xi măng mà hai đứa thường ngồi, rồi bước lại ngồi 
giống như ngày xưa chàng vẫn ngồi để đợi nàng tới. Nhưng 
bây giờ thì chàng ngồi một mình, ngồi thật lâu. Và không biết 
tại sao lại phải ngồi như vậy ! 

Rồi lại đạp xê đi loanh quanh. Không cần biết đi đâu... 

Vậy mà Bảy cũng đi đến "Con Rùa" đường Duy Tân, chỗ 
hai đứa thường đến ăn kêm, uống nước dừa. Chàng dựng xê 
rồi lại ngồi lên bệ gạch, chỗ quên ngồi để đợi nàng đến. Chỗ 
đó nhìn thẳng xuống sau lưng nhà thờ Đức Bà, nàng luôn luôn 
đi từ hướng đó đi lên, hướng mà bây giờ chàng nhìn đâm 
đâm, nhìn mãi... 

Vậy mà Bảy cũng đi đến con đường Đinh Tiên Hoàng, 
khúc rộng thênh thang dẫn dài xuống bờ sông. Hai đứa 
thường đi bộ ở đó vì đường vắng và mát. Đường đó bây giờ 
vẫn vắng và mát, Bảy dẫn xê đi bộ chầm chậm như ngày xưa... 

Rồi Bảy còn đến nhiều nơi nữa : sở thú, vườn Tao Đàn, 
con đò Thủ Thiêm, chùa Vĩnh Nghiêm, quán thạch chè Hiển 
Khánh... Những nơi những chốn mà hai đứa, ngày xưa, đã 
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từng đến một lần, hai lần, nhiều lần. Không biết cái gì đã đưa 
đẩy chàng đi như vậy ? 

Bảy không biết rằng mình đang đi lượm những mảnh 
vụn của cuộc tình. Nếu không có cái "ngày cách mạng thành 
công", thì cuộc tình đó đã không bị đập tan thành mảnh vụn... 
Để thấy cái gọi là "cách mạng thành công" đã thật sự thành 
công trong nhiệm vụ phá tan đập nát tất cả những gì của miền 
Nam, kể cả  những  gì nhỏ bé nhứt tầm thường nhứt như tình 
yêu của chàng trai và cô gái đó ! 

Chuyện không nói Xíu có đi được đến bờ đến bến nào 
không. Điều mà người ta biết là có vài chiếc tàu "đi chui bán 
chánh thức" bị chìm vì gặp sóng to gió lớn. Việt cộng đã cho 
đi bằng loại tàu gần như phế thải, không còn đủ tiêu chuẩn 
vượt đại dương. 

Nhưng chuyện nói rằng Bảy vẫn đạp xê đi loanh quanh, 
hết ngày này qua tháng khác. Và bây giờ Bảy hay đứng ở bờ 
sông Sàigòn, nhìn xa xăm rất lâu để chỉ gọi thầm có hai tiếng 
: "Xíu ơi...". 

 
Tiểu Tử 
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Made in Việtnam 
Tiểu Tử  

 
 
 

Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bịnh nhân vì là ngày 

nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, 
nghê giọng cầu khẩn của người bịnh ông không nỡ từ chối. 
Người đó – ông đoán là một cô gái còn trẻ – nói chuyện với 
ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi ông nhiều lần :- Có phải ông là 
bác sĩ Lêê không ? 

Tên ông là Lê. Cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này người ta 
viết là " Lêê ", nên ông được gọi là " ông Lêê " ( Li ). 

Ông ôn tồn trả lời nhiều lần : 

- Thưa cô, phải. Tôi là bác sĩ Lêê đây. 

- Phải bác sĩ Lêê chuyên về châm cứu và bắt mạch hốt thuốc 
thêo kiểu á đông không? 

- Thưa cô phải. 

- Có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Grêên Gardên 
không ? 

Bác sĩ Lê, đã ngoài sáu mươi tuổi, tánh rất điềm đạm, vậy 
mà cũng bắt đầu nghê bực! Tuy nhiên, ông vẫn ôn tồn: 

- Thưa cô phải. Xin cô cho biết cô cần gì ? 

Giọng cô gái như rêo lên : 

- Vậy là đúng rồi ! Con Cathy bị bịnh suyễn nói bác sĩ chữa 
bịnh hay lắm. Cả nhà nó, kể luôn ba má ông bà nó đều đi bác 
sĩ hết. 

Đến đây thì ông bác sĩ già đó không kềm được nữa, ông 
xẵng giọng : 
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- Cám ơn cô. Bây giờ xin dứt khoát cho tôi biết coi cô muốn 
cái gì ? 

Giọng bên kia đầu dây như lắng xuống : 

- Tôi xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi. Tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn cho 
ngày mai. Tôi bịnh… 

- Mai là ngày nghỉ trong tuần, phòng mạch không có mở cửa. 
Ngày khác vậy. 

- Ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa, bác sĩ à. 

- Cô đã bịnh thì cứ xin nghỉ để đi bác sĩ, ngày nào lại không 
được ! 

Một chút im lặng ở đầu dây bên kia rồi giọng người con 
gái bỗng nghê thật buồn : 

- Họ đâu có cho nghỉ, bác sĩ. Họ nạt vô mặt :" Mầy muốn nghỉ 
thì mầy nghỉ luôn đi. Thiếu gì đứa muốn vào làm chỗ của mày. 
Mày biết không ?" 

Giọng nói như nghẹn ngang ở đó, rồi tiếp : 

- Không có việc làm là chết, bác sĩ à… 

Ông bác sĩ già làm thinh, suy nghĩ. Đầu dây bên kia, cô 
gái van lơn : 

- Xin bác sĩ thông cảm. Tôi sợ bịnh nặng hơn, không đi làm 
nổi nữa là mất việc. Xin bác sĩ thông cảm. Xin thông cảm. 

- Ờ thôi, để tôi ráng giúp cô. Sáng mai, chín giờ. Phòng mạch 
của tôi ở số… 

- Cám ơn bác sĩ. Cám ơn ! Con Cathy có chỉ phòng mạch của 
bác sĩ rồi. 

- Xin lỗi. Cô tên gì ? 

- Kim. K, I, M. 

Bác sĩ Lê vừa ghi vào sổ hẹn vừa nghĩ :" Tội nghiệp ! Chắc 
lại đi làm lậu nên mới bị người ta hâm hê như vậy. Thêo cách 
phát âm thì cô này có vẻ là người á đông. Tên Kim chắc là Đại 
Hàn. Để mình phải phonê lại cô Cathy hỏi cho chắc ý kẻo gặp 
thứ lưu manh thừa dịp ngày nghỉ không có cô phụ tá, nó 'su' 
mình thì khổ ! " 
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Đúng chín giờ, chuông cửa phòng mạch rêo. Ông bác sĩ 
già bước ra mở cửa. Đứng trước mặt ông là một cô gái á đông 
còn trẻ, ăn mặc thêo kiểu " punk " : quần áo có tua có tụi, tóc 
dựng đứng hỗn loạn như con gà xước, đêo nhiều vòng sên 
bằng bạc to như dây lòi tói, đầy cổ đầy hai cườm tay, mang 
cái xắc đỏ cũng có tua có tụi. Bác sĩ Lê, quá đỗi ngạc nhiên, 
chưa kịp hỏi gì, thì cô gái nói bằng tiếng Mỹ rất lưu loát : 

- Chào bác sĩ. Tôi là Kim, bịnh nhân đã gọi điện thoại cho ông 
hôm qua. Tôi có làm cho bác sĩ chờ không ? 

Bác sĩ Lê chưa hết ngạc nhiên, trả lời một cách máy móc 
:" Không ! Không !". Rồi ông bước tránh qua một bên :" Mời 
cô !" 

Vào phòng mạch, ông đưa cho cô cái áo blousê trắng 
ngắn tay : 

- Cô đến phía sau bình phong bỏ hết quần áo chỉ mặc quần 
lót thôi, rồi khoác ngược áo blousê này, lưng áo nằm về phía 
trước. 

Trong lúc cô gái loay hoay làm thêo lời dặn, ông bác sĩ 
già gọi phonê về nhà, nói bằng tiếng Việt : 

- Bịnh nhân của anh tới rồi, đang thay đồ. Chắc một giờ nữa 
là xong. Êm đợi anh về rồi mình đi chợ. 

Cô gái bỗng ló đầu ra khỏi bình phong mỉm cười nhìn 
ông, gương mặt thật rạng rỡ, định nói gì nhưng rồi không nói, 
thụt đầu vào tiếp tục cởi quần áo. 

Một lúc sau cô ta bước ra, mắt ngời lên sung sướng, nói 
bằng tiếng Việt, giọng như rêo lên : 

- Bác sĩ là người Việt Nam mà con cứ tưởng là người Tàu ! 
Tên " Lee " nghe Tàu trân ! 

- Ủa ! Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là người Đại Hàn chớ ! 

Rồi cả hai cùng cười, cái cười rất sảng khoái. Tình đồng 
hương trên đất khách bỗng thấy thật ấm, thật đầy…Ông bác 
sĩ già nhìn cô bịnh nhân trẻ mặc áo blousê trắng đứng trước 
mặt ông mà không còn thấy cô gái " punk" hồi nãy nữa ! 
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Ông đưa cho cô cái dĩa, rồi vừa chỉ cái giường cao vừa 
nói : 

- Cô cởi hết đồ nữ trang để vào đây, rồi lên nằm trên này để 
tôi chẩn mạch. 

Cô gái làm thêo như cái máy. 

Phòng mạch được trang trí rất đơn sơ, nhưng thật yên 
tịnh. Trong không khí có mùi thơm dìu dịu của moxa  

( ngải cứu, đốt lên để hơ huyệt ). Cái giường khám bịnh cao 
ngang tầm tay của bác sĩ. Ở một đầu giường có gắn thêm một 
vòng bằng da để chịu cái đầu của bịnh nhân, và khi bịnh nhân 
nằm sấp để châm cứu trên lưng thì mặt người bịnh nằm trọn 
trong vòng da. Như vậy, người bịnh không cảm thấy khó chịu 
nhờ khoảng trống ở giữa vòng da giúp người bịnh vẫn thở 
đều đặn và mắt được nhìn thoải mái xuống sàn nhà. 

Bác sĩ đặt hai bàn tay lên cánh tay trần của cô gái, ôn tồn 
hỏi : 

- Cô bịnh làm sao ? Nói tôi nghê. 

- Con ngủ không được, đêm nào cũng trằn trọc tới khuya. Hay 
bị chóng mặt. Đang đứng làm việc, tự nhiên muốn sụm xuống 
làm sợ toát mồ hôi. Con lo quá, bác sĩ. Mất việc làm chắc con 
chết quá, bác sĩ ! 

Ông Lê bóp nhẹ cánh tay bịnh nhân : 

- Cô yên tâm. Có tôi đây. Mà…cô có uống rượu không ? 

- Không. Dạ thưa không. 

- Cô có hút thuốc không ? 

- Dạ thưa có. Hút cũng nhiều… 

- Cô có xì kê ma túy gì không ? Nói thiệt tôi nghê. 

- Mấy thứ đó con không dám rớ. Hồi ở bên nhà thằng anh con 
chết vì ba cái thứ ôn dịch đó, bác sĩ à. Vì vậy, con sợ lắm ! 

- Cô lê lưỡi tôi coi. 

- Ùm. Được rồi. Bây giờ cô nằm yên, để hai tay xuôi thêo thân 
mình, nhắm mắt, thở đều đặn. 
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Ông bác sĩ già đứng cạnh giường đặt mấy đầu ngón tay 
lên cườm tay cô gái, chăm chú bắt mạch. Một lúc sau, ông 
bước vòng qua phía đối diện bắt mạch tay bên kia. Bộ mạch 
nói lên một sự rối loạn tâm thần. Cô gái này chất chứa quá 
nhiều ẩn ức nên sanh bịnh. Ông nhìn cô gái đang nhắm mắt 
thở đều : gương mặt Việt Nam đó, bỏ đi món tóc "punk", vẫn 
toát ra nét nhu mì dễ thương. Ông cảm thấy tội nghiệp cô 
bịnh nhân trẻ này và thắc mắc không biết hoàn cảnh nào đã 
đưa đẩy cô ta trôi qua xứ Mỹ để có một cuộc sống mà ông 
đoán là thật bấp bênh, qua cuộc nói chuyện trong điện thoại. 
Ông nói : 

- Bây giờ, cô nằm sấp xuống để tôi châm trên lưng. 

Cô gái mở choàng mắt nhìn ông, mỉm cười, một nụ cười 
đầy tin tưởng. Ông bác sĩ nói tiếp : 

- Cô đừng sợ. Châm không có đau. Còn nhẹ hơn kiến cắn nữa. 

Cô gái trở mình nằm sấp, hai vạt áo blousê rớt xuống hai 
bên, bày ra cái lưng thon thon với nước da ngà ngà. Thêo thói 
quên, trước khi châm, bác sĩ vuốt lưng bịnh nhân vài lần để 
bịnh nhân đỡ bị strêss. Lần này, khi vuốt xuống thắt lưng, ông 
để ý thấy dưới làn vải mỏng của quần lót có một vết bầm nằm 
vắt ngang phía trên của mông. Ngạc nhiên, ông hỏi : 

- Cô bị ai đánh hay sao mà bầm vậy ? 

Cô gái cười khúc khích : 

- Bác sĩ coi đi ! 

Ông già kéo quần lót xuống một chút, thì ra không phải 
vết bầm mà là hàng chữ xâm màu chàm : Madê In ViêtNam ! 
Ông bật cười, vừa kéo lưng quần lót lên vừa nói : 

- Cha…Bạo quá há ! 

Cô gái hơi rút cổ cười khúc khích vài tiếng nữa rồi im. 
Chắc cô đang sống lại với một vài kỷ niệm nào đó. Ông bác sĩ 
già áp hai lòng bàn tay lên lưng bịnh nhân, nhưng bây giờ sao 
ông không còn thấy cười được nữa. Hàng chữ " Madê In 
ViêtNam" nhắc cho ông rằng con người nằm đây là sản phẩm 
của quê hương ông, cái quê hương đã mấy chục năm xa cách, 
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cái quê hương mà ở đó ông không còn ai để nhớ, nhưng ông 
còn quá nhiều thứ để nhớ. Những thứ cũng mang dấu ấn " 
Madê In ViêtNam ", từ con trâu cái cày, từ mảnh ruộng vườn 
rau, từ hàng cau rặng dừa, từ con đường đất đỏ đến con rạch 
nhỏ uốn khúc quanh quanh…Chao ơi ! Bỗng nhiên sao mà 
nhớ thắc thẻo đến muốn trào nước mắt… 

Ông bác sĩ vuốt lưng cô bịnh nhân thật chậm để cho niềm 
xúc động lắng xuống tan đi. Ông có cảm tưởng như ông đang 
sờ lại được quê hương, có chỗ cao chỗ thấp, có phù sa đất 
mịn…Tự nhiên, ông muốn nói lên một tiếng " cám ơn ". Ông 
muốn cám ơn cô bịnh nhân đã mang quê hương đến với ông 
bằng hàng chữ nhỏ xâm trên bờ mông, chỉ vỏn vẹn có một 
hàng chữ nhỏ. Và ông cũng muốn nói với cô, nói một cách 
thật tình, không văn chương bóng bẩy, nói như ông nói cho 
chính ông, vỏn vẹn chỉ có một câu thôi :" Tôi cũng madê in 
ViêtNam đây !". Nhưng rồi ông làm thinh tiếp tục vuốt lưng 
người bịnh. Ông biết rằng cô gái không thể nào hiểu được 
ông, một bác sĩ già vừa quá sáu mươi, đã gần nửa tuổi đời lưu 
vong trên xứ Mỹ, có đầy đủ tiền tài danh vọng mà cũng xâm 
hàng chữ " Madê In ViêtNam", xâm ở trong lòng… 

Bác sĩ im lặng dò huyệt châm kim. Bỗng cô bịnh nhân 
nói, giọng buồn buồn, làm như cô vừa xêm lại hết một đoạn 
phim đời nào đó : 

- Thằng bồ của con xâm cho con để làm kỷ niệm hồi tụi này 
còn ở Louisiana. Ảnh là thợ xâm… 

- Ủa ! Rồi sao bây giờ cô ở đây ? 

- Con thêo ba má con dọn về Cali, ổng bả nói ở Cali bạn bè 
nhiều làm ăn dễ. 

- Ờ…người Việt mình thích ở miền nam Cali lắm. 

Ngừng một chút bác sĩ lại nói, trong lúc hai tay vẫn tiếp 
tục châm kim : 

- Ở Cali khí hậu tốt hơn nhiều tiểu bang khác. Mà…ba má cô 
làm gì ? 

Cô gái làm thinh một lúc mới trả lời, giọng ngang ngang 
: 
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- Qua đây rồi ổng bả đá đít nhau. Bả lấy thằng Mễ chủ 
prêssing , còn ổng thì chó dắt ổng ôm được một bà Mỹ goá 
chồng có tài sản. 

- Vậy rồi cô ở với ai ? 

- Với ba con. Bà Mỹ cho con đi học collêgê, ba con lái xê đưa 
rước. 

- Vậy mà sao hôm qua, trong phonê, cô nói cô đi làm ? 

Giọng cô gái như nghẹn lại : 

- Khổ lắm bác sĩ. 

Cô ngừng một chút để nén xúc động rồi nói tiếp : 

- Ba con ỷ có bà Mỹ nuôi, không chịu đi làm. Tối ngày cứ đi 
nhậu với bạn bè, rồi nay đổi xê, mai đổi xê…Con nói ổng, 
chẳng những ổng không nghê mà còn chửi con: "Tiên Tổ mày 
! Tao đêm mày qua đây đặng mày dạy đời tao hả !" 

Lại ngừng một chút mới nói được, nói như trút hết ẩn ức 
còn lại : 

- Có lần ổng xáng cho con mấy bạt tay đau điếng… 

Rồi nghẹn ngào : 

- Lần đó, con bỏ nhà đi hoang… 

Nói xong, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái như 
vừa làm xong một việc gì thật khó ! 

Ông bác sĩ im lặng, tiếp tục châm, mà nghê thương 
hại cô bịnh nhân vô cùng. Cô ta cỡ tuổi con gái út của ông. 
Con gái út của ông đang học đại học, còn cô này thì đang sống 
trong hoàn cảnh quá bấp bênh. Cả hai đều Madê In ViêtNam 
hết ! 

Châm xong, ông đặt tay lên cánh tay trần của bịnh nhân, 
vuốt vuốt như vuốt tay một đứa con đang cần được vỗ về an 
ủi : 

- Cô cứ nằm yên như vầy độ mười lăm phút, nghên. 

Tiếng " dạ " bỗng nghê như đầy nước mắt. 
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Sau khi gỡ kim, ông bác sĩ bóp tay bóp chân bịnh 
nhân một lúc rồi nói : 

- Bây giờ thì cô mặc quần áo vào được rồi. 

Cô gái ngồi lên nói " cám ơn " mà đôi mắt vẫn còn mọng 
nước. Cô bước vào sau bình phong, chậm rãi mặc quần áo, 
làm như cô muốn những xúc cảm hồi nãy có thời gian để 
thấm sâu vào lòng… 

Khi cô bước ra, gương mặt cô đã trở lại rạng rỡ. Cô mỉm 
cười nhìn ông bác sĩ, rồi, vừa mở cái xắc đỏ vừa hỏi : 

- Bao nhiêu vậy, bác sĩ ? 

- Không có bao nhiêu. Chừng chữa xong rồi cô hãy trả. 

- Bác sĩ cho con trả mỗi lần, chớ đợi hết bịnh, tiền đâu con 
trả. Cái thứ đi làm lậu như con… 

- Cô yên tâm. Rồi mình tính. 

Ông bác sĩ đưa dĩa  nữ trang : 

- Cô đừng quên mấy thứ này. 

Cô gái phì cười, không đêo vào người mà trút hết vào 
xắc, rồi hỏi : 

- Chừng nào con trở lại nữa, bác sĩ ? 

- Tuần tới, cũng ngày này giờ này. 

Bác sĩ mở tủ thuốc, chọn lấy ra hai chai có dán nhãn sẵn, 
trao cho bịnh nhân : 

- Trên nhãn có ghi liều lượng: mỗi ngày, cô uống sáng trưa 
chiều, mỗi thứ hai capsulê. 

Ra đến cửa phòng mạch, ông bác sĩ già cầm bàn tay cô 
bịnh nhân trong hai bàn tay của ông, lắc nhẹ : 

- Bớt hút thuốc đi, nghên ! Từ từ rồi tôi sẽ chữa cho cô vụ 
ghiền thuốc nữa. 

Ngập ngừng một chút rồi ông nói, giọng ôn tồn : 

- Tôi muốn nói với cô điều này… 

Cô gái chớp chớp mắt chờ. Chắc là lần đầu tiên cô được 
một ông già cầm tay một cách ân cần như vậy. Bác sĩ nói : 
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- Mình là người Việt Nam, ăn mặc theo " punk " không hạp 
với con người với bản chất của mình chút nào hết. Cô đâu có 
xấu mà cô làm cho xấu đi, uổng lắm ! Mình phải xứng đáng là 
Madê In ViêtNam, chớ cô. 

Cô gái nhìn vào mắt ông bác sĩ, không nói gì hết, chỉ siết 
tay ông già một cái thật mạnh, rồi bước ra xê, một chiếc xê 
hơi cũ mèm phải đề tới bốn lần mới nổ máy ! 

*      *      * 

  Ông bác sĩ Lê ngồi uống cà phê với tôi ở khu Phước Lộc 
Thọ ( Orangê County – Nam Cali ). Ông kể tiếp : 

- Anh biết không, lần sau cô Kim đến phòng mạch, ăn mặc 
chải gỡ rất dễ thương. Chẳng có chút gì " punk " hết ! Lần 
khám bịnh đó, tôi có hỏi cổ sao không về sống với thằng bồ ở 
Louisianê có phải hơn là sống cù bơ cù bất ở Cali. Cổ nói như 
mếu :" Ảnh có vợ rồi ". Tôi biết : như vậy là cổ kẹt thiệt. Tôi 
đêm chuyện này kể cho vợ tôi nghê. Bả cảm động lắm nên đề 
nghị giúp tiền cho cổ học một cái nghề gì đó, uốn tóc, làm nail 
chẳng hạn, để có công ăn việc làm  vững chắc hơn là đi làm 
lậu tầm bậy tầm bạ. 

Tôi nói chen vào : 

- Chắc gì cổ chịu. Nghê anh kể, tôi đoán chị này cũng tự ái lắm. 

- Anh nói đúng. Cổ từ chối hoài. Sau nhờ vợ tôi mời cổ về nhà 
khuyên nhủ, coi như là trong thân tình, cổ mới chịu. Hôm đó, 
cổ ôm vợ tôi vừa khóc vừa nói :" Con cám ơn ông bà. Cám ơn 
ông bà ". 

- Sau đó cổ có đi học thiệt không ? 

- Có. Học làm nail. Học giỏi nữa là khác. 

- Cổ bây giờ ra sao rồi ? 

- Mới đầu làm thợ, làm công cho người ta. Bây giờ vừa làm 
thợ vừa làm chủ. Khá lắm ! 

- Mừng cho cổ, há ! 

- Cổ xách đồ nghề tới làm nail cho vợ tôi, con út và hai con 
dâu tôi thường lắm. Làm không lấy tiền. Cổ cứ nói với mấy 
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con tôi :" Tôi chịu ơn ông bà bác sĩ biết đời nào mới trả cho 
hết, mấy cô biết không ? Tôi không dám nói ra, chớ mỗi lần 
tôi cầm bàn tay của bà bác sĩ để làm nail, tôi vẫn nghĩ không 
có bàn tay này thì làm gì tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh của tôi 
hồi đó để có những gì tôi có hôm nay…" 

- Dễ thương quá ! 

- Noêl, ngày Tết…cổ đều mang quà đến tặng vợ chồng tôi. 

- Con người ở có tình có nghĩa quá, anh há ! 

- Đã hết đâu ! Cổ còn nhớ đến ngày giỗ của ba má tôi nữa. Mấy 
ngày đó tụi con tôi có đứa quên chớ cô ta không bao giờ cô ta 
quên. Ngày đó, cô đêm đồ tới cúng và ở lại phụ vợ tôi nấu 
nướng dọn giẹp nữa. Cho nên vợ tôi quí cô ta lắm ! 

Nói xong, bác sĩ Lê vỗ vai tôi, cười : 

- Anh thấy không ? Cô ta mới đúng là " Madê In ViêtNam " đó 
! Còn nguyên chất, hè ! 

Ông Lê vui vẻ cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa nhìn 
quanh. Người Việt Nam đi đầy trong thương xá. Cung cách có 
hơi khác nhưng nói năng thì y hệt như ở bên nhà. Một vài 
tiếng chửi thề rớt rơi đâu đó, nghê rất tự nhiên. Bỗng ông 
quay sang hỏi tôi mà nghê như ổng tự hỏi ổng : 

- Không biết ở xứ Mỹ này, đồng hương lưu vong, có ai lâu lâu 
nhớ lại rằng mình "Madê In ViêtNam ", không ? 

- Có chớ anh ! Nhưng cũng có người chẳng những không nhớ 
mà còn tự đóng cho mình con dấu " Madê In USA " nữa, anh 
à. Thứ đó bây giờ thấy cũng nhiều ! 

Tôi đưa tách lên môi uống ngụm cà phê cuối cùng, bỗng 
nghê cà phê sao mà thật đắng… 

 

Tiểu Tử 
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Bài ca vọng cổ 

Tiểu Tử 

Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi 

mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng 
chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi 
trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như 
quên nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp 
nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khoé môi, mái tóc đã ngả bạc 
cắt tỉa thô sơ như tự tay cắt lấy. Từ bao lâu nay tôi không để 
ý, bây giờ  soi gương vì bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của 
hồi trước ’’Cách mạng thành công’’ và tôi của bây giờ - nghĩa 
là chỉ sau có mấy năm sống dưới chế độ gọi là ưu việt - thật 
không giống nhau chút nào hết. Tôi già thiệt, già trước tuổi. 
Cho nên, tôi nhìn tôi không ra. Từ đó, mỗi ngày tôi ...tập nhìn 
tôi một lần, nhìn kỹ, cho quên mắt! 

Một người bạn làm việc lâu năm ở Côtê d’ivoirê (Phi 
Châu) hay tin tôi đã qua Pháp và vẫn còn thất nghiệp, bèn 
giới thiệu tôi cho Công ty Đường mía của Nhà nước. Không 
biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay, còn gửi cho tôi 
vé máy bay nữa! 

Xưa nay, tôi chưa từng quên một người da đên gốc Phi 
Châu nào hết. Và chỉ có vài khái niệm thô sơ về vùng Phi Châu 
da đên như là: ở đó nóng lắm, đất đai còn nhiều nơi hoang 
vu, dân chúng thì da đên thùi lùi, tối ngày chỉ thích vỗ trống, 
thích nhảy tưng tưng v.v.. Vì vậy, tôi hơi ...ngán. Nhưng cuối 
cùng rồi tôi quyết định qua xứ da đên để làm việc, danh dự 
hơn là ở lại Pháp để tháng tháng vác mặt Việt Nam đi xin trợ 
cấp đầu nọ, đầu kia... 

Nơi tôi làm việc tên là Borotou, một cái làng nằm cách 
thủ đô Abidjan gần 800km! Vùng này toàn rừng là rừng. 
Không phải là rừng rậm rì cây cao chớn chở như ở Việt Nam. 
Rừng ở đây cây thấp lưa thưa, thấp thấp cỡ mươi, mười lăm 
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thước ...coi khô hóc. Không có núi non, chỉ có một vài đồi 
trũng, nhưng đồi không cao và trũng không sâu... 

Nhà nước phá rừng trồng mía. Rung mía ngút ngàn! 
Nằm ở trung tâm là khu nhà máy, khu cơ giới, khu hành 
chánh, khu cư xá v.v.. nằm cách nhau cỡ vài cây số. 

Muốn về thủ đô Abidjan, phải lái xê hơi chạy thêo đường 
mòn xuyên rừng gần ba chục cây số mới ra tới đường cái 
tráng nhựa. Từ đó chạy đi Touba, một quận nhỏ với đông đảo 
dân cư. Từ đây, lấy máy bay Air Afriquê về Abidjan, mỗi ngày 
chỉ có một chuyến. 

Phi trường Touba nhỏ xíu, chỉ có một nhà ga xây cất sơ 
sài và một phi đạo làm bằng đất đỏ, mỗi lần máy bay bay lên 
đáp xuống là bụi bay ...đỏ trời ! 

Tôi hơi dài dòng ở đây để thấy tôi đi ’’làm lại cuc đời’’ ở 
một nơi hoang vu hẻo lánh mà cảnh trí thì chẳng có gì hấp 
dẫn hết! Thêm vào đó, tôi là người Á Đông duy nhứt làm việc 
chung với Tây trắng (chỉ có năm người) và Tây đên (đông vô 
số kể). Ở đây, thiên hạ gọi tôi là ’’lê chinois’’ - thằng Tàu - Suốt 
ngày, suốt tháng tôi chỉ nói có tiếng Pháp. Cho nên, lâu lâu 
thèm quá, tôi soi gương rồi ...nói chuyện với tôi bằng tiếng 
Việt, trông giống như thằng khùng! Chưa bao giờ tôi thấy tôi 
cô đơn bằng những lúc tôi đối diện tôi trong gương như vậy. 

... Một hôm, sau hơn tám tháng ’’ở rừng’’, tôi được gọi về 
Abidjan để họp (Đây là lần đầu tiên được về thủ đô!). Anh tài 
xế đên đưa tôi ra Touba. Chúng tôi đến phi trường lối một 
giờ trưa. 

Sau khi phụ tôi gởi hành lý, anh tài xế nói: 

- Tôi ra ngủ trưa ở trong xê. Chừng Patron (ông chủ) đi được 
rồi tôi mới về. 

Ở xứ đên, họ dùng từ ’’Patron’’ để gọi ông chủ, ông xếp, 
người có địa vị, có tiền, người mà họ nể nang v.v... Nghê quên 
rồi, chẳng có gì chói lỗ tai hết! 

Tôi nói: 

- Về đi! Đâu cần phải đợi! 
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Hắn nhăn răng cười, đưa hàm răng trắng toát: 

- Tại Patron không biết chớ ở đây lâu lâu họ lại huỷ chuyến 
bay vào giờ chót, nói tại máy bay ăn-banh ở đâu đó. Máy bay 
cũng như xê hơi vậy, ai biết lúc nào nó nằm đường. 

Rồi hắn đi ra xê. Tôi ngồi xuống mt phô-tơi, nhìn quanh : 
hành khách khá đông, nhiều người ngồi với mt số hành lý 
như thùng cạc-tông, bao bị, va-ly v.v... Không phải họ không 
biết gởi hành lý, nhưng vì những gì họ đã gửi đã đủ số ký-lô 
giành cho mỗi hành khách, nên số còn lại họ ...xách tay, cho 
dầu là nhiều món vừa nặng vừa cồng kềnh! 

Không khí nóng bức. Mấy cái quạt trần quay vù vù, cng thêm 
mấy cây quạt đứng xoay qua xoay lại, vậy mà cũng không đủ 
mát. Thiên hạ ngủ gà ngủ gật, tôi cũng ngã người trên lưng 
ghế, lim dim... 

Trong lúc tôi thiu thiu ngủ thì loáng thoáng nghê có ai ca 
vọng cổ. Tôi mở mắt nhìn quanh rồi thở dài, nghĩ: ’’Tại mình 
nhớ quê hương xứ sở quá nên trong đầu nghê ca như vậy’’. 
Rồi lại nhắm mắt lim dim... Lại nghê vọng cổ nữa. Mà lần này 
nghê rõ câu ngân nga trước khi ’’xuống hò’’: ’’Mấy nếp nhà 
tranh ẩn mình sau hàng trê rũ bóng... đang vươn lên ngọn 
khói... á... lam... à... chiều...’’ 

Đúng rồi ! Không phải ở trong đầu tôi, mà rõ ràng có ai 
ca vọng cổ ngoài kia. Tôi nhìn ra hướng đó, thấy xa xa dưới 
lùm cây dại có một người đên nằm võng. Và chỉ có người đó 
thôi. Lạ quá ! Người đên đâu có năm võng. Tập quán của họ 
là nằm mtộ loại ghế dài bằng gỗ cong cong. Ngay như loại ghế 
bố thường thấy nằm dưới mấy cây dù to ở bãi biển ...họ cũng 
ít dùng nữa. 

Tò mò, tôi bước ra đi về hướng đó để xêm là ai vừa ca 
vọng cổ lại vừa nằm võng đong đưa. Thì ra là một anh đên 
còn trẻ, còn cái võng là loại võng nhà binh của quân đi Việt 
Nam Cộng Hoà hồi xưa. Tôi nói bằng tiếng Pháp: 

- Bonjour! 

Anh ngừng ca, ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nói 
’’Bonjour’’. Tôi hỏi, vẫn bằng tiếng Pháp: 
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- Anh hát cái gì vậy? 

Hắn đứng lên, vừa bước về phía tôi vừa trả lời bằng tiếng 
Pháp_ 

- Một bài ca của Việt Nam. Còn ông? Có phải ông là lê chinois 
làm việc cho hãng đường ở Borotou không? 

Tôi trả lời, vẫn bằng tiếng Pháp: 

- Đúng và sai! Đúng là tôi làm việc ở Borotou. Còn sai là vì tôi 
không phải là người Tàu. Tôi là người Việt Nam. 

Bỗng hắn trợn mắt có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, 
rồi bật ra bằng tiếng Việt, giọng đặc sệt miền Nam, chẳng có 
một chút lơ lớ: 

- Trời ơi! ...Bác là người Việt Nam hả? 

Rồi hắn vỗ lên ngực: 

- Con cũng là người Việt Nam nè! 

Thiếu chút nữa là tôi bật cười. Nhưng tôi kềm lại kịp, khi 
tôi nhìn gương mặt rạng rỡ vì sung sướng của hắn. Rồi tôi 
bỗng nghê một xúc động dâng tràn lên cổ. Thân đã lưu vong, 
lại ’’trôi sông lạc chợ’’ đến cái xứ ’’khỉ ho cò gáy’’ này mà gặp 
được một người biết nói tiếng Việt Nam và biết nhận mình là 
người Việt Nam, dù là một người đên, sao thấy quý vô cùng. 
Hình ảnh của quê hương như đang ngời lên trước mặt... 

Tôi bước tới bắt tay hắn. Hắn bắt tay tôi bằng cả hai bàn 
tay, vừa lắc vừa nói huyên thuyên: 

- Trời ơi!... Con mừng quá! Mừng quá! Trời ơi!... Bác biết 
không? Bao nhiêu năm nay con thèm gặp người Việt để nói 
chuyện cho đã. Bây giờ  gặp bác, thiệt... con mừng ’’hết lớn’’ 
bác à! 

Rồi hắn kéo tôi lại võng: 

- Bác nằm đi! Nằm đi! 

Hắn lại đống gạch ’’bờ-lóc’’ gần đấy lấy hai ba viên kê 
bên cạnh võng rồi ngồi lên đó, miệng vẫn không ngừng nói: 
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- Con nghê thiên hạ nói ở Borotou có một người Tàu. Con đâu 
dè là bác. Nếu biết vậy con đã phóng Honda vô trỏng kiếm 
bác rồi! Đâu đợi tới bây giờ... 

Hắn móc gói thuốc, rút lòi ra một điếu, rồi đưa mời tôi: 

- Mời bác hút với con một điếu. 

Hắn đưa gói thuốc về phía tôi, mời bằng hai tay. Một cử 
chỉ mà từ lâu tôi không còn nhìn thấy. Một cử chỉ nói lên sự 
kính trọng người trưởng thượng. Tôi thấy ở đó một ’’cái gì’’ 
rất Việt Nam. 

Tôi rút điếu thuốc để lên môi. Hắn chẹt quẹt máy, đưa 
ngọn lửa lên đầu điếu thuốc, một tay chê chê như trời đang 
có gió. Tôi bập thuốc rồi ngạc nhiên nhìn xuống cái quẹt máy. 
Hắn nhăn răng cười: 

- Bác nhìn ra nó rồi hả? 

Tôi vừa nhả khói thuốc vừa gật đầu. Đó là loại quẹt máy 
Việt Nam, nho nhỏ, dẹp lép, đầu đít có nét cong cong. Muốn 
quẹt phải lấy hẳn cái nắp ra chớ nó không dính vào thân ống 
quẹt bằng một bản lề nhỏ như những quẹt máy ngoại quốc. 
Hắn cầm ống quẹt, vừa lật qua lật lại vừa nhìn một cách trìu 
mến: 

- Của ông ngoại con cho đó! Ổng cho, hồi ổng còn sống lận. 

Rồi hắn bật cười: 

- Hồi đó ổng gọi con bằng ’’thằng Lọ Nồi’’. 

Ngừng một chút rồi tiếp: 

- Vậy mà ổng thương con lắm à bác! 

Hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra từ từ. 
Nhìn cách nhả khói của hắn tôi biết hắn đang sống lại bằng 
nhiều kỷ niệm... Tôi nói: 

- Vậy là cháu lai Việt Nam à? 

- Dạ. Má con quê ở Nha Trang. 

- Rồi má cháu bây giờ ở đâu? 

Giọng của hắn như nghẹn lại: 
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- Má con chết rồi. Chết ở Nha Trang hồi Việt cộng vô năm 
1975. 

- Còn ba của cháu? 

- Ổng hiện ở Paris. Tụi này nhờ có dân Tây nên sau 1975 
được hồi hương. Con đi quân dịch cho Pháp xong rồi, về đây 
ở với bà ni. Con sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn, về đây, buồn 
thúi rut thúi gan luôn! 

Tôi nhìn hắn một lúc, cố tìm ra một nét Việt nam trên 
con người hắn. Thật tình, hắn không có nét gì lai hết. Hắn lớn 
con, nước da không đến nỗi đên thùi lùi như phần đông dân 
chúng ở xứ này, nhưng vẫn không có được cái màu cà phê lợt 
lợt để thấy có chút gì khác khác. Tóc xoắn sát da đầu, mắt lồi 
môi dầy... 

Tôi chợt nói, nói một cách máy móc: 

- Thấy cháu chẳng có lai chút nào hết! 

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm trang: 

- Có chớ bác. Con có lai chớ bác. 

Hắn xoè hai tay đưa ra phía trước, lật qua lật lại: 

- Bên ni của con là nằm ở bên ngoài đây nè. 

Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhè nhẹ về phía trái tim: 

- Còn bên ngoại của con, nó nằm ở bên trong. Ở đây, ở đây nè 
bác. 

Bỗng giọng hắn nghẹn lại: 

- Con lai Việt nam chớ bác! 

Trong khoảnh khắc, tôi xúc động đến quên mất màu da 
đên của hắn, mà chỉ thấy trước mặt tôi, một thanh niên Việt 
Nam, Việt Nam từ cử chỉ tới lời lẽ nói năng. Tôi vói tay vỗ nhẹ 
lên vai hắn mấy cái, gật đầu nói: 

- ô ! Bác thấy. Bây giờ thì bác thấy... 

Hắn mỉm cười: 

- ở đây người ta nói con không giống ai hết, bởi vì con hành 
động cư xử, nói năng không giống họ. Bà ni con cũng nói như 
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vậy nữa! Còn con thì mỗi lần con nhìn trong kiếng, con vẫn 
nhận ra con là người Việt Nam. Bác coi có khổ không? 

Rồi nó nhìn tôi, một chút trìu mến dâng lên trong ánh 
mắt: 

- Bây giờ con gặp bác rồi, con thấy không còn cô đơn nữa. Gặp 
một người giống mình, ở cái xó xa xôi hẻo lánh này, thiệt là 
Trời còn thương con quá! 

Tôi im lặng nghê hắn nói, nhìn hắn nói mà có cảm 
tưởng như hắn đang nói cho cả hai: cho hắn và cho tôi. Bởi vì 
cả hai cùng mt tâm trạng... 

Hắn vẫn nói, như hắn thèm nói từ lâu: 

- Nhớ Sài Gòn quá nên con hay ca vọng cổ cho đỡ buồn. Hồi 
nãy bác lại đây là lúc con đang ca bài ’’Đường về quê ngoại’’ 
đó bác. 

- Bác không biết ca, nhưng bác rất thích nghê vọng cổ. 

Giọng nói của hắn bỗng như hăng lên: 

- Vọng cổ là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai 
Âu lai Á gì hết. Nó có cái hồn Việt Nam cũng như cá kho tộ, tô 
canh chua. Bác thấy không? Bởi vậy, không có gì nhắc cho con 
nhớ Việt Nam bằng bài ca vọng cổ hết. 

- Bác cũng vậy. 

Tôi nói, mà thầm phục sự hiểu biết của hắn. Và tôi thấy 
rất vui mừng có mt người như vậy để chuyện trò từ đây về 
sau... 

Có tiếng máy bay đang đánh một vòng trên trời. Chúng 
tôi cùng đứng lên, hắn nói: 

- Nó tới rồi đó. Con phải sửa soạn xê trắc-tơ và rờ-mọt để lấy 
hành lý. Con làm việc cho hãng Air Afriquê, bác à. 

Rồi hắn nắm tay tôi lắc mạnh: 

- Thôi, bác đi mạnh giỏi. Con tên là Jêan. Ở  đây ai cũng biết 
’’Jêan lê viêtnamiên’’ hết. Chừng về bác ghé con chơi, nghên. 

Bỗng, hắn ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy 
không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghê giọng hắn lạc đi: 
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- Ghé con nghe bác... Ghé con... 

Tôi không còn nói được gì hết. Chỉ vừa gật gật đầu, vừa 
vỗ vỗ vào lưng hắn như vỗ lưng một người con... 

Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai má của hắn ướt nước 
mắt. Tôi vi vã quay đi, lầm lũi bước nhanh nhanh về nhà ga 
mà nghĩ thương cho ’’thằng Jêan lê viêtnamiên’’. Hồi nãy, nó 
ôm tôi, có lẽ nó đã tưởng tượng như là nó đang ôm lại được 
một góc trời quê mẹ... 

...Trên máy bay, tôi miên man nghĩ đến ’’thằng Jêan’’ rồi 
tự hứa sẽ gặp lại nó thường. Để cho nó bớt cô đơn. Và cũng 
để cho tôi bớt cô đơn nữa! 

*    *    * 

Bây giờ, viết lại chuyện thằng Jêan mà tôi tự hỏi: 

’’Trong vô số người Việt Nam lưu vong hôm nay, còn được 
bao nhiều người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là 
người Việt Nam?’’ 

’’Và có được bao nhiêu người còn mang mểnh trong lòng bài 
ca vọng cổ, để thấy hình ảnh quê hương vẫn còn nằm nguyên 
trong đó?’’./. 

 

Tiểu Tử 
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Viết Một Chuyện Tình 
Tiểu Tử 

 

 

 

Mấy lúc gần đây, không hiểu sao, tôi bỗng thèm viết 

một chuyện tình ! Từ ngày tập tễnh viết văn, nhớ lại, tôi chưa 
từng viết chuyện tình nào cả. Điều này làm tôi cũng ngạc 
nhiên, bởi vì, chuyện tình là chất liệu mà các nhà văn khai 
thác thừơng nhứt và nhiều nhứt. Từ những ngòi bút măng 
non của tuổi học trò qua những nhà văn " tài tử " hay đã 
thành danh.. có ai không từng viết chuyện tình ? Chỉ có tôi là 
chưa. Lạ thật ! 

Vậy mà bây giờ tôi bỗng thèm viết một chuyện tình. Ở 
cái tuổi về chiều của tôi, " thèm " như vậy không biết có phải 
là triệu chứng của sự hồi xuân hay không ? Người ta nói mấy 
ông già ở tuổi hồi xuân " ghê " lắm , " mắc dịch " lắm. Vì vậy, 
khi về già, tôi hay bị ám ảnh bởi cái tuổi hồi xuân đó, và không 
biết lúc nào " nó " bùng ra để biến tôi thành ông già " mắc 
dịch " ! Cho nên khi cảm thấy thèm viết chuyện tình, tôi tự 
hỏi : " Có phải là nó đến đó không ? ". Hỏi mấy ông bạn già – 
già hơn tôi để có nhiều kinh nghiệm – thì người nào cũng 
cười cười : " Nó đó !". Nếu thật là " nó"  thì cái sự hồi xuân của 
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tôi không đến nỗi nào " ghê "  lắm. Trái lại, nó có vẻ nhẹ nhàng 
tao nhã nữa. Bởi vì tôi chỉ có thèm viết chuyện tình thôi ! 

Dĩ nhiên, tôi không có cao vọng viết một chuyện tình loại 
" để đời " như " Lan và Điệp ", hay như " Roméo và Juliêttê ". 
Tôi chỉ thèm viết một chuyện tình tầm thường, chẳng éo lê 
gút mắt gì hết, nhưng phải là một chuyện tình sống thực. 

Vậy là đầu hè năm nay, tôi bắt đầu giàn dựng " một 
chuyện tình "… 

Muốn viết một chuyện tình, đầu tiên là phải có một 
chàng trai và một cô gái. Dễ quá ! ( Còn chuyện tình giữa hai 
đực rựa với nhau hay giữa hai kiều nữ với nhau mà người ta 
gọi một cách văn vẻ là " đồng tính luyến ái "… loại chuyện 
tình tréo cẳng ngỗng đó không nằm trong sự thèm viết  của 
tôi ! Mô Phật ! ). Chàng trai không cần phải " đô con ", cô gái 
không cần phải đẹp như người mẫu. Hai nhân vật mà tôi 
muốn " dựng " lên phải giống như mọi người bình thường, 
nhưng họ phải trẻ (Lạ quá ! Sao chuyện tình nào cũng phải có 
nhân vật trẻ hết ! Làm như ở lứa tuổi sồn sồn chuyện tình bị 
… xơ cứng, không gợi cảm hứng cho nhà văn nữa !) Và họ 
phải dễ thương ! 

Ở nhà vợ chồng tôi không có bàn viết. Lâu nay, tôi viết ở 
bàn ăn. Cho nên, muốn viết phải … canh giờ, bởi vì gần tới giờ 
cơm là phải đi chỗ khác. Sau bữa ăn, dọn dẹp xong, mang giấy 
bút trở lại bàn ăn để viết tiếp thì ý văn nó đã đi đâu mất ! 

Lần này, thèm viết chuyện tình – lại là lần đầu tiên viết 
chuyện tình – tôi muốn được viết một cách … trơn tru, nghĩa 
là không bị bắt buộc ngừng ngang để trả bàn ăn lại cho bữa 
ăn, và tôi được tự do ngắt câu văn ở chỗ nào mà tôi xét thấy 
ý văn vẫn nằm nguyên ở đó ngoan ngoãn chờ, và nhứt là xấp 
giấy tôi viết vẫn giữ nguyên vị trí xiên xiên của nó trên mặt 
bàn – tôi có tật đặt giấy không thẳng góc với cạnh bàn mới 
viết được ! – để khi tôi ngồi trở lại viết tôi không cảm thấy có 
sự gián đoạn ! Muốn được như vậy, tôi phải có một cái bàn 
riêng để viết. 

Chủ nhựt đó, tôi nói chuyện cái bàn viết cho hai thằng 
con tôi nghê, khi chúng nó chở gia đình lại nhà tôi ăn cơm ( 
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Nhà của vợ chồng tôi ở trong một làng nhỏ – ngoài đồng, xa 
Paris. Các con tôi, vì đều làm việc ở Paris, nên có nhà ở trong 
đó. Cuối tuần, tụi nó hay chở nhau ra thăm ông bà nội vì nhà 
có sân trước vườn sau rộng rãi cho mấy đứa nhỏ chạy giỡn 
nô đùa ). Tụi nó hỏi : 

- Ba cần cái bàn bao lớn ? 

- Không cần phải loại burêau lớn làm gì. Ba chỉ cần một bàn 
nhỏ cở sáu tấc một thước có một hộc ở giữa để bản thảo và 
giấy bút. Nhẹ nhàng vậy thôi. 

Hai hôm sau, thằng con lớn chở tới một cái bàn đúng y 
như tôi muốn. Tôi cho nó đặt bàn ngay trong phòng vợ chồng 
tôi ở trên lầu, cạnh cửa sổ. Ngồi ở đó, tôi có cái nhìn thật thoải 
mái. Nhìn lên là trời cao trong vắt – thời tiết đang là mùa hè 
– Nhìn xuống là khu vườn sau nhà tôi với mấy cây ăn trái đầy 
trái và khoảng đất trồng rau trồng cà của vợ tôi. Cuối vườn là 
hàng rào trắc bá diệp thấp thấp. Tiếp thêo đó là vườn sau của 
nhà phía bên kia, lớn hơn vườn nhà tôi, bởi vì nó có một hồ 
tắm. 

Tôi nói với con tôi : 

- Đó ! Phải ngồi một chỗ như vầy, phải có cái nhìn như vầy, 
mới có hứng viết văn. Con thấy không ? 

Thích quá, tôi vói lấy xấp giấy trắng và cây bút bi để 
ở đầu giường đêm đặt lên bàn, rồi ngồi vào ghế, khoanh tay 
ngã người lên thành ghế, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Tôi có 
cảm tưởng như chuyện tình mà tôi muốn viết, tôi vừa viết 
xong ! 

Đúng lúc đó, vợ tôi bước vào phòng. Bả la lên : 

- Trời ơi ! Đặt cái bàn viết kiểu gì kỳ vậy ! Phòng chỉ có một 
cửa sổ mà ổng ngự ở đó không cho ai xài hết. Bộ hết chỗ để 
rồi sao ? 

Thằng con giải thích : 

- Ba viết văn, ba cần ngồi ở chỗ có cái nhìn khoáng đãng. Với 
lại ba cũng đâu có chê hết cái cửa sổ đâu mà má la. 
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- Ổng bầy đặt chuyện đó. Xưa nay, ổng viết ở bàn ăn chớ viết 
ở đâu ? Bây giờ, ổng đòi mua bàn để có cớ cho ổng ngồi ngay 
cửa sổ ổng dòm con đầm ở truồng nằm phơi nắng ở nhà bên 
kia kìa. 

Thằng con cười hề hề, còn tôi thì nghê như vừa bị tạt cho 
một xô nước lạnh !  

Sự thật, con đầm nhà bên kia, mùa này, sáng nào cũng ra 
hồ tắm bơi lội rồi phơi nắng, nhưng nó có mặc mai-dô đàng 
hoàng. Và chỗ nó nằm phơi nắng – nhìn từ cửa sổ phòng tôi 
– bị mấy cây ăn trái của vườn nhà nó chê khuất. Mà cho dù 
nó có nằm ngay trước mắt chắc tôi cũng không ngừng viết để 
nhìn. Bởi vì con đầm đó đã lớn tuổi, thân hình mập phì có 
ngấn có ngấn, chẳng còn một nét nào hấp dẫn để bắt cái nhìn 
của tôi dừng lại lâu lâu… 

Tôi làm thinh, đứng lên tự tay kéo cái bàn đẩy vào một 
góc phòng. Thằng con tiếp tay đêm cái ghế qua. Vợ tôi nói có 
vẻ hài lòng : 

- Đó ! Vậy, coi được không. 

Tôi vẫn làm thinh, ngồi lên ghế lấy xấp giấy trắng đặt 
nằm xiên xiên về phía trái rồi cầm bút để viết cái tựa " Một 
Chuyện Tình ". Tôi viết chậm rãi, châm chú, kẻ từng chữ một, 
loại chữ in – chữ hoa – loại chữ mà mình có thể đồ đi đồ lại 
từng nét nhiều lần, để đợi thời gian đi qua … Và để cho vợ 
con tôi thấy tôi đang viết, tôi cần sự yên tịnh để viết, và nhứt 
là tôi cần ngồi một mình để viết. 

- Thôi ! Mình xuống dưới nhà đi má. Để cho ba viết. Với lại 
con phải trở về Paris ngay, sợ kẹt xê. 

Khi mẹ con nó đi ra, tôi chưa viết xong chữ " Một " ! Tôi 
buông bút, nhìn bức tường màu trắng đục nằm cách tôi sáu 
tấc mà thấy ở đó một khoảng không mênh mông lễnh loãng, 
còn tôi thì chơi vơi một mình, chới với một mình. Tự nhiên, 
tôi thở dài… 

Tâm trạng đó rồi cũng đi qua ( Trời đã ban cho tôi tiếng 
thở dài thật là mầu nhiệm ! ) Tôi lại tiếp tục giàn dựng chuyện 
tình trong đó đã có hai nhân vật chánh. 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

166 
 

Bây giờ, phải cho họ gặp nhau. Nếu là chuyện xảy ra ở 
Pháp thì dễ quá : trai gái ở đây gặp nhau " hà rầm ", không có 
cơ hội họ cũng bày ra cơ hội. Đằng này, chuyện tình mà tôi 
muốn viết là chuyện tình Việt Nam một trăm phần trăm. 
Thành ra phải có " cái nhìn " khác. 

Thời bây giờ, chắc không còn chuyện ông mai dẫn chàng 
trai đi coi vợ như thời tôi còn trẻ. Còn sắp xếp để cô phù dâu 
phải lòng anh phù rể thì sao có vẻ tiểu thuyết quá ! Cho nên, 
tôi cho họ gặp nhau ở nhà một người bạn chung, trong một 
dịp nào đó, sinh nhựt hay đám giỗ hay tiệc tất niên gì gì . 

Đến đây thì hơi khó. Bởi vì tôi không biết khi chàng trai 
" chịu " cô gái, anh phải làm sao ? Còn cô gái ? Làm sao thấy 
cô ta " chịu " chàng trai ? Và lúc nào thì hai cái " chịu " đó … 
đụng nhau để có sự " giao lưu hai chiều " ? Có lẽ chàng sẽ mỉm 
cười nhìn nàng. Có lẽ nàng sẽ mỉm cười nhìn lại với hai vành 
tay ửng đỏ ( Nghê nói con gái nhạy cảm hơn con trai trong 
lãnh vực tình yêu ! Ở đây chắc đúng như vậy ). 

Sau vài tua trao qua trao lại cái nhìn, chắc chàng phải tìm 
cách lại gần nàng để bắt chuyện ( Đọc nhiều chuyện tình, tôi 
để ý gần như lúc nào đàn ông cũng " đi " trước ) Và chắc nàng 
chỉ đợi có như vậy, cho nên thấy nàng tiếp chuyện ngay và có 
phần phấn khởi nữa. 

Vậy rồi họ quên nhau. Rồi hẹn hò ( Có chuyện tình nào 
mà không có cái vụ hẹn hò ? ) Ở Sàigòn – chuyện xảy ra ở 
Sàigòn, điều này tôi quên nói ở đoạn trước ! – có nhiều chỗ 
để hẹn hò. Hồi đó, hồi mấy con tôi còn nhỏ, tôi hay đưa tụi nó 
đi sở thú hay vườn Tao Đàn. Tôi còn nhớ đã thấy biết bao 
nhiêu cặp hẹn hò ở hai nơi đó … Vậy, chỗ hẹn hò cho hai nhân 
vật trong chuyện không thành vấn đề. 

Họ hẹn nhau và gặp nhau vài lần hay nhiều lần gì đó, 
không quan trọng. Điều quan trọng là không có vụ lỗi hẹn 
trong chuyện tình mà tôi muốn viết bởi vì tôi thấy lỗi hẹn, rồi 
giận hờn, rồi nước mắt … v.v... nó cải lương quá và sự lỗi hẹn 
đã được nói quá nhiều rồi trong các chuyện tình. Bây giờ, viết 
một chuyện tình không có lỗi hẹn, có lẽ nó sẽ gần gũi với cuộc 
sống bình thường hơn. Nó thật hơn và chắc chắn sẽ dễ viết ( 
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Lần đầu tiên viết chuyện tình, chọn cái gì dễ dễ để viết cho nó 
... trơn ! ) 

Cái không dễ viết – đối với tôi – là những chi tiết. Ví dụ 
như đoạn chàng và nàng bắt đầu tỏ tình sau nhiều lần hò hẹn. 
Họ phải làm sao ? 

 Nhớ lại, hồi đó, tôi đi coi vợ mấy lần. Lần nào cũng 
có một ông mai dẫn đi (Sao hồi xưa có nhiều người làm nghề 
mai mối quá. Vậy mà thiên hạ vẫn chê rằng : " Ở đời có bốn 
cái ngu : làm mai, lảnh nợ, gác cu, cầm chầu " ! ) Đến lần coi 
vợ thứ mấy tôi không nhớ nhưng nhớ là lần cuối cùng, tôi … 
gật đầu. Vậy là sau đám hỏi cô gái đó và tôi " dính " nhau  rồi 
dính luôn cho đến bây giờ ! Dĩ nhiên là có lễ " sỉ lời " rồi có 
đám cưới ( Lễ " sỉ lời " là đàng trai trầu rượu đến đàng gái xin 
xác nhận ngày làm đám cưới, mặc dù hai bên đã OK với nhau 
từ lâu ! ) Chuyện tình hồi đó thật là dễ ợt. Bởi dễ ợt như vậy 
cho nên viết chuyện tình trong bối cảnh thời bây giờ, có 
nhiều chỗ tôi không biết tả ra làm sao cho sống thật !    

Tôi đã đọc nhiều chuyện tình, chẳng lẽ tôi " cóp " lại sao 
? Thì thôi cố gắng tưởng tượng vậy. 

… Sau nhiều lần hò hẹn – có đi xi-nê, có đi ăn phở, có đi 
ăn kêm …v.v...  những thứ phải có để hai người gần lại – một 
hôm ( Thường thì là một ngày đẹp trời, bởi vì bộ điên sao mà 
hò hẹn dưới mưa ? ), chàng làm gan cầm lấy bàn tay của nàng, 
cầm bằng cả hai bàn tay, thận trọng như cầm một báo vật sợ 
nó tan đi hay rơi mất. Nàng không rút tay về. Chỗ này, có lẽ 
nàng sẽ thẹn thùng nhìn xuống ( Đẹp quá ! Phản  ứng đầu tiên 
của người con gái ! ) Rồi, như đã lấy một quyết định, nàng 
vừa đặt bàn tay còn lại lên hai bàn tay của chàng vừa ngước 
lên để hai nụ nhìn giao nhau. Rồi giữ nguyên như vậy rất lâu 
… rất lâu … 

Đọc tiểu thuyết thấy nói " chàng và nàng nhìn nhau đắm 
đuối ". Ở đây, chắc " đắm đuối " là nhìn như vậy. Tôi chưa 
từng biết cái nhìn đắm đuối nó ra làm sao nhưng hiểu nghĩa 
đên của mỗi từ ( " đắm " là chìm , " đuối " là kiệt sức ), tôi 
tưởng tượng ra được trạng thái kỳ diệu của đôi trai gái nhìn 
nhau đắm đuối : không còn biết gì hết, không còn thấy gì hết, 
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tất cả đều tan biến, không gian thời gian … chỉ còn lại có hai 
người là hiện hữu. Tôi nghĩ : tình yêu chắc phải tuyệt vời lắm 
nên con người mới chết lịm được như vậy. 

Giàn dựng đến đây, tôi cảm thấy thật vui. Bởi vì, dù 
không có kinh nghiệm sống, tôi vẫn đưa " Một chuyện tình " 
đi một cách tự nhiên như thật. Tôi đứng lên bước lại cửa sổ 
hít một hơi dài sảng khoái. Qua kẽ lá hàng cây, tôi thấy lổ đổ 
dạng con đầm nhà bên kia đang nằm phơi nắng. Tôi tiếc sao 
nó không đẹp để tôi khỏi thấy oan ức khi bị vợ tôi " nói nầy 
nói nọ ". Rồi tôi lại nghĩ : tôi có nhìn người đàn bà đẹp thì 
cũng giống bả đứng " chết trân " khi bả nhìn kim cương lấp 
lánh. Vậy mà sao... 

Có tiếng vợ tôi dưới nhà nói vọng lên : 

- Trời nắng giữ. Ông xuống tưới giùm vườn rau, coi ông. Con 
đầm nó ra phơi nắng rồi kìa ! 

Tôi bật cười, lặng lẽ xuống tưới rau mà thầm phục vợ tôi 
có tài ghép vào với nhau hai sự kiện hoàn toàn khác biệt. 

Suốt buổi đó, tôi tưới rau, quét lá khô, nhổ cỏ dại mà 
trong đầu vẫn giàn dựng tiếp chuyện tình của đôi trai gái yêu 
nhau mà tôi đã để lại trên bàn viết. 

… Họ nhìn nhau đắm đuối, rồi, không kềm được, chàng 
ôm lấy nàng. Chàng nghê trong vòng tay thân hình mềm mại 
của người yêu run lên nhè nhẹ. Nàng hơi ngã người về phía 
sau, nhịp thở đức khoảng, bờ môi khép hờ. Mùi con gái tiết 
ra thoang thoảng làm chàng ngây ngất ! Chàng cuối xuống 
hôn nhẹ lên môi người yêu, hơi vội vã như sợ mất đi phút 
giây huyền diệu đó. Nàng nhắm mắt … 

Ở đoạn này, điều mà tôi chắc chắng có, là cái " mùi con 
gái ". Bởi vì hồi đó, trong buổi " ăn nằm " đầu tiên, tôi khám 
phá ra cái mùi con gái trong thân thể của vợ tôi. Cái mùi đó 
thật là nhẹ nhàng trinh nguyên nhưng vô cùng quyến rủ. Nó 
phai đi lần lần thêo thời gian để được thay vào bằng mùi dầu 
thơm đàn bà, cái mùi nhân tạo có khi đậm đặc đến tàn nhẫn 
! 
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Khi tôi hình dung " nàng nhắm mắt ", tôi ngẩn ngơ hết 
mấy phút. Làm sao người con gái, khi nhắm mắt như vậy, có 
thể … hốt hồn mình được ? Lúc đó, chắc tình yêu đã phải căng 
đầy đến mức độ mà chẳng còn gì chẳng phải cho nhau … Đẹp 
quá !  

Rồi thì chắc phải cho họ hôn nhau thật sự, hôn nhau 
nồng nàn. Họ nhắm mắt hôn nhau để chỉ còn cảm nhận có 
tình yêu đang quánh đặc trên làng môi… 

Một lúc sau, một lúc lâu sau, họ buông nhau ra để nhìn 
nhau. Nhưng lần này không phải cái nhìn đắm đuối mà là cái 
nhìn sáng rực hạnh phúc, cái nhìn được kèm thêo cái mỉm 
cười mãn nguyện, bởi vì họ đã nói hết cho nhau những gì họ 
muốn nói, dù họ không có nói lên bằng lời… Dễ thương không 
?  

Rồi họ cặp nhau đi, ôm lấy lưng nhau mà đi, bước đi 
phiêu phiêu như không chấm đất. Bởi vì họ còn ở trên mây 
tình yêu… 

Đến đây, tôi nghĩ có thể tạm chấm dứt chương đầu của " 
Một chuyện tình ". Cứ để nó " lửng lơ " như vậy mà đẹp. Tôi 
rất hài lòng và có cảm tưởng như tôi vừa đi chung với chàng 
trai và cô gái đó trên một đoạn đường đầy hoa thơm cỏ lạ mà 
tôi chưa từng được đi qua ! 

Làm xong công chuyện ở vườn sau, tôi lên lầu thay đồ đi 
tắm. Tôi thấy trên bàn viết có mấy chồng sách đặt ngổn 
ngang. Bước lại xêm, thì ra là mấy quyển Lịch Sách Tử Vi của 
vợ tôi. Mấy quyển này – nhiều lắm, bởi vì năm nào bả cũng 
mua ba quyển khác nhau và những quyển của mấy năm 
trước bả vẫn còn giữ lại – bả để trong tủ quần áo thay vì để 
trên kệ sách phòng khách, bởi vì bả chỉ đọc nó ở trên giường 
! Tôi hỏi vọng xuống nhà: 

- Ủa ! Sao bà để sách ở đây vậy ? 

- Để tạm, trong khi tôi soạn lại tủ quần áo. Không có chiếm 
bàn viết của ông đâu mà lo ! 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

170 
 

Tôi đưa hai tay lên không rồi bỏ mặc cho nó rơi xuống. 
Cử chỉ tôi đầu hàng đó ! Bởi vì tôi đã quên với cái " tạm " của 
bả, cái " tạm " thường kéo dài năm bảy tháng, đôi ba năm ! 

Tắm xong, tôi hăng hái ngồi vào bàn viết, mặc dù tôi bị 
vây quanh bởi mấy chồng sách tử vi ! Chuyện tình còn đang 
ngầy ngật trong tôi, tôi phải viết ra ngay để đừng sót một chi 
tiết nào hết, đừng quên một rung động nào hết. Tôi viết say 
sưa như viết chuyện thật đời mình ! Càng viết, tôi càng nghê 
nhẹ trong lòng, làm như là những gì chất chứa ở trong đó 
được trút ra lần lần trên từng trang giấy… 

Tôi viết mà quên thời gian. Có tiếng vợ tôi gọi từ dưới 
nhà : 

- Ông ơi ! Xuống ăn cơm. 

Tôi " Ờ ", nhưng vẫn tiếp tục viết. Được mấy dòng, tôi tự 
nhủ : " Xuống ăn chớ để bả đợi ". 

Tới giữa cầu thang, nhìn xuống thấy trên bàn ăn có mấy 
dĩa đồ ăn, một tô cơm và chỉ có một cái chén và một đôi đũa. 
Ngồi vào bàn, tôi hướng về phía bếp, hỏi : 

- Bà không ăn sao ? 

- Ăn rồi ! Đợi ông ăn đặng đói rã ruột à ! 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu : " Hay là mình trở lên 
viết tiếp chuyện tình ? Ăn một mình thì ăn lúc nào không 
được " Nhưng tôi vẫn bới cơm vào chén vì thấy nếu đã ngồi 
vào bàn rồi mà bỏ đi thì vợ tôi sẽ cho rằng tôi chê cơm của 
bả, rồi sanh chuyện ! Bả đâu hiểu rằng, đối với tôi bây giờ, ăn 
không quan trọng bằng viết, bởi vì tôi đang thèm viết.  

Bỗng tôi nhớ lại câu nói của một đại văn hào người Pháp 
hay người Mỹ gì đó tôi quên, rằng : " Thông thường , các nhà 
văn hay viết những gì mà họ không có ". 

Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi đưa chén lên môi lùa cơm vào 
miệng như tôi lùa lá khô vào một góc vườn, hồi nãy. 

 
Tiểu Tử 
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Nội 
Tiểu Tử 

                                                      

- Nội xuống kìa !                                               

- Nội xuống ! Ê ! Nội xuống ! 
- Nội xuống ! 

Bầy con tôi rêo mừng, chạy ùa ra ngõ. Ngoài đó, tiếng 
xích lô máy cũng vừa tắt. 

          Trong buồng, vợ tôi gom vội mấy giấy tờ hồ sơ nhét vào 
xắc tay, nhìn tôi, im lặng.Tôi hiểu : bà già xuống như vậy, làm 
sao giấu được chuyện tôi và hai đứa lớn sẽ vượt biên ? Sáng 
sớm mai là đi rồi …  

Tôi choàng tay ôm vai vợ tôi, siết nhẹ : 

- Không sao đâu. Để anh lựa lúc nói chuyện đó với má. 

Khi vợ chồng tôi bước ra hiên nhà thì bầy nhỏ cũng vừa 
vào tới sân. Đứa xách giỏ, đứa xách bao, đứa ôm gói, hí hửng 
vui mừng. Bởi vì mỗi lần bà nội chúng nó từ Gò Dầu xuống 
thăm đều có mang thêo rất nhiều đồ ăn, bánh trái thịt thà… 
Những ngày sau đó, mâm cơm dưa muối thường ngày được 
thay thế bằng những món ăn do tay bà nội tụi nó nấu nướng 
nêm-nếm. Nhờ vậy, mấy bữa cơm có cái phong vị của ngày 
xưa thuở mà miền Nam chưa mất vào tay Việt Cộng… Mấy 
con tôi thường gọi đùa bà Nội bằng “ trưởng ban hậu 
cần ”  hoặc chị “  nuôi ” và lâu lâu hay trông có bà nội xuống. 
Và lúc nào câu chào mừng của chúng nó cũng đều giống như 
nhau : “  Nội mạnh hả Nội ? Nội có đêm gì xuống ăn không Nội 
? ”. Mới đầu, tôi nghê chướng tai, nhưng sống trong sự thiếu 
thốn triền miên của chế độ xã hội chủ nghĩa, lần hồi chính 
bản thân tôi cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn thôi ! 

Con gái út tôi, mười một tuổi, một tay xách giỏ trầu của 
bà nội, một tay cặp-kè với bà nó đi vào như hai người bạn. Bà 
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nó cưng nó nhứt nhà. Lúc nào xuống, cũng ngủ chung với nó 
để nghê nó kể chuyện. Nó thích bà nội ở điều đó và thường 
nói :  ” Ở nhà này chỉ có nội là thích nghê êm kể chuyện thôi 
! ”.Thật ra, nó có lối kể chuyện không đầu không đuôi làm 
mấy anh mấy chị nó bực. Trái lại, bà nó cho đó là một thi vị 
của tuổi thơ, nên hay biểu nó kể chuyện cho bà nghê, để lâu 
lâu bà cười chảy nước mắt.  

Tôi hỏi má tôi  

- Sao bữa nay xuống trưa vậy nội ? 

Vợ chồng tôi hay gọi má tôi bằng “ nội ” như các con. Nói 
thêo tụi nó, riết rồi quên miệng. Lâu lâu, chúng tôi cũng có 
gọi bằng “ má ” nhưng sao vẫn không nghê đầm-ấm nồng-nàn 
bằng tiếng “ nội ” của các con. Hồi cha tôi còn sống, tụi nhỏ 
còn gọi rõ ra “ ông nội ” hay “ bà nội ”. Cha tôi mất đi, ít lâu 
sau, chúng nó chỉ còn dùng có tiếng “ nội ” ngắn gọn để gọi bà 
của chúng nó, ngắn gọn nhưng âm thanh lại đầy trìu mến.  Má 
tôi bước vào nhà, vừa cởi áo bà ba vừa trả lời : 

- Thôi đi mầy ơi !… Mấy thằng công an ở Trảng Bàng mắc dịch 
! Tao lên xê hồi sáng chớ bộ. Tới trạm Trảng Bàng tụi nó xét 
thấy tao có đêm một lon ghi-gô mỡ nước, vậy là bắt tao ở lại. 
Nói phải quấy bao nhiêu cũng không nghê. Cứ đề quyết là tao 
đi buôn lậu ! 

Rồi má tôi liệng cái áo lên thành ghế bàn ăn, nói mà tôi 
có cảm tưởng như bà đang phân trần ở Trảng Bàng :           -  

Đi buôn lậu cái gì mà chỉ có một lon mở nước ? Ai đó nghĩ 
coi ! Nội tiền xê đi xuống đi lên cũng hơn tiền lon mỡ rồi. Đi 
buôn kiểu gì mà ngu dại vậy hổng biết !  

- Ủa ? Rồi làm sao nội đi được ? Bộ tụi nó giữ lại lon mỡ hả 
nội ? Con gái lớn tôi chên vào.            

- Dễ hôn ! Nội đâu có để cho tụi nó “ ăn ” lon mỡ, con ! Mỡ hêo 
nội thắng đêm xuống cho tụi con chớ bộ.            

Ngừng lại, hớp một hớp nước mát mà con út vừa đêm 
ra, xong bà kể tiếp, trong lúc các con tôi quây quần lại nghê 
:            
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- Cái rồi … cứ dan ca riết làm nội phát ghét, nội đổ lì, ngồi lại 
đó đợi tụi nó muốn giải đi đâu thì giải.            

Nghê đến đây, bầy con tôi cười thích thú. Bởi vì tụi nó 
từng nghê ông nội tụi nó kể những chuyện “ gan cùng mình ” 
của bà nội hồi xưa khi cùng chồng vào khu kháng chiến, nhứt 
là giai đoạn trở về hoạt động ngầm ở thành phố sau này, 
trước hiệp định Gênèvê…            

Con út nóng nảy giục :            

- Rồi sao nữa nội ? 

- Cái rồi… lối mười một mười hai giờ gì đó nội hổng biết nữa. 
Ờ… cở đứng bóng à. Có thằng cán bộ đạp xê đi ngang. Nó đi 
qua khỏi rồi chớ, nhưng chắc nó nhìn thấy nội nên hoành xê 
lại chào hỏi : “ Ũa ? Bà Tám đi đâu mà ngồi đó vậy ? ” Nội nhìn 
ra là thằng Kiểu con thầy giáo Chén ở Tha-La, tụi bây không 
biết đâu. Kế nội kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nó nghê. Nó 
cười ngất. Rồi nhờ nó can thiệp nên nội mới đi được đó. Lên 
xê thì đã trưa trờ rồi… Ti ! Kiếm cây quạt cho nội, con !            

Ti là tên con út. Cây quạt là miếng mo cau mà má tôi cắt, 
vanh thành hình rồi đêm ép giữa hai tấm thớt dầy cho nó bớt 
cong .Má tôi đêm từ Gò Dầu xuống bốn năm cây quạt mo phân 
phát cho mấy cháu, nói : “ Nội thấy ba má tụi con gỡ bán hết 
quạt máy, nội mới làm thứ này đêm xuống cho tụi con xài. Kệ 
nó, xấu xấu vậy chớ nó lâu rách ”.            

Con út cầm quạt ra đứng cạnh nội quạt nhè nhẹ mà mặt 
mày tươi rói : tối nay nó có “ bạn ” ngủ chung để kể chuyện ! 
Vợ tôi đêm áo bà ba của má tôi vào buồng mấy đứa con gái, 
từ trong đó hỏi vọng ra :            

- Nội ăn gì chưa nội ?            

- Khỏi lo ! Tao ăn rồi. Để tao têm miếng trầu rồi tao với mấy 
đứa nhỏ soạn đồ ra coi có hư bể gì không cái đã.   

Rồi mấy bà cháu kéo nhau ra nhà sau. Tôi nhìn theo má 
tôi mà bỗng nghê lòng dào dạc. Từ bao nhiêu năm nay, trên 
người má tôi chẳng có gì thay đổi. Vẫn loại quần vải đên lưng 
rút, vẫn áo túi trắng ngắn tay có hai cái túi thật đặc biệt do 
má tôi tự cắt may : miệng túi cao lên tới ngực chớ không nằm 
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dưới êo hông như những áo túi thường thấy. Mấy đứa nhỏ 
hay đùa : ” Cha… bộ sợ chúng nó móc túi hay sao mà nội làm 
túi sâu vậy nội ? ” Má tôi cười : “ Ậy ! Vậy chớ túi này chứa 
nhiều thứ quí lắm à bây ”. Những thứ gì không biết, chớ thấy 
má tôi còn cẩn thận ghim miệng túi lại bằng cây kim tây ! 

Tôi là con một của má tôi. Vậy mà sau khi cha tôi chết 
đêm về chôn ở Gò Dầu, quê tôi, má tôi ở luôn trên đó. Nói là 
để châm sóc mồ mả và vườn tược cây trái. Thật ra, tại vì má 
tôi không thích ở Sài Gòn, mặc dù rất thương mấy đứa cháu. 
Hồi còn ở chung với vợ chồng tôi để tránh pháo kích - dạo đó, 
Việt cộng hay bắn hỏa tiễn vào Gò Dầu về đêm – má tôi 
thường chắc lưỡi nói : “ Thiệt… không biết cái xứ gì mà ăn rồi 
cứ đi ra đi vô, hổng làm gì ráo ”. Cái “ xứ ” Sàigòn, đối với má 
tôi, nó “ tù chân tù tay ” lắm, trong lúc ở Gò Dầu má tôi có nhà 
cửa đất đai rộng rãi, cây trái xum xuê, và dù đã cao niên, má 
tôi vẫn thường xuyên xách cuốt xách dao ra làm vườn, làm 
cỏ. Vả lại chung quanh đất má tôi, là nhà đất của các anh bà 
con bên ngoại của tôi, thành ra má tôi qua lại cũng gần. Các 
anh chị bà con tới lui thăm viếng giúp đỡ cũng dễ. Cho nên, 
dù ở một mình trên đó, má tôi vẫn không thấy cô đơn hiu 
quạnh. Lâu lâu nhớ bầy con tôi thì xuống chơi với chúng nó 
năm bảy bữa rồi về. Má tôi hay nói đùa là “ đi đổi gió ” !             

Mấy năm sau ngày mất nước, cuộc sống của gia đình tôi 
càng ngày càng bẩn chật. Cũng như thiên hạ, vợ chồng tôi bán 
đồ đạc trong nhà lần lần để ăn. Má tôi biết như vậy nên xuống 
thăm mấy đứa nhỏ thường hơn, để mang “ cái gì để ăn ” cho 
chúng nó. Nhiều khi nằm đêm tôi ứa nước mắt mà nghĩ rằng 
lẽ ra tôi phải nuôi má tôi chớ, dù gì tôi cũng mới ngoài bốn 
mươi lăm còn má tôi thì tuổi đã về chiều. Vậy mà bây giờ, mặc 
dù là công nhân viên nhà nước xã hội chủ nghĩa với lương kỹ 
sư “ bật hai trên sáu ”, tôi đã không nuôi nổi má tôi, mà trái 
lại chính má tôi phải cắt-ca cắt-củm mang đồ ăn xuống tiếp 
tế cho gia đình tôi, giống như má tôi mớm cơm đút cháo cho 
tôi thuở tôi còn thơ ấu ! Thật là một “ cuộc đổi đời ” ( Việt 
Cộng thường rêu rao : “ Cách mạng là một cuộc đổi đời ” ). 
Nhưng cuộc đổi đời của mẹ con tôi thì thật là vừa chua cay 
vừa hài hước ! 
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Lắm khi tôi tự hỏi : “ Rồi sẽ đi đến đâu ? ”. Bấy giờ tôi đã 
trở thành “ trưởng ban văn nghệ ” của cơ quan, một lối đi 
“ ngang ” mà nhờ đó tôi còn được ở lại với sở cũ. Bởi vì mấy 
chục năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp chánh của tôi, nhà 
nước cách mạng cho là vô dụng, không “ đạt yêu cầu ”. Thành 
ra, tối ngày tôi chỉ lo cho đoàn “ nghiệp dư ” của cơ quan tập 
dượt hát múa. Thật là hề. Còn về phần các con tôi, tương lai 
gần nhứt là đi đánh giặc Kampuchia, tương lai xa hơn thì thật 
là mù mịt !           

Trong lúc tôi không có lối thoát thì một người bạn đề 
nghị giúp chúng tôi vượt biên, nhưng chỉ đi được có ba người. 
Vậy là chúng tôi lấy quyết định cho hai đứa lớn đi thêo tôi. 
Chuyện này, chúng tôi giấu má tôi và mấy đứa nhỏ, kể cả hai 
đứa đã được chọn. Phần vì sợ đổ bể, phần vì sợ má tôi lo. Ai 
chẳng biết vượt biên là một sự liều lĩnh vô cùng. Rủi đi không 
thoát là bị tù đày chẳng biết ở đâu, may mà đi thoát cũng 
chưa chắt là sẽ đến bờ đến bến. Người ta nói trong số những 
người đi thoát, hai phần ba bị mất tích luôn. Thành ra, “ vượt 
biên ” là đi vào miền vô định…            

Thêo chương trình thì sáng sớm ngày rằm cha con tôi đi 
xê đò xuống Cần Thơ rồi từ đó có người rước qua sông ông 
Đốc để xuất hành ngay trong đêm đó. Tôi thắc mắc hỏi : “ Tổ 
chức gì mà đi chui nhằm ngày rằm cha nội? ”. Bạn tôi cười : 
“ Ai cũng nghĩ như anh hết. Tụi Việt Cộng cũng vậy. Cho nên 
hể có trăng sáng là tụi nó nằm nhà nhậu, không đi tuần đi rỏn 
gì hết. Hiểu chưa ? ”            

Bữa nay là mười bốn ta nhằm ngày thứ bảy, vợ chồng tôi 
định không nói gì hết, chờ sáng sớm mai gọi hai đứa lớn dậy 
đi với tôi xuống Cần Thơ. Như vậy là chúng nó sẽ hiểu. Và 
như vậy là kín đáo nhứt, an toàn nhứt. Rồi sau đó vợ tôi sẽ 
liệu cách nhắn tin về cho má tôi hay. Chừng đó thì “ sự đã 
rồi ”…            

Bây giờ thì má tôi đã có mặt ở đây, giấu cũng không được 
.Đành phải nói cho má tôi biết. Nhưng nói lúc nào đây ? Và 
nói làm sao đây ? Liệu má tôi có biết cho rằng tôi không còn 
con đường nào khác ? Liệu má tôi có chấp nhận cho tôi không 
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giữ tròn đạo hiếu chỉ vì lo tương lai cho các con ? Liệu má 
tôi… liệu má tôi… Tôi phân vân tự đặt nhiều câu hỏi để chẳng 
thấy ở đâu câu trả lời…           

Tôi ngồi xuống thềm nhà, nhìn ra sân. Ở đó, bờ cỏ lá 
gừng xanh mướt ngày xưa đã bị chúng tôi đào lên đấp thành 
luống để trồng chút đỉnh khoai mì, một ít khoai lan, vài hàng 
bắp. Không có bao nhiêu nhưng vẫn phải có. Cho nó giống với 
người ta, bởi vì nhà nào cũng phải “ tăng gia ” cho đúng 
“ đường lối của nhà nước ” . Thật ra, trồng trọt bao nhiêu đó, 
nếu có… trúng mùa đi nữa, thì cũng không đủ cho bầy con tôi 
“ nhét kẻ răng ” ! Vậy mà tên công an phường, trong một dịp 
ghé thăm, đã tấm tắc khên : “ Anh chị công tác tốt đấy chứ. 
Tăng gia khá nhất khu phố đấy ! Các cháu tha hồ mà ăn ”. Anh 
ta không biết rằng mấy nhà hàng xóm của tôi, muốn “ tăng 
gia ”, họ đã phải đào cả sân xi-măng hoặc sân lót gạch, thì lấy 
gì để “ làm tốt ” ?            

Khi tôi trở vào nhà thì con út đang gãi lưng cho nội. Nó 
vén áo túi nội lên đến vai, để lộ cái lưng gầy nhom, cong cong 
và hai cái vú têo nhách. Tôi tự hỏi : “ Lạ quá ! Chỉ có mình 
mình bú hồi đó mà sao làm têo vú nội đến như vậy được ? ”. 
Rồi tôi bồi hồi cảm động khi nghĩ rằng chính hai cái núm đên 
đó đã nuôi tôi lớn lên với dòng sữa ấm, vậy mà chẳng bao giờ 
nghê má tôi kể lể công lao. Tôi cảm thấy thương má tôi vô 
cùng. Tôi lên lén từ phía sau lòn tay măn vú má tôi một cái. 
Má tôi giựt mình, rút cổ lại :            

- Đừng ! Nhột !Thằng chơi dại mậy !            

Rồi má tôi cười văng cốt trầu. Con Ti la lên :            

- Má ơi ! Coi ba măn vú nội nè !            

Tôi cười hả hê thích thú. Trong khoảnh khắc thật ngắn 
ngủi đó, tôi bắt gặp lại những rung động nhẹ nhàng sung 
sướng khi tôi măn vú mẹ thuở tôi mới lên ba lên năm…Và 
cũng trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất rằng má tôi đã 
gần tám mươi mà tôi thì trên đầu đã hai thứ tóc ! Và cũng 
quên mất rằng từ ngày mai trở đi, có thể  tôi sẽ không bao giờ 
còn gặp lại má tôi nữa, để măn vú khi bất chợt thấy má tôi 
nhờ cháu nội gãi lưng như hôm nay…            
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Chiều hôm đó, khi ngồi vào bàn ăn, mắt bầy con tôi sáng 
rỡ. Bữa cơm thật tươm tất, đầy đủ món ăn như khi xưa. Có 
gà nấu canh chua lá giang, một loại giây lêo có vị chua thật 
ngọt ngào mà hình như chỉ ở miệt quê tôi mới có. Món này, 
bà nội mấy đứa nhỏ nấu thật đậm đà. Bà thường nói : “ Canh 
chua phải nêm cho cứng cứng nó mới ngon ”. Mà thật vậy. Tô 
canh nóng hổi, bốc lên mùi thơm đặc biệt của thịt gà lẫn với 
mùi chua ngọt của lá giang, mùi mặn đằm thấm của nước 
mắm và mùi tiêu mùi hành… Húp vào một miếng canh chua, 
phải nghê đầu lưỡi ngây ngây cứng cứng và chân tóc trên đầu 
tăng tăng, như vậy mới đúng. Nằm cạnh tô canh chua là tộ cá 
kèo kho tiêu mà khi mang đặt lên bàn ăn nó hãy còn sôi kêu 
lụp-bụp, bốc mùi thơm phức vừa mặn vừa nồng cay lại vừa 
béo, bỡi vì trong cá kho có tóp mỡ và trước khi bắt xuống, bà 
nội có cho vào một muỗng mỡ nước gọi là “ để cho nó dằn ” ! 
Đặc biệt, khi làm cá kèo, bà không mổ bụng cá, thành ra khi 
cắn vào đó, mật cá bể ra đăng đắng nhẹ nhàng làm tăng vị bùi 
của miếng cá lên gấp bội. Ngoài hai món chánh ra, còn một 
dĩa măng luộc, tuy là một món phụ nhưng cũng không kém 
phần hấp dẫn nhờ ở chỗ sau khi luộc rồi măng được chiên lại 
với tỏi nên ngã màu vàng sậm thật là đậm đà…            

Sau khi và vài miếng, vợ tôi nhìn tôi rồi rớt nước mắt. 
Nội hỏi :           

- Bộ cay hả ?            

Vợ tôi “dạ”, tiếng “dạ” nằm đâu trong cổ. Rồi buông đũa, 
mếu máo chạy ra nhà sau. Tôi hiểu. Bữa cơm này là bữa cơm 
cuối cùng, bữa cơm mà cả gia đình còn xum họp bên nhau. 
Rồi sẽ không còn bữa cơm nào như vầy nữa. Gia đình sẽ chia 
hai. Những người đi, rồi sẽ sống hay chết ? Còn những người 
ở lại, ai biết sẽ còn tan tác đến đâu ? Tôi làm thinh, cắm đầu 
ăn lia lịa như mình đang đói lắm. Thật ra, tôi đang cần nuốt 
thật nhanh thật nhiều, mỗi một miếng nuốt phải thật đầy cổ 
họng… để đè xuống, nén xuống một cái gì đang trạo trực từ 
dưới dâng lên. Mắt tôi nhìn đồ ăn, nhìn chén cơm, nhìn đôi 
đũa, để khỏi phải nhìn má tôi hay nhìn bầy con, ngần đó 
khuôn mặt thân yêu mà có thể tôi sẽ vĩnh viễn không còn 
thấy lại nữa. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh người đang 
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hấp hối, trong giây phút cuối cùng lưỡi đã cứng đơ mắt đã 
dại, vậy mà họ vẫn nhìn nuối những người thương để rồi 
chảy nước mắt trước khi tắt thở. Rồi tôi thấy tôi cũng giống 
như người đang hấp hối, không phải chết ở thể xác mà là chết 
ở tâm hồn, cũng một lần vĩnh biệt, và cũng sẽ bước vào một 
cõi u-minh nào đó, một cõi thật mơ hồ mà mình không hình 
dung được, không chủ động được ! 

Má tôi gắp cho tôi một cái bụng cá to bằng ngón tay cái 
:            

- Nè ! Ngon lắm ! Ăn đi ! Để rồi mai mốt hổng chắc gì có mà 
ăn !            

Ý má tôi muốn nói rằng ở với Việt Cộng riết rồi đến loại 
cá kèo cũng sẽ khan hiếm như các loại cá khác. Nhưng trong 
trường hợp của tôi, lời má tôi nói lại có ý nghĩa của lời tống 
biệt. Nó giống như : ”Má cho con ăn lần này lần cuối. Ăn đi 
con ! Ăn cho ngon đi con !”. Tôi ngậm miếng cá mà nước mắt 
trào ra, không kềm lại được. Nếu không có mặt bầy con tôi, 
có lẽ tôi đã cầm lấy bàn tay của má tôi mà khóc, khóc thật tự 
do, khóc thật lớn, để vơi bớt nỗi thống khổ đã dằn vật tôi từ 
bao nhiêu lâu nay… Đằng này, tôi không làm như vậy được. 
Cho nên tôi trạo trực nuốt miếng cá mà cảm thấy như nó thật 
đầy xương xóc !            

Má tôi nhìn tôi ngạc nhiên :            

- Ủa ? Mày cũng bị cay nữa sao ?            

Rồi bà chồm tới nhìn vào tộ cá. Các con tôi nhao nhao 
lên : 

- Đâu có cay, nội. 

- Con ăn đâu thấy cay. Hai có nghê cay hôn Hai ? 

- Chắc ba má bị gì chớ cay đâu mà cay. 

 - Con ăn được mà nội. Có cay đâu ?            

Các con tôi đâu có biết rằng cái cay của tôi không nằm 
trên đầu lưỡi, mà nó nằm trong đáy lòng. Cái cay đó cũng bắt 
trào nước mắt !            

Tôi đặt chuyện, nói tránh đi :            
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- Hổm rày nóng trong mình, lưỡi của ba bị lở, nên ăn cái gì 
mặn nó rát.            

Rồi tôi nhai thật chậm để có thời gian cho sự xúc động 
lắng xuống. Miếng cơm trong miệng nghê như là sạng sỏi, 
nuốt không trôi…            

Sau bữa cơm, bà cháu kéo hết vào buồng tụi con gái để 
chuyện trò. Thỉnh thoảng nghê cười vang trong đó. Chen 
trong tiếng cười trong trẻo của các con, có tiếng cười khọt 
khọt của nội, tiếng cười mà miếng trầu đang nhai kềm lại 
trong cổ họng, vì sợ văng cốt trầu. Những thanh âm đó toát 
ra một sự vô tư, nhưng lại nghê đầy hạnh phúc. Lúc này, có 
nên nói chuyện vượt biên với má tôi hay không ? Tội nghiệp 
bầy con, tội nghiệp nội… Ngoài phòng khách, tôi đi tới đi lui 
suy nghĩ đắn đo. Vợ tôi còn lục đục sau bếp, và cho dù vợ tôi 
có mặt ở đây cũng không giúp gì tôi được với tâm sự rối bời 
như mớ bòng bong. Tôi bèn vào buồng ngủ, trải chiếu dưới 
gạch-từ lâu rồi, vợ chồng tôi không còn giường tủ gì hết- rồi 
tắt đèn nằm trong bóng tối, gác tay lên tráng mà thở dài…            

Thời gian đi qua… Trăng đã lên nên tôi thấy cửa sổ được 
vẽ những lằn ngang song song trắng đục. Trong phòng bóng 
tối cũng lợt đi. Không còn nghê tiếng cười nói ở phòng bên 
và tôi nghĩ chắc đêm nay vợ tôi ngủ với hai đứa lớn ngoài 
phòng khách, để trằng trọc suốt đêm chờ sáng.            

Bỗng cửa phòng tôi nhẹ mở, vừa đủ để tôi nhìn thấy 
bóng má tôi lom khom hướng vào trong hỏi nhỏ :           

- Ba con Ti ngủ chưa vậy ?            

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời nho nhỏ vừa đủ 
nghe :            

- Dạ chưa, má.           

Má tôi bước vào đóng cửa lại, rồi mò mẫm ngồi xuống cạnh 
tôi, tay cầm quạt mo quạt nhè nhẹ lên mình tôi, nói:           

- Coi bộ nực hả mậy ?            

- Dạ. Nhưng rồi riết cũng quên, má à.           
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Tôi nói như vậy mà trong đầu nhớ lại hình ảnh tôi và 
thằng con trai hè hụi tháo gỡ mấy cây quạt trần để mang đi 
bán. Im lặng một lúc. Tay má tôi vẫn quạt đều. Rồi má tôi 
hỏi:            

- Tụi bây còn gì để bán nữa hông ?            

- Dạ…            

Tôi không biết trả lời làm sao nữa. Chiếc xê hơi bây giờ 
chỉ còn lại cái sườn, không ai chịu chở đi. Trong nhà bây giờ 
chỉ còn bộ bàn ăn, cái tủ thờ nhỏ và bộ xa-long mây “sứt căm 
gãy gọng”. Ngoài ra, trên tường có chân dung “Bác Hồ” dệt 
bằng lụa và nhiều “bằng khên”,”bằng lao động tiên tiến”… 
những thứ mà nhà nào cũng có hết, cho, chưa chắc gì có ai 
thèm lấy ! Bỗng tôi nhớ có một hôm tôi nói với bầy con tôi : 
”Ba tự hào đã giữ tròn liêm sỉ từ mấy chục năm nay. Bây giờ, 
đổi lấy cái gì ăn cũng không được, đêm ra chợ trời bán cũng 
chẳng có ai mua. Sao ba thấy thương các con và tội cho ba 
quá !”. Lúc đó, tôi tưởng tượng thấy tôi đứng ở chợ trời, dưới 
chân có tấm bảng đề “Bán cái liêm sỉ, loại chánh cống. Bảo 
đảm đã hai mươi năm chưa sứt mẻ”. Thật là khùng nhưng 
cũng thật là chua chát !            

Nghê tôi “dạ” rồi nín luôn, má tôi hiểu, nên nói:         

-   Rồi mầy phải tính làm sao chớ chẳng lẽ cứ như vầy hoài à 
? Tao thấy bầy tụi bây càng ngày càng trõm lơ, còn mầy thì 
cứ làm thinh tao rầu hết sức.            

Má tôi ngừng một chút, có lẽ để lấy một quyết định :            
- Tao xuống kỳ này, cốt ý là để nói hết cho mầy nghê. Tao già 
rồi, mai mốt cũng thêo ông thêo bà. Mày đừng lo cho tao. Lo 
cho bầy con mầy kìa. Chớ đừng vì tao mà bắt mấy đứa nhỏ 
phải hy sinh tương lai của tụi nó. Mầy liệu mà đi, đi ! Kiếm 
đường mà kéo bầy con mầy đi, đi ! Ở đây riết rồi chết cả 
chùm. Không chết trận trên Miên thì cũng chết khùng chết 
đói. Thà tụi bây đi để tao còn thấy chút đỉnh gì hy vọng mà 
sống thêm vài năm nữa. Mày hiểu hôn ?            

Nghê má tôi nói, tôi rớt nước mắt. Chuyện mà bao lâu 
nay tôi không dám nói với má tôi thì bây giờ chính má tôi lại 
mở ngỏ khai nguồn. Và tôi thật xúc động với hình ảnh bà mẹ 
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già phải đẩy đứa con duy nhứt đi vượt biên để vui mà sống 
với ít nhiều hy vọng ! Thật là ngược đời : có người mẹ nào lại 
muốn xa con ? Chỉ có ở chế độ xã hội chủ nghĩa mới xảy ra 
những chuyện “đổi đời” như vậy !            

      Tôi nắm bàn tay không cầm quạt của má tôi,lắc nhẹ:            

- Má à ! Lâu nay con giấu má. Bây giờ má nói, con mới nói. 
Sáng sớm mai này, con và hai đứa lớn sẽ xuống Cần Thơ để 
vượt biên.            

Tôi nghê tiếng cây quạt mo rơi xuống gạch. Rồi yên lặng. 
Một lúc lâu sau, má tôi mới nói :            

- Vậy hà…            

Tôi nghê có cái gì nghẹn ngang trong cổ. Tôi nuốt xuống 
mấy lần, rồi cố gắng nói :            

- Con đi không biết sống hay chết. Con gởi má vợ con và ba 
đứa nhỏ, có bề gì xin má thương tụi nó …            

Nói tới đó, tôi nghẹn ngào rồi òa lên khóc ngất. Tôi nghe 
có tiếng quạt phê phẩy lại, nhanh nhanh, và bàn tay má tôi 
vuốt tóc tôi liên tục giống như hồi nhỏ má tôi dỗ về tôi để tôi 
nín khóc.           

Một lúc sau, má tôi nói :         

- Thôi ngủ đi, để mai còn dậy sớm.            

Rồi bước ra đóng nhẹ cửa lại. Sau đó, có tiếng chẹt diêm 
quẹt rồi một ánh sáng vàng vọt rung rinh lòn vào khuôn cửa, 
tôi biết má tôi vừa thắp đèn cầy trên bàn thờ. Tiếp thêo là 
mùi khói nhang, chắc bà nội mấy đứa nhỏ đang cầu nguyện 
ngoài đó. 

Tôi thở dài, quay mặt vào vách, nhắm mắt mà nghê chơi 
vơi, giống như đang nằm trong một cơn mộng…            

Năm giờ sáng hôm sau, má tôi kêu tôi dậy đi. Hai con tôi 
đã sẵn sàng, mỗi đứa một túi nhỏ quần áo. Chúng nó không 
có vẻ gì ngạc nhiên hay xúc động hết. Có lẽ mẹ tụi nó đã gọi 
dậy từ ba bốn giờ sáng để giảng giải và chuẩn bị tinh thần. 
Riêng tôi, thật là trầm tĩnh. Nước mắt đêm qua đã giúp tôi lấy 
lại quân bình. Thật là mầu nhiệm !           
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 Tôi vào buồng hôn nhẹ mấy đứa nhỏ đang ngủ say, xong 
ôm vợ tôi, ôm má tôi. Hai người thật là can đảm, không mảy 
may bịn rịn. 

Tôi chỉ nói có mấy tiếng :            

- Con đi nghê má !            

Rồi bước ra khỏi cổng. 

-oOo- 

Lần đó, tôi đi thoát.            

Rồi phải ba bốn năm sau, tôi mới chạy chọt được cho 
vợ con tôi rời Việt Nam sang sum họp với tôi ở Pháp. Má tôi 
ở lại một mình.  

Mấy ngày đầu gặp lại nhau, vợ con tôi kể chuyện “bên 
nhà” cho tôi nghê, hết chuyện này bắt qua chuyện nọ. Bà 
Nội được nhắc tới nhiều nhứt và những chuyện về bà nội 
được kể đi kể lại thường nhứt.            

Tụi nó kể :            

“Ba đi rồi, mấy bữa sau cơ quan chỗ ba làm việc cho 
người đến kiếm. Tụi con trốn trong buồng, để một mình nội 
ra. Nội nói rằng nội nhờ ba về Tây Ninh rước ông Tư xuống 
bởi vì trên đó đang bị Cao Miên pháo kích tơi bời, tới nay 
sao không thấy tin tức gì hết, không biết ba còn sống hay 
chết nữa. Nói rồi, nội khóc thật mùi-mẫn làm mấy cán bộ 
trong cơ quan tin thiệt, họ an ủi nội mấy câu rồi từ đó 
không thấy trở lại nữa”.            

Rồi tụi nó kết câu chuyện với giọng đầy thán phục : 
“Nội hay thiệt !”.            

Nghê kể chuyện, tôi bồi hồi xúc động. Tôi biết lúc đó 
má tôi khóc thiệt chớ không phải giả khóc như các con tôi 
nghĩ. Bởi vì, trong hai trường hợp dù sự việc xảy ra có khác 
nhau, nhưng hoàn cảnh sau đó vẫn giống nhau y hệt. “Ba 
con Ti đi không biết sống hay chết” vẫn là câu hỏi lớn đè 
nặng tâm tư của má tôi. Bề ngoài má tôi làm ra vẻ bình tĩnh 
để an lòng con dâu và cháu nội, nhưng là một cái vỏ mỏng 
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manh mà trong khi kể chuyện cho các cán bộ, nó đã có dịp 
bể tung ra cho ưu tư dâng đầy nước mắt…           

“Rồi sau đó -tụi con tôi kể tiếp- nội ở lại nhà mình để 
chờ tin tức và cũng để ra tiếp chuyện hàng xóm và chánh 
quyền địa phương, chớ má thì ngày nào cũng đi chùa, còn 
tụi con nội sợ nói hé ra là mang họa cả đám. Lâu lâu, nội về 
Gò Dầu bán đồ rồi mua thịt thà đêm xuống tiếp tế cho tụi 
con. Thấy nội già mà lên lên xuống xuống xê cộ cực nhọc 
quá, tụi con có can ngăn nhưng nội nói nội còn mạnh lắm, 
nội còn sống tới ngày con Ti lấy chồng nội mới chịu thêo 
ông theo bà !”.            

Tôi biết : má tôi là cây cau già - quá già, quá cỗi - nhưng 
vẫn cố bám lấy đất chỉ vì trên thân cây còn mấy dây trầu… 
Hình ảnh đó bỗng làm tôi ứa nước mắt. Thương má tôi và 
nhớ cả quê hương. Cái quê hương tuyệt đẹp của tôi mà Việt 
Cộng đã cướp mất. Cái quê hương mà trên đó tôi không còn 
quyền sống như ý mình muốn, phát biểu những gì mình 
nghĩ, ca tụng những gì mình thích. Ở đó, ở quê hương tôi, tôi 
còn bà mẹ già, bà mẹ tám mươi đã cắt ruột đuổi con đi, bỏ 
quê hương mà đi, để bà còn chút gì hy vọng sống thêm vài 
ba năm nữa ! Bây giờ, vợ con tôi cũng đã đi hết. Má tôi còn 
lại một mình. Thân cây cau giờ đã nhẵn dây trầu, thêm tuổi 
đời một nắng hai mưa. Tôi biết ! Má ơi ! Con biết : cây cau 
già bây giờ đang nhớ thắt thẻo mấy dây trầu non …            

Thêo lời các con tôi kể lại, hôm tiếp được điện tín của 
bạn tôi ở Pháp đánh về báo tin tôi và hai đứa lớn đã tới Mã 
Lai bình yên, cả nhà tưng bừng như hội. Tụi nó nói : “Nội vội 
vàng vào mặc áo rồi quì trước bàn thờ Phật gõ chuông liên 
hồi. Đã giấu không cho ai biết mà nội gõ chuông giống như 
báo tin vui cho hàng xóm !”           

“Mấy hôm sau, bỗng có công-an phường lại nhà. Công 
an đến nhà là lúc nào cũng có chuyện gì đó cho nên nội có 
hơi lo. Thấy dạng tên công an ngoài ngõ, trong này nội niệm 
Phật để tự trấn an. Sau đó, nội cũng kể chuyện ba về Tây 
Ninh rồi nội kết rằng ba đã chết ở trên đó. Rồi nội 
khóc…”            
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Mấy con tôi đâu biết rằng đối với má tôi, dù tôi còn 
sống, sống mà vĩnh viễn không bao giờ thấy lại nhau nữa thì 
cũng giống như là tôi đã chết.          

“ Sau đó nội than không biết rồi sẽ ở với ai, rồi ai sẽ 
nuôi nội, bởi vì má buồn rầu đã bỏ nhà đi mất. Nghê vậy, tên 
công an vội vàng an ủi :            

- Bà cụ đừng có lo ! Rồi chúng cháu sẽ đêm bà cụ về ở với 
chúng cháu. Cứ yên chí !”. Sau khi tên công an ra về, nội vào 
buồng kể lại chuyện đó cho tụi con nghê, rồi nói : “Nội nghê 
thằng công an đòi đưa nội về nuôi mà nội muốn xỉu luôn ! 
Không phải vì cảm động mà vì sợ ! Ở với tụi nó, thà chết 
sướng hơn !”            

Vợ con tôi được đi chánh thức nên hôm ra đi bạn bè 
thân quyến đến chia tay đầy nhà. Lúc mẹ con nó quì xuống 
lạy má tôi để giả biệt -hay đúng ra để vĩnh biệt- tất cả mọi 
người đều khóc. Đó là lần cuối cùng mà má tôi khóc với bầy 
cháu nội. Và tôi nghĩ rằng má tôi khóc mà không cần tìm 
hiểu tại sao mình khóc, chỉ thấy cần khóc cho nó hả, chỉ thấy 
càng khóc thân thể gầy còm càng nhẹ đi, làm như thịt da tan 
ra thành nước mắt, thứ nước thật nhiệm mầu mà Trời ban 
cho con người để nói lên tiếng nói đầy câm lặng.            

Bầy bạn học của các con tôi đứng thành hai hàng dài, 
chuyền nước mắt cho nhau để tiễn đưa tụi nó ra xê ngoài 
ngõ. Tôi hình dung thấy những cặp mắt thơ ngây mọng đỏ 
nhìn các con tôi đi mà nửa hồn tê-dại, không biết thương 
cho bạn mình đi hay thương cho thân phận mình, người ở 
lại với đầy chua xót…            

Mấy con tôi nói : ”Nội không thêo ra phi trường. Nội ở 
nhà để gõ chuông cầu nguyện”. 

-oOo- 

Tôi làm việc ở Côtê d'Ivoirê ( Phi Châu ), cách xa vợ con 
bằng một lục địa, và cách xa mẹ tôi bằng nửa quả địa cầu. 
Những lúc buồn trống vắng, tôi hay ra một bãi hoang gần sở 
làm để ngồi nhìn biển cả. Mặt nước vuốt vê chân cát, tiếng 
sóng nhẹ nghê như thì thào… những thứ đó làm như chỉ dành 
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cho riêng tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy như được dỗ về an ủi. 
Những lúc đó, sao tôi nhớ má tôi vô cùng. Trên đời này má 
tôi là người duy nhứt an ủi tôi từ thuở tôi còn ấu thơ cho đến 
khi trên đầu tôi đã hai thứ tóc. Ngay đến đêm cuối cùng trên 
quê hương, cũng chính trong vòng tay khẳng khiu của má tôi 
mà tôi khóc, khi gởi vợ gởi con… Lúc nào tôi cũng tìm thấy ở 
má tôi một tình thương thật rộng rãi bao la, thật vô cùng sâu 
đậm, giống như đại dương mà tôi đang nhìn trước mặt. Bây 
giờ tôi hiểu tại sao tôi hay ra ngồi đây để nhìn biển cả… 
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Chuyện chẳng có gì hết 

Tiểu Tử 

           Thật vậy, chuyện chẳng có gì hết. Nhưng sao nó cứ đêo 

thêo ám ảnh tôi từ mấy hôm nay. Tôi cứ nghĩ đến nó, nhớ rõ 
từng chi tiết, hình ảnh, từng xúc động trong lòng mình lúc đó. 
Để rồi trăn trở băn khoăn, không biết những người khác – 
những người Việt Nam cũng lưu vong như tôi – có cùng một 
tâm trạng như tôi hay không, nếu họ chứng kiến câu chuyện 
chẳng có gì hết này. Đó là lý do tôi muốn kể lại những gì tôi 
đã nghê thấy cách đây mấy hôm. Và tôi nghĩ : kể lại, chắc sẽ 
làm nhẹ bớt những gì từ bao lâu nay tôi chất chứa trong 
lòng…   

        ...Hôm đó, tôi đi mua đồ ở siêu thị. Sau khi kiểm điểm lại 
những gì mà vợ tôi dặn mua – một danh sách mười mấy món 
– tôi đẩy xê caddiê lại xếp hàng để ra két. Vì đông người nên 
hàng thật dài, kéo sâu vào hành lang giữa hai dải kệ đầy bánh 
kẹo. Tôi đứng ở cuối cái đuôi, kiên nhẫn đợi, bởi vì người xếp 
hàng đã đông mà caddiê của người nào cũng đầy ăm ắp. 

           Phía trước tôi, cách hai người, có ba con đầm tuổi choai 
choai chắc đi chung nên thấy xô đẩy nhau cười nói. Chúng nó 
nói chuyện với nhau, nói lớn tiếng như chúng đang ở ngoài 
đồng và như đứa này cách đứa kia hàng trăm thước ! Một đứa 
bỗng lấy ra một điện thoại di-động bấm nút rồi nói chuyện. 
Vì hai đứa kia đang nói lớn tiếng nên nó phải la lớn hơn để 
người đối thoại mới nghê. Đại khái, nó hỏi : " Hôm qua mày 
đi với thằng nào ? ... Supêr... Ừ ! Ừ !... Thằng Alêx hả ?... Génial 
! ... Ừm ! Ừm ! … Génial ! ... Rồi mày làm sao ?...Ừm ! Ừm !...". 
Bỗng nó rú lên vừa nhảy cẫng vừa hét vào máy : " Ố ! Ố 
!...Supêr ! Supêr ! Génial !... Ờ… Thôi ! Mày gọi lại tao há ! Bye 
! " Nó đóng máy lại mà mắt môi vẫn còn đầy kích động ! Có 
vài người nhìn nó, nhưng cái nhìn dửng dưng. Chẳng thấy có 
ai cau mày hay lắc đầu nhè nhẹ để thấy họ có phản ứng, dù là 
gián tiếp ! Coi như chuyện bình thường… 
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           Tôi thì tôi không chịu được ! Thật là mất dạy. Mà ở xứ 
Pháp này, cái thứ mất dạy như vậy, đầy ! Chẳng còn nề nếp gì 
hết, chẳng còn lễ độ gì hết, chẳng còn kiêng nể gì hết. Loạn ! 

           Chính trong lúc đó tôi nghê phía sau tôi giọng đàn bà 
nói tiếng Việt Nam : " Sophiê ! Đừng làm như vậy ! Mẹ nói 
đừng làm như vậy !". Ngạc nhiên, tôi nhìn lại : đứng ngay sau 
tôi là một thiếu phụ Việt Nam tuổi độ ba mươi và một đứa bé 
gái tóc vàng mắt xanh cỡ  chừng bảy tám tuổi. Thấy tôi nhìn, 
cô ta mỉm cười gật đầu chào, rồi tiếp tục nói với đứa con : " 
Mẹ dạy con làm sao ? Muốn cái gì cũng phải hỏi ý mẹ trước. 
Thứ này ở nhà con còn tới hai hộp lận, ăn chưa hết mà con 
lấy nữa làm gì ?" Đứa bé đứng cúi đầu. Cô ta nói tiếp, giọng 
hơi gằn : " Sophiê ! Nhìn vào mắt mẹ nè !" Đứa bé ngước lên 
nhìn mẹ, đôi mắt xanh chớp chớp. Người mẹ vừa nói vừa chỉ 
hộp bánh nằm trong caddiê : " Con đêm hộp bánh trả lại trên 
kệ hàng cho mẹ ! Đừng làm cho mẹ giận, Sophiê !" Đứa bé làm 
thêo lời mẹ, rồi trở về nắm ống tay áo mẹ giựt giựt nhẹ, giọng 
như sắp ướt nước mắt : " Mẹ đừng giận con, nghê mẹ. Mẹ 
đừng giận con…" 

Ngạc nhiên, tôi nói : " Cháu nói tiếng Việt giỏi quá, há cô 
!". Mẹ nó cười tươi : " Dạ, lúc nào nó nói chuyện với cháu nó 
cũng nói bằng tiếng Việt. Còn nói với ba nó thì nó nói  tiếng 
Pháp". Rồi cô ta quay qua nói với con : "Chào ông đi con". Con 
bé khoanh tay cúi đầu : "Dạ chào ông". Tôi đưa tay xoa đầu 
nó, nói được có một tiếng "Giỏi" rồi nghẹn ngang. Tôi vội 
nhắm mắt quay mặt đi để chê giấu niềm xúc động. Nhắm mắt 
mà tôi vẫn thấy đứa bé khoanh tay cúi đầu chào, một cử chỉ 
rất tầm thường nhưng sao nó bật lên cho tôi hình ảnh quê 
hương, cái quê hương ngàn trùng xa cách ? Từ lâu, rất lâu – 
có lẽ cũng gần ba mươi năm – tôi không còn thấy cái cung 
cách lễ độ đó. Ở Việt Nam, phần lớn các bà mẹ đều dạy con 
như vậy. Bây giờ, trên xứ Pháp xa xôi này, một người mẹ Việt 
Nam trẻ tuổi chẳng những dạy đứa con lai nói rành rọt tiếng 
Việt mà còn dạy cả cung cách Việt Nam nữa. Người mẹ đó bỏ 
xứ ra đi, đã biết mang thêo những gì quí nhứt của quê hương. 
Hình ảnh Việt Nam bỗng ngời lên trước mắt… 
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           Trả tiền xong, tôi quay lại nói : "Thôi ! Chào cô nghên ! 
Thấy cô dạy cháu bé như vậy, tôi thật cảm phục. Ở đây, hiếm 
lắm, cô biết không ?". Cô ta cười : "Dạ ! Có gì đâu? Mình là 
người Việt Nam mà bác. Dạ ! Chào bác". Bé gái đang phụ mẹ 
chất đồ lên quầy cũng ngừng tay nhìn tôi cúi đầu chào… Thấy 
thương quá ! 

           Trên đường về tôi miên man nghĩ tới người thiếu phụ 
trẻ tuổi đó và thấy quí những người như vậy vô cùng. Không 
phải tại vì hiếm mà quí. Mà tại vì nhờ có những người như 
vậy cái gốc Việt Nam vẫn còn, vẫn có trên khắp các nẻo đường 
lưu vong. 

           Rồi liên tưởng nhắc tôi một thằng bạn. Tụi tôi quên thân 
nhau từ nhỏ. Lớn lên, nó làm trong nhà nước, tôi làm hãng 
tư, nhưng vẫn thường gặp nhau. Nó di tản trước tháng tư 75 
rồi định cư ở Pháp. Tôi bị kẹt lại, sống mấy năm trời lận đận. 
Sau đó tôi vượt biên. Rồi cũng định cư ở Pháp. Chúng tôi lại 
gặp nhau ở Paris. Nó làm việc cho nhà nước Pháp, cuộc đời 
ổn định từ lâu. Tôi lêu bêu một dạo rồi trôi qua Phi Châu mới 
có công ăn việc làm. Từ đó, chúng tôi bặt tin nhau… 

           Phải hai mươi năm sau, về Paris tôi mới lại gặp nó. Nó 
có nhà ở dưới tỉnh, cách Paris cả ngàn cây số. Nhân dịp lên 
Paris ở hai ngày để dự đám cưới thằng cháu, nó tìm gặp lại 
tôi ở nhà một người bạn chung. Nói chuyện suốt cả buổi 
chiều vẫn chưa thấy đã. Sau đó, nó biên cho tôi địa chỉ của nó 
trên một tờ giấy nhỏ, tôi nhìn mà nhớ lại thuở thiếu thời. Hồi 
đó, nó là một trong vài thằng viết chữ đẹp nhứt lớp, cho nên 
ông thầy chỉ định nó mỗi buổi sáng vào lớp trước giờ học để 
viết trên đầu tấm bảng đên cái thứ trong tuần và ngày tháng 
năm. Hồi thời đó, được chỉ định như vậy, "hách" ghê lắm ! 
Bây giờ, tuồng chữ của nó vẫn còn đẹp như xưa nhưng cứng 
rắn hơn. 

           Mấy hôm sau, tôi viết cho nó một bức thư dài, nhắc lại 
những kỷ niệm cũ mà hôm gặp lại nhau còn quên chưa kịp 
nhắc. Thằng con tôi bảo tôi viết xong đưa nó đánh vào máy 
vi tính rồi in ra cho tôi. Máy của nó có hệ VNI nên đánh chữ 
Việt Nam được. Tôi nói : "Không ! Ba muốn gởi thư viết tay, 
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nó trang trọng hơn. Ngoài ra, khi bạn của ba cầm lá thư trên 
tay, chưa đọc, chỉ nhìn tuồng chữ thôi, ông ta cũng sẽ thấy 
được ba trong từng nét bút. Còn thư đánh máy, nó không 
mang một bản sắc nào hết, nó cứng ngắt, vô hồn…" 

           Mươi ngày sau, tôi nhận được lá thư hồi âm của nó. Thư 
đánh máy và bằng tiếng Pháp. Tôi cảm thấy thật hụt hẫng. 
Tôi đâu có dè nó "mất gốc" đến độ như vậy ! Tôi chỉ còn nhìn 
ra được thằng bạn tôi ở cái chữ ký, còn lại là một thằng tây 
nào đó chớ không phải một thằng Việt Nam ! Tôi chua xót, 
nhưng cũng ráng đọc cho hết bức thư trước khi thả nó rơi 
vào sọt rác. Tình bạn mà tôi đã dành cho nó từ thời tuổi nhỏ 
chắc cũng đã rơi thêo vào sọt rác, nghê nhẹ như hơi thở dài… 

           Đó ! Câu chuyện không có gì hết mà tôi muốn kể lại. Suy 
cho cùng, chắc nó có mang một "cái gì đó" chớ không phải 
"không có gì hết". Tại vì tôi không thấy. Chớ nếu nó không 
"nói" lên cái gì hết thì tại sao tôi cứ phải nghĩ ngợi băn khoăn? 

           Có lẽ tại vì lâu nay tôi thường nghê người Việt lưu vong 
than đã mất quê hương, mà tôi thì cứ cho là chuyện bình 
thường, chẳng có gì phải suy nghĩ. Chính cái cung cách 
khoanh tay cuối đầu chào của cô bé tóc vàng mắt xanh đã bắt 
tôi phải suy nghĩ. Nếu người Việt lưu vong giống thằng bạn 
của tôi thì đúng là họ đã để mất quê hương thật. Còn như họ 
giống mẹ con người thiếu phụ trẻ tuổi mà tôi gặp trong siêu 
thị thì làm sao nói mất quê hương ? Quê hương còn nguyên 
đó chớ, thể hiện bằng tư duy, bằng ngôn ngữ, bằng phong 
cách đặc thù Việt Nam. Đó là cái gốc mà mình đã mang thêo, 
chỉ cần một quyết tâm gìn giữ, vun bồi là nó sẽ đâm chồi nẩy 
lộc… Còn hay hơn nữa : mình nên bắt chước người mẹ trẻ 
tuổi đó, coi chuyện gìn giữ cái gốc là chuyện tự nhiên, ai ai 
cũng phải làm. Tôi nhớ hoài câu nói của cô ta : "Dạ ! Có gì đâu 
? Mình là người Việt Nam mà bác !". Và tôi tin chắc : một 
người như cô ta chẳng bao giờ than rằng đã mất quê hương!  

           Bây giờ thì tôi thấy "câu chuyện không có gì hết" thật 
sự không phải không có gì hết ! 

 

Tiểu Tử 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

190 
 

Con Mén 
Tiểu Tử 

 

Trong khai sanh nó tên là Loan. Ở nhà gọi nó là con 

Mén, vì hồi sanh nó ra nó chỉ cân được có hai kí lô tư. Bà nội 
nó bồng nó trên tay, nhỏ xíu như một con mèo. Bà cười văng 
cốt trầu : "Đu họ nó ! Thứ gì mà như con chí mén !" Từ đó, gọi 
nó là con Mén luôn. 

Nó bú sữa mẹ, nhưng vì nhà nghèo nên má nó không đủ 
sữa, dặm thêm cho nó bằng nước cháo, cho nên nó không mụ 
mẫm như phần đông các trẻ nít khác. Nó cứ đèo đèo, lớn 
chậm và ốm tong ốm têo. 

         Bà nội nó cưng nó lắm. Bởi vì ba má nó chỉ sanh có con 
trai, một dọc ba đứa, phá phách đánh lộn tối ngày. Bà nội nó 
thèm có một đứa cháu gái, nhẹ nhàng dễ sai dễ bảo hơn. Bà 
thường nói : "Có đứa cháu gái để tao có đi đâu nó thêo nó 
xách giỏ trầu". Một ước mơ rất tầm thường nói lên nét bình 
dị mộc mạc của tâm hồn các bà mẹ quê. Giống như mái nhà 
tranh chỉ cần có bụi chuối sau hè, có ao bèo trước ngõ… Giống 
như con rạch nhỏ, chỉ cần đều đặn có nước lớn nước ròng… 

         Con Mén có thân hình óm o xấu xí nhưng lại có đôi mắt 
sáng, linh động, với cái miệng nhỏ chu-chu cũng dễ thương. 
Bà nội nó nói : "Cái ngữ này lớn lên rồi phải biết. Nó hỗn dàng 
trời !". Nói như vậy chớ bà ưa nhìn nó ngủ sau khi bú, nhả vú 
ra rồi mà miệng vẫn còn nút nút. 

         Quê con Mén ở miệt Hậu giang một làng nhỏ nằm xa tỉnh 
lỵ, xẻ đôi bởi một con kinh đào. Vùng này chưa có đường xê 
chạy, nhưng có nhiều sông rạch nên thiên hạ đi lại bằng ghê 
to xuồng nhỏ. Hoặc đi bộ dọc thêo bờ nước hay băng ngang 
đồng vào mùa ruộng khô. Xa xa, có những chiếc cầu gỗ bắc 
ngang kinh rạch, nối xóm này qua xóm nọ. Cầu gỗ cao lêu-
nghêu, chân dài cắm sâu vào lòng nước như sợ nước lên làm 
ướt thân cầu. Người ta qua lại không cần lan can. 
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         Xóm con Mén tên là xóm Cầu Ngang, một cái tên nghê 
rất thật thà, làm như trên đời này còn có những cái cầu dọc 
vậy ! Xóm nhỏ đó cũng có chợ nhà lồng lợp tôn đơn-sơ. Vây 
quanh chợ là quán cà phê, tiệm chạp-phô, tạp hóa, hàng vải… 
và một tiệm sách, gọi là tiệm sách nhưng chỉ chuyên cho thuê 
tiểu thuyết, truyện tàu. 

         Con Mén sanh ra ở đó. Khi nó biết đi biết chạy, bà nội nó 
lúc nào cũng kè một bên, sợ nó té sông. Vậy mà chẳng mấy 
lâu sau, nó biết lội hồi nào bà nó cũng không hay, nó học lội 
với ai bà nó cũng không biết. Mãi đến một hôm, trời nóng 
bức, con Mén nhảy ùm xuống kinh làm bà nội nó la làng chói-
lói. Đến khi nhìn lại thấy nó lội như rái, bà mừng chảy nước 
mắt. Lòng bà vui lắm nhưng bà cũng chưởi đổng : "Mồ tổ cha 
mày !". Từ đó, con Mén đi đâu một mình bà cũng yên tâm. Bà 
nói : "Nó giống hệt thằng cha nó hồi nhỏ". 

         Lớn lên một chút, con Mén lúc nào cũng ở trần, đi chân 
đất, chỉ mặc có cái quần xà-lỏn ka ki. Nó vẫn ốm tong ốm têo, 
nhưng không thấy nó bịnh bao giờ. Nó chơi với lũ trẻ hàng 
xóm, chơi trò con trai như con trai. Vậy mà bà nội nó vẫn ưa 
nó hơn là ba thằng anh của nó, bởi vì đêm nào nó cũng chui 
vào ngủ với bà. Bà thích vuốt tóc cho nó ngủ và thích nghê 
mùi thơm hơi thở của con Mén, như ngày xưa, hồi còn trẻ, bà 
thích nghê mùi thơm của lúa chín, gió ruộng đưa thoang 
thoảng vào nhà về đêm…   

         Má con Mén mua đầu chợ bán cuối chợ. Kiếm đủ nuôi 
mấy miệng ăn. Nghèo nhưng không đói. Ba nó trốn lính một 
dạo, nhưng rồi cũng bị bắt. Đi quân dịch, làm binh nhì, rồi đi 
luôn không biết chừng nào giải-ngũ ! 

         Ba nó đóng ở đâu miệt Sài-Gòn. Lâu lâu về phép, ở nhà 
được vài hôm. Những hôm  đó, con Mén khoái lắm, bởi vì ba 
nó cũng cưng nó như bà nội nó vậy. Sáng nào, ba nó cũng 
cõng nó ra tiệm cà-phê. Nó ngồi trên ghế đẩu cạnh ba nó, đôi 
mắt chỉ cao hơn mặt bàn một chút. Người lớn hay vò đầu nó, 
làm rối bồng mái tóc bom-bê. Lúc nào nó cũng được ba nó 
gọi riêng cho một tách sữa nhỏ. Sợ sữa nóng, ba nó thường 
sớt ra dĩa cho mau nguội. Nó kê miệng vào thành dĩa, hớp 
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từng hớp nhỏ. Hai bên mép, sữa đóng thành hai đường trắng 
hếu, nhưng mắt nó ngời lên sung sướng. Những lúc đó, con 
Mén đong đưa hai chân như người ta đuổi ruồi… 

         Rồi một hôm, Việt Cộng về xóm Cầu Ngang, bắn phá tơi 
bời suốt một đêm, sáng bữa sau rút đi mất. Thiên hạ bắt đầu 
bàn tán. Trời vừa sụp tối đã đóng cửa cài thên. Đêm đêm nằm 
ngủ phập phồng. Sáng ra nhìn nhau lơ-láo. Nét thanh bình 
xóm nhỏ làng quê mất dạng lần lần. Người ta bắt đầu tản 
cư…    

         Ba nó về, đưa mẹ con nó lên Sài-Gòn. Bà nội nó ở lại. Bà 
nói : "Tao già rồi, đi đâu chi ? Tụi bây lo cho sắp nhỏ đi, đừng 
lo cho tao". Bà nói cứng như vậy chớ lòng bà đau như dao cắt. 
Bà biết : bầy vịt nhỏ và mấy gốc mận gốc xoài không giúp 
được bà thường xuyên lên thăm bầy cháu. Nhứt là con Mén, 
rứt nó đi y như là cắt đi một núm ruột của bà. Hôm đó, bà nội 
con Mén ăn trầu nhiều hơn mọi ngày, hết miếng này là têm 
ngay miếng nọ, mắt nhìn mãi bờ kinh, không nói. Đến khi đưa 
bầy cháu xuống ghê, bà ôm con Mén vào lòng, hôn nó mà bà 
khóc ngất. Bà dúi vào tay nó tờ giấy năm chục đồng xếp nhỏ, 
nói trong nước mắt : "Nội cho con lên trển mua bánh ăn". Nó 
nghê nồng lên mùi cốt trầu, mùi bà nội nó, cái mùi mà nó đã 
quên thở đêm đêm khi gối đầu lên tay bà để đi vào giấc ngủ. 
Nó ôm bà mà khóc như mưa… 

         Ghê đã đi xa, ghê máy nên đi nhanh hơn ghê chèo. Bà nội 
con Mén còn đứng ở bờ kinh, mắt rõi thêo ghê mà nghê như 
người bà bị tê dại. Kinh đào dài tun hút. Ghê đã mất dạng từ 
lâu mà bà vẫn nhìn mãi về phía đầu kinh. Tuốt ở đầu kinh - 
xa lắm  - có một lằn dài gạch ngang, người ta gọi là chân trời…  

--oOo--  

         Ba con Mén hốt hụi vay nợ mua một căn nhà nhỏ vách 
ván lợp tôn ở xóm Bộng, bên kia sông Khánh Hội. Gọi là xóm 
Bộng bởi vì ở đó có cái ống cống thật to để nước ruộng vào 
ra khi nước lớn nước ròng. Dân nghèo tứ xứ tản cư về đây, 
ngày một nhiều, nhà nho nhỏ cất dọc cất ngang, mọc lên như 
nấm. Cứ có chỗ trống là cất chên vào. Ngoài mặt lộ hết đất, họ 
cất tràn ra ruộng. Nhà này tựa vào nhà kia như sợ ngã, sát 
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nhau đến độ không còn chỗ để làm đường đi ! Muốn vào xóm, 
có đoạn đi trên bờ đê – gọi là đê nhưng là bờ ruộng cũ bây 
giờ người ta bồi rộng ra thêm một chút – có đoạn đi trên mấy 
tấm ván gập gềnh bắc ngang đường nước, có đoạn phải bước 
hẳn vào nhà người ta để đi qua. Nhà lụp-xụp thấp lè-tè nên 
cứ phải cúi lom-khom, có khi bước cạnh vợ chồng người ta 
đang nằm ngủ trong nhà, dưới đất ! 

         Mái nhà con Mén thuộc vào hạng cũng khá cao trong 
xóm. Ba nó phải đưa tay thẳng lên mới đụng. Nhà nó được lót 
gạch bông phần nền đất, còn nửa phần sau là đóng cừ lót ván. 
Ông chủ cũ nói với ba con Mén : "Làm tới đó tôi hết tiền. Thôi 
thì tạm một khúc nhà sàn, chừng nào cậu muốn, cậu đắp nền 
thêm". Rồi ông đứng trên sàn nhún-nhún : "Ván còn tốt, còn 
chịu được năm ba mùa lận". Năm ba mùa đây có nghĩa là năm 
ba mùa nước ngập. Những hôm mưa nhiều, nước không chảy 
kịp ra sông, nước lên lé-đé mặt sàn. Có nơi nước tràn vào nhà, 
ngập mấy hôm mới rút. Những hôm đó, người ta trêo hết đồ 
lên nóc, trêo vài cái võng để ngủ tòn tên giữa vời… 

         Nhà con Mén không có đồ đạc gì nhiều : một vài cái rương 
chất trong một góc, một cái tủ nhỏ kê sát vào vách, quần áo 
máng trên mấy cây đinh đóng trên vách đối diện, bếp dầu hôi 
sóng chén dồn vào một góc phía sau. Cái gì cũng tấn vào vách 
vào góc để chừa khoảng trống giữa nhà dùng làm chỗ ăn chỗ 
ngủ. Phía sau nhà là sàn nước lộ thiên. Nước chứa trong hai 
thùng phi nhà binh màu cứt ngựa mà ba con Mén xin từ đơn 
vị đêm về. Tắm rửa giặt giũ ở đó, và về đêm, phóng uế cũng 
ở đó luôn. 

         Khu này không có điện nước. Cho nên nhà nào cũng có 
vài cây đèn dầu hôi và đôi ba thùng phi. Mỗi ngày, có xê xi-tẹt 
đến bán nước- người ta gọi là "đổi nước" – Họ kéo ống cao-
su nhỏ bằng cườm tay, chắp nối thật nhiều khúc mới đủ dài 
để vào sâu trong xóm. Tiếng máy bơm của họ kêu thật lớn, 
xành xạch xành xạch điếc tai. Nhưng cũng nhờ nó mà người 
trong xóm biết là xi-tẹt nước đến rồi ! Xi-tẹt nước chỉ  "làm 
ăn" trong mùa nắng thôi… 
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         Về đây, con Mén ngủ với ba nó, ngủ trên võng. Má nó và 
ba thằng con trai ngủ dưới gạch. Đêm đầu, con Mén không 
chịu ngủ, cứ đòi về bà nội. Nó ngồi bẹp dưới đất, khóc ư-ử. 
Lâu lâu gọi một cách thảm não : "Bà nội ơi !" Tiếng "ơi" của 
nó kéo dài ra, làm má nó cũng nhớ nhà nhớ đất, nước mắt 
chảy quanh. Ba nó thổi tắt đèn, vói tay ôm nó vào lòng, nằm 
trên võng đong đưa dỗ : "Nín đi con, nín. Ngủ với ba cũng 
giống như ngủ với bà nội chớ gì. Rồi mai mốt bà nội con lên 
ở với con nghên". Tiếng "nghên" bỗng nghẹn ngang nơi cổ, 
ba nó kềm lắm mới khỏi phải nấc lên. Tuy nhiên, trong bóng 
đêm, nước mắt cũng âm thầm chảy dài trên má…  

--oOo--  

         Mỗi ngày, ba con Mén đi làm trong đơn vị, sáng đi chiều 
về, đi bằng xê buýt. Má nó chưa quên nước quên cái nên ở 
nhà vá áo nấu cơm. Anh êm tụi nó lân la làm quên lũ nhỏ 
trong xóm. Dù ở giữa lòng thành phố, trò chơi của tụi nó vẫn 
mộc-mạc thô-sơ như thuở còn dưới ruộng : bắn bi, búng dây 
thun, lấy nút khoén làm mề-đai hay in cát giả làm bánh. 

         Ít lâu sau, má con Mén được người hàng xóm giới thiệu 
vào làm phu trong nhà máy vê chai bên kia sông. Mới đầu còn 
bỡ ngỡ, làm sai làm trật. Chiều nào về, má nó cũng buồn thiu, 
ra ngồi trên sàn nước, nhìn khoảng trời mở ngỏ trên cao, lâu 
lâu thở dài. Nhưng lần hồi má nó cũng quên tay, thêm tánh 
siêng-năng cần-cù, nên mấy thầy giám thị cũng thương tình 
nâng đỡ. Nhờ vậy má nó mới vững lòng tin ở ngày mai. Ngày 
mai, đối với ba má con Mén, thật là giản dị : "Chừng yên, mình 
về dưới bà nội tụi nhỏ, lảnh mấy công ruộng mà làm cũng dư 
sống". Cái hình ảnh của ngày mai đó, người tản cư nào cũng 
nghĩ giống như nhau : yên rồi về quê làm lại cuộc đời. Họ đã 
rời làng bỏ xóm ra đi, đi để còn sống mà trở về, nhưng họ vẫn 
mang thêo trong lòng gốc dừa cây cau chậu kiểng. Họ không 
bám được đất, nhưng họ không để mất được gốc. Chính tình 
cảm quê hương sâu đậm đó đã giúp họ can-đảm nhận chịu 
cuộc sống tạm bợ ngày hôm nay. Ngày qua ngày, họ mớm 
niềm tin bằng hy vọng. Và ngày qua ngày họ nuôi hy vọng 
bằng niềm tin ! Cứ lẩn-quẩn loanh-quanh như vậy cho đến 
một ngày nào đó - chưa phải là cái ngày mai chờ đợi - người 
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già tắt thở với niềm tin và trẻ con lớn lên không biết phải hy 
vọng ở cái gì… Chỉ còn thế hệ của ba má con Mén là lây lất 
sống trong lòng đô thị, ví mình như cây chùm gởi, còn biết 
thế nào là niềm đau quê hương nhưng vẫn mỏi mòn chờ đợi 
: "Ngày mai… Ngày mai, rồi trời sẽ lại sáng". 

 --oOo-- 

          Mấy anh con Mén đều được đi học, chỉ có nó là chưa. Có 
lẽ tại vì nó gầy còm nhỏ thó nên ba má nó quên tuổi thật của 
nó đi, cứ nghĩ : "Sang năm là đến phiên con Mén". Nhưng rồi 
nó vẫn còi-còi như vậy hoài, có lẽ còn lâu mới đi học ! 

         Buổi sáng, ăn cháo xong là cả nhà đi hết. Con Mén ở lại 
coi nhà. Tiếng là coi nhà chớ lúc nào cũng thấy nó la-cà ở 
hàng xóm, làm bánh giả, búng dây thun. Nó búng dây thun 
giỏi nhứt xóm. Đã khéo tay lại biết tính toán nên ngày nào nó 
cũng ăn của trẻ con cùng lứa rất nhiều dây thun. Về nhà, nó 
cho vào túi ni-long cất kỹ, bởi vì vòng dây thun là "tiền" của 
tụi nhỏ. Năm vòng thun "mua" được cái nút khoén lô-canh 
(la-vê, nước ngọt) mười vòng thun một nút khoén ngoại quốc 
(các loại chai nhập cảng) và phải tới hai chục vòng thun mới 
có được lon cô-ca không, thật hấp dẫn với nền đỏ tươi in chữ 
trắng… Vòng thun có giá trị như vậy cho nên đứa nào cũng 
ráng kiếm cho thật nhiều. Rồi cũng giấu kỹ. Rồi cũng đếm tới 
đếm lui, y như người lớn đếm tiền thật. 

         Một buổi mai, con Mén mang bọc dây thun ra đầu ngõ 
tìm bạn. Ở đây, có một quán cà-phê hủ tiếu và vài hàng quà 
bánh điểm tâm. Một bà già bán xôi thấy bọc ni-long dây thun 
con Mén nhét tòn ten ở lưng quần, bèn hỏi :"Dây thun đâu 
nhiều vậy cháu ?". Nó trả lời là dây thun của nó. Bà ta cười 
hiền hòa : "Vậy hà. Chớ cháu có bán dây thun hôn, bà mua 
cho. Để cột mấy bọc xôi ý mà". Ở đây, mấy người đi làm sớm 
không có thì giờ ăn sáng, ghé qua mua gói xôi mang thêo để 
lúc nào tiện thì mở ra ăn. Xôi vẫn được gói bằng lá chuối, 
nhưng sau đó được cho vào bọc ni-long có sợi thun thắt lại. 
Vừa sạch vừa gọn. 

         Nghê hỏi, con Mén phân vân. Tới tuổi này, nó chưa biết 
đi mua một cái gì  bằng tiền thiệt hết. Huống chi nói đến 
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chuyện bán ! Nó chỉ biết giả mua giả bán nút khoén, hộp lon, 
trong thế giới trẻ con nhiều  tưởng tượng của nó thôi. Tiền 
thiệt thì nó chỉ biết có tờ giấy năm chục đồng mà bà nội nó 
cho nó hồi đó. Nó đưa má nó cất rồi nó quên luôn tới giờ. Thật 
ra, nó chỉ biết tờ giấy đó là tiền nhưng chẳng biết giá trị là 
bao nhiêu và cũng không biết dùng tiền đó để làm gì. Bởi vì, 
trong xã hội trẻ con của nó, chỉ có dây thun là có giá ! 

         Thấy nó đứng ngớ ra mà miệng cười mỉm mỉm, bà bán 
xôi hiểu ngay, nên đề nghị : "Như vầy nghên : cháu cho bà túi 
dây thun, bà cho cháu cục xôi bự này nè". Nó nhìn thêo tay bà 
chỉ : mèng ơi ! cục xôi bằng "bắp đùi" nằm trong lá chuối xanh 
láng mướt, ló ra hai đầu vàng hực có mấy miếng dừa lòi ra 
trắng hếu. Nó nuốt nước miếng, gật đầu. Vậy là lần đầu tiên 
con Mén biết thế nào là buôn bán trong xã hội của người lớn 
. 

         Từ đó, nó thường đêm túi ni-long dây thun ra ngõ "mua" 
xôi. Bà bán xôi thương nó lắm, bởi vì lần nào nó mở hàng bà 
cũng đều bán đắt. Nhiều hôm vắng nó bà cũng nhớ. Những 
hôm đó, con Mén "hết tiền". Nhưng thèm xôi, có khi nó cũng 
mò ra đầu ngõ, đứng xa xa nhìn thau xôi của bà lão. Thau xôi 
được phủ kín lá chuối, nhưng trong tưởng tượng nó cũng 
thấy được màu xôi vàng hực ! Thấy tội nghiệp, một hôm bà 
bán xôi gọi nó lại, đưa nó tờ giấy bạc : "Nè ! Lấy tiền này mua 
xôi mở hàng cho bà đi cháu". Nó làm thêo như cái máy. Bà 
bán xôi cảm động, kéo nó ngồi xuống cạnh bà. Nó ăn xôi, mắt 
ngời lên sung sướng. Nó ốm nhom nhưng gương mặt nó thật 
kháu khỉnh. Mái tóc bom-bê cắt ngắn làm cho cổ nó dài ra. Bà 
vuốt tóc nó, nghĩ : "Con nhà ai mà dễ thương quá !". Được bàn 
tay khẳng khiu của bà già vuốt tóc, bỗng nhiên con Mén nghê 
nhơ-nhớ một cái gì. Một cái gì không rõ lắm nhưng là một cái 
gì thật quên thuộc. Hình như là một cảm giác êm êm, khoái 
khoái, một cảm giác mà từ lâu- rất lâu - nó không nghê thấy 
nữa. Nó mang máng nhớ một cái gì xa thật xa, một hình ảnh, 
một cái tên, một người… Nó ngừng nhai, miếng xôi trong 
miệng đội phồng một bên má. Nó nhìn lên mặt bà bán xôi : 
má hóp, trán nhăn, tóc lưa thưa bạc. Đúng lúc đó, từ tiềm thức 
của nó bật lên hình ảnh của bà nội nó. Chỉ trong có một giây 
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mà nó nhớ lại hết : từ bàn tay vuốt tóc, từ cánh tay gối đầu, 
từ mùi cốt trầu hăng-hăng mà nó ghiền thở đêm đêm để ngủ. 
Nó nghe nghẹn ở ngực. Nó nghê như muốn khóc. Môi dưới 
nó trề ra. Miệng nó méo xệch. Nó buông cục xôi, đứng lên 
chạy ù vào ngõ. Vừa chạy, vừa kêu từng tiếng thật rã-rời : 
"Bà…nội…ơi… !" Tiếng "ơi " của nó kéo dài ra trong xóm, nức 
nở như một đường cày trên mặt ruộng… 

--oOo-- 

         Việt Cộng về chiếm hết mấy làng, trong đó có xóm Cầu 
Ngang của con Mén. Ít lâu sau, có tin bà nội nó chết. Ba má nó 
không dám về chịu tang, chôn cất, phần vì không có tiền, 
phần vì sợ Việt Cộng. Ba nó lấy một cái rương kê vào giữa 
vách, đặt lên đó một chén gạo và hai cây đèn cầy. Đốt đèn, đốt 
nhang cắm vào chén gạo, xong, ba má nó vừa lạy vừa khóc. 
Lần đầu tiên con Mén thấy ba nó khóc. Không biết gì, nhưng 
sao nó cũng muốn khóc thêo. Mấy thằng anh nó ngồi xếp 
bằng một hàng, im thin thít. Sau đó, ba nó ôm nó vào lòng, 
ngồi nhìn khói nhan và hoa đèn lâu thật lâu. Nó hết nhìn cái 
rương lại nhìn mặt ba nó.Tự nhiên nó thấy thương ba nó vô 
cùng. 

         Mãi sau này con Mén mới biết cái rương đó là bàn thờ  bà 
nội nó. 

--oOo-- 

         Bây giờ, con Mén cũng được đi học. Bây giờ, ba nó cũng 
sắm được chiếc xê đạp để đi làm. Má nó thì vẫn đi đò ngang 
để qua nhà máy vê chai. Mấy anh nó, vì trường cũ hết lớp 
phải qua trường khác xa hơn, vẫn đi bộ. 

         Má nó đã lên cấp thợ, nhờ vậy mà trong nhà thấy dễ thở 
hơn, sắm thêm một số đồ đạc và má nó có đêo một sợi dây 
chuyền… Chớ ba nó thì vẫn còn lẹt-đẹt ở cấp binh nhì, loại 
binh nhì dùng sai vặt trong văn phòng, đơn vị. 

         Nhờ đi học, con Mén mới biết nó tên thật là Loan. Hôm 
đưa nó vào trường, ba nó dặn : " Khi nào cô giáo điểm danh, 
kêu Lê-thị-Loan thì con hô lớn lên có mặt. Nghê con ! "Nó 
ngạc nhiên : "Ủa ? Con tên là Mén mà !" Ba nó phải giải nghĩa 
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rằng Loan là tên trong còn Mén là tên ngoài, ra đường mình 
lấy tên ngoài chớ vào trường là phải lấy tên trong vân vân… 
Đối với nó, ngoài trong gì lộn xộn quá. Nó chỉ biết rằng tên 
Loan nghê thật dễ thương nhưng lạ hoắc, còn Mén thì thật là 
quên tai. Tuy nhiên, có cái tên dễ thương, nó cũng nghê lòng 
phơi-phới. 

         Nhờ đi học, con Mén hết ở trần, hết đi chân đất, nhưng 
tóc vẫn hớt bom-bê cao. Nó đội nón vải có bo như tai bèo, 
mặc áo trắng tay phùng quần dài đên, chân mang dép Nhựt. 
Bây giờ, thật sự nó mới có nét con gái ! Ba nó nhìn nó trìu 
mến : "Mẹ họ ! Con gái của ba coi cũng đặng ớn !" Rồi ba nó 
hôn nó đầy mặt. Nó rút cổ lại vì nhột, cười khúc-khích. Tình 
thương đâu đó bỗng trào dâng miên man. Giống như nước 
triều lên ôm xóm Bộng, âm-thầm nhưng thật là chan-chứa. 

         Con Mén càng lớn, ba nó càng cưng nó nhiều. Bởi vì nó 
thông minh, học giỏi. Và bởi vì nó mang nhiều nét của bà nội 
nó. Ba nó thường nhìn nó, nói : "Thứ gì mà giống bà nội như 
in !" Điều mà ba nó không để ý là con Mén còn giống bà nội 
nó ở chỗ hay chửi đổng "Mồ tổ cha nó !" mỗi khi nó bực mình 
chuyện gì. Có lẽ tại vì nó chửi lầm-bầm nên ba nó không nghê. 

         Mấy anh con Mén đi học buổi sáng, nó đi học buổi chiều. 
Thành ra lúc nào trong nhà cũng có đứa  học ê a, đứa nằm 
sấp xuống gạch nắn-nót làm bài. Hầu hết tụi nhỏ trong xóm 
đều học chung một trường, nên đi và về cùng một lúc, đứa 
trước đứa sau đi thành một hàng dài. Đến khi tụi nó học bài 
cũng nghê uềnh-oang như tiếng ễnh-ương vào mùa nước nổi. 

         Trưa, con Mén cuốc bộ đi học. Chiều ba nó đi làm về, đạp 
xê ghé ngang trường rước nó. Những lúc đó nó thấy hãnh-
diện vô-cùng. Ngồi trên bọt-ba-ga, cặp táp đêo lủng lẳng ở cổ, 
hai bàn tay nhỏ nắm lấy dây nịt của ba nó để giữ thăng-bằng, 
nó nói chuyện huyên-thuyên, hỏi ba nó đủ thứ. Ba nó lúc nào 
cũng có câu trả lời, cũng góp vào câu chuyện rất hào hứng 
chớ không phải ậm-à ậm-ừ. Cho nên, đối với nó, trên đời này 
chỉ có ba nó là nhứt ! 

         Vậy mà thời gian sau này, ba nó bị cấm-trại liên-miên. 
Nó đành đi học một mình và về một mình. Tối, nó ngủ một 
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mình ên trên võng. Bây giờ nó lớn, nên không gào khóc 
như  thuở nó mới xa bà nội nó. Nó biết xấu hổ, nên úp mặt 
vào chiếc áo nhà binh của ba nó âm thầm khóc rấm-rứt. Rồi 
một lúc nó cũng ngủ thiếp đi, ôm chiếc áo như ôm lưng ba nó 
vậy. 

--oOo-- 

         Việt Cộng tràn về chiếm hết miền Nam. Mấy ngày cuối 
cùng của tháng tư 75 thật là kinh hoàng. Thiên hạ rần-rần, 
nhốn-nha nhốn-nháo. Ba con Mén chạy bộ về đến nhà, mồ 
hôi mồ kê, mặt xanh như tàu lá, chỉ mặc có cái quần đùi. Ba 
nó hổn-hển nói với má nó : "Mẹ họ ! Trong khi lộn-xộn, thằng 
nào nó đớp cha nó chiếc xê đạp của anh, làm anh chạy bộ về 
muốn tắt thở ". Má nó lo lắng : "Còn quần áo của anh đâu ?" 
Ba nó nhăn nhó : "Cởi liệng cha nó rồi. Mặc để Việt Cộng nó 
bắn thấy tiên tổ à !". Rồi ba nó phun nước miếng cái phụt như 
phun một cái gì thật đắng. Má nó vội đưa cho ly nước, ba nó 
cầm lấy, uống ừng-ực như người bị mắc xương, mắt lồi ra 
căm phẫn. Không biết Việt Cộng ra sao, nhưng thấy ba nó tả-
tơi như vậy con Mén cũng phát tức. Nó lầm-bầm chưởi đổng 
: "Mồ tổ cha nó !" 

--oOo--  

         Ít lâu sau, con Mén đã biết Việt Cộng là gì. Nó cũng bắt 
chước người lớn, gọi trổng là "họ", chớ không hiểu rằng tiếng 
"họ" mà người lớn dùng có ý nghĩa mỉa-mai cay đắng, bởi vì 
bây giờ mới thấy giữa "họ" và "mình" có quá nhiều dị-biệt. 

         "Họ" bây giờ tên là "cách-mạng". Ba con Mén bây giờ bị 
"họ" gọi là "ngụy quân". Má con Mén bây giờ lúc nào cũng tự 
xưng là "vợ ngụy" mặc dù thuộc thành phần công nhân lao 
động. 

         Xóm Bộng bây giờ cũng đổi thay bề mặt. Vựa gạo của chú 
Chành -người Tàu- bị tịch thu để biến thành trụ sở "Ủy ban 
nhân dân". Người lạ ở đâu về đó làm chủ tịch, thơ-ký. Chú 
Năm hớt tóc đầu ngõ bỗng thành ông "tổ trưởng", còn bác 
Bảy thợ hồ được thiên hạ gọi bằng "tổ phó an ninh". Chỉ có 
dân trong xóm vẫn còn là dân trong xóm ! Thiên hạ "nhong 
nhóng" đợi một thời gian coi tình hình ra sao, nhưng rồi ít 
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lâu sau cũng chẳng thấy ai rục rịch dọn về quê về làng. Mong 
ước bình dị "yên rồi, về quê sanh sống" - một mong ước được 
chắt chiu nuôi dưỡng từ bao nhiêu năm - bây giờ giống như 
bọt nước bờ sông từ từ tan rã. Cái "Ngày mai trời lại sáng" 
bây giờ thật sự chỉ là một giấc mộng ! Thiên hạ thường chép 
miệng : "Ở dưới quê họ cũng tịch thâu hết rồi. Về làm cái khỉ 
gì ? Ở đâu cũng vậy thôi !". Dân tản cư bỗng thấy mình như bị 
mồ côi, vĩnh-viễn bị cắt đứt với gốc dừa cây cau chậu kiểng. 
Từ thân chùm gởi họ đã trở thành đám lục-bình. Xóm Bộng 
mặc-nhiên thành điểm tựa để đám lục bình bám vào đó làm 
một quê hương , đất đứng. 

         Người trong xóm bây giờ thấy gần gũi nhau hơn. Làm 
như là không phải dân tứ xứ đến đây, mà như là tất cả đều 
sanh trưởng ở xóm Bộng. Bây giờ họ mới nhận thấy rằng họ 
giống nhau từ suy-tư đến nếp sống, từ cách ăn mặc đến lời lẽ 
nói năng. Họ không biết rằng biến thiên của thời cuộc đã cho 
họ có một đối tượng - thế giới cộng sản và con người cộng 
sản - để nhận-xét và so-sánh. Đối tượng đó bây giờ thật rõ 
nét, không còn được ngụy-trang bởi những mỹ-từ. Cho nên 
họ nhìn thấy không điểm nào giống họ hết, từ con người đến 
phong tục tập quán. Tự nhiên, họ cùng đứng về một phía và 
họ còn thấy cần tựa vào nhau để sinh tồn. Cũng giống như 
nhà của họ ở : phải xây cất bám vào nhau, kèo cột câu vào 
nhau, phên vách nối vào nhau để đứng vững. Xóm Bộng chưa 
bao giờ biết bão lụt, nhưng trong nội tâm người xóm Bộng 
bây giờ đang bão lụt tơi-bời…  

--oOo--  

         Ba con Mén đi học tập ba hôm rồi về nằm nhà gác tay lên 
trán. Má nó vẫn đi làm. Anh êm nó vẫn đi học. 

         Thời gian sau, ba nó cũng kiếm được việc làm ở bến tàu 
Khánh-Hội, sáng đi chiều về. Đêm đêm, ba má nó thay phiên 
nhau đi họp phường hoặc họp tổ. Lâu lâu, thằng anh lớn của 
nó đại-diện ba má ra phòng họp ngồi cho có mặt. Những lúc 
đó, thấy nó mang thêo hoặc quyển sách hoặc cuốn tập để 
thừa dịp có đèn sáng mà học bài cho ngày hôm sau… 
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         Bỗng một đêm, công an khu-vực cầm đèn bấm đưa bộ 
đội đến bắt ba con Mén dẫn đi. Cả xóm nhốn-nháo trong bóng 
tối. Má nó chạy thêo kêu khóc, trợt bờ đê té lên té xuống. Đến 
đầu ngõ có đèn sáng, ba nó nói với má nó : "Chắc họ bắt lầm, 
chớ anh không có làm gì hết. Êm yên tâm." 

         Ở nhà, mấy anh êm nó thắp đèn rồi ngồi nhìn nhau mếu-
máo. Hàng xóm thay nhau đến ngồi với tụi nó cho đến khi má 
nó trở về, đầu cổ bơ phờ quần áo lấm lêm bùn đất. Họ an ủi 
má nó, xì-xầm bàn-tán cho tới khuya mới ra về. 

         Đóng cửa tắt đèn từ lâu mà con Mén nằm trên võng còn 
nghe má nó khóc thút-thít. Nó cảm thấy thương má nó, 
thương ba nó. Rồi nó đâm tức giận mấy thằng công-an bộ-
đội. Kềm không được, nó buột miệng chửi lớn :"Mồ tổ cha nó 
!". Tiếng của nó lanh-lảnh, sắc bén, rạch bóng đêm như một 
lưỡi dao lam. Má nó giật mình, ngừng khóc, vói tay mò-mẫm 
rờ đầu nó. Nó nắm lấy bàn tay áp vào một bên má như muốn 
chia sớt niềm đau. Má nó bỗng nghê bàn tay mình ươn-ướt. 

         Mấy hôm sau, vẫn không thấy ba nó về. Trái lại, công an 
khu vực đến thăm má nó thường hơn. Và lần nào cũng 
khuyên : "Chị cứ yên tâm. Nếu nhà nước xét thấy anh ấy 
không có nợ máu với nhân-dân, anh ấy sẽ được thả về thôi. 
Ta sáng suốt chớ không ác-ôn như ngụy đâu, chị ạ !" 

        Ít lâu sau, có tin ba con Mén bị đưa đi học tập cải-tạo ở 
đâu ngoài Trung. Má nó khóc hết nước mắt. Tên công-an khu-
vực lại đến nhà khuyên : "Đi học tập chớ đi tù đâu mà chị sợ. 
Cứ học tập tốt là được về ngay thôi. Yên chí !" Thoáng nghê 
như vậy, con Mén tức cành hông. Nó nhìn tên công-an chỉ có 
nửa con mắt!  

--oOo--  

         Má con Mén bị "họ" cho nghỉ việc. Gọn như liệng một 
món đồ vô dụng vào sọt rát ! Tên thủ-trưởng gọi má nó vào 
văn phòng, nói bằng một giọng trắng nhách như vôi : "Tập 
thể đã nhất trí cho chị nghỉ việc ngay từ bây giờ, bởi vì chị 
không còn đủ điều-kiện để phục-vụ nhân-dân nữa. Chị lấy 
hết đồ đạc của chị rồi đi về đi."Đồ đạc là cái áo, cái khăn lông, 
cái nón lá và đôi dép cao su đúc. Một tên an-ninh đi thêo đến 
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cổng, dặn : "Chị đừng trở lại đây làm gì nữa. Không tốt đâu". 
Má nó lầm lủi đi, chẳng nói chẳng rằng. Cũng chẳng nhỏ một 
giọt nước mắt. Bởi vì má nó đã chuẩn bị tinh thần từ ngày 
biết tin ba nó đi học tập cải tạo. Dưới chế-độ cộng-sản, đã là 
vợ con của "ngụy " là phải biết dọn mình chịu đựng sự kỳ-thị 
của kẻ cầm quyền… 

         Khi má con Mén về đến nhà thì tụi nhỏ đã đi hết, đứa đi 
học, đứa đi lao-động trong trường. Má nó bèn dọn dẹp đồ đạc 
rồi nấu cơm một cách thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hết. 
Bình thường, má nó không về giờ này, nên hàng xóm để ý. Vài 
người chạy sang hỏi han như trong gia đình : "Bộ có chuyện 
gì sao mà má con Mén về nhà giờ này vậy ?" Hỏi, nhưng trong 
lòng họ đã đoán ra câu trả lời hết chín  phần mười. Má nó 
cũng nghê an-ủi : "Dạ thì họ đuổi chớ sao ! Ngụy mà ! Kể số gì 
?" Rồi má nó cười thật mỉa mai. Một bà già phát tức, phun cốt 
trầu cái phẹt : "Hứ ! Cái giống gì mà thiệt vô nhân đạo. Người 
ta đã nghèo, một thân một mình làm nuôi bầy con mà cũng 
đuổi cho đành !" Một bà khác thêm vào : "Thôi đi ! Nói gì cái 
thứ đó !  Mồ ông mả cha của tụi nó mà tụi nó còn coi không 
ra gì thì nói chi tới bà con mình". Nghê mấy tiếng "bà con 
mình" bỗng nhiên má con Mén mủi lòng, chảy nước mắt. Từ 
ngày bỏ xóm Cầu Ngang tạm cư ở xóm Bộng này, mặc dù có 
chồng con ở một bên, má nó vẫn nghê bơ-vơ lạ-lùng. Má nó 
thấy thiếu con kinh đào bờ đê thẳng tấp, thiếu chiếc cầu gỗ 
nhón cao chân dài, thiếu màu vàng ruộng lúa, thiếu mùi thơm 
bông cau, thiếu họ-hàng ruột thịt… Những thứ mà má nó đã 
thở từ những hơi thở đầu đời. Những thứ mà má nó đã nhìn 
từ khi nụ nhìn biết phân biệt. Tất cả, tất cả đã trở thành nhịp 
sống của chính bản thân của má con Mén. Mất đi những thứ 
đó, má nó cảm thấy như bị tách biệt ra khỏi cuộc đời này… 
Xóm Bộng tuy hiền, nhưng trước đây người cùng xóm đối xử 
với nhau còn nhiều dè-dặt, ít qua lại với nhau, gặp nhau chào 
hỏi xã-giao lấy lệ. Do đó, mặc dù sống trong xóm nhỏ đông 
người, má con Mén vẫn thấy như mình sống lẻ loi giữa đồng 
giữa ruộng. Niềm đau đó má nó dìm sâu trong nội tâm từ bao 
lâu nay, bây giờ mấy tiếng "bà con mình" thật chất-phác 
nhưng thật gần gũi, thật đậm đà tình lân lý, đã mở ngỏ khơi 
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nguồn. Má nó khóc mà nghê lòng thật ấm-cúng và cũng thật 
là thênh thang trải rộng. Giống như ruộng lúa xóm Cầu Ngang 
được ươm vàng dưới nắng, cuối mùa mưa…  

--oOo--  

         Biết thân phận mình không làm sao tìm được việc làm 
ổn định, dù làm phu quét đường đổ phẩn, má con Mén cầm 
thế  một mớ nữ trang quần áo rồi đi buôn đầu chợ bán cuối 
chợ. Tưởng giống như ngày xưa ở dưới quê, té ra thật là chật 
vật. Ở đây và bây giờ, có một trăm người bán nhưng không 
có một vạn người mua. Quá nhiều người bán bởi vì những 
người này một số không chịu đi làm cho chế độ, một số bị chế 
độ sa thải đành buôn bán lắt nhắt để kiếm sống. Quá ít người 
mua bởi vì thiên hạ không còn tiền… 

         Anh êm con Mén cũng đã nghỉ học, ở nhà giúp má tụi nó 
bằng cách đi bươi đống rác lượm vê chai, giấy vụn, bao ni 
lông… Má con Mén cắt bao bố tời may lại thành túi nhỏ cỡ 
bằng ba giỏ đi chợ, có hai quai để tụi nó mang vào vai vào cổ. 
Mấy đứa lớn mang ba túi mỗi đứa, mấy đứa nhỏ tùy bữa mà 
đêo khi một khi hai. Đứa nào cũng cầm một quê sắt đầu uốn 
cong như cái móc. Thằng lớn hay đùa : "Tụi mình bây giờ 
thành Cái Bang hết. Tao là trưởng lão ba túi, còn tụi bây là đệ 
tử. Mỗi ngày tủa ra đi hành hiệp trên mấy đống rác thành phố 
Hồ Chí Minh quang vinh !" Rồi tụi nó cười vui như chẳng biết 
phiền lụy là gì. 

         Má con Mén thì khác. Ưu tư nằm ngay trong ánh mắt nụ 
cười. Những đêm trằn trọc đã đào sâu đôi má. Càng ngày, con 
người càng héo hon. Tuy nhiên, chẳng bao giờ nghê má nó 
mở miệng than một lời. Thấy tội nghiệp, hàng xóm thừơng 
qua thăm mẹ con con Mén để phụ tụi nhỏ lựa ra và xếp riêng 
thành đống miểng chai thêo miểng chai, ni long thêo ni long, 
giấy thêo giấy v.v… Lâu lâu họ cũng mang cho vài khúc mía, 
trái dừa hoặc mấy nhúm tôm khô. Có gì cho nấy, không còn 
nề hà dở ngon hay nhiều ít. Má con Mén đều nhận hết, không 
bao giờ từ chối đẩy đưa. Bây giờ, làm như là người ta sống 
thật tình với nhau hơn hồi trước. Làm như là thiên hạ cần có 
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nhau như hơi thở cần cho cuộc đời. Có lẽ bởi vì họ đã mất tất 
cả những gì họ đã có, bây giờ họ chỉ còn lại có nhau thôi… 

         Lần hồi rồi má con Mén cũng phải bán đi chút đỉnh đồ 
đạc trong nhà để đủ có miếng ăn cho lũ nhỏ. Lúc này tụi nó 
lớn thấy rõ, mặc dù ăn uống kham khổ. Mấy bà hàng xóm 
thường nói : "Trời sanh, trời nuôi". Mà thật, tới con Mén cũng 
cao lên, tuy vẫn còn gầy. Tay chân hơi ghẻ lở nhưng gương 
mặt vẫn kháu khỉnh nhờ mái tóc vẫn hớt bom-bê cao. Nó 
không chịu để tóc dài. Mỗi lần má nó đề nghị "Để tóc dài đi 
con cho nó thành con gái" nó lắc đầu nguầy nguậy, tóc bom-
bê xòê ra như rẻ quạt : "Nực thấy mồ…" Mấy hôm đầu đi bươi 
rác, nó còn mang dép Nhựt. Sau đó, nó lượm một mớ giày 
Bata rách mũi, chọn được hai chiếc vừa chân thì một xanh 
một vàng. Nó mang vào, hí hửng : "Kệ nó ! Khác màu như vậy 
khỏi sợ chúng nó ăn cắp". Rồi nó đêm đôi dép Nhựt rửa sạch, 
cất kỹ. Không ai hỏi, nhưng nó vẫn giải thích : "Để giành mai 
mốt có  đi học lại, có mà mang" Nghê nó nói, thằng anh hai nó 
nhìn nó rất lâu, bồi hồi xúc động. Anh nó nhận thấy con Mén 
không còn là con nít nữa.  

--oOo--  

         Má con Mén có một người chị ruột tên Ánh -Nguyễn Thị 
Ánh- hồi đó nấu bếp cho vợ chồng một ông Tây. Khi gia đình 
ông này dọn về xứ, chị Ánh cũng đi thêo họ rồi ở luôn bên đó. 
Ít lâu sau, có tin chỉ lấy chồng người Pháp rồi hai vợ chồng 
đưa nhau qua làm ăn ở Phi-Châu. Chỉ cũng đã vào quốc tịch 
Pháp và đổi tên là Annê – bà Anne Brioude. 

         Khi má con Mén bắt đầu cạy gạch bông nền nhà lên bán 
để độ nhựt – thằng  anh con Mén nói "hết ăn tủ tới ăn rương, 
bây giờ tụi mình ăn tới gạch !" thì chị Ánh ở bên tây về kiếm 
thăm. Ông chồng khuyên không nên về sợ gặp khó khăn, 
nhưng chỉ vẩn quyết định : "Tôi phải về kiếm tụi nó coi ra sao. 
Nghê nói bây giờ bên Việt Nam dân chúng đói khổ lắm". Rồi 
chị mua thật nhiều hàng vải quà cáp làm như gia đình chị bên 
nhà còn rất đông. Thật ra, chị Ánh chỉ còn có má con Mén là 
ruột thịt, nhưng mười mấy năm xa cách đã làm cho tình 
thương trong lòng chị thật mênh-mông, không bờ không bến, 
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đến độ chị không đo lường được nữa không phân biệt được 
nữa đâu là tình thương êm đâu là tình thương quê hương… 

         Về Sàigòn – chị Ánh vẫn gọi là Sàigòn vì thói quen – chị 
ở khách sạn Hữu-Nghị. Ngày ngày chị đi dò hỏi tin tức má con 
Mén, từ những người quên xa xa chỉ qua những người cùng 
gốc ở Cầu Ngang nhưng đã lên làm ăn ở thành thị từ trước… 
Cứ phăn lần phăn lần rồi chị Ánh cũng tìm ra xóm Bộng. Đến 
đây, chị gặp một trở ngại lớn : người trong xóm không biết ai 
tên là Nguyễn thị Hoa hết. Chị giải thích dài dài : "Nó nhỏ nhỏ 
con, người tròn trịa trắng trẻo, năm nay chừng băm mấy chớ 
chưa già lắm" Chị tả hình dáng của người êm gái cách đây đã 
mười mấy năm, cái thời mà hai chị êm còn ở dưới quê, trưa 
trưa hay ra ngồi trên cây dừa bắt ngang đường nước, thọc 
chân trong nước mát, đong đưa kể chuyện tâm tình… Hình 
ảnh đó, chị đã mang đi và giữ vẹn cho đến bây giờ, quên mất 
là thời gian đã đi qua và nét đời đã bị bôi đi vẽ lại ! Không ngã 
lòng, chị tìm cách nói với mấy bà già trong xóm : "Cháu tên là 
Nguyễn thị Ánh, con êm cháu tên Nguyễn thị Hoa. Tụi cháu 
dân ở Cầu Ngang, miệt dưới…" Địa danh Cầu Ngang đã giúp 
mấy bà nghĩ ra má con Mén. Một bà hỏi : "Có phải cô đó có 
bốn đứa con không ?" Chị Ánh mừng rỡ : "Đúng rồi ! Người 
ta nói nó có bốn đứa con, ba trai một gái !" Bà già gật đầu : 
"Vậy là má con Mén rồi !" Trước khi chỉ đường, bà trách nhẹ 
: "Kiếm má con Mén thì nói kiếm má con Mén ! Cô cứ nói 
Nguyễn thị Hoa hoài, ai mà biết ai !" 

         Vậy là hai chị êm gặp nhau. Gặp nhau thật là ngỡ-ngàng. 
Quá nhiều thay đổi để nhìn ra nhau ngay và xa cách đã quá 
lâu nên tình cảm bị chìm sâu trong tìm thức. Phải một vài 
giây im lặng để tìm lại những nét cũ trên gương mặt bây giờ 
và để những tình cảm bị bỏ quên từ ngày xưa được trả về với 
hiện tại. Sau phút ngỡ ngàng hai chị êm ôm chầm lấy nhau, 
khóc nức-nở.  

--oOo--  

         Chị Ánh đã quyết định : gia đình con Mén phải qua Phi 
Châu ở với chỉ. Nhìn tay chân ghẻ lở của bầy cháu, nhìn 
gương mặt già trước tuổi của đứa êm, chị nghê bất nhẫn vô 
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cùng. Chị nói : "Không được ! Ở lại đây tụi bây cùi luôn, ngu 
luôn. Qua bển tao lo cho hết. Còn ba tụi bây, từ từ rồi tính 
sau“ Rồi chị sắp đặt : ”Chị để lại một mớ tiền, êm lo liệu cho 
mấy đứa nhỏ và đi thăm nuôi chồng êm. Chừng chị về bên đó, 
chị sẽ gởi tiếp thêm để êm chạy lo giấy tờ. Tốn bao nhiêu thì 
tốn, nhưng phải đi khỏi xứ này gấp”. Má con Mén như người 
không biết lội vừa chìm xuống nước ngoi lên ôm được cái 
phao, nhìn trời cao lồng lộng bên trên mà cảm nhận cuộc 
sống này vẫn còn có lối thoát. 

         Chị Ánh trở về Pháp. Tụi nhỏ vẫn tiếp tục bươi đống rác 
ngày ngày để đừng ai để ý. Má con Mén chạy chọt dò dẫm rồi 
cũng tìm ra trại học tập của chồng. 

         Lần đi thăm nuôi đầu tiên, con Mén có đi thêo. Thấy ba 
nó gầy nhom, nó rớt nước mắt. Má nó kể chuyện dì Ánh cho 
ba nó nghê, ba nó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng khi 
nghê hỏi ý kiến về vụ cho mấy đứa nhỏ sang Phi Châu, ba nó 
bỗng im lặng nhìn ra bìa rừng làm như câu trả lời nằm ở đâu 
ngoài đó. Một lúc sau, ba nó nói, thật trầm tĩnh : ”Ờ… tính như 
vậy cũng được. Cho mấy đứa nhỏ nó có tương lai…” Rồi ba 
nó cầm lấy hai bàn tay nhỏ của nó, vừa bóp nhẹ vừa nhìn nó 
thật lâu. Nó cũng nhìn ba nó : chưa đầy một năm mà ba nó 
già đi nhiều, mắt sâu xuống, gò má nhô lên, râu tóc rối bời… 
Ba nó đã làm tội tình gì mà “tụi nó”đày đọa ba nó ra như vậy 
? Rồi nó nhìn ra mấy thằng bộ đội đứng lớ-ngớ ngoài kia, môi 
nó mím lại,mắt nó lồi ra : nó muốn lấy quê sắt cào bươi  "tụi 
nó” tả tơi như nó nó đã cào bươi mấy đống rác ! Từ đó, con 
Mén biết thế nào là hận thù…  

--oOo--  

         Dì Ánh đã gởi về đầy đủ giấy tờ, má con Mén cũng đã nạp 
hồ sơ xin xuất cảnh qua Côtê d’Ivoirê (Phi Châu). Nhờ có tiền 
gởi về, má nó chạy chọt đút lót nên cũng không gặp nhiều khó 
khăn. Cho đến ba con Mén bây giờ cũng được các cán bộ dành 
nhiều dễ-dãi. 

         Thời gian qua mau, mới đó mà đã hai năm mấy. Khi ba 
con Mén được thả về thì mẹ con tụi nó chỉ còn chờ ngày lên 
máy bay. Ba nó về mà có cảm tưởng như được đặc-cách cho 
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về để đưa vợ con đi vậy. Bởi vì, sau đó, ba nó vẫn sẽ phải sống 
chật-vật một mình trong một vùng kinh-tế mới nào đó, và tuy 
không còn ở trong trại nhưng vẫn ở lại trong xứ thì cũng 
giống như bị giam trong một trại tập trung khổng-lồ. 

         Ngày ba nó trở về, căn nhà nhỏ bỗng trở nên quá nhỏ để 
tiếp những người hàng xóm. Ai cũng mừng cho gia đình con 
Mén, mừng thật sự, bởi vì đối với họ, ba con Mén là người của 
đại gia đình xóm Bộng. Vậy mà cái đại gia đình đó vẫn chưa 
ai hay rằng tụi con Mén sẽ bay đi tìm sống tự do ở một chân 
trời khác. Bởi vì má con nó luôn luôn giữ kín chuyện này, 
cũng như mọi người đang lo xuất cảnh hay toan tính vượt 
biên, chẳng một ai dám hé răng. 

         Bây giờ con Mén lớn rồi, nên nó để cái võng cho ba nó 
nằm. Nó săn sóc ba nó từng chút : lấy khăn lông nhúng nước 
cho ba nó lau mặt, nấu trà cho ba nó uống, bới cơm cho ba nó 
ăn. Mẹ con nó ngồi dưới đất vây quanh võng để nghê ba nó 
kể chuyện cải tạo đầy khổ nhục. Ba nó bây giờ hút thuốc rê 
như ống khói. Ba nó thấy bầy nhỏ nhìn mình châm-chú, nên 
mỉm cười phân trần như tự bào chữa : “Hồi đó ba đâu biết 
hút thuốc. Rồi trong trại, phần vì lạnh, phần vì buồn, bạn tù 
chia nhau điếu thuốc rê. Riết rồi ghiền luôn, bỏ không được”. 
Con Mén nghê thương ba nó vô cùng. Nó muốn nhào lại ôm 
ba nó để chia sớt ngần đó tháng năm chồng chất bằng đói 
lạnh buồn đau. Nó muốn nhào lại cầm tay ba nó đặt lên một 
bên má của nó, rồi an ủi ba nó bằng những lời lẽ thật là dịu 
thật là ngọt. Nó muốn… nó muốn… Nhưng, không hiểu sao nó 
vẫn ngồi yên nhìn ba nó mà nghẹn-ngào chảy nước mắt. Có 
lẽ nó tự nhận thấy bây giờ nó không còn là con nít nữa.  

--oOo--  

         Bữa đi phi-trường thật là tội nghiệp. Cả nhà lên-lén đi, 
không dám chào ai hết. Gọi là đi chánh-thức nhưng giống như 
là đi trốn, đi chui. Má con Mén dặn dò mấy đứa nhỏ thật kỹ 
lưỡng, rồi kết luận : “Sợ bà con biết rồi ba con buồn, hiểu 
chưa ?” 

        Nếu bà con biết thì có lẽ bà con sẽ buồn thật. Không phải 
chỉ buồn vì xa tụi con Mén, mà còn buồn vì số phận hẩm hiu 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

208 
 

của mình, bởi vì không phải ai cũng được may mắn như gia 
đình con Mén. Điều mà má nó không nói ra là trong thâm tâm 
má nó rất ái nái khi phải bỏ xóm Bộng ra đi. Má nó thấy mình 
giống như lính đào ngủ trong khi bạn đồng đội đang gan lỳ 
chịu đựng. Ngồi trên xê đi phi trường mà má con Mén cứ lâu 
lâu lại thở dài… 

         Phi-trường đông thật đông, Người đi không có bao nhiêu 
mà người tiễn đưa thì thật là nhiều. Kẻ đi người tiễn nào mắt 
cũng mọng đỏ. Họ đã khóc đâu từ hồi còn ở nhà hay từ hồi 
còn trên xê, đến đây còn thấy có người khóc tiếp. Dĩ nhiên 
buổi tiễn đưa nào cũng buồn, nhưng tiễn đưa mà biết rằng 
vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa thì buổi tiễn đưa đó mới 
thật là đau đớn. Nó cũng giống như đi chôn người thân, cho 
nên có nhiều người ôm nhau khóc thật thảm thiết. Người đi 
cũng như kẻ ở đều chết điếng trong lòng. Lời nói chỉ còn là 
nước mắt. 

         Mấy anh êm con Mén lần lượt ôm ba tụi nó, khóc như 
mưa bấc. Con Mén được ba nó ôm sau cùng, ôm thật lâu… Ba 
nó siết chặt nó vào lòng mà nghê như có cái gì trạo trực từ 
lồng ngực đưa lên cổ. Ba nó nhắm nghiền mắt lại, nuốt 
xuống  như nuốt liều thuốc đắng. 

         Đến khi ba nó hôn nó lần cuối thì nước mắt ở đâu bỗng 
trào ra như suối. Trong một khoảnh khắc, người đàn ông quê 
mùa cục mịch đó bỗng nghê thân xác của mình tan ra thành 
nước, bỗng thấy tất cả đều nhòê nhoẹt tối đên mà mình thì 
đã chết đi, chết hẳn. Thời gian như ngừng lại rất lâu… 

         Rồi cũng phải buông rời nhau ra để thực sự nhìn nhau 
lần cuối. Những người tiễn đứng thành hàng dài, còn rán 
chồm qua hàng rào ngăn cách để núm níu người đi. Chỉ trong 
vài giây ngắn ngủi đó, tất cả đau thương cô đọng lại thành 
tiếng nấc, rồi người ta khóc to lên không còn cần giữ ý tứ gì 
nữa. Giống như lúc liệng nắm đất lên mặt quan tài nằm sâu 
dưới huyệt. Ở đây, đúng là “người đi” đi vào một thế giới 
khác. 

         Ba con Mén nhìn thêo vợ con bước vào bên trong, khoảng 
cách không có bao nhiêu nhưng sao thấy xa mút như đầu con 
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kinh đào ở xóm Cầu Ngang. Con kinh đào mà thuở ấu thơ ba 
nó đã từng nô đùa tắm mát bây giờ cũng xa lắm nhưng còn 
có ngày ba nó nhìn thấy lại, chớ vợ con thì… Ba nó ngừng suy 
tư ở đó để vẫy tay lần cuối trước khi vợ con bước qua khuôn 
cửa kiếng. Cánh cửa đóng lại khô khan như gương mặt mấy 
thằng công an đứng gần quanh đó, dửng dưng như chẳng có 
chuyện gì xảy ra ! Trong phòng đợi, con Mén lẩm nhẩm đánh 
vần khẫu hiệu được vẽ to trên tường bằng sơn đỏ: “Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”.  

--oOo--  

         Tôi quên con Mén ở Abidjan, thủ đô xứ Côtê d’Ivoirê. Má 
nó đưa anh êm nó lại để học Pháp văn với tôi, cùng với những 
đứa con của mấy gia đình tỵ nạn khác. 

         Con Mén bây giờ không còn “mén” nữa. Nó tròn-trịa ra, 
đôi má phinh-phính hồng. Tóc bây giờ đã để dài chấm vai, 
đuôi tóc quớt quớt. 

         Khi đã quên thân, con Mén tỉ-tê kể cho tôi nghê từng mẫu 
chuyện nhỏ trong cuộc đời của nó, nhớ đâu kể đó, không thứ 
tự lớp lang. Nhưng phần lớn, chính má nó kể lại, tỉ mỉ hơn, 
nhứt là đoạn nó còn nhỏ. 

         Những lúc con Mén kể chuyện, mặt nó tươi ra, rạng rỡ, 
mắt nó ngời lên tinh-anh. Và khi nó nói về ba nó, nó không 
thiếu một chi tiết. Lâu lâu nó ngừng lại để chêm vào : “Cũng 
tại tụi Việt Cộng hết !” Đến những đoạn bi-thảm của ba nó, có 
khi nó ngừng kể, mắt nó đầy căm thù, tiếng nó bị nghiến lại 
trong răng. Tôi đoán nó đang chửi thầm : “Mồ tổ cha nó !” 

         Một hôm, nó nói với tôi : 

         - Bác Hai nè ! Bác đừng nói với ai hết nghên. Con muốn 
nhờ bác dạy con chữ quốc-ngữ nữa. Hồi đó con mới học hết 
lớp một rồi nghỉ học luôn tới giờ nên con còn dốt lắm ! 

         Rồi nó chớp chớp mắt, giọng nói bỗng trở nên trìu mến 
: 

         - Con muốn học quốc ngữ để con viết thơ cho ba con… 

         Câu nói đó đã làm tôi xúc động đến ứa nước mắt ! 
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         Từ bao lâu nay, người tỵ nạn chỉ nhờ tôi dạy Anh văn 
hay Pháp văn. Đây là lần đầu tiên trong đời lưu vong, tôi được 
người nhờ dạy quốc-ngữ. Lại là một cô gái nhỏ. Và cô học chỉ 
để viết thơ về cho cha cô ở Việt Nam ! Giản dị như vậy. Vậy 
mà sao tôi có cảm tưởng như tôi vừa được nhắc đến quê 
hương, nhắc bằng chữ i, chữ tờ… Và được thấy lại một nét 
quê hương qua hình ảnh người con muốn viết thơ về cho cha 
vì vẫn không muốn cắt lìa cuống rún ! 

         Tôi nhìn con Mén mà thấy thương thấy quí nó vô cùng. 
Nó không hiểu cái nhìn của tôi nên gật gật đầu, lập lại : 

         - Con muốn viết thơ cho ba con. 

         Tôi cầm hai bàn tay nó bóp nhẹ : 

         - Ờ… Bác sẽ dạy con… Bác sẽ dạy con… 

         Trên gương mặt phinh phính của con Mén, nở ra một nụ 
cười rạng rỡ. Chắc nó đang nghĩ đến ba nó, đến cái ngày mà 
nó có đủ chữ đủ câu để nắn nót viết cho ba nó những bức thơ 
dài… 

         Ở Abidjan không có sách giáo khoa Việt Nam. Tôi phải 
nhờ một người bạn ở Paris mua gởi sang. Từ đó, ngày ngày 
tôi dạy riêng con Mén mà có cảm tưởng như chính tôi đang 
đi học lại. 

         Bây giờ, tôi thấy quí vô cùng những chữ la-tinh mang 
móc câu, để trở thành chữ ư chữ ơ, đội nón úp nón ngửa để 
trở thành chữ â chữ ă, kéo thêo mấy dấu lăn quăn nằm dưới 
nằm trên… Bởi vì nhờ có chúng nó mà cha con con Mén vẫn 
thấy được gần nhau mặc dầu ở xa nhau cách nửa địa cầu. Bởi 
vì nhờ có chúng nó mà tôi đã khám phá ra con Mén : một đứa 
gái nhỏ tuy tỵ nạn bao năm ở xứ người mà trong lòng vẫn còn 
giữ nguyên hình ảnh của xóm Bộng, của Sàigòn, của Việt 
Nam… 

Tiểu  Tử 
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Thèm 
 
(Trên đây là lá thơ viết lỡ dở, của ai viết cho ai tôi không biết. 
Thơ viết trên giấy tập học trò, chữ nhỏ li ti, nhưng đẹp và rõ 
nét. Tình cờ, tôi nhìn thấy nó trong xấp giấy gói hàng của bà 
bán xôi đầu ngõ Ngô Tùng Châu, vì tò mò nên tôi xin.Về nhà, 
đọc thơ mà lòng nghe rưn rứt. Rồi thắc mắc tại sao người viết 
không gởi đi, để nó phải ra nằm chung với giấy vụn gói hàng ? 
Một phần vì vậy mà tôi đã mang nó theo khi tôi vượt biên, để 
bây giờ tôi chép lại gởi đăng đây đó với hy vọng có người đọc 
và nhận ra thằng bạn còn kẹt lại mà viết cho ông ta ít hàng, 
đại khái : “  X. ơi ! Tao nè ! Tao đã đọc được thơ mầy… “ Chỉ 
bao nhiêu đó thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện). 
Tiểu  Tử 
 

Tụi bây biết không ? Bây giờ tao đi làm bằng xê đạp. Tụi 

bây đừng cười. Tao không giỡn đâu. Hồi xưa, hồi trước 
1975,  trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tếu nhứt. Tao 
hay kể chuyện tiếu lâm, hay bịa chuyện này chuyện nọ để 
chọc cười, để phá phách cho vui với nhau. Nên tụi bây thường 
nói: “Coi chừng ! Nó nói cái gì mình phải xin kêo coi có đúng 
không, rồi hãy tin”. Hồi đó, khác. Bây giờ, khác. Tụi bây đi hết 
rồi, chỉ còn mình tao kẹt lại. Nói thiệt hay nói dóc đều không 
còn ý nghĩa gì nữa, cũng không còn giá trị gì nữa đối với tao. 
Bởi vì không còn ai để giỡn, không còn lòng dạ đâu để giỡn, 
và cái cười của tao đã vượt biên đâu mất từ lâu… 

Điều ngộ nghĩnh là, bây giờ, bất cứ chuyện gì tao kể ra 
chắc chắn tụi bây đều không tin ráo ! Bởi vì tụi bây đã di tản 
trước ngày 30 tháng tư 1975, không thấy không biết những 
gì đã xảy ra ở trong nước, làm sao mà tin ? Vả lại “những gì 
đã xảy ra” đã không xảy ra thêo quy luật thông thường. Tất 
cả đều bị xáo trộn, đảo lộn một cách nghịch lý đến nỗi tao là 
người sống trong đó mà lắm khi tao phải tự hỏi: “Làm sao có 
thể như vậy được ?”. Vậy mà nó đã “như vậy được” tụi bây à 
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! Khó tin nhưng có thật ! Cho nên, những gì tao viết ở đây cho 
tụi bây hoàn toàn là những chuyện có thật mà… khó tin đó. 

Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày, tao cứ phải nghê ra 
rả nói láo nói dóc, cứ phải luôn luôn nói láo nói dóc… Nào là 
“Đã vượt chỉ tiêu 150%” (Chỉ tiêu là con số đã được ấn định 
trước cho mức sản xuất, không biết là bao nhiêu, nhưng thấy 
tháng nào cũng vượt, năm nào cũng vượt, nghành nào cũng 
vượt – tao phải… dịch những chữ mới rõ ràng ra như vậy cho 
tụi bây hiểu, bởi vì bây giờ mình không còn nói giống như hồi 
trước nữa). Nào là “Đã hồ hởi phấn khởi đi làm nghĩa vụ” 
nghĩa là đi làm cái nghĩa vụ gì đó một cách… khoái trá sôi 
động bởi vì biết chắc rằng không đi cũng không được. Nào là 
“Hoàn toàn nhất trí” ( Bây giờ không  nói nhứt nữa, mà 
nói  nhất. Nghê… cách mạng hơn ), nghĩa là “đồng ý hoàn 
toàn”, cho nó rồi, kẻo không thì… kẹt lắm. Mọi người đều 
“nhất trí” hết mà mình không “nhất trí” thì nó… lòi ra coi 
không giống ai. Thành ra “nhất trí” cũng có nghĩa là “phải làm 
như mọi người”. Tụi bây hiểu chưa ? Nào là “Làm việc rất là 
năng nổ”. Tao nghĩ chắc khỏi cần dịch. Tụi bây cứ nghê “nó… 
lốp bốp” là đoán ra cái nghĩa của nó rồi. Đại khái là làm việc 
giống như có cờ phất trống khua, có loa trên loa dưới ồn ào, 
còn lè phè suốt buổi hút thuốc uống trà là chuyện khác… vân 
vân và vân vân… Kể không hết ! 

Sau bao năm dài sống trong môi trường như kể trên, “cái 
thèm” rất lớn của tao là được sống thật, nói thật. Cho nên, 
viết cho tụi bây giống như tao được… giải phóng. Vậy những 
gì tao kể ra đây, tụi bây khỏi phải xin kêo ! 

Bây giờ, tao đi làm bằng xê đạp. Vẫn làm ở sở cũ. (Còn 
được làm việc ở sở cũ là may đó nghên. Nhiều người bị đổi đi 
nơi khác xa hơn và thường thì ở một nghành nghề không 
dính dấp gì với phần chuyên môn của mình hết. Cách mạng 
mà !). Cái xê hơi con cóc , tao đã cho nó lên nằm trên bốn gộc 
cây để bán lần bán hồi bốn bánh xê, cái bình điện, cái đề-ma-
rơ… Hầu như tháng nào tao cũng phải bán một món gì trong 
nhà, bởi vì lương của tao cộng với những gì vợ tao và hai con 
gái lớn kiếm được hằng tháng… không đủ sống. Tình trạng 
đó bắt đầu từ sau hai “trận” Nhà Nước đổi tiền. 
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Đạp xê riết rồi cũng quên. Khoảng cách trên mười cây số 
từ nhà đến sở, tao coi như “pha”. Chỉ bực mình là xê đạp của 
tao hay sút sên khi nó “nhảy” ổ gà. Mà đường sá bây giờ, ổ gà 
ở đâu nó… lòi ra nhiều quá. (Người ta nói Mỹ rút đi, để lại 
toàn là đồ giả không – tao nghê sao chép vậy !). Cho nên, ở 
nhiều đoạn đường, tao lái xê tránh ổ gà giống như người say 
rượu ! Vậy mà có hôm vẫn cứ sút sên vì “nhảy” ổ gà, cho nên, 
vào tới sở hai tay tao thường lấm lêm dầu, đất, mà áo quần 
thì ướt đẵm mồ hôi. 

Bây giờ, tao làm việc “thông tầm”, nghĩa là làm suốt tới 
chiều rồi về sớm không có về nhà ăn cơm nghỉ trưa như hồi 
trước. Vì vậy, mỗi sáng tao mang thêo một lon ghi-gô cơm với 
vài miếng cá mặn để ăn tại bàn viết buổi trưa. Chiều về sớm, 
tao có bổn phận nấu cơm làm đồ ăn – những món tầm thường 
như hột vịt luộc hột vịt chiên…vv – bởi vì giờ đó vợ con tao 
còn kẹt ở tổ may thêu tuốt trong Gò Vấp. Ờ…bây giờ tụi nó 
cũng đạp xê đi làm xa như tao và cũng đi hằng ngày như tao. 
Đổi đời mà…. 

Mỗi sáng đi làm, lúc nào tao cũng đêm thêo cái giỏ đi chợ 
trêo tòn tên ở ghi-đong, giống như đi chợ chớ không giống đi 
làm ! Bởi vì trong sở thường hay… bất thần bán cho nhân 
viên (gọi là “phân phối” chớ không gọi là “bán”, nghê có vẻ 
như được… cho, nhưng mình phải trả tiền !) cá, rau cải… vv. 
Tuy không nhiều và không được lựa chọn vì phải… bắt thăm 
trúng lô nào lấy lô đó, nhưng rẻ hơn ngoài chợ thành ra cũng 
đỡ. Cho nên, đi làm việc mà ngày nào cũng nhóng nhóng hỏi 
thăm “coi bữa nay có phân phối gì không ?” và chiều về đến 
nhà, thằng con tao – thằng út đó, tụi bây nhớ không ? bây giờ 
nó lớn đại rồi – chạy ra mở cổng lúc nào cũng hỏi: “Bữa nay 
có mua được gì không ba ?”. Và hôm nào thấy trong giỏ có đồ 
gì để ăn là mắt nó sáng rỡ. Tội nghiệp, sống trong sự thiếu 
thốn triền miên, có đứa nhỏ nào, có người lớn nào mà không 
nghĩ đến miếng ăn ? 

Bây giờ, tao hút thuốc lá vấn tay. Tao tự vấn lấy. Không 
phải tao muốn lập dị mà vì tao không đủ tiền mua loại thuốc 
điếu kỹ nghệ thông thường (Ờ ! Nghèo đến nước đó. Tụi bây 
có tin không ? ) Mới đầu, tao vấn thuốc rê Gò Vấp. Nó nặng 
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muốn… tét phổi ! Về sau, tao bắt chước thiên hạ mua thuốc 
lá Lạng Sơn đã xắt sẵn – nghê nói là giống thuốc Virginia, mấy 
ông ngoài Bắc bảo thế ! – đêm trộn với thuốc Gò Vấp, hút thấy 
được. Vậy là mỗi khi muốn hút, tao cứ tà tà xé một miếng giấy 
quyến, tà tà rứt một miếng thuốc kéo cho dài dài ra khi để lên 
lòng giấy, rồi đặt hết tâm tư vào mấy ngón tay (của cả hai bàn 
tay đang chụm đầu lại nâng nhẹ giấy và thuốc !) để ém, lận, 
cuốn, xê… cho điếu thuốc được tròn đều trước khi đưa lên 
lưỡi liếm. Xêm thật “ung dung nhàn hạ”. Giống như một nghi 
thức. Và tao có quyền tà tà vấn thuốc như vậy bất cứ ở đâu, 
bất cứ lúc nào: trong khi làm việc, trong các buổi hội họp học 
tập, và cả ngay trước mặt ông xếp của tao nữa (Bây giờ gọi là 
“thủ trưởng”, nôm na là “cái đầu đứng đầu”. Còn cái đầu có 
cái gì trong đó hay không lại là chuyện khác). Cho nên, hút 
thuốc vấn – đối với tao – giống như là một cách thoát tục, cái 
“tục” quá… tục mà tao đang sống bây giờ. Tuy nhiên, sao tao 
vẫn nghê thèm điếu thuốc ba số năm là loại thuốc mà mấy 
chục năm tao đã hút ! Làm như mùi vị của nó còn nằm ở đâu 
trong máu trong xương. Nhiều đêm trở giấc, tao nghê thèm 
ray rứt, thèm chảy nước mắt ! 

Chiều hôm qua, trên đường về nhà, đạp xê tới chợ Tân 
Định thì trời bỗng đổ mưa. Tao tấp vô đụt mưa dưới mái hiên 
tiệm nước nằm ở góc đường dọc hông chợ (tao quên tên) và 
đường Hai Bà Trưng. Lúc đó, cỡ gần năm giờ (đồng hồ tay, 
tao đã bán từ lâu, nên từ lâu, tao chỉ… đoán giờ thôi !). Trong 
tiệm thấy lai rai có người ăn uống. 

Tao đã đứng sát vào vách vậy mà gió cũng tạt mưa vào 
ướt hết phía dưới chân. Một lát, tao nghê lạnh chân. Rồi tao 
nghê đói. Cái đói đến một cách đột ngột, giống như nó chui 
từ dưới chân chui lên. Hồi nãy đạp xê trên đường, tao có thấy 
đói đâu, mặc dù  buổi trưa tao chỉ ăn có một lon ghi-gô cơm 
với ít mắm ruốc – dĩ nhiên là tao có uống thật nhiều trà, thứ 
này, loại thường thôi, trong sở ( Bây giờ gọi là “cơ quan”) có 
chị nhân viên tối ngày cứ châm đầy bình cho mình uống “líp” 
– Vậy mà bây giờ tao lại thấy đói. Có lẽ tại vì lỗ mũi tao nghê 
mùi hủ tiếu, mùi mì. Ờ… tụi bây không biết chớ từ lâu rồi – 
tao không nhớ là bao nhiêu lâu, nhưng chắc là lâu lắm – tao 
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chưa được ăn mì. Bây giờ đứng đây, bên đường ngang hông 
chợ Tân Định, phía trên gió, vậy mà vẫn “đánh hơi” rõ mồn 
một mùi nước lèo của xê mì nằm bên đường Hai Bà Trưng, 
phía dưới gió, rõ như hơi của nước lèo đang bốc lên ngay 
trước mũi ! Tao nuốt nước miếng. 

Thèm quá ! Tao thèm ăn ngay một tô mì ! Thọc tay vào 
túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc. Móc ra xêm thì ra là hai 
đồng. Tao chỉ có ngần đó thôi ! Nhưng hai đồng, đủ để ăn một 
tô mì rồi ! Thì ăn… đại một tô cho nó đã ! Tao dợm bước vào 
tiệm nước bỗng nhớ lại vợ tao hồi sáng khi trao cho tao hai 
đồng đó, có dặn: “Chiều, anh ghé chợ Cây Quéo mua 6 cái hột 
vịt và nửa giỏ rau. Về, anh bắc nồi cơm bỏ vô luộc trước. 
Chừng mẹ con êm về, êm làm nước mắm rồi dầm cho nhà ăn.” 
Hình ảnh cả nhà tao 7 đứa quây quần bên “nửa giỏ rau và 6 
cái hột vịt” và hình ảnh tao một mình ngồi ăn tô mì… làm tao 
khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn, thèm ăn, là cả một bữa ăn 
của gia đình ! Tao không thể đổi được. Thà là tao nhịn thèm. 
Thà là tao chịu đói để về ăn chung với vợ con. Ăn thứ gì cũng 
được, ít nhiều gì cũng được, dở ngon gì cũng được. Miễn là 
ăn chung với tụi nó. Để thấy rằng cuộc đời tao bây giờ chỉ còn 
lại có tụi nó là quí thôi ! Tao nghê thương vợ thương con vô 
cùng. Và tao cũng nghê thương thân tao vô cùng…  

Tao đứng yên nhìn ra mưa bỗng nghê hai má của mình 
ướt ướt. Tao đưa tay lên vuốt mặt mà nghĩ rằng mình vuốt 
nước mưa trên má… 

Tiểu  Tử 
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Tô Cháo Huyết 

Tiểu Tử            

                                                                  

Xê cháo huyết của bà xẩm đó nằm trên vỉa hè phía đối 

diện với rạp hát Casino Đakao, gần trụ đèn xanh đèn đỏ. 
Thành ra khi đi về hướng Gia Định, gặp đèn đỏ, ngừng xê lại 
là thấy nó ngay ở bên tay mặt.   

 

Hồi mới “giải phóng”, còn chút đỉnh tiền, chiều đi làm về 
tôi hay tấp vô đó “làm” một tô cháo huyết có kèm thêo một 
dĩa giò-cháo-quẩy cắt khoanh. Không biết có phải tại vì buổi 
trưa ăn không đủ no thành ra chiều nghê đói sớm hay sao, 
mà lúc nào tôi cũng thấy cháo huyết của bà xẩm đó thật là 
ngon ! Cháo nấu nhừ, huyết cắt vuông thành từng miếng vừa 
vặn nhỏ để được nằm gọn trong lòng cái muỗng sành. Múc 
một muỗng vừa có cháo vừa có huyết đưa lên môi thổi cho 
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bớt nóng trước khi cho vào miệng, mà nghê thơm phức làm 
chảy nước miếng. Còn giò-cháo-quẩy cho vào cháo, dù đã 
được cắt khoanh, nhưng vẫn giử nguyên cái giòn của nó. Cái 
“béo” của giò-cháo-quẩy làm cho cái “bùi” của cháo càng 
thêm đậm đà, và cái “giòn” của giò-cháo-quẩy thì thật “ăn rơ” 
với cái mềm mềm cứng cứng của huyết. Ngon không chê 
được ! 

Bà xẩm gọi tôi bằng “thầy Hai”. Sau “giải phóng”, từ ngữ 
cũng đã được đổi thay – cho nó hạp với... tác phong cách 
mạng – không còn gọi “ông A, bà B” gì nữa. Không còn xưng 
hô “thầy X, cô Y” gì nữa. Mọi giai tầng xã hội đều được xóa bỏ, 
mọi chênh lệch tuổi tác hầu như được sang bằng. Trong... “xã 
giao thường thức”, để gọi nhau, người ta chỉ còn dùng có hai 
từ “anh” và “chị”, vừa ngắn gọn lại vừa... bình đẳng nữa ! 
Thành ra thấy được xử dụng rất thoải mái và... xả láng ! (Một 
hôm, một thằng bé cỡ tuổi cháu tôi đã gọi tôi bằng “anh”... 
ngon lành ! Có lẽ trong lòng nó cũng khoái được trịch thượng 
như vậy. Bởi vì nó biết “thằng chả không làm gì mình được” 
! Đổi đời... sướng ở chỗ đó !). 

Vậy mà bà xẩm vẫn gọi tôi bằng “thầy Hai”, thản nhiên 
không ngượng nghịu gì hết ! Có lẽ tại thói quên. Cũng như tôi 
vẫn gọi bả bằng “thím xẩm” chớ không là... “chị xẩm” với tiếng 
“chị” rất... thời trang từ ngữ ! 

Mặc dù bây giờ người ta hay nghi ngờ, dè dặt, bà xẩm, 
đối với tôi, vẫn nói chuyện một cách thật tình cởi mở: 

- Tôi nhớ hồi trước thím đâu có cái xê cháo huyết này. 

- Thầy Hai nói đúng đó. Hồi trước là cái tiệm. Nó nằm sau 
lưng tôi nè. Hồi đó buôn bán khá lắm, thầy Hai à. Tiệm có bốn 
năm cái bàn lận. 

- Tôi biết mà. Hồi đó, lâu lâu tôi có chở vợ con lại đây ăn. Tôi 
ở bên Gia Định, gần xịt hè. 

- Ủa ! Mà hồi đó thầy làm việc ở đâu vậy ? 

- Tôi làm trong ngân hàng ở Chợ Cũ. Lái xê đi về trên đường 
này nên mới biết tiệm của thím đó chớ. 

- Giải phóng rồi thầy cũng còn làm việc ở sở cũ hả ? 
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- Đâu có ! Mấy ổng đổi tôi xuống làm việc ở nhà máy vê chai 
Khánh Hội. 

- Cha... Xa quá há ! Đạp xê chắc mệt hả thầy Hai ? Bây giờ ai 
cũng đi xê đạp hết trọi. 

- Rồi cũng quên hà. Ủa ? Mà tại sao thím dẹp tiệm đi ? 

- Thời buổi khó khăn mà thầy Hai. Giữ chi cái tiệm cho họ để 
ý. Làm ăn nhỏ nhỏ thôi. Như thiên hạ vậy mà. 

- Rồi mấy đứa con thím đâu ? Tôi nhớ hồi đó trong tiệm có 
mấy đứa... 

- Đi hết rồi. Đi trước giải phóng. 

- Sao thím không đi ? 

- Thầy Hai nghĩ coi. Tôi già rồi. Không biết tiếng, không biết 
chữ.Đi đâu ? Còn mồ mả chồng tôi, mồ mả ông già bà già ở 
đây mà đi đâu ? Còn thầy ? Sao thầy không đi ? 

- Tôi kẹt ! 

Lâu lâu ăn cháo huyết của bà xẩm được một thời gian thì 
Nhà Nước đổi tiền. Tôi... trở tay không kịp. Vậy là kẹt cứng. 
Có khi cả tháng không dư được một đồng. Lấy gì ăn cháo 
huyết ? 

Để tránh... thấy hàng cháo huyết, mới đầu tôi thay đổi lộ 
trình. Tôi đi ngã cầu sắt, vòng qua chợ Bà Chiểu, xa hơn, hôi 
hơn (vì đi ngang chợ) và mệt hơn. Được mấy tuần, tôi bỗng 
nảy ra một sáng kiến (Nhà Nước đã chẳng dạy: “Ta phải luôn 
luôn phát huy sáng kiến” à ?). Đó là vẫn đạp xê thêo lộ trình 
cũ. Nhưng khi đến cách đèn xanh đèn đỏ độ vài chục thước, 
tôi rà thắng, mắt nhìn đèn ở đằng xa. Nếu là đèn đỏ, tôi bóp 
thắng ngừng ngay, đợi. Nếu là đèn xanh, tôi cắm đầu phóng 
nhanh đi tuốt. Thật là... thích thú. Tôi phục... tôi quá chừng ! 

Chiều hôm đó, đi làm về, mặc dù bụng đói mêo, tôi vẫn 
áp dụng sáng kiến “canh đèn để vọt” kể trên. Nhưng không 
hiểu sao đèn đang xang bỗng bật đỏ ngang không qua đèn 
vàng, khi tôi chỉ còn cách nó có vài thước. Nếu tôi... nhắm mắt 
chạy luôn, chắc cũng không sao. Đằng này, “bản năng” của 
một người công dân tốt trong tôi... bóp thắng. Xê đạp lết bánh 
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một khúc rồi ngừng ngay trước xê cháo huyết ! Tôi 
chống chân chờ, mắt nhìn đèn đâm đâm. Bỗng tôi nghê tiếng 
bà xẩm, giọng niềm nỡ : 

- Thầy Hai ! Thầy Hai à ! Trời ơi sao đâu mất vậy ? Vô ăn cháo 
đi ! 

Tôi làm bộ giật mình rồi nhìn về phía bả, mỉm cười cho... 
lấy có: 

- Thím mạnh hả ? 

Giọng của bà xẩm trở nên ân cần: 

- Vô ăn cháo đi thầy Hai. Lâu quá mà... 

- Tôi không có tiền ! (Tôi đã nói như vậy – dám nói như vậy – 
một cách thẳng thừng và không chút ngượng nghịu !). 

- Không có sao ! Vô ăn đi ! Chừng nào trả cũng được. Mình 
quên mà... Thầy Hai ! 

Tôi lại nhìn đèn đỏ. Sao nó không xanh cho rồi, để tôi có 
cớ mà hối hả đạp đi, tránh được cái mùi thơm hấp dẫn của 
cháo huyết và tránh được lời mời rất thân tình của bà xẩm. 
Đèn vẫn đỏ ! Như... cố tình đỏ lâu để tôi có thời gian “đấu 
tranh tư tưởng”: một bên là “cái đói”, kéo thêm “cái thèm”, 
còn một bên là “cái xấu hổ” của một người chưa quên ăn chịu. 

Tiếng bà xẩm vang lên: 

- Thầy Hai đừng ngại mà... Vô ăn đi rồi mai mốt trả. Không có 
sao ! 

Lần này, “cái đói” cộng thêm “cái thèm” đã thắng. Tôi 
nuốt nước miếng bước xuống xê đạp thì đèn bật xanh. Nhưng 
trễ rồi. Thằng người hạ cấp trong tôi không còn đếm xỉa gì 
đến đèn xanh đèn đỏ. Nó chỉ còn thấy có tô cháo huyết ! Nó 
dẫn xê đạp lên lề khóa xê cẩn thận rồi nó bước lại ngồi lên 
ghế đẩu trước mặt bà xẩm. Nó còn mỉm cười chào bả một 
cách rất tự nhiên, không có vẻ gì của một người sắp sửa ăn 
chịu. Bà xẩm hỏi: 

- Sao lâu quá không thấy thầy Hai vậy ? 

Nó trả lời... gọn ơ: 
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- Tôi mắc về dưới tỉnh. 

- Bà con ở dưới cũng mạnh hết hả ? 

- Dạ, mạnh. 

Bà xẩm múc cháo, rắc tiêu, rồi đẩy tô cháo đến trước mặt 
nó: 

- Thầy Hai cứ ăn đi. Chừng nào có tiền trả cũng được, đừng 
lo ! 

Nó nuốt nước miếng, cầm muỗng múc cháo lên đổ cháo 
xuống cho mau nguội mà mắt sáng rỡ, mũi hít từng hơi mùi 
thơm mời mọc. 

Giọng bà xẩm ôn tồn: 

- Thời buổi bây giờ, đâu phải ai cũng còn tiền đâu thầy Hai. 
Hồi trước, làm ăn dễ, có đồng ra đồng vô. Bây giờ, càng ngày 
càng khó khăn, ai cũng chăm bẵm hết. 

Ngừng một chút rồi tiếp: 

- Chỗ quên biết, tôi nói thiệt. Thầy Hai cứ tới ăn tự nhiên, 
đừng ngại. Chừng nào thầy Hai trả cũng được hết. Mình với 
nhau mà... Phải thông cảm với nhau chớ ! Thầy Hai hiểu tôi 
không ? 

Đến đây, bỗng thằng người hạ cấp trong tôi biến đâu mất 
! Để lại tôi ngượng nghịu cúi đầu nhìn tô cháo, chỉ nói lí-nhí 
được có mấy tiếng “Cám ơn thím. Dạ...”, rồi nín thinh. Tô cháo 
trước mắt tôi bỗng như to hơn, đầy hơn, đậm đà hơn... Bởi vì 
tôi thấy nó phải như vậy mới tương xứng với lòng tốt của bà 
xẩm. Và lần này, tôi có cảm tưởng như tôi ăn tô cháo đó chẳng 
bao giờ cho hết !  

Tôi cúi đầu húp được vài muỗng thì bà xẩm đẩy tới một 
dĩa giò-cháo-quẩy. Tôi vội xua tay: 

- Không ! Không ! Tôi không ăn giò-cháo-quẩy đâu thím ! 

- Không phải đâu. Đây là tôi cho thầy Hai mà ! Không tính tiền 
! 

Tôi ngước lên nhìn bà xẩm, dò xét. Bả nhìn tôi, hiền hòa, 
gật đầu nhè nhẹ như để nói “Thiệt mà ! Ăn đi !”. Miếng cháo 
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tôi đang nuốt bỗng nghê như bị nghẹn ngang ở cổ họng, làm 
tôi ứa nước mắt... Tôi không dám nhìn bà xẩm nữa. Tôi nhìn 
tôi đang cúi đầu húp từng muỗng cháo, trịnh trọng như trong 
đời tôi lần đầu tiên tôi được ăn món này, món cháo huyết 
đậm tình người của bà xẩm Đakao... 

 
Tiểu Tử 
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Cái loa 
Tiểu Tử 

 
 

Nhà ông Năm ở vùng Cây Quéo, trong một đường đất 

nhỏ quanh co không ăn thông qua con đường nào khác. 
Trong cái ngõ cụt đó chỉ có sáu bảy cái nhà cất thêo kiểu xưa, 
kèo cột gỗ, ngói âm dương. Một vài nhà cũng đã được “tân 
trang” với mặt tiền đúc bê-tông cẩn gạch màu... Điểm đặc biệt 
là nhà nào cũng có đất chung quanh đầy cây kiểng và cây ăn 
trái. Cho nên, tuy ở sát nách thành phố mà thấy như ở đâu 
trong xa miệt vườn vậy ! Và thật là yên tịnh. 

Nhà ông Năm có nhiều cây vú sữa. Giống vú sữa này màu 
tím, chỉ to bằng nắm tay, nhưng giòn và ngọt lịm. Bà Năm 
trồng vú sữa một thời với những cây ăn trái khác, hồi mới 
mua nhà đất. Sau này, vú sữa lại là nguồn huê lợi của ông bà 
Năm, bởi vì năm nào trái cũng sai quằn. Bạn hàng ngoài chợ 
Bà Chiểu thường hay vào đây “mua mảo cả vườn” khi cây vừa 
mới trổ bông... 

Cây vú sữa lớn nhứt nằm gần hàng rào phía trước, cành 
giê ra ngoài. Những cành này lại ít trái. Có lẽ tại vì ngoài 
đường gió nhiều nên làm rụng bớt bông. Đến mùa vú sữa, trẻ 
con trong xóm hay tới đó thọc vú sữa, nhưng chúng có xin 
phép đàng hoàng và không bao giờ làm ồn. Chúng có... “tư 
cách” như vậy là nhờ lời dặn dò của trẻ con những thế hệ 
trước: “Đừng ăn cắp ! Ông Năm không ưa đâu. Ổng kêu lính 
bắt chết. Cứ xin là ổng cho hà. Mà cũng đừng làm ồn, ổng ghét 
lắm !”. Rồi cứ như vậy, trẻ con thế hệ này truyền cho trẻ con 
thế hệ sau... vv từ không biết bao nhiêu năm, đã thành nếp. 
Cho nên, khi vú sữa chín tới là hằng ngày nghê giọng trẻ con 
“đánh tiếng” từ ngoài rào: “Dạ thưa ông Năm cho tụi con xin 
vài trái vú sữa, nghên”. Có khi nghê tiếng ông Năm “Ừa” vói 
ra ngoài. Nhưng thông thường, sau khi xin phép như vậy rồi 
là chúng yên tâm thọc vú sữa. Và ngầm hiểu “Ổng làm thinh 
là ổng ừa đó !”. 
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Một hôm, ăn trộm chuyền thêo mấy cành vú sữa vào nhà 
ông Năm. Thời may, người nhà hay kịp nên nó đu người 
phóng ra ngoài tẩu thoát. Sau lần đó, các con ông Năm định 
cưa hết mấy cành giê ra ngoài, nhưng ông Năm không chịu. 
Ông nói: “Má tụi bây trồng mấy chục năm mới được như vậy. 
Cưa chi uổng. Để đó qua mùa tới cho mấy đứa nhỏ trong xóm 
nó ăn, nó vui !”. Rồi ông giải quyết vấn đề: “Sợ trộm vô thì tụi 
bây kéo kẽm gai chằng chịt trên đó, tía thằng nào mà dám 
trèo ?”. Nhờ vậy, trẻ con trong xóm vẫn được ăn dài dài mỗi 
mùa vú sữa. 

... Tháng tư 1975. Trong bầu không khí hỗn loạn của 
miền Nam, mấy đứa con ông Năm kéo hết gia đình về tá túc 
ở nhà ổng để cùng nghê ngóng, bàn tính. Cuối cùng là quyết 
định di tản. Ông Năm không chịu đi. 

- Tao già rồi. Năm nay tám mươi chớ ít đâu. Đi đứng phải 
chống gậy mà tụi bây biểu tao di tản cái nỗi gì ? Mà cho dầu 
tao còn sức, tao cũng không đi đâu hết. Nhà cửa đất đai này 
là của mồ hôi nước mắt của má tụi bây và của tao, bỏ sao 
được. Còn mồ mả của má tụi bây ở Gò Vấp, ai coi ? Thôi ! Tụi 
bây đi, đi ! Đừng lo cho tao ! 

Vậy là ông Năm ở lại với đứa cháu gái gọi ông bằng ông 
chú. Cô này - năm nay trên ba mươi, chưa có chồng – ở dưới 
quê lên giúp việc cho ổng, “coi trong coi ngoài”, từ ngày bà 
Năm mãn phần, nghĩa là đã bốn năm năm... 

Trong lúc bên ngoài đường lớn thiên hạ chạy rần rần, 
nhốn nha nhốn nháo, ông Năm vẫn bình thản nằm trên võng 
đọc sách, hút thuốc, uống trà. Lâu lâu, chống gậy ra vườn săm 
soi mấy chậu kiểng, bắt sâu, tỉa nhánh. Xêm rất ung dung 
nhàn hạ ! 

Thấy cô cháu gái cứ “chạy ra chạy vào”, ông cười: 

- Mầy làm cái gì mà như gà mắc đẻ vậy, Hai ? 

- rời ơi... Người ta nói Việt Cộng nó vô tới rồi mà ông biểu con 
không lo sao được ? 
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- Lo cái gì ? Người ta có chức tước, có vòng vàng, có tài sản 
to, có cơ sở lớn... mới sợ tụi nó vô nó giết nó lấy. Chớ... cái thứ 
dân quèn như tao với mầy thì có khỉ gì cho tụi nó lấy ? 

- Dạ mà sao con cũng hồi hộp quá hà ! 

- Cái mà mầy phải lo là coi gạo nước ở nhà còn đầy đủ không. 

- Dạ đồ dự trữ mấy cô chú mang lại đây để đầy nhà. Ông với 
con ăn cả mấy tháng mới hết ! 

- Ờ ! Vậy là yên tâm một phần. Bởi vì mình không biết cái vụ 
này nó kéo dài tới bao lâu đây ! 

“Cái vụ này”, mà ông Năm nói, chỉ kéo dài có mươi hôm 
rồi chấm dứt vào ngày 30 tháng tư... 

Tiếp thêo đó là kiểm kê – kiểm kê đủ thứ - là khai báo – 
khai báo cũng... đủ thứ (biết cũng khai, không biết cũng khai 
!), là hội họp học tập từ đường lối chủ trương đến sổ hộ khẩu 
sổ gạo... Ông Năm cứ phải chống gậy đi với con nhỏ cháu nay 
tới tổ, mai tới phường, bữa khác tới ban... vv.  Ông Năm có 
phàn nàn rằng ông già rồi mà cứ bắt đi tới đi lui, thì được 
“mấy ông cách mạng” giải thích : “Ai cũng phải học tập hết. 
Không như thế thì làm sao thông suốt được đường lối chủ 
trương của Đảng và Nhà Nước, làm sao thực hiện được 
quyền làm chủ của nhân dân ? Ngoài ra, sự có mặt thường 
xuyên của các chú các bác trong buổi họp càng làm cho bọn 
trẻ chúng cháu thêm hồ hởi phấn khởi. Các chú các bác có 
nhất trí không nào ?”. 

Mỗi lần đi họp, về đến nhà là ông Năm ngã người lên 
võng, vừa đong đưa vừa hút thuốc liên miên, không nói một 
tiếng. Thấy vậy, một hôm đứa cháu gái an ủi: 

- Ai sao mình vậy. Đều trời hết chớ phải có mình mình đâu 
mà ông buồn. 

- Tao đâu có buồn ! Tao giận chớ đâu có buồn ! Cái giống gì 
mà ăn nói ngang như cua, không biết lễ nghĩa gì hết. Cũng 
may là xóm mình không có nhà nào di tản, nên tụi nó không 
có tiếp thu để chên vô ở như mấy xóm ngoài mặt tiền. Nghê 
nói tụi nó ồn ào và hay dòm ngó lắm. Cái ngõ của mình còn 
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đầy đủ bà con, nhứt là vẫn được yên tĩnh như từ hồi xưa tới 
giờ, là mình có phước đó ! 

Một buổi sáng, đang nằm đọc sách, ông Năm bỗng nghê 
xào xạc trên mấy cành vú sữa phía trước. Bỏ kiếng lão, nhìn 
ra, thấy gió thổi từng cơn. Yên tâm, ông tiếp tục đọc sách, 
không để ý đến nữa. Trưa đó, đang thiu thiu ngủ ông bỗng 
giựt mình hết hồn vì tiếng la chát chúa phát ra từ một cái loa 
nào đó ngay trước nhà ông: “Chú ý ! Chú ý ! Phòng lương thực 
chiều nay phân phối rau cải. Mời bà con khẩn trương kẻo rau 
cải úng thúi chúng tôi không chịu trách nhiệm !”. Tiếng trong 
loa phát ra nghê điếc con ráy, còn lập đi lập lại nhiều lần, làm 
ông Năm phát bực. Ông chống gậy bước ra xêm. Thì ra “tụi 
nào” đã gắn một cái loa to trên mấy cành vú sữa ! Ông hậm 
hực trở vô, đầu gậy chống xuống mặt sân gạch nghê côm cốp, 
miệng lẩm bẩm: “Đù cha tụi nó ! Quyền gì mà nó gắn loa ở 
nhà người ta ? Quyền gì mà nó làm mất sự yên tịnh của xóm 
người ta ?”. 

Ông Năm không biết – có đi đâu mà biết – rằng công tác 
“quan trọng hàng đầu” của nhà cầm quyền là cho gắn loa để 
đưa tiếng nói của Nhà Nước đến tận... lỗ tai của nhân dân. Để 
đừng ai trách rằng: “Tôi không hay không biết gì hết !”. Cứ 
nhét riết vô lỗ tai, nhét rồi nhét nữa, không thể nói là không... 
nghê ! Mà cho dù không muốn nghê, cuối cùng rồi cũng phải 
thuộc ! Đó là một quy luật máy móc, nó “vô” trong óc hồi nào 
không hay. Biết như vậy, nên Nhà Nước cho gắn loa cùng 
khắp: hang cùng ngõ hẻm, ngã tư ngã ba, chợ búa trường 
học... thậm chí đến bịnh viện là nơi cần sự yên tịnh ! (Có 
người nói: chung quanh bịnh viện có bảng “Cấm bóp còi” 
đàng hoàng mà Nhà Nước không tôn trọng luật lệ gì hết. Nói 
như vậy là sai, là “lý luận chưa đạt yêu cầu”. Bảng “Cấm bóp 
còi” chớ có cấm bắt loa nói cho dân nghê đâu ?). Tuy nhiên, 
có một nơi mà Nhà Nước không cho gắn loa: đó là nghĩa địa. 
Không phải tại vì Nhà Nước biết tôn trọng “giấc ngủ ngàn 
thu” của những người quá cố, mà tại vì Nhà Nước sáng suốt, 
biết rằng có nói ở đó cũng không có... ma nào nghê ! Đỉnh cao 
trí tuệ có khác ! 
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Chịu trận được mấy hôm, bực mình quá, ông Năm nhứt 
định đi thưa. Ông chống gậy đi một mình – con cháu gái bận 
đi họp hội đoàn gì đó. 

Đầu tiên, ông đi gặp ông tổ trưởng. Ông này dẫn qua ông 
tổ phó an ninh. Ở đây, sau một lúc bàn qua tính lại (bởi vì họ 
cũng không rành cái tổ chức cách mạng quá mới mẻ này), cả 
ba kéo nhau đến công an phường. Anh này tỏ vẻ sành sỏi, giải 
thích dông dài thế nào là hàng ngang thế nào là hàng dọc, ta 
tổ chức có khoa học nên thêo hệ thống dọc chớ không thêo 
hệ thống ngang... vân vân, rồi vân vân, rồi vân vân. Để cuối 
cùng kết luận một cách rất... “bài bản”: 

- Đấy ! Rõ như thế đấy ! 

- Tôi không hiểu gì hết ! Tôi chỉ muốn biết bây giờ anh giải 
quyết cái loa của tôi làm sao đây ? 

- À ! Chuyện này không thuộc diện xử lý của tôi ! Cụ nên đến 
Ủy ban nhân dân quận xêm. Không ! Cụ phải đến Ủy ban nhân 
dân phường trước. Ta thêo hàng dọc, phải đi từ dưới lên trên. 
Phải... 

Ông Năm chán nản xách gậy đi ra, bỏ mặc hai ông tổ 
trưởng tổ phó ngồi ngẩn ngơ với cái mà họ gọi là “vụ việc quá 
căng” ! 

Gọi xích lô, ông Năm đi thẳng lên quận. Ở đây, người ta 
chỉ ông đi đúng chỗ. Mừng quá, ông thuật lại vụ cái loa của 
ông cho người thanh niên ngồi sau bàn viết đầy hồ sơ (Anh 
này có vẻ cán bộ, vì thấy ngồi trong văn phòng mà vẫn đội 
nón cối xiêng xiêng giống như còn đi dưới nắng !). Rồi ông 
kết: 

- Nhờ cậu giải quyết giùm, tôi cám ơn. 

- Bác có làm đơn khiếu nại chưa ? 

- Ủa ? Phải làm đơn nữa sao ? 

- Coi ? Đi thưa thì phải có đơn. Chớ nói khơi khơi vậy lấy gì 
mà giải  quyết ? 

Nghê như vậy, ông xách gậy quay ra đi thẳng. 
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Tối đó, ông ngồi dưới đèn rị mọ viết đơn. Cả đời ông 
chưa kiện cáo ai bao giờ, cho nên ông cứ viết rồi xé, xé rồi 
viết. Đến chừng ông đọc được vừa ý thì đã mất gần hai tiếng 
đồng hồ ! 

Sáng hôm sau, ông “vác đơn lên quận”. Gã thanh niên 
hôm qua mở ra đọc, châm chú. Và có vẻ... nghiền ngẫm từng 
câu từng chữ hay sao mà thấy đọc khá lâu. Ông Năm chống 
gậy ngồi chờ. Một lúc sau, gã đứng lên – vẫn đội nón cối xiêng 
xiêng – cầm lá đơn đi vào phòng trong. “Chắc là để báo cáo 
cho trưởng phòng” – ông Năm nghĩ như vậy (Nhờ đi họp đi 
hội liên miên mà ổng bây giờ nghĩ và nói bằng từ ngữ cách 
mạng một cách... trơn tru, từ lúc nào không hay   biết ! Cái 
hay của chế độ là ở chỗ đó. “Cứ nhai tới nhai lui cho tụi nó 
nghê riết là tụi nó sẽ nhập tâm thôi”). Độ mười phút sau, gã 
trở ra với một người cán bộ khác đứng tuổi hơn. Ông ta vui 
vẻ chào ông Năm, tay cầm lá đơn phê phẩy như cầm quạt: 

- Chào bác. Chuyện này các đồng chí đó làm bậy. Rồi ta sửa 
sai thôi. Bác về đi, yên tâm. Họ sẽ tháo gỡ trong ngày hôm 
nay cho bác. 

Ông Năm cám ơn, rồi ra về. Ngồi trên xích lô, ông nghĩ: 
“Ít ra, cũng có người biết điều như vậy chớ ! Lâu nay mình 
nghĩ quấy cho họ cũng tội.” 

Lối gần trưa, ông nghê có tiếng xê máy dầu ngừng phía 
ngoài rào, kế đó là mấy cành vú sữa dao động một lúc lâu rồi 
yên. Ông vui vẻ nói với đứa cháu gái: 

- Rồi ! Họ gỡ rồi ! Mầy thấy không, Hai ? Họ cũng đàng hoàng 
chớ đâu đến nỗi. 

Xế chiều, đang nằm đọc sách trên võng, ông bỗng giựt 
mình vì tiếng phát thanh chát chúa ình ình ình ình của nhạc 
tiến quân. Lần này, nghê còn lớn hơn hồi cái loa nằm trên 
cành vú sữa ! Ông vội vã chống gậy ra ngoài cổng coi là cái gì. 
Thì ra cái loa bây giờ đã được gắn trên trụ đèn đường nằm ở 
phía đối diện, miệng loa hướng về phía nhà ông Năm ! “Tiên 
tổ nó ! Hèn gì !”. Ông Năm hậm hực trở vô thay đồ rồi hối hả 
gọi xích lô lên quận. 
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Lần này, ông đòi gặp thẳng ông trưởng phòng. Ông nói 
với gã thanh niên ngồi ngoài, mà ông dộng đầu gậy xuống sàn 
gạch nghê côm cốp. Đủ thấy ông bực mình đến đâu ! 

Nghê to tiếng, ông trưởng phòng bước ra, ngạc nhiên: 

- Họ chưa gỡ cái loa cho bác à ? 

- Gỡ rồi ! Mà họ đêm gắn ở trụ đèn phía bên kia đường thì 
cũng như vậy thôi. 

- Bác nói không đúng ! Sao cũng như vậy được ? Hồi gắn loa 
trên cây nhà bác mà không có sự đồng ý của bác, đó là sai, là 
phạm chủ quyền của bác. Tôi nhất trí điều đó. Còn bây giờ 
gắn trên cột đèn thuộc phạm vi của Nhà Nước, nằm trên lối 
đi công cộng, là đúng chớ đâu có sai. 

- Đành rồi. Nhưng điều mà tôi muốn nói là tôi già rồi, cần 
được yên tĩnh, mà cái loa nó ồn quá. Tôi... 

- À ! Chỗ này là bác hiểu sai. Nhà Nước đâu phải gắn loa để 
làm ồn. Nhà Nước gắn loa để hằng ngày báo cáo cho nhân dân 
những gì Nhà Nước đã làm, những thành quả của cách mạng, 
từng tháng, từng quí, những đường lối chủ trương của đảng 
đề ra... Bác thấy không ? Quan trọng lắm chớ ! Đó là trách 
nhiệm hàng đầu của Nhà Nước đối với nhân dân mà bác nói 
là làm ồn sao được ! 

Ông Năm không nói thêm một tiếng, chống gậy côm cốp 
đi ra mà có cảm tưởng như mình vừa nói chuyện với... một 
bức tường ! 

Về nhà, ông nằm ngã người lên võng, chửi đổng mà như tự 
chửi mình: 

- Đu mẹ bà nó ! Nếu biết như vầy, hồi đó tao đã di tản cha nó rồi. 

Từ đó, trên cái bàn thấp kê gần võng để để trà, thuốc, sách của 
ông Năm, thấy có hai cục bông gòn nhỏ ! Và lúc nào đi họp đi hội, 
ông cũng cố ý nhét vô lỗ tai hai cục gòn bự cho người ta thấy ! Có ai 
ra dấu hỏi thì ông trả lời lớn tiếng như nói với người điếc: 

- Từ ngày tôi nghê loa phát thanh của Nhà Nước, tự nhiên tôi bị... 
thúi lỗ tai. Kỳ quá ! 

Tiểu Tử 
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Chợ trời 

 Tiểu Tử 
 

Nói đến “chợ trời” chắc ai cũng biết. Ở đó, người ta bán 

đủ thứ, không cần xếp “nghành nghề” gì cả, hàm-bà-lằng ! 
“Thượng vàng hạ cám” gì đều ngang nhau hết. Rất bình đẳng, 
không “phân biệt giai cấp”, không “kỳ thị chủng tộc”. “Anh” 
ti-vi loại “xịn”, loại tổ bố, loại “madê in Japan”, vẫn đứng cạnh 
“anh” quạt máy nhỏ xíu cỡ bằng bàn tay loại “không madê in 
gì cả”. Những món hàng ăn cắp vẫn ngang nhiên... kề vai với 
những món hàng thuộc diện “bảo đảm có phắc-tuya đàng 
hoàng”. Và cùng đứng rất tự nhiên, không kênh kiệu tự tôn, 
không tự ti mặc cảm. Thậm chí đến đồ thiệt đồ giả cũng... 
đứng chung với nhau, lẫn lộn một cách rất hài hòa thân thiết 
! Cái thế giới “chợ trời” đúng là cái thế giới lý tưởng bởi vì đã 
san bằng được giai cấp và mọi dị biệt đều được hòa đồng... 

Vậy mà sau “ngày cách mạng thàng công”, chánh quyền 
cách mạng đã “cách mạng” chợ trời ráo riết. Nay càn quét chỗ 
này, mai càng quét chỗ kia. Chợ trời rách nát tê tua, rồi mất 
dạng. Rồi hiện trở lại, rồi lại mất dạng... vv nhiều lần. Giống 
như trò cút bắt. 

Chính trong thời gian kể trên, một hôm đi ngang Lăng 
Ông Bà Chiểu, tôi “được” một anh thanh niên kè thêo hỏi nhỏ 
mà cặp mắt láo liên: 

- Chú mua quần tây không chú ? 

Thật bất ngờ và cũng thật bất thường làm tôi phải lấy 
ngay “tư thế cảnh giác”. Do bản năng và nhứt là do thói quên 
sau này – tôi muốn nói sau cuộc đổi đời vĩ đại – lúc nào cũng 
phải thủ thế, luôn luôn coi chừng lời ăn tiếng nói, luôn luôn 
coi chừng hành động của mình, luôn luôn coi chừng những 
người chung quanh... Bởi vì không biết lúc nào trắng lúc nào 
đên, không biết ai là ai nữa. Thấy chẳng còn ai tin ai nên tôi 
cũng chẳng dám tin ai. Vậy là lúc nào cũng có ngay một phản 
ứng rất... thời đại: nghi ngờ ! 
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Tôi nghi gã thanh niên “có ý gì”. Bởi vì nói bán quần tây 
mà đi hai tay không, lại còn phì phà điếu thuốc đầu lọc mà 
chính bản thân tôi – công nhân viên với ngạch  trật “kỹ sư bậc 
hai trên sáu” – không đủ tiền để mua hút ! Tôi vội nhìn quanh: 
chẳng còn ai hết ngoài tôi và gã. Vậy là ở đây không có loại 
“chợ trời mi-ni” để gã có lý do bắt mối chào hàng. Tôi nghiêm 
nghị trả lời: 

- Không ! 

Gã vẫn đêo theo: 

- Mua giúp con mà chú. Quần tây thứ tốt, loại đa-cờ-rong 
nhập cảng đàng hoàng. 

Tôi làm thinh, tiếp tục bước đi và vẫn tiếp tục... 
thủ. Bỗng, gã đổi giọng than thở: 

- Chú không biết chớ bây giờ chợ trời bị dẹp hết, còn chỗ đâu 
mà buôn bán. Dân chợ trời rã ra đi bán chui lẻ tẻ vẫn bị “cum” 
như thường. Khổ lắm chú ơi ! Bữa nay con lang bang xóm này 
cầu may mà sáng giờ chưa bán được cái quần nào hết. Chú 
mua giúp đi chú ! 

Tôi không cần quần nên không cần mua. Nhưng vẫn thắc 
mắc: 

- Anh nói bán quần mà đi tay không, có thấy hàng họ gì đâu ? 

Anh ta nhăn mặt: 

- Trời ơi ! Cầm trong tay cho tụi nó thấy đặng mang họa à ! 

Rồi hắn dừng bước, để điếu thuốc lên khóê môi, một tay ôm 
vạt sơ-mi lên, một tay chỉ vào quần hắn đang mặc: 

- Nè ! Quần đây nè ! Thiệt mà ! Chú coi đi ! 

Tôi thật ngỡ ngàng, không biết phải nói gì làm gì. Gã cầm lấy 
bàn tay tôi đặt lên hông gã:            

- Đây ! Chú rờ coi ! Đa-cờ-rong thứ thiệt mà. Còn mới tinh hà 
! 

Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tay mân mê một cách máy 
móc chéo vải quần của hắn. Thấy vậy, giọng hắn trở nên dồn 
dã: 
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- Để con cởi ra cho chú coi nghên ! 

Gã dọm mở nút quần, tôi cản lại: 

- Đừng ! Đừng ! Tôi không mua đâu. 

- Hay là chú muốn coi quần màu khác ? Cũng đa-cờ-rong. 

Không đợi tôi trả lời, hắn phun mẩu thuốc trên môi, lẹ 
làng kéo phẹt-mơ-tuya xuống. Rồi một tay ôm vạt áo, một tay 
tuột quần khỏi mông, để lộ bên trong một cái quần khác màu 
sậm hơn ! Hắn xoay người qua xoay người lại để... bày hàng, 
rồi nói: 

- Cái này “xịn” hơn. Đa-cờ-rong Mỹ mà. Chú rờ coi ! Bảo đảm 
chưa mặc lần nào hết ! 

Tôi bỗng thấy tội nghiệp anh ta vô cùng. Và tôi đoán rằng 
bên trong còn một cái quần thứ ba nữa, bởi vì tôi vừa nhận 
ra là anh ta ốm tong ốm têo, dư sức để mặc dễ dàng ba cái 
quần. 

Tôi đặt tay lên vai gầy của hắn, thân mật: 

- Chú không mua đâu. Đừng mất thì giờ.  Tốt hơn cháu nên 
chào hàng người khác đi ! 

Trong lúc tôi bỏ đi, hắn còn nói vói thêo: 

- Chú chưa coi hết mà ! Còn một cái nữa nè ! 

Tự nhiên, hai chân tôi bước nhanh hơn, bước dài hơn. 
Làm như muốn chạy. 

 
 Tiểu Tử 
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Thằng dân 

Tiểu Tử 

Trong chuyện phiếm này, tôi gọi " thời chú Sam" để chỉ miền 
Nam trước tháng 4 năm 1975 và " thời bác Hồ " để chỉ miền 
Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước    có chú, rồi sau 
có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là…đại phước  ! 

Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người 

dân vẫn được coi như không có… kí lô nào hết, mặc dù họ 
đông như kiến ! 

Hồi thời Pháp thuộc ( Phải lấy thời này để làm cái mốc 
cho thời chú Sam và thời bác Hồ. Bởi vì không có Pháp thuộc 
thì làm gì có bác Hồ, làm gì có chú Sam ? ), có " ông Tây bà 
Đầm" ăn trên ngồi trốc. Người dân sanh ra vốn… thấp cổ bé 
miệng, không ngóc đầu lên được. Văn chương hồi đó hay viết 
" dân ngu khu đên " nghê thật miệt thị nhưng lại diễn tả rất 
rõ nét vị-trí… sát đất của người dân ( chỉ có ngồi lê dưới đất 
nên khu mới đên như vậy !) và xác nhận với chính sách ngu 
dân thời ấy, người dân ngu là cái chắc. 

Câu " dân ngu khu đên " cũng từ từ biến thể cho hợp thời 
trang ngôn ngữ, và trở thành " dân đên " cộc lốc. Không… 
sáng sủa hơn bao nhiêu, nhưng bớt được tiếng " ngu " cũng 
đã là một… tiến bộ. Không phải nhờ vậy mà người dân khôn 
ra, lẽ dĩ nhiên. Nhưng hai tiếng " dân đên " nói lên rõ rệt sự 
khác biệt giữa dân bản xứ da vàng và nhà cầm quyền hồi đó, 
toàn là dân da trắng ! 

Người dân hồi đó được thực dân gọi một cách miệt thị : 
cu-li, nhà quê. Dù anh có ăn học, dù anh có nghề nghiệp, 
người da trắng vẫn coi anh là cu-li là nhà quê tuốt. Nhớ lại 
một hôm, anh tôi và tôi đạp xê đi dạo bến tàu Sạc-ne ( sau 
này gọi là bến Chương Dương và sau này nữa tên là… Tôn 
Đức Thắng ! ). Thấy hai tên lính lê-dương (légionnairê) Pháp, 
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to như cái tủ đứng, ngồi chồng lên nhau trên một chiếc xích-
lô đạp, làm chổng bánh sau lên. Anh phu xích-lô, ốm tong ốm 
têo, không biết làm sao để giải thích rằng ảnh không thể nào 
chở được hai người, vì ảnh nhẹ quá. Ảnh bèn cầu cứu chúng 
tôi. Có lẽ ảnh thấy chúng tôi có vẻ học sinh sinh viên chắc biết 
ít nhiều tiếng Pháp nên nhờ thông-ngôn. Anh tôi " ra tay 
nghĩa hiệp " can thiệp. Một tên lê-dương túm ngực anh tôi, 
sừng sộ bằng tiếng Pháp : " Đi chỗ khác ! Đồ cu li khốn nạn !". 
Dĩ nhiên chúng tôi không đợi nói thêm một tiếng, vội vã 
phóng lên xê, đạp đi. Một đỗi xa nhìn lại thấy một thằng lê-
dương đạp xích-lô chở một thằng lê-dương, chạy vù vù, cười 
hắc hắc ! Còn anh phu xích-lô thì hổn hển chạy bộ phía sau, 
chẳng nói chẳng rằng… Những hình ảnh đó bây giờ nhớ lại, 
đã sáu chục năm qua mà sao lòng vẫn còn nghê căm phẫn ! 

Sau hiệp định Gênèvê, Pháp… phú-lơ-căng ( Âm tiếng 
Pháp " Foutrê lê camp " = dông mất – rất thông dụng thời đó 
) Việt Nam bị chia làm đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. 
Người dân miền Bắc sống với cái-gọi-là tự do của miền Bắc. 
Người dân miền Nam cũng có cái tự do riêng của miền Nam. 
Cũng là " tự do " cả nhưng trong hình thức có rất nhiều dị-
biệt. Bắc Nam bỗng trở thành hai xứ như là lạ hoắc ! Tuy 
nhiên, dù đất nước bị chia hai, cái " khối " người dân không 
có gì thay đổi, nghĩa là vẫn còn nguyên là những con cờ… 

Rồi miền Nam có ông vua Bảo Đại – chuyên sống ở Pháp 
– vì thương dân nên gởi ông Diệm về Việt Nam tham chánh. 
( Ông vua này thì người dân biết từ lâu. Ít ra cũng biết… tên ! 
). Rồi có ông Diệm, vì thương dân nên… lật ông Bảo Đại rồi 
lên làm tổng thống. ( Ông này thì người dân chỉ mới biết khi 
ổng trèo lên ghế tổng thống. Cứ nghê ra rả hằng ngày " Toàn 
dân nhớ ơn Ngô tổng thống ", không biết rồi cũng phải biết ! 
) Rồi có chú Sam, vì thương dân Việt Nam, ra tay giúp đỡ ông 
Diệm hết mình. Người dân bắt đầu biết đến chú Sam với lá cờ 
nhiều sao và hình vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau được dán lên 
nhiều món hàng ngoại quốc nhập cảng. Nhìn cái nhãn, người 
ta hiểu đơn giản là bàn tay chú Sam nắm bàn tay người bạn 
mà chú giúp đỡ. Chẳng nghê ai thắc mắc : " Chú Sam muốn 
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nói chú giúp mình hay chú muốn nói tao bắt mày phải đi thêo 
tao ? " Người dân miền Nam vốn… thiệt thà ! 

Bây giờ, người dân hết là dân đên. Không phải được… 
đổi màu như người dân miền Bắc, mà là được tẩy sạch trong 
từ ngữ miền Nam. Tuy nhiên tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, 
tùy tâm trạng mà người ta cũng có gọi người dân bằng " 
thằng dân ", nghê hơi nặng một chút. Nhưng riết rồi " người 
dân " hay " thằng dân " đều nghê cũng… xêm xêm ( Âm tiếng 
Mỹ " Samê samê " = như nhau ). Bởi vì, nặng nhẹ gì thì người 
dân cũng đã quên được coi như không có kí lô nào hết xưa 
nay ! 

Lâu lâu người dân cũng nghê các chánh trị gia gọi mình 
là " khối quảng đại quần chúng " nghê thật… rổn-rảng khó 
hiểu nhưng lại khoái lỗ tai, hoặc gọi là " toàn thể nhân dân " 
rất nho-nhã nhẹ nhàn, và lắm khi gọi " đồng bào thân mến " 
nghê thật là… âu yếm ! 

Thật tình, người dân vào thời này bắt đầu thấy rằng 
mình coi vậy mà cũng " có giá ". Hết còn nghê gọi người " dân 
" cộc lốc, mà lại được ghép vào với tiếng " công " oai vệ để trở 
thành " công dân ". Không có gì, nhưng mang thêm chữ " công 
" vẫn thấy quan trọng như " công chức ", " công sở ", " công 
khố ", " công an " …những thứ " công " làm toát ra sự " chẳng 
có thằng nào dám đụng tới ". Sướng chớ ! Mà thật vậy, có ai 
dám gọi " thằng công dân " đâu ? Thường thì gọi " người công 
dân " hay ít lắm cũng gọi "anh công dân ". ( Chưa nghê ai gọi 
" ông công dân". Có lẽ tại vì gọi như vậy, người ta sẽ nghĩ là 
có " ẩn ý nhạo báng " ! ) 

Từ ngày mang " chức " công dân, người dân được nhà 
nước chiếu cố…" đậm ". Ngày nào cũng kêu gọi " Này công 
dân ơi ! Quốc gia đến ngày giải phóng…". Rồi gần đến ngày 
bầu cử tổng thống, dân biểu v.v… luôn luôn được nhắc nhở " 
đi làm bổn phận công dân ". 

Nhân nói đến vụ bầu cử, phải thấy lúc đó người dân được… 
trọng vọng đến mức nào. Các ứng cử viên hay các liên danh 
ứng cử, trong thời gian vận động bầu cử, đều hết  lời " o bế " 
người dân. Hằng ngày, trên truyền thanh truyền hình, trên 
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báo chí bích chương… họ cúi xuống nâng người dân lên như 
nâng trứng mỏng, nói ngon nói ngọt để người dân bầu cho 
họ. Còn khuyên " nên chọn mặt gởi vàng ", làm cho người dân 
thấy tự nhiên mình… giàu ngang xương ! Cái lá phiếu trong 
tay người dân - bằng giấy – coi vậy… mà nặng kí ! 

Sau bầu cử, người dân được trả về cương vị bình thường 
của người dân, cộng thêm những người bị thất cử. Những 
người này, không cần hỏi ý kiến ai, cứ " đánh trống thổi kèn" 
tuyên bố rân lên rằng "Chúng tôi đứng về phê người dân để 
đối lập với chánh quyền!" Làm như hễ là dân là phải đối lập 
với chánh quyền vậy ! Cũng chẳng thấy có người dân nào 
đứng lên phản đối. Đã nói: người dân miền Nam vốn… thiệt 
thà ! 

Bỗng một hôm, " người ta " đảo chánh ông Diệm. Người 
dân ngơ ngác bởi vì, trái với những lần bầu bán, lần này 
người dân không được ai " hỏi thăm " hết, thậm chí chẳng 
nghê ai tuyên bố thêo… truyền thống rằng " đảo chánh vì dân 
" ! Thì ra," người ta " toàn là tướng tá, binh chủng này binh 
chủng nọ. Họ không phải…dân ! 

" Họ " đảo rồi, lại đảo nữa. Cuối cùng cũng lật được ông 
Diệm. Lần này, người dân thấy có vẻ an toàn nên cũng xuống 
đường hoan hô. Thật ra, trong thời đệ nhứt cộng hoà, người 
dân đâu có bị chèn ép đè đầu cỡi cổ bốc lột tơi bời như thời 
Pháp thuộc. Người dân chỉ " ngứa con mắt " ở cái lối trịch 
thượng ăn trên ngồi trốc quá lố lăng của gia đình ông Diệm, 
cộng thêm hành động kỳ thị tôn giáo quá lộ liễu. Vì vậy, khi 
ông Diệm và gia đình bị lật xuống, người dân thấy như được… 
nhổ cái gai trong con mắt, cho nên họ cũng vỗ tay hoan hỉ ! 

Tiếp thêo là mấy ông tướng, ông tá đảo chánh nhau, đảo 
qua đảo lại. Người dân vẫn bị cho ra rìa, nên đứng ở bên 
ngoài xêm như xêm tuồng hài hước trên sân khấu. Vở tuồng 
đang diễn bỗng bị chú Sam núp ở đâu đó giựt giây hạ màn ! 
Người dân ngẫn ngơ, rồi cũng… xách đít " đi chỗ khác chơi " 
để " người ta " làm chánh trị. 

Thật ra, vào thời điểm đó, miền Nam còn được cái may 
là có một người trong giới lãnh đạo " biết " nghĩ đến dân : đó 
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là ông tướng tầu bay Nguyễn Cao Kỳ. Khi nắm chánh quyền, 
ông tuyên bố và cho kẻ khẩu hiệu đầy đường : " Chính phủ 
Nguyễn Cao Kỳ là chính phủ của dân nghèo ". Thật là ngạc 
nhiên đến… ngỡ ngàng ! Người dân nào đã lỡ giàu bỗng thấy 
mình thuộc vào loại... vô chánh phủ nên cứ phập phồng lo sợ, 
còn người dân nghèo thì lại bâng khuâng không dám hoan hô 
vì không biết mình có thuộc vào cái…" típ " nghèo mà ông 
tướng đã tuyên bố ? Bởi vì có hạng nghèo xơ nghèo xác, có 
hạng nghèo rớt mồng tơi, có hạng nghèo mạc rệp, có hạng 
nghèo kiết .v.v… Thành ra, lời tuyên bố rất " nổ " của ông 
tướng giống như cục đá nhỏ rơi xuống mặc nước hồ, nghê cái 
chũm rồi… hết ! Tuy nhiên, lần đầu tiên người dân thấy mình 
được đứng chung với chánh quyền – dù chỉ là trên khẩu hiệu 
– cũng thấy có chút gì an ủi ! 

Rồi chú Sam ồ ạt đổ quân và đồ " PX " lên miền Nam mà 
chẳng thấy có " trưng cầu dân ý ". 

Người xưa nói " ý dân là ý trời ". Người nay cầm quyền, 
đã không cần đến ý dân thì đâu có ông nào nói với chú Sam : 
" Thưa chú, ông bà tôi nói như vầy…như vầy…". Cho dù có ai 
nói cho chú Sam thì cũng chỉ làm cho chú cười văng… sơ-
quynh-gum, bởi vì chú đâu có tin. Chú đã từng bay lên trời, 
bay lên cung trăng, bay lên bay xuống như ăn hamburgêr 
hằng bữa… chú đã gặp ông trời đâu mà tin ! Vã lại xưa nay 
chú Sam chỉ thấy ý của chú là " năm bờ oan " thì chú đâu cần 
hỏi ý kiến của ai khác. Vì vậy, chú cứ… nhắm mắt đưa quân 
vào miền Nam như đi… vào chỗ không người. Chẳng có một 
người dân nào đứng lên phản đối. " Họ " – người dân – nói : " 
Mấy ổng ( ám chỉ nhà cầm quyền ) đã ô-kê Salêm với chú Sam 
rồi, mình có la nô-gút nô-gút ( no good ! no good ! ) chỉ có… 
chó nó nghe !" 

Trong " thời chú Sam ", mặc dù đang đánh giặc với Bắc 
Việt, người dân vẫn đi lại thông thả, miễn là đừng…l ội sông 
Bến Hải để ra ngoài Bắc. Năm khi mười hoạ mới bị hỏi căn 
cước. Trong trường hợp vào ra ở các " lãnh địa " của chú Sam 
thì lúc nào người dân cũng bị chú lính của chú Sam hỏi giấy 
bằng tiếng Việt bỏ sai dấu :" Cán cuốc!Cán cuốc !". Chẳng thấy 
người dân nào …cười ! 
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Ngoài ra thì đời sống của người dân rất tự do thoải 
mái. Tự do buôn bán. Đồ PX ( dân gọi là pi-éc – là các mặt 
hàng nhập vào Việt Nam bán riêng cho quân đội chú Sam, 
không có thuế nên giá rẻ – lính chú Sam mua ra bán lại cho 
dân ) tràn ngập các chợ trời. Còn hàng hoá sản xuất trong xứ 
cũng bán đầy các chợ các phố. Tự do ngôn luận, in sách, ra 
báo. Thật tình, ở đây có… lạm phát : báo đủ loại – báo ngày, 
báo tuần, báo tháng… khoảng chừng trên 30 tờ ! Người dân 
đọc… mờ con mắt luôn ! 

Cuộc sống tương đối dễ chịu, dễ…thở. Đùng một cái,Việt 
Cộng tổng tấn công ngay trong ngày tết Mậu Thân. Chúng tin 
tưởng rằng " toàn dân miền Nam sẽ nổi dậy lật đổ chánh 
quyền !". Té ra, người dân, vì sợ, nên chỉ lo bồng bế nhau chạy 
! Lần đó, Việt Cộng thất bại nặng. Lần đó, người dân thật sự 
thấy tận mắt Việt Cộng là ai, để sau đó biến sợ hãi thành căm 
thù. Chỉ cần một ngòi nổ là nó bùng lên để " quạt " cho Việt 
Cộng một đòn " chí tử ". Vậy mà không thấy chú Sam… nhúc 
nhích một ngón tay ! Chú không đánh trả, đã đành. Chú còn 
ngăn không cho quân đội quốc gia đánh trả. Chú đi một nước 
cờ mà không ai hiểu gì hết ! Và lần đó người dân nhìn chú 
Sam bằng một con mắt khác. Họ nói : " Không biết cái thằng 
cha chú Sam này muốn cái gì ? Thiệt là ngược đời ! Kẻ thù thì 
mình biết rõ còn thằng bạn đồng minh nhai sơ-huynh-gum 
này thì mình…mù tịt !". 

Từ chỗ nhận định nói trên, người dân bắt đầu nghi ngờ 
cái ý nghĩa của hai bàn tay nắm lấy nhau dưới lá cờ nhiều sao 
làm nền cho loại nhãn dán trên các đồ viện trợ. Ai cũng nghĩ 
rằng cái nhãn đó có…hai mặt. Giống như chú Sam, chú cứ 
phải nhai sơ-huynh-gum liền tù tì để không ai " bắt gân mặt 
" mà đoán chú đang nghĩ gì, bởi vì chú muốn giấu " cái mặt 
bên kia " của chú, không phải giấu với địch mà giấu với thằng 
bạn đồng minh ! Thế mới đau ! 

Rồi vì không còn tin tưởng nữa, người dân lo… thủ. Ai 
cũng dự trữ đồ ăn ! Có tiền thì trữ nhiều, không tiền thì chạy 
nợ để trữ chút chút. Cho nó " ăn chắc ", bởi vì thằng cha chú 
Sam này coi vậy mà không phải vậy ! 
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Tình trạng nhập nhằng này kéo dài tới hiệp định gì gì đó 
ở Paris. Tiếp thêo là lính chú Sam " gô hôm " từ từ, trước sự 
dửng dưng của người dân, bởi vì họ đã lật tẩy " cái mặt bên 
kia " của chú. Cái nhãn " hai bàn tay nắm lấy nhau " không bị 
mưa mà nó cũng tróc, giống như đồ thợ mã ! 

Rồi thì " cơm không lành canh không ngọt " giữa chú 
Sam và ông Thiệu ( tổng thống đệ nhị cộng hoà – xin nhắc lại 
cho những ai không… muốn nhớ ! ) Đùng một cái, ông Thiệu 
ra lịnh bỏ Plêiku/ Kontum rút hết quân về vùng Duyên Hải. 
Quân đội và dân chúng ngạc nhiên đến bàng hoàng, bởi vì đã 
bị Việt cộng tấn công đâu mà phải rút ? Còn phía Việt cộng 
thì… giật mình vội vã " nâng cao cảnh giác ", nín thở bất động 
, bởi vì không biết " thằng ngụy ác ôn này định dở trò gì đây 
?". Người ta đồn ( Hồi này, tin đồn đi nhanh hơn hỏa tiễn và 
người dân miền Nam chỉ sống bằng… tin đồn ! ) rằng ông 
Thiệu giận lẫy thằng bạn đồng minh " xỏ lá " nên chơi một cú 
cho nó xanh mặt ! Không biết chú Sam có xanh mặt hay không 
chớ thằng dân thì xanh mặt dài dài… Bởi vì không biết không 
hiểu gì hết. Cứ thấy quân đội tự nhiên rút chạy là cắm đầu 
chạy ! Mà có hỏi quân đội thì – than ôi ! – quân đội cũng bù 
trất ! Vậy là kinh hoàng, là hỗn loạn ! Vậy là cứ… nhắm mắt 
chạy. Càng chạy càng sợ ! Càng sợ càng chạy ! Người dân 
giống như những con cờ bị người chơi cờ hất trọn bàn cờ 
xuống đất, văng tung toé khắp nơi, rơi vào hốc vào kẹt, rơi 
vào lỗ cống đường mương… Ai biết ? Ai thèm biết ? Nghĩ mà 
thương cho người dân miền Nam " sanh chẳng gặp thời "… 

Từ miền Trung dài vô Sàigòn, chỗ nào cũng thấy chạy. 
Dân chạy trước. Phía sau dân là quân đội. Phía sau quân đội, 
xa thật xa, là Việt cộng. Họ đã mất thời gian " điều nghiên tình 
hình " để nhận thấy hiện tượng " ngụy quân " rút đi là có thật. 
Thế là " ta " xua quân chạy thêo " toé phở " nhưng vẫn láo 
phét rằng " quân ta đuổi chúng nó chạy…toé khói " ! 

Tình trạng hỗn loạn này được tiếp nối bằng sự ồ ạt di 
tản ra… biển Đông. Cũng là chạy nhưng chạy ra khỏi xứ ! 

" Thời chú Sam " được hạ màn vào cuối tháng tư năm 
1975. Màn không được hạ từ từ thêo đúng " điệu nghệ sân 
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khấu " với giàn kèn đồng thổi bản " ò ê rô bê đánh đu " ! Màn 
bị hạ… cái rẹt như bị đứt giây, bởi vì anh hạ màn… bỏ mẹ nó 
xuống cho rồi để còn vắt giò lên cổ chạy cho kịp nhảy lên 
chiếc trực thăng di tản cuối cùng ! 

Chú Sam " gô hom " để lại miền Nam vô số sơ-huynh-
gum đã… nhai rồi và một lô con lai, có trắng có đên… gọi là 
kỷ niệm !  

Đây nói về người dân vào " thời bác Hồ "… 

" Thời bác Hồ " được… kéo màn khai diễn bằng một hình 
ảnh lẽ ra phải hào hùng, nhưng mấy anh Bắc Việt đã dàn cảnh 
vụng về cho nên đã trở thành ra lố bịch. Số là… 

Ngày 30 tháng tư năm 1975, cổng vào dinh Độc Lập đã 
được mở rộng để " đón tiếp các anh êm Giải Phóng ", sau lời 
tuyên bố đầu hàng của ông Dương văn Minh. Thay vì cứ 
đường hoàng oai vệ tiến thẳng vào dinh – vì là người thắng 
trận – mấy ông Bắc Việt đã dàng cảnh bằng cách đóng cổng 
lại để cho một xê tăng mang cờ Giải Phóng ủi sập rồi ngất 
ngưỡng… bò vào bên trong như một thằng say. Báo chí, 
truyền hình chụp ảnh quay phim liền tù tì, cho thế giới thấy 
rằng " chính quân đội và nhân dân ta đã tiến công ủi sập 
chính quyền miền Nam ". Trong màn diễn xuất đó, họ quên 
mất người dân nên chỉ thấy có lèo tèo mấy anh Giải Phóng ! 
Trong lúc đó, dân chúng – khá đông – đứng xa xa nhìn một 
cách bàng quan, không hiểu "tại sao không chạy thẳng cha nó 
vô cho rồi, chớ đóng cổng làm chi để rồi phải ủi sập mới vô 
được, thiệt… làm chuyện ruồi bu !" 

Tiếp thêo là lá cờ Giải Phóng Miền Nam lớn bằng tấm 
chiếu phê phẩy trên nóc dinh giống như người chạy việt dã 
vừa về tới đích. Và tiếp thêo là hai câu đối thoại đáng " đi vào 
lịch sử " : Khi được ông Dương Văn Minh – vị tổng thống… 
phù du nhứt lịch sử – nói : "Mời các ông ngồi vào bàn để 
chúng tôi bàn giao ", một ông… nón cối Bắc Việt " phang " cho 
một câu " Bàn giao cái gì ? Các anh thua trận, đầu hàng vô 
điều kiện mà còn cái gì để bàn giao ? ". Không biết những 
người miền Nam có mặt lúc đó – tổng thống, tổng bộ trưởng 
v.v…– có nghê " đau như hoạn " ? 
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Vậy là…giải phóng ! Người dân cũng có vỗ tay. Hết chạy 
loạn là… vui rồi. Hết giặc, con cái hết đi lính… là vui rồi. Một 
phóng viên miền Bắc phỏng vấn một bà già miền Nam : " 
Thế… bà má có vui không nào ? ". Trả lời : " Ờ… vui chớ ! Nhờ 
có mấy ông giải phóng về kịp nên mới yên ! Chớ không, tụi 
Việt Cộng nó pháo kích riết chắc chết quá !". Ở một nơi khác, 
phỏng vấn một anh xích lô, anh ta trả lời : " Vui chớ sao không 
vui ! Đạp xích lô lúc nào cũng bị tụi nó nghi là Việt Cộng". Rồi 
anh chỉ vào mặt mình : " Anh coi ! Mặt tui vầy mà là Việt cộng 
à ?" 

Mà vui thật ! Ở Sàigòn đông lắm. Thiên hạ đi đầy đường. 
Xê hơi, xê gắn máy, xê đạp… nối đuôi nhau nhích nhích. Vậy 
mà chẳng thấy ai gây gổ với ai, cũng chẳng nghê ai nóng nảy 
tin một tiếng kèn ! Đó là lần đầu tiên người dân tự động " 
xuống đường ", không phải để đấu tranh mà là để đi coi… bộ 
đội ! Cũng giống như đi coi chợ phiên sở thú. Vui lắm ! 

Gánh hát mới khai diễn chưa kịp đánh trống thổi kèn 
quảng cáo mời mọc mà đã được khán giả bốn phương kéo tới 
xêm thật đông như vậy thì thật là…" thành công, thành công, 
đại thành công !" Người dân cũng thấy khoái bởi vì toàn là 
đào kép mới – cái gì lạ cũng hấp dẫn – và bởi vì được đi 
coi…thả giàn. 

Sau mấy lớp hài hước mỡ màn như chuyện mấy anh bộ 
đội nói dóc nói phét " Hà Nội cái gì cũng có ", chuyện " nhà ỉa 
nhà đái… trong xô ".v.v… sân khấu bỗng chuyển sang bi hài 
kịch mà trong đó người dân được kịch tác gia cách mạng đẩy 
lên đóng vai chánh ! Người dân ngạc nhiên dở khóc dở cười… 
Vai chánh đó có cái tên nghê lạ hoắc : " nhân dân làm chủ " ! 

Từ một tay ngang bước lên sân khấu, dĩ nhiên là cần được 
các đạo diễn chăm sóc dạy dỗ tận tình để người dân được… 
lột xác biến thành kịch sĩ. 

Đầu tiên, người dân được mang một cái tên khác cho 
đúng với điệu nghệ kịch trường: tên " Nhân Dân " ( Xưa nay, 
trong giới cải lương kịch nghệ có… truyền thống là khi đã " 
đi hát " thì người ta thường lấy một cái tên khác đẹp hơn kêu 
hơn là cái tên cúng cơm. Vậy mới là nghệ sĩ ! ) Rồi " cái " nhân 
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dân đó được dạy hô khẩu hiệu – đó là những bài bản… gốc 
của cách mạng mà ai ai cũng phải biết hát, cũng như trong 
giới cải lương kép độc hay hề gì cũng phải rành " sáu câu 
"…Đại khái, chỉ có mấy khẩu hiệu như " vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại ", 
như " muôn năm, muôn năm, muôn năm ", như " sống mãi, 
sống mãi, sống mãi ". Vậy mà không phải dễ ! Phải hô cùng 
một lúc và hô cho đúng nhịp. Hô lỏn chỏn là " có vấn đề đấy 
nhá !". Tiếp thêo là tập vỗ tay. " À… vỗ tay cũng phải tập chứ 
! Có phải như thời Mỹ Ngụy đâu mà các anh các chị muốn vỗ 
thế nào là vỗ. Muốn làm chủ, nhân dân phải tập cả vỗ tay nữa 
cơ !" Thế là học vỗ tay : mọi người trong hội trường cùng vỗ 
một lúc, không cần khoái tỷ hay thích thú gì ráo, chỉ cần thấy 
anh cán bộ đang nói bỗng ngừng lại vỗ tay là ta vỗ tay thôi ! 

Tiếp thêo là đi học tập ba hôm về đường lối chủ trương 
của cách mạng. Thượng vàng hạ cám gì cũng phải học tập ráo. 
Cùng ngồi chung với nhau – thường thì ngồi dưới đất vì 
không có đủ băng đủ ghế, và vì không đủ chỗ nên ngồi cả ra 
hàng ba, ra sân – cùng nghê chung những gì mấy cán bộ nói. 
Và vì mấy cha cán bộ nói dài quá, lại thay nhau nói cùng một 
đề tài bằng những lời lẽ y chang như nhau nên người " nhân 
dân ", kẻ trước người sau, cùng chung nhau… ngáp ! Suy cho 
cùng, ngáp cũng là một cách… phát biểu. Nó nói lên sự mệt 
mỏi chán chường. Về sau, khi đã…" quên nước quên cái " với 
những buổi hội họp học tập, với cái gọi là " Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý "…cách " phát biểu " độc đáo đó đã được 
người dân " khai triển " rất thoải mái, không phải giơ tay xin 
phép ai hết và cũng không sợ bị quy tội " bôi bác không khí 
nghiêm túc của hội trường ". Để thấy " Trong chế độ ta, nhân 
dân vẫn làm chủ… cái ngáp của mình đấy chứ !". 

Tiếp thêo ( trong " thời bác Hồ ", lúc nào cũng có một sự 
" tiếp thêo " nghĩa là chẳng bao giờ thấy một sự ngưng nghỉ, 
cứ " học tập tiếp thêo học tập ", cứ " đấu tranh tiếp thêo đấu 
tranh ", cứ " khai báo tiếp thêo khai báo "…) nhân dân học tập 
khai lý lịch, học tập báo công báo tội, học tập làm sổ hộ khẩu 
sổ gạo… Hết học tập ở tổ dân phố thì kéo nhau ra học tập ở 
phường – cũng như vậy thôi nhưng đông hơn nên… vui hơn 
– rồi học tập ở quận… Rồi đi mết-tinh, đi đón tiếp phái đoàn 
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này, đi chào mừng phái đoàn nọ, đi làm lễ đón nhận lẵng hoa 
của bác Tôn ( ông già này thay thế bác Hồ, nhân dân đoán 
như vậy ) Ôi thôi ! Rộn rịp, vui lắm ! 

Khác hẳn với " thời chú Sam ", người nhân dân bây giờ 
đi đến đâu cũng thấy cái sự làm chủ của mình nó… lòi ra cả 
đống. Bằng cớ là cái gì cũng thuộc về nhân dân ráo, cái gì cũng 
thấy dán nhãn " nhân dân " mà chẳng cần phải " cầu chứng 
tại toà ". Sướng như vậy ! Này nhá : Ủy Ban Nhân Dân này, 
Toà Án Nhân Dân này, Quân Đội Nhân Dân này, Công An 
Nhân Dân này… đến tờ báo to nhất nước – của Đảng – cũng 
phải mang tên " Nhân Dân " đấy ! Làm chủ , sướng nhá ! 

Thế nhưng, có hai cơ quan mà nhân dân không được làm 
chủ : đó là tổng cục kế hoạch và ngân hàng. Chỉ có hai cơ quan 
này là đặc biệt mang nhãn " Nhà Nước " nên được gọi là " 
Tổng cục kế hoạch Nhà Nước " và " Ngân Hàng Nhà Nước ". 
Nhà Nước nắm cái tổng cục để độc quyền lên kế hoạch… hốt 
bạc đổ vào ngân hàng của Nhà Nước, vậy là an toàn nhứt rồi 
! Người ta nói : " Đồng tiền là huyết mạch, Nhà Nước nắm cái 
huyết mạch đó là nhân dân… nhăn răng ! " Nói như vậy là có 
ý bôi bác chế độ. " Hãy nhớ rằng, trong chế độ ta có sự phân 
công rõ rệt : Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm 
chủ. Muốn quản lý, Nhà Nước phải nắm cái… hầu bao chứ. 
Không có cái đó thì quản lý cái đếch gì được. Rõ như thế đấy 
!". Lý luận chắc nịch như đinh đóng cột, nhân dân chỉ còn 
nước đi chỗ khác chơi. 

Dù sao đi nữa, được lên đóng vai chủ trong vở trường 
kịch của " thời bác Hồ " vẫn thấy khoái hơn ở " thời chú Sam 
". Thời đó, người dân chỉ là người dân quèn với bộ mặt thật 
của nó, chưa từng biết thế nào là " vẽ lọ bôi hề ". Còn bây giờ, 
trên sân khấu cách mạng, người dân được tô son trét phấn 
để có bộ mặt khác – một bộ mặt không giống ai – vui chớ ! 

Qua " thời bác Hồ ", cái gì cũng thay đổi hết. Đặc biệt là 
người dân. Ngoài chuyện " nhân dân làm chủ ", người dân bây 
giờ nhìn lại mình cũng thấy không còn là mình nữa ! Cả cái 
thân hình trước đây, chỉ còn lại có… cái miệng. Mỗi một người 
dân được xêm như là một " nhân khẩu " – một cái " miệng 
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người " – Tờ khai gia đình thời trước bây giờ được thay bằng 
" sổ hộ khẩu " trong đó kê khai có bao nhiêu…cái miệng ! Nghĩ 
cho cùng, Nhà Nước cách mạng có lý, bởi vì trong công tác " 
quản lý ", chuyện đầu tiên phải lo là " nuôi ăn ". Vậy, phải biết 
rõ " ta " có bao nhiêu cái miệng. Thế… Ngoài ra, nếu thấy cái 
miệng nào đã có ăn mà còn đòi cả quyền " nói " thì " ta " chận 
ngay không cho nó ăn. Có nói, đến chừng đói rã ruột ra thì 
cũng phải câm lại thôi. Đỉnh cao trí tuệ là ở chỗ này đấy ! 

Sau khi đã học tập tốt, nghĩa là người nhân dân đã rành 
bài bản để đóng vai " nhân dân làm chủ ", người nhân dân 
phải biết " đi thưa về trình ". Nói cho văn vẻ chớ thật ra là đi 
đâu phải xin giấy di chuyển của chánh quyền nơi cư ngụ và 
về phải trình lại giấy di chuyển có đóng dấu nơi mình đã đến. 
Nhân dân làm chủ khi dọn nhà qua ở chỗ khác phải làm thủ 
tục giấy tờ dời địa chỉ – gọi là chuyển hộ – có sự chấp thuận 
của chánh quyền hai nơi – nơi ở củ và nơi ở mới – Nhân dân 
làm chủ phải đi lao động xã hội chủ nghĩa ( Thời trước gọi là 
" đi làm…chùa " ). Nhân dân làm chủ " phải " triệt để thực thi 
quyền làm chủ của mình nghĩa là " phải " làm thế này, " phải 
" làm thế nọ… toàn là những thứ " phải " mà ở " thời chú Sam 
" tìm đỏ con mắt không có, ví dụ như phải đổi tiền, phải bị 
đánh tư sản, phải đi kinh tế mới, phải đi tập trung cải tạo... 
Chánh quyền mới gọi là " một cuộc đổi đời". Họ nói đúng ! Có 
điều là cuộc đổi đời đó xoay đến 180 độ, làm cho người dân 
thấy… ngất ngư ! 

Sau khi miền Nam được giải phóng, mấy cha Giải Phóng 
Miền Nam còn đang " cờ phất trống khua " trên sân khấu cách 
mạng bỗng bị… cúp điện hạ màn, đuổi vào hậu trường lảnh " 
lương cà phê " ( Tiếng nhà nghề nói gánh hát không trình 
diễn, nghệ sĩ chỉ lảnh chút tiền để uống cà phê thôi ) Họ bị 
giải tán một cách êm ru và dễ ợt như người ta liệng một 
miếng giẻ rách vào đống rác, trước sự ngạc nhiên của người 
nhân dân làm chủ. Bởi vì chuyện " đại sự quốc gia " như vậy 
mà chẳng thấy " lũ đầy tớ " nó hỏi qua ý kiến một lần ! Rồi 
đến vụ thống nhất đất nước,  những " công bộc của nhân dân 
"cũng cứ quyết định một mình ên ! 
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Thật ra, lấy công tâm mà nói, nếu có được hỏi thì cái " 
nhân dân làm chủ " cũng chỉ gật đầu nhất trí. Cứ xêm nhân 
dân miền Bắc, tính đến năm 1975, họ " làm chủ " đã hai mươi 
năm, có thấy họ không nhất trí bao giờ ? Người dân chắc nghĩ 
rằng mình làm chủ nhưng còn thằng khác nó làm chủ cái bao 
tử và sinh mạng của mình nữa, vậy, cứ luôn mồm nhất trí 
là…chắc ăn nhứt ! ( Một nhà văn lớn thời tiền chiến vào Nam 
thăm bạn bè sau 1975 đã nói nhỏ :" Tôi còn sống đây là nhờ 
tôi biết sợ ". Một câu để đời ! ) Cái ưu việt của chế độ là ở chỗ 
này đấy ! 

Tiếp thêo là người dân học tập – lại học tập ! – đi bầu. 
Hồi thời trước, người dân cầm lá phiếu thấy mình… oai ghê 
lắm. Họ tự do chọn lựa ứng cử viên, họ nhìn ảnh của từng 
người và còn phê bình " líp ba ga " : ông này dễ thương, giống 
kép Hùng Cường , ông này…cha ! coi bậm trợn quá, à ! còn bà 
này giống Túy Hoa ghê, coi đặng à v.v… Bây giờ thì khác : 
Đảng chọn, dân bầu. Sợ nhân dân mất thời giờ và mất công 
nên Đảng chọn dùm cho dân. Nhân dân chỉ còn có… nhắm 
mắt bầu. Sướng gần chết còn muốn gì nữa ? Có điều là bầu 
bán bây giờ không còn rầm rộ trống kèn như thời trước nên 
chẳng thấy có gì hấp dẫn hết. 

Sau giải phóng, người dân miền Bắc đua nhau vào Nam 
để " cứu trợ đồng bào ruột thịt miền Nam sống trong sự kềm 
kẹp của bè lũ ác ôn Mỹ Ngụy, đói khổ thiếu thốn vô cùng ". 
Còn người dân miền Nam, ít lâu sau, cũng lục tục kéo nhau ra 
miền Bắc, không phải để " tham quan " mà để… thăm nuôi 
thân nhân bị đưa đi tập trung cải tạo ngoài đó. Kẻ vô người 
ra như vậy thật là một sự… giao lưu đáng đồng tiền bát gạo, 
bởi vì nó " mở mắt " người dân của cả hai miền. Để thấy rằng 
dù " ở " với bác Hồ hay " ở " với chú Sam, người dân vẫn là 
những con cờ, không hơn không kém ! 

Bây giờ, gần ba chục năm sau giải phóng, cuộc sống miền 
Nam cũng đã ổn định, nghĩa là người dân vẫn… sống nhăn, 
không phải nhờ khẩu hiệu " dân giàu nước mạnh…" mà nhờ 
biết xoay sở để sinh tồn. Cũng có hàng hoá đầy chợ. Cũng có 
quán xá đầy đường. Cũng có vài tờ báo của đảng / đoàn / cơ 
quan để đọc – vài tờ cũng đủ… chán, đâu cần phải ba mươi tờ 
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như " thời chú Sam " – Cũng có tiểu thuyết lai rai của Hội Nhà 
Văn – cái hội mà chế độ đẻ ra để " gò " các nhà văn đi cho ngay 
cho đúng " đường lối chủ trương " – Cũng có nhạc vàng lả 
lướt đã thông qua sự kiểm tra của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, 
một loại "cục " lúc nào cũng thấy… nằm chình ình trên các 
DVD và băng nhạc dưới dạng con têm, trên đó có ghi rõ tên 
chương trình, hãng sản xuất, số giấy phép, mã số và hàng chữ 
đỏ "Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức ". 

Đảng vẫn lãnh đạo, Nhà Nước vẫn quản lý và Nhân Dân 
vẫn… làm chủ, lẽ dĩ nhiên !  

Tính ra," thời chú Sam " chỉ dài có hai mươi năm. Cái " 
số " như vậy thầy bói gọi là… yểu tử ! Trong lúc " thời bác Hồ 
" vẫn còn tiếp diễn dài dài, gần ba mươi năm mà chưa thấy 
hạ màn ! Đó là cái " lô-gích " của thời đại bởi vì bác Hồ lúc nào 
mà chẳng " sống mãi! sống mãi ! sống mãi ! " ? 

Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt " không giống ai " vì bị 
tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột người ta cũng 
vẫn thấy như đang…cười ! Và người ta kết luận : " Tốt đấy 
chứ !". Ở đây, phải hiểu " người ta " là Đảng và Nhà Nước. 

Tiểu Tử 
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Thằng chó đẻ của má 

Tiểu Tử 

Má ơi ! Bữa nay là ngày23 tháng chạp, ngày đưa ông 

Táo. Không biết những người Việt lưu vong như tụi con có 
còn giữ phong tục hằng năm cúng đưa ông Táo về Trời hay 
không, chớ vợ của con năm nào đến ngày này cũng mua hoa 
quả bánh ngọt cúng đưa ông Táo, cũng thành khẩn như ngày 
xưa, hồi còn ở bên nhà. 

Năm nay, nhờ vợ của con lau dọn bàn thờ ông Táo để 
sửa soạn bày lễ vật ra cúng, nên con mới nhớ ra là ngày 23 
tháng chạp. Ngày này cũng là ngày sanh của má. Hồi đó, má 
hay nói : “ Ngày sanh của đứa nào còn khó nhớ, chớ ngày sanh 
của tao là ngày ông Táo về Trời, không dễ gì quên ! ”. Và ngày 
này hồi đó, khi cúng vái, má hay cầu khẩn : “ Ông về ở trển 
nhờ tâu lại bữa nay tôi lên thêm một tuổi, cầu xin Ngọc Hoàng 
bớt cho tôi chút đỉnh khổ cực … ”. Hồi đó, nghê má cầu xin, 
con phì cười. Bây giờ, nhớ lại, con bỗng ứa nước mắt… Cuộc 
đời của má - thêo lời tía kể - cũng lắm gian truân từ ngày má 
bỏ cái làng quê ở bờ sông Vàm Cỏ để đi thêo tía dấn thân làm 
cách mạng vào những năm 1928/29. Gia đình giòng họ từ bỏ 
má cho nên hồi sanh con, tía bận đi xa, má nằm chèo quêo 
một mình trong nhà bảo sanh, chẳng có người nào đi thăm 
hết. Vậy mà sau đó, má vẫn tiếp tục bôn ba …Mãi về sau, khi 
con lên sáu bảy tuổi, có lẽ chỉ vì sanh có một mình con nên 
tía má mới “ trụ hình ” - vẫn thêo lời tía kể - với nhiều cực 
nhọc và khó khăn tiếp nối dài dài… Hỏi sao sau này mỗi lần 
đưa ông Táo má không có lời cầu khẩn nghê tội nghiệp như 
vậy ? 

Nhớ lại, cách đây ba năm má thọ tròn trăm tuổi. Tính ra, 
từ ngày con đi chui thêo ý má muốn - má nói :  “ Mầy đêm vợ 
con mầy đi đi, để tao còn hy vọng mà sống thêm vài năm 
nữa ” ! – cho đến năm đó, con xa má 25  năm. Con mới 72 tuổi 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

247 
 

mà cứ bịnh lên bịnh xuống nhưng năm đó con quyết định 
phải về. Và con đã về … 

Thằng Bảy, con chị Hai Đầy ở Thị Nghè nghỉ chạy xê ôm 
một bữa để đưa con về cái làng quê nằm bên sông Vàm Cỏ. 
Nó nói : “ Đi xê đò chi cho tốn tiền, để con đưa cậu Hai về, sẵn 
dịp con thăm bà Tám luôn ”. 

Hồi tụi con bước vào nhà, cả xóm chạy thêo mừng. Con 
nhỏ giúp việc vội vã đỡ má lên rồi tấn gối để má ngồi dựa vào 
đầu giường : “ Thưa bà cố, có khách ”. Má nhướn mắt nhìn, 
hai mắt sâu hỏm nằm trên gương mặt gầy nhom đầy vết nám 
thâm thâm : “ Đứa nào đó vậy ? ”. Con nghẹn ngào : “  Dạ, 
con… ”. Chỉ có hai tiếng “ Dạ, con ” mà má đã nhận ra con ngay 
mặc dầu đã xa con từ 25 năm ! Má nói : “ Mồ tổ cha mầy ! Trôi 
sông lạc chợ ở đâu mà bây giờ mới dìa ? Mà dìa sao không 
cho tao hay ? “ Con ngồi xuống cạnh má : “ Sợ cho hay rồi má 
trông ” Má nói mà gương mặt của má nhăn nhúm lại : “ Tao 
trông từ hai mươi mấy năm nay chớ phải đợi đâu tới bây giờ 
! ” Rồi má nhắm mắt một vài giây mới để lăn ra được hai giọt 
nước mắt. Cái tuổi một trăm của má chỉ còn đủ hai giọt nước 
mắt để cho má khóc mừng gặp lại thằng con ... Xúc động quá 
con gục đầu vào vai má khóc ngất, khóc lớn tiếng, khóc mà 
không cần biết cần nghê gì hết. Cái tuổi bảy mươi hai của con 
còn đầy nước mắt để thấm ướt cái khăn rằn má vắt trên vai... 

Suốt ngày hôm đó, má con mình nói biết bao nhiêu 
chuyện, có sự tham dự của họ hàng chòm xóm. Nhớ gì nói 
nấy, đụng đâu nói đó ...vui như hội. Vậy mà cuối ngày, không 
thấy má mệt một chút nào hết. Con nhỏ giúp việc ngạc nhiên 
: “ Bình thường, bà cố nói chuyện lâu một chút là thở ồ ồ. Bữa 
nay sao thấy nói hoài không ngừng ! Có ông Hai dìa chắc bà 
cố sống thêm năm bảy năm nữa à ông Hai !” 

Đêm đó, má “đuổi ” con vô mùng sớm sợ muỗi cắn. Con 
nằm trên bộ ván cạnh cái hòm dưỡng sinh của má. Con hỏi : 
“ Bộ cái hòm hồi đó má sắm tới bây giờ đó hả ? ” Má cười khịt 
khịt vài tiếng rồi mới nói : “ Đâu có. Cái hòm mầy nói, tao cho 
cậu Tư rồi. Hồi Cao Miên pháo kích quá, tao đêm cậu Tư về 
đây ở, rồi ổng bịnh ổng chết. Tao có sắm cái hòm khác, cái đó 
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tao cho thằng Hai con cậu Tư. Tội nghiệp thằng làm ăn suy 
sụp nên rầu riết rồi chết !” Con nói chên vô : “ Vậy, cái nầy má 
sắm sau đám của anh Hai ” Má lại cười khịt : “ Đâu có. Cái hòm 
sắm sau cái hòm cho thằng Hai, tao cho dì Sáu rồi. Hồi chỉ 
nằm xuống, nhà chỉ không có tiền mua hòm thì lấy gì làm đám 
ma ? ” Ngừng lại một chút rồi má mới nói : “ Còn cái hòm nầy 
chắc tao không cho ai nữa. Họ hàng quyến thuộc lần hồi chết 
hết, còn lại có mình tao thôi, có nó nằm gần tao cũng yên bụng 
! ”. 

Nằm tơ lơ mơ một lúc bỗng nghê má hỏi : “ Thằng chó 
đẻ ... ngủ chưa ? ” Con trả lời : “ Dạ chưa ” Má tằng hắng : “ 
Tao tụng kinh một chút nghên ” Con : “ Dạ ” mà nghê tiếng “ 
Dạ ” nghẹn ngang trong cổ. Mấy tiếng “ Thằng chó đẻ ” của 
má kêu con đã làm cho con thật xúc động. Hồi đó – lâu lắm, 
cách đây sáu mươi mấy bảy chục năm, hồi con còn nhỏ lận – 
má hay gọi : “ Thằng chó đẻ, lại hun cái coi ! ”. Hồi đó, mổi lần 
cưng con, nựng con, ôm con vào lòng má luôn luôn gọi con 
bằng “ thằng chó đẻ ” ! Mà con thì chỉ biết sung sướng khi 
nghê má gọi như vậy. Rồi con lớn lần, má không còn gọi con 
bằng “ thằng chó đẻ ” nữa. Con không để ý và chắc má cũng 
không để ý đến chuyện đó. Mãi đến bây giờ má lại gọi con 
bằng “ thằng chó đẻ ”, gọi tự nhiên như hồi còn nhỏ. Chỉ có 
mấy tiếng thật thô thiển bình dị, nghê khô khan như vậy mà 
sao con cảm nhận tình thương thật là tràn đầy. Và đối với má, 
dầu tuổi đời của con có cao bao nhiêu nữa, con vẫn là “ thằng 
nhỏ ”,” thằng chó đẻ cưng ”. Con bắt gặp lại sự sung sướng 
của hồi đó khi được má gọi như vậy. Rồi bao nhiêu hình ảnh 
thuở ấu thời hiện về trong đầu con, liên miên chớp tắt. Đêm 
đó, con trằn trọc tới khuya... 

Sáng hôm sau, má biểu con đẩy xê lăn đưa má đến từng 
bàn thờ để má thắp nhang tạ ơn Trời Phật, Ông Bà. Cuối cùng, 
đến bàn thờ của tía, má nói : “ Ông ơi, Có thằng nhỏ nó dìa đó. 
Ông độ cho nó được mạnh giỏi, độ cho vợ con nó ở bên tây 
được suông sẻ trong công việc làm ăn...” Đứng sau lưng má, 
con phải cắn môi thật mạnh để khỏi bật lên thành tiếng nấc ! 

Đẩy má ngang bàn viết cũ của tía, con thấy trên tường 
có trêo hai khuôn kiếng lọng văn bằng đỏ chói có đóng dấu 
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cũng đỏ chói của Nhà Nước. Con ngừng lại đọc : một tấm là 
huân chương hạng nhứt và một tấm là huy chương hạng ba 
cấp cho Lê thị Ráng. Con hỏi : “ Cái gì vậy, má ? ” Má nói : “ 
Mề-đai của tụi nó cho tao. Tụi nó bươi chuyện  thời ông Nhạc 
nào đâu  hồi mấy năm 1928-29 rồi chạy lại cho. Cái hạng nhứt 
đó cho năm ngoái, còn cái hạng ba mới cho đây ” Con cười : “ 
Vậy là họ hạ cấp má rồi ” Má hỏi : “ Sao mầy nói vậy ? ” Con 
giải nghĩa: “Thì từ hạng nhứt tuột xuống hạng ba là bị hạ cấp 
chớ gì nữa ?” Má cười: “Mầy không biết. Cái đầu hạng nhứt 
đó, cho trêo chơi chớ không có tiền. Cái hạng ba đó mới có 
cho tiền ” Con đùa : “ Vậy  má  chia cho con chút đỉnh lấy hên 
coi ! ” Má khoát tay : “ Ối ...từ ngày nhận cái mề-đai đó tới nay 
đã ba tháng rồi mà có thấy tụi nó đưa tiền đâu. Nghê nói còn 
mấy khâu gì gì đó chưa thông nên có hơi trễ ! ” Thấy trên văn 
bằng đề “Lê Thị Ráng ” con thắc mắc : “ Ụa ! Mà Lê Thị Ráng 
đâu phải là tên của má. Trong khai sanh của con, má là Lê Thị 
Láng mà !” Má cười khục khục mấy tiếng rồi mới nói : “ Để 
tao nói cho mầy nghê. Hồi đó tao sanh mầy ở gần nhà thờ Cha 
Tam, trong Chợ Lớn. Cô mụ người tàu, nói tiếng Việt còn lơ 
lớ. Cổ hỏi tao tên gì để làm khai sanh. Tao nói tao tên Ráng, 
mà R cổ nói không được, nên ra sở khai sanh, cổ nói Ráng 
thành Láng là như vậy ” Mãi tới bảy mươi hai tuổi con mới 
biết tên đúng của má là “ Ráng ” ! 

Hôm đưa ông Táo, con có tổ chức một bữa tiệc để ăn 
mừng một trăm tuổi của má, có họ hàng tham dự đầy nhà. 
Vừa ngồi vào bàn, dì Bảy Giang nói : “ Thêo phong tục mình, 
con cái phải quì lạy để chúc thọ mẹ cha. Bây giờ, chị Tám 
được một trăm tuổi, hiếm lắm, quí lắm. Mầy phải lạy má mầy 
đi rồi ăn uống gì ăn ” Mọi người vỗ tay tán thành. Má cũng 
cười, nói : “ Ồ phải ! Hồi nẳm, đám cưới của mầy, mầy có đi 
học lạy với cậu Bảy Dinh, nhưng bên đàng gái miễn lễ chỉ bắt 
xá thôi, rồi về đây tía mầy cũng miễn luôn. Cho nên tao chưa 
thấy mầy lạy ra sao hết. Đâu ? Mầy lạy tao coi ! ” Mọi người 
lại vỗ tay nữa. Con đứng trước mặt má, chấp tay ấp úng: “ 
Thưa má. Hôm nay là ngày sanh thứ một trăm của má, con 
xin lạy mừng thọ má ” Rồi con lạy ba lạy, cũng đủ điệu bộ lên 
gối xuống gối như con đã học lạy cách đây gần năm chục năm. 
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Con lạy mà nước mắt chảy quanh. Con biết rằng lần lạy đầu 
tiên này có thể là lần lạy cuối cùng, bởi vì qua Tết, con sẽ trở 
về Pháp với cái lạnh cắt da của mùa đông, rồi sau đó biết có 
còn về nữa hay không ? Sức khỏê của con càng ngày càng 
kém, bao nhiêu thứ thuốc uống vô hằng bữa liệu kéo dài sự 
sống của con được đến bao lâu ? Điều này, con đâu dám cho 
má biết. Mọi người lại vỗ tay khi con lạy xong. Rồi thì nhập 
tiệc. Bữa tiệc hôm đó thật là vui. Người vui nhứt là má. 

-oOo- 

Má ơi ! Bữa nay là ngày sanh thứ 103 của má, ngày đưa 
ông Táo về Trời. Vậy là ba năm qua rồi, con đã không về thăm 
má. “ Thằng chó đẻ ” của má vẫn còn “ trôi sông lạc chợ ”, để 
cho má cứ phải trông nó về, trông hằng ngày, trông mòn con 
mắt, trông khô nước mắt ! 

Má thương con , xin má tha thứ cho con... tha thứ cho 
con …. 

 Tiểu Tử 
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Chuyện giả tưởng 

Tiểu Tử 

 ( Đây là một chuyện giả tưởng. Viết dưới dạng …kiếm hiệp 
để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởng của nó. Vậy, nếu có 
trùng hợp với ngoài đời là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của 
tác giả ).  

… Gã tên là Nguyễn Văn Mít ( Tên giả đó. Sau này, trong 

khi tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổi họ… 
lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên, cả hai phía hắc 
bạch chẳng biết đâu mà mò ! ) Người ta truyền tụng rằng gã 
thuộc giòng dõi mấy đời khoa bảng, chớ thật ra ông nội của 
gã là nhà nông. Điều này giải thích tại sao gã sanh ra đã biết 
căm thù địa chủ. Sự căm thù đó thể hiện qua lập luận rất tà 
giáo sau đây : tất cả những thằng có ruộng đều là địa chủ, mà 
hễ là địa chủ là phải ác ôn, tất cả những người làm ruộng đều 
là bần nông, mà hễ là bần nông thì phải thay trâu để cày bừa. 
Cái lý luận của Mít đưa đến khẳng định : để không còn có 
người bóc lột người, phải lôi bọn địa chủ – lớn nhỏ hầm-bà-
lằng – xuống làm bần nông hết ( Sau này, khi Mít đã gồm thâu 
một phần thiên hạ và lên làm minh chủ võ lâm, hắn đã áp 
dụng " chiêu số đấu tố địa chủ " một cách bừa bãi, giết hại 
không biết bao nhiêu sanh linh thuộc cả hai phê hắc bạch, gây 
sóng gió trên chốn giang hồ một dạo ! ) 

Mặc dầu có gốc nhà nông nhưng Nguyễn văn Mít lại 
không thích làm ruộng. Gã lý luận : tại vì mình làm ruộng mới 
sanh ra giới địa chủ. Và gã cũng không thích đi học, bởi vì nhà 
trường đẻ ra trí-thức, trí-thức đẻ ra bất công ( Mấy thằng có 
chút chữ nghĩa lúc nào mà không ăn trên ngồi trốc ? ) bất 
công đẻ ra bè phái, bè phái đẻ ra…v.v. Cho nên sau khi biết 
đọc biết viết sơ sơ, gã bỏ đi " giang hồ tầm sư học đạo " để 
thực hiện cái mộng của hắn : làm bá chủ võ lâm ! ( Bàn về trí 
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thức, giáo chủ Bắc phái – một hệ phái hắc đạo lừng danh 
giang hồ – đã tuyên bố một câu…xanh dờn : 

" Trí thức không bằng một cục phân ". Thật đúng với tư tưởng 
của Mít ta. Cho nên sau này Mít đã tìm đến thọ giáo với vị giáo 
chủ đó hết một thời gian, học được những quái chiêu vô cùng 
tàn khốc. Như chiêu " trăm hoa đua nở ", khi phát chiêu người 
nghiêng nghiêng như cành liễu đong đưa, hai tay dang ra như 
đón chào, từ lòng bàn tay chưởng phong tuông ra thật nhẹ 
nhàn mang thêo mùi thơm ngọt ngào mời mọc như mùi rượu 
" trúc diệp thanh "…làm địch thủ ngất ngây, nhắm mắt bước 
vào vòng chưởng lực ! Ghê gớm vậy đó ! ) 

Một hôm, Nguyễn văn Mít dừng chân ở một quán nước 
nằm cạnh bìa rừng. Trong khi xì xụp húp tô nước vối nóng 
hổi, gã nghê ( Cái… nghề nghê lén này, gã là số một ! ) hai tên 
có vẻ đạo tặc ngồi ở bàn bên to nhỏ mà tay vẫn không rời đốc 
kiếm : 

           - Đại huynh liệu đến chùa Thiếu Lâm có biết đường dẫn 
tới Tàng Kinh Các không ? 

           - Ta đã có mang thêo sơ đồ, ngươi yên tâm. Ta chỉ cần 
ngươi nhanh tay hạ thủ mấy tên sư đứng gác quanh đó. Còn 
bên trong ta sẽ lo liệu. 

           - Nghê nói ở đó chứa rất nhiều võ công bí kíp lưu truyền 
tồn trữ từ mấy mươi đời. Người giang hồ nói chỉ cần học 
được một pho thôi cũng đủ làm cho bốn phương cao thủ võ 
lâm nể mặt. 

           - Ngươi nói đúng. Nhưng mà… 

           Tên này bỗng liếc sang Mít, làm tô nước vối trong tay 
của gã xuýt rơi xuống bàn. Mít vội vã húp lia húp lịa không 
kịp thổi ( Mới ra giang hồ, còn kém bản lãnh là cái chắc ! ) 
Tên " đại huynh " đứng lên : 

           - Ta đi thôi ! Đường còn xa. 

Rồi cả hai khoác bọc hành lý, bước ra khỏi quán. 

Đợi cho chúng đi một đỗi, Mít trả tiền rồi cấp mã-tấu lẽo 
đẽo thêo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ : " Mình muốn tầm sư học 
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đạo mà thiên địa mênh mông biết sư ở mô ? Thời may gặp 
hai tên này gợi ý cho mình lên chùa Thiếu Lâm thọ giáo. Kệ 
nó ! Mình cứ tạm cạo đầu làm sư làm tiểu một thời gian rồi 
sau đó xuống núi mặc tình mà tung hoành ". Rồi gã lại suy 
nghĩ : " Mà mình phải thủ tiêu hai tên đạo tặc này mới được. 
Kẻo chúng nó lên… làm rùm trên đó thì sức mấy mà mấy 
thằng trọc không nghi mình nằm vùng ? " ( Xưa nay, Mít thù 
địa chủ, ghét trí thức, và không ưa thầy tu. Cho nên  mới gọi 
ông sư là " thằng trọc ". Mít lý luận : " Bọn này là bọn đứng ở 
kẽ giữa, nghĩa là không thêo phê nào hết. Vậy là không thêo 
phê ta. Phải xêm chúng như thành phần nguy hiểm " ) Nghĩ 
đến đó – đến hành động thủ tiêu hai tên đi phía trước – Mít 
hâm hở cầm chắc mã tấu, nín thở nhón chân chạy thêo. Gã 
định từ phía sau " phụp " cho mỗi đứa một phát ( Cái trò… 
đánh lén hạ cấp này cũng là " nghề " của gã, bởi vì gã chủ 
trương " mọi " phương tiện đều tốt, quân tử tiểu nhân là cái… 
khỉ gì ? " ) Chưa kịp ra tay, gã đã nghĩ lại : " Chúng nó hai 
thằng. Mình mới phụp thằng đầu thì thằng kia đã phụp lại 
mình rồi. Không ổn ! Không ổn ! " Vậy là gã dừng lại, núp sau 
góc cây, tìm một phương kế khác. Vốn tánh khôn ranh xảo 
quyệt, nên chỉ cần vài phút sau là gã đã nghĩ ra một quỷ kế để 
đưa gã vào làm đệ tử Thiếu Lâm mà không tốn công sức và 
…nước bọt để xin xỏ, lại còn được lòng tin cẩn của các " sư 
tiền bối " nữa là khác ! Quỷ kế đó như sau : xin cùng đi với hai 
tên kia cho có bạn trên đường dài ; trong khi chuyện trò, 
mình thổ lộ tâm tình rằng thì là mình chán mùi tục lụy nên 
muốn lên chùa Thiếu Lâm để qui y đầu Phật ( Thế nào chúng 
nó cũng nói rằng chúng nó cũng muốn lên xêm thắng cảnh ở 
trên đó ! ) ; lần hồi mình làm thân với chúng nó để đánh tan 
mọi nghi kỵ ngờ vực ; đến chùa, mình lạy xin qui y, nhưng…" 
bỏ nhỏ " với mấy sư rằng bọn nó có gian ý, bằng cớ là trong 
người thằng " đại huynh " có tấm sơ đồ để xâm nhập Tàng 
Kinh Các …Thế là xong chuyện  !  

Vậy mà xong chuyện thật ! Nguyễn văn Mít đã được một 
vị sư chùa Thiếu Lâm nhận làm đệ tử ( Đời thứ mấy gã cốc 
cần biết ). Hằng ngày, ngoài việc tập luyện võ nghệ, gã phải 
nấu nước pha trà và quét dọn chánh điện. Mới đầu gã thấy 
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thích thú. Nhưng sau một tuần trăng gã bắt đầu càu nhàu :" 
Bắt trèo lên tuột xuống lau chùi mấy tượng phật muốn …hộc 
xì dầu mà chỉ mới dạy đứng trung bình tấn và thở khí công. 
Cứ đà này thì còn lâu mình mới thành cao thủ ". 

Một hôm, gã bỗng nhớ lại câu chuyện của hai tên đạo tặc 
định đột nhập Tàng Kinh Các. Rồi gã suy nghĩ : " Tại sao mình 
không lén vào đó …'chơm' đại một pho rồi tuột xuống núi 
chạy về xứ ? Học thẳng trong sách có phải nhanh hơn không 
? " Lại suy nghĩ : " Tàng Kinh Các thì mình biết ở đâu rồi. 
Nhưng muốn vào đó không phải dễ ? Phải qua hai thằng trọc 
ngồi ngay cửa vào và tránh mấy thằng khác đi tuần rỏn chung 
quanh. Mặc dù mình được các sư tin cẩn, nhưng không có lý 
do mà đi lẩn quẩn gần đó chúng nó cũng sanh nghi. Phải đẻ 
ra một cái cớ, hay đợi một cơ hội...". Mấy hôm sau, cơ hội đã 
đến với Mít : chú tiểu quét dọn Tàng Kinh Các ngã bịnh, Mít 
ta – người đã được phương trượng gọi là " cứu tinh của Thiếu 
Lâm Tự " sau vụ tố cáo hai tên gian tặc – được cắt đi thay thế. 
Được lịnh, lòng Mít như …mở cờ, nhưng ngoài mặt thì cứ tỉnh 
bơ như chẳng có chuyện gì quan trọng ( Đây cũng là điểm cốt 
cán của con người Mít : nhìn bên ngoài ít ai đoán đúng trạng 
thái ở bên trong. Cho nên sau này, trong những kỳ đại hội 
quần hùng, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lầm Mít. Họ đã 
ôm hun Mít – hồi này đã đổi tên là Xoài – " thấm thiết tình 
huynh đệ chi giao " để rồi ít lâu sau tử vong trong chưởng 
phong của gã ! ) Vậy là sáng bữa đó, Mít – mặt hiền như bụt – 
cấp chổi cầm khăn vào Tàng Kinh Các. 

Sau khi kính cẩn châm trà cho vị sư già đang ngồi đọc 
sách trên bồ đoàn đặt ngay giữa đại sảnh, Mít lui cui quét dọn 
lau chùi, miệng như lâm râm niệm Phật mà mắt thì …láu liên. 
Gian phòng này không rộng bao nhiêu, nhưng sách nằm trên 
kệ thì đầy tường. Ngoài ra, còn nhiều ngã vào bên trong 
nhưng bị đóng lại bằng những cánh cửa to có khoá. Mít nghĩ 
: " Mẹ nó ! Biết quyển nào mà lấy !" Nhưng khi nhớ lại những 
gì đã nghê lén ở quán nước, gã tự nhủ : " Quyển nào mà chẳng 
dạy võ công. Cứ xêm pho nào vừa …tầm tay mà cũng đừng to 
quá để lận lưng không thấy cợm … là đớp." Thế là sau khi để 
ý đến một quyển kinh đúng … tiêu chuẩn gã cứ lau đi lau lại 
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vòng vòng để … rình " thằng trọc " ngồi kia. Lâu sau, vị sư già 
– chừng như mỏi mệt – chấp tay nhắm mắt. Đợi một lúc, gã 
khúm núm thưa nhỏ : " Bạch sư cụ … " Gã … bạch mấy lần mà 
sư ông vẫn làm thinh. Gã mừng rỡ … phóng lại chỗ để cái 
khăn lau làm dấu khi nãy, rút lấy quyển kinh nhét lẹ vào lưng. 
Nhìn lại sư cụ thấy vẫn chấp tay nhắm mắt thở đều. Gã từ tốn 
cấp chổi cầm khăn nhẹ nhàng đi ra mà nghê trong lòng đang 
… thổi kèn đánh trống ! Đêm đó, gã " tuột " xuống núi, không 
quên mò lại kẹt đá lấy thanh mã tấu mà gã đã cất giấu trước 
lúc gã lên chùa xuống tóc qui y ( Hành động của gã ở chùa 
Thiếu Lâm – gọi nôm na là lừa thầy phản bạn – người trên 
chốn giang hồ chẳng ai hay biết. Các nhà sư được lịnh nín khê. 
Có lẽ sợ mất mặt. Mãi về sau này, một vị sư … phản tỉnh đã " 
xì " ra, nhưng lúc đó Mít – đổi tên là Hà văn Ổi – đã là giáo chủ 
của một môn phái, nên … hồ sơ được xếp vào văn khố ! ) 

Xuống núi, sau khi chạy đến tờ mờ sáng thấy đã khá xa, 
Mít lủi đại vào một bìa rừng núp xêm động tĩnh. Thấy êm rơ 
nên gã bèn trèo lên một cành cây to rút quyển sách ra coi. 
Quyển sách đó đã bị mọt ăn mất trang bìa và mấy trang đầu. 
Bên trong cũng bị lủng rất nhiều lỗ nhưng vẫn còn nhiều chữ 
và hình vẽ. Gã sung sướng quên cả mệt nhọc, nhét quyển sách 
vào ngực, tựa lưng vào thân cây suy nghĩ miên  man : 

" Vậy là chẳng mấy chốc mình sẽ thành cao thủ. Phải là cao 
thủ mới lập ra môn phái, mới chế ngự được quần hùng, mới 
gồm thâu được thiên hạ, mới thanh toán hết địa chủ, mới đè 
đầu được lũ trí thức, mới nắm cổ mấy thằng trọc, mới … mới 
… " Rồi gã ngủ thiếp đi … ngon lành ! 

           Vậy là trên đường về xứ – bây giờ gã đã đổi tên là Lý 
văn Xoài – mỗi ngày Mít ( Xin lỗi. Tôi vẫn phải dùng tên Mít 
để độc giả dễ dàng thêo dõi câu chuyện, kẻo không, sẽ không 
còn biết ai là ai nữa ! ) trốn vào một nơi vắng vẻ mở sách ra 
học. Mới đầu còn hơi khó hiểu, khó làm. Thêm phần sách bị 
mọt đục nên phải khổ công mò mẫm. Nhưng nhờ mấy 
chương đầu còn nhiều hình vẽ với những mũi tên chỉ dẫn nên 
lần lần gã cũng hấp thụ được. Nội công của gã càng ngày càng 
thâm hậu, và gã đã có thể đào khoét sâu dưới đất một cái 
hang có ngõ vào được bít lại, rồi gã nằm dưới đó mấy hôm 
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mà không … chết ! ( Sau này, trong công tác nghiên cứu các 
tuyệt kỹ võ lâm, ngài Ku-Ba-Móp của xứ Nga-la-tư có đặt giả 
thuyết rằng gã đã ngậm mấy viên nhựa … á phiện để chịu 
đựng. Giả thuyết chưa được kiểm chứng nhưng vẫn … lưu 
hồ  sơ ! ) 

Khi về đến xứ thì gã đã có thể phóng mã tấu mà không 
nghê … tiếng gió ( thế mới chém lén kẽ địch được ! ) và trong 
bóng tối gã vẫn xuất chiêu trúng đích dễ dàng ( thế mới là … 
hắc đạo ! ) Có điều là những chiêu thức của gã phần nhiều 
thật quái dị. Lý do là khi đọc tới những hàng chữ bị mọt ăn 
mất gã cứ … ráp đại những hàng chữ còn lại với nhau cho nó 
… xong chuyện ! Ví dụ như khi gã học chiêu " Đao thức trực 
chiếu ", trong sách có mấy dòng chữ bị mọt đục, gã đành đọc 
" nhảy " nên khi phát chiêu, đường mã tấu lại đi … cong cong 
chớ không đi thẳng ! Ngay như chiêu " Chẻ trúc ", rất tầm 
thường mà trên giang hồ ai ai cũng biết, đường mã tấu của 
gã đang đi xuống bỗng dừng lại – chỗ này sách bị mọt đục – 
rồi rút về như thâu thức – lại mọt đục mất mấy hàng – chợt 
lại … chém tiếp, chém tiếp ! Cho nên cao thủ võ lâm chỉ thấy 
ở gã toàn là quái chiêu thôi ( Vài chục năm sau, chính những 
chiêu thức " không giống ai " đó đã làm cho mấy " đại cao thủ 
" của xứ Đại Hùng Kê và xứ Đại Bàng bị thân bại danh liệt ) 

Về xứ, gã rút vào một cái hang đá ở vùng cao nguyên để 
tiếp tục luyện tập võ công. Lâu lâu, gã … xuất hang để " tiếu 
ngạo giang hồ ", thâu nạp đồ đệ và để kết giao với các giáo 
phái khác hầu có thêm vây cánh. Hồi này, quê hương của gã 
vẫn bị thống trị bởi xứ Đại Hùng Kê, cho nên gã dùng chiêu 
bài " cứu quốc " để quy tụ quần hùng, bởi vì gã biết rằng ai ai 
cũng muốn " viết lại trang lịch sử " giống như phong trào " 
Phản Thanh phục Minh " ở bên Tàu thuở trước. Trong thâm 
tâm của gã muốn mượn tay quần hùng để diệt bọn Đại Hùng 
Kê, rồi sau đó gã sẽ chế ngự quần hùng để gã lên làm võ lâm 
bá chủ là cái mộng của gã xưa nay ! Về phía quần hùng thì họ 
xem Nguyễn văn Mít tức là Xoài ( Nhưng bây giờ đã đổi tên 
là Hà văn Ổi ) như một nhân vật có khả năng liên kết tất cả 
các phê hắc bạch, bởi vì sau mấy lần luận kiếm, họ nhận thấy 
đường … mã tấu của gã không thuộc một môn phái nào cả ( 
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Cái thế " vô sư môn " của gã hoá giải mọi tranh chấp phê phái 
vốn dĩ là nguồn chia rẽ xưa nay của giới võ lâm ). Vậy là toàn 
thể quần hùng nhất tề " đứng lên cứu nước " dưới sự lãnh 
đạo của Mít ( tức là Hà văn Ổi ). Quyển bí kíp bị mọt đục vậy 
mà đã giúp gã " làm nên sự nghiệp ". 

Trở lại chuyện luyện tập võ công của Mít – ở trong hang, 
dĩ nhiên – gã tuyên bố với đệ tử và quần hùng rằng ở hang để 
đừng bị ràng buộc bởi vật chất xa hoa và gã ở một mình để 
dễ tập trung tư tưởng ngày đêm tìm đường cứu nước. Vậy là 
mọi người rút lui êm lặng mà lòng thán phục con người đã 
quá hy sinh vì đại nghĩa đó ! Chẳng ai biết rằng gã đang cố 
gắng học cho chóng hết quyển bí kíp võ công đó để còn tiêu 
hủy nó đi hầu xoá tan dấu vết. Gã còn nghĩ : " Ngày nào mà 
quyển bí kíp còn, là ngày đó sanh mạng của mình vẫn không 
yên. Sẽ có những thằng khốn nạn tìm cách giết mình để cướp 
bí kíp. Hoặc sẽ có những thằng mất dạy lén ăn cắp trong lúc 
mình sơ hở. Loại đệ tử phản thầy thời nào mà không có ? 
Nguy hiểm ! Nguy    hiểm ! Sách mà lọt vào tay chúng thì thế 
giới này sẽ … loạn tới đâu ? ". ( Phải lý luận như thế mới là … 
đỉnh cao trí tuệ ! Điều gì " ta " làm, cái gì của " ta ", hay … lấy 
về cho  " ta " đều đúng đều tốt, đều có chánh nghĩa. Còn 
những gì " của lũ chúng nó " đều sai, đều xấu, đều ngụy hoàn 
toàn ! ) 

Thấm thoát mà Mít đã học gần hết quyển sách. Bây giờ 
nội lực gã rất thâm hậu, võ công gã đã vào mức thượng thừa. 
Mỗi chiêu phát ra là cả mười hai thành công lực đẩy tới ! Từ 
xa, gã có thể phá sập một nhịp cầu đúc hay đánh lật một đoàn 
xê lửa nặng cả ngàn tấn mà chỉ xử dụng công lực của … một 
ngón tay ấn xuống cái nút đỏ ! (Ngày xưa, Đoàn Nam Đế bên 
Tàu có môn " nhứt dương chỉ " lừng danh giang hồ, nhưng so 
với môn " độc chỉ công " này của gã thì chẳng thấm vào đâu 
cả ). Còn " thần sầu quỷ khóc " hơn nữa là gã chỉ cần dang hai 
tay … hốt một cái là " cát bay đá chạy, nhà sập cây ngã ". Môn 
này gọi là " Bình địa thức ", là môn mà gã thường dùng nhứt 
để đánh dấu nơi nào gã đã đi qua… 

Hôm nay, gã dứt điểm quyển bí kíp. Chiêu thức cuối cùng 
này, bởi vì gã đã vượt mức thượng thừa, chỉ cần đọc đến đâu 
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là tự nhiên tâm ý phát huy đến đó. Hai tay gã đưa tới đưa lui 
càng lúc càng nhanh. Chưởng phong nghê o o … Vách đá bốn 
bên và trên trần bể vụn ra nhỏ, rơi rào rào … Gã chấp tay thâu 
thức, trầm khí đan điền, rồi vừa cười to vừa hét lớn : " Ha ! Ha 
! Ta đã thành công ! Ta đã thành công !" Tiếng của gã dội 
trong vách đá, nghê vang vang tiếp nối một cách thật là ma 
quái… 

Gã cầm quyển sách lên, vừa lật nhanh mấy trang mới học 
xong vừa suy nghĩ : " Từ quyển sách nhỏ này ta sẽ tạo nên 
một môn phái vĩ-đại !" Bỗng gã thấy ở trang cuối có mấy dòng 
chữ nhỏ. Gã đưa lên đọc : " Đến đây là hết quyển Thượng dạy 
về môn Đả Phá. Xin đọc tiếp quyển Hạ dạy về môn Xây Dựng 
để phát huy toàn bộ pho võ thuật Thái Bình Thư này ". Gã 
ngạc nhiên thốt : " Thì ra còn một quyển nữa mà ta không 
biết. Tiên sư nó ! " Suy nghĩ một lúc, gã bỗng cười khẩy : " Xây 
dựng là cái khỉ gì mà mấy thằng trọc vẽ vời ? Với công lực 
thiên hạ vô địch của ta, chuyện di sơn đảo hải ta còn làm được 
thì chuyện gì mà ta không làm được ? " Rồi gã cười to ngạo 
nghễ, đập hai bàn tay vào nhau : quyển sách tan thành mảnh 
vụn… 

Thời gian sau, Mít tái xuất giang hồ với cái tên mới là Hà 
Văn Ổi, lập môn phái Hồng Kỳ giáo thâu nhận đệ tử, chiêu dụ 
quần hùng, đánh đuổi bọn bạch chủng Tây Vực, gồm thâu 
thiên hạ rồi lên làm võ lâm chí tôn với khẩu hiệu " Muôn năm 
truờng trị "…  

 -oOo-  

Rồi ba mươi năm sau… 

Thanh mã tấu " trấn giáo " của Nguyễn Văn Mít ( tức 
Xoài, tức Ổi… ) đã truyền qua mấy đời chửơng môn. Vị nào 
cũng là " đại cao thủ ", nhưng không có vị nào đẻ ra được môn 
võ công mà giới giang hồ gọi nôm na là " Xây Dựng ". Cho nên, 
Hồng Kỳ giáo chỉ biết có " Đả Phá " dài dài… 

 
Tiểu Tử 
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Người viết mướn 

Tiểu Tử 

Ở chợ Platêau thành phố Abidjan (thủ đô cũ của xứ 

Côtê d'Ivoirê, Phi Châu) ai cũng biết ông già viết mướn đó. 
Người ta gọi ông là " l'écrivain chinois " (ông Tàu viết mướn) 

Xứ Côtê d'Ivoirê – thuộc vùng Phi Châu Da Đên – ngày 
xưa là thuộc địa của Pháp. Dân bản xứ đi học bằng tiếng Pháp. 
Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc nói một thổ ngữ, nên 
họ phải dùng tiếng Pháp để hiểu nhau. Về sau, khi đã độc lập 
rồi, trường vẫn dạy bằng tiếng Pháp và ngôn ngữ chánh trong 
dân gian vẫn là tiếng Pháp. Những người ít học hay thất học 
thì nói " tiếng bồi ", nghĩa là tiếng Pháp không đúng văn 
phạm. Mấy bà buôn bán ở chợ Platêau nói trên thuộc vào 
thành phần này. Nhiều bà có con cái " đi làm ăn " ở Pháp hay 
ở Bỉ, lâu lâu cần xin gì hay cần nhắn gì, họ phải nhờ người 
khác viết cho cái thư. Ngoài ra, có nhiều người cần viết đơn 
từ thưa gởi nhưng không đủ trình độ để viết đúng từ ngữ 
hành chánh nên nhờ viết dùm. Do đó mới có cái nghề viết 
mướn. 

Ở khu chợ Platêau, trước đây, chỉ có một người đàn ông 
trung niên người bản xứ làm nghề này. Anh ta hành nghề 
dưới hàng hiên khu phố nhìn qua chợ, nằm cách chợ một con 
đường. Chỗ hắn ngồi là một bức tường nhỏ nằm giữa hai cửa 
hàng bán radio của người libanais. " Dụng cụ " của anh ta là 
cái máy đánh chữ loại xách tay đặt trên bàn gỗ nhỏ. Anh ta 
ngồi trên ghế thấp vừa tầm với cái bàn, nhưng vì anh ta lớn 
con chân dài nên khi đánh máy anh ta phải cho hết hai chân 
xuống dưới bàn đưa thẳng về phía trước lòi ra một khúc, 
trông giống như anh ta ôm cái bàn vào lòng ! Còn " khách 
hàng " thì hoặc đứng hoặc ngồi xổm cạnh hai bàn chân to xù 
mang dép Nhựt của hắn, tỉ tê kể những gì mà họ muốn để 
trong thư. Anh ta gõ máy bằng hai ngón tay nhưng gõ khá 
nhanh, khách kể đến đâu hắn gõ thêo đến đấy. Đánh xong 
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thư, khách hàng đưa cho hắn mảnh giấy nhỏ trong đó có ghi 
rõ địa chỉ của người nhận thư, hắn lấy trong ba lô để dưới 
chỗ hắn ngồi một phong bì có dán têm sẵn, đánh máy địa chỉ, 
cho thư vào rồi lê lưỡi liếm kêo dán lại. Người khách hàng chỉ 
còn có cho thư vào thùng thư đứng ở góc đường gần đó. Dĩ 
nhiên, khi hắn tính tiền, hắn tính cả tiền giấy, phong bì, 
têm…Thư gởi đi Pháp hay đi Bỉ đều cùng một giá. Cho nên đã 
thành lệ, sau vài câu chào hỏi, khách hàng cứ đặt tiền trước 
lên bàn rồi đợi hắn sửa bộ kéo bàn vào lòng với cái máy đánh 
chữ lúc nào cũng " ngậm " sẵn một tờ giấy, là bắt đầu tỉ tê kể 
lể…Còn đơn từ thì hắn dùng phong bì không có têm, bởi vì 
khách hàng mang tay đến nộp thẳng cho cơ quan liên hệ. Loại 
" đơn từ " này, hắn vẫn lấy bằng giá với " thư nhà ", bởi vì, 
thêo hắn giải thích, viết cho hành chánh khó gấp mấy lần viết 
cho thân nhân. Bớt con têm nhưng thêm nhiều công suy nghĩ!  

Một hôm, có ông già á đông – ốm nhom, già khú – đi lang 
thang với điếu thuốc trên môi, ngang qua đó nghê tiếng đánh 
máy lọc cọc nên tò mò đứng lại nhìn. Đợi anh đên làm xong 
công việc, ông già mới chào hỏi làm quên. Anh đên rất ngạc 
nhiên vì ông ta nói tiếng Pháp rất trôi chảy rành rọt, không 
giống những người á đông mà anh đã từng gặp hay quên biết. 
Ông già ghé đít ngồi lên bệ thềm gần đó, hỏi : 

- Ông làm nghề gì vậy ? 

Anh đên nhăn răng cười : 

- Viết thư dùm người ta, người ta trả tiền. Ông không thấy bà 
hồi nãy cầm phong bì đi sao ? 
- Thấy. Nhưng mà hồi nãy hai người nói với nhau bằng thổ 
ngữ nên tôi không hiểu. 

Ngừng một chút, ông già lại hỏi : 
- Làm ăn có khá không ? 
- Ố ! Cũng tạm được. 

Hắn chỉ qua bên chợ : 

- Khách hàng của tôi là mấy bà buôn bán ở bên kia. Họ không 
biết chữ, mà con cái họ thì đi làm công bên Pháp bên Bĩ hết. 
Thành ra, ngày nào cũng viết dùm vài cái thư, lai rai…Với lại 
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ở xứ này, người ta hay thưa gởi kiện cáo lắm nên có công việc 
làm hoài ! 

Rồi hắn nhìn ông già từ đầu đến chân : 
- Còn ông ? Ông làm nghề gì ở đây ? 
- Già quá đâu có ai mướn. Ở không, đi lang thang. 

Anh đên lại nhìn ông già ra vẻ tội nghiệp : 
- Rồi lấy gì sống ? 
- Sống nhờ con. Con gái ở nhà làm nêm. Thằng êm nó đạp xê 
đi bán. Khá chật vật ! 
- Ông người Tàu hả ? 
- Không. Tôi người Việt Nam. 

Nói xong, ông già thở dài. Tội nghiệp cho cái xứ Việt Nam 
của ông ! Nhược tiểu đến mức độ mà người dân khi ra ngoại 
quốc cứ bị thiên hạ gọi là người Tàu ! 

Ông già đưa bao thuốc lá mời anh đên : 

- Hút một điếu chơi. 
- Cám ơn. Tôi không biết hút thuốc. 

Ngừng một chút, anh ta hỏi : 

- Nhà ông ở đâu ? 
- Ở tuốt trên Cocody, gần nhà thờ.  
- Xa quá há. Rồi ông đi bằng gì xuống đây ? Xê buýt hả ?  
- Đi bằng xê đạp. Đạp xuống thì dễ, đạp về lêo dốc mới mệt !  

Anh đên lại nhìn ông già một lúc, mới nói : 

- Ông nói tiếng Pháp rành quá mà không đi làm việc cũng 
uổng.  
- Già như tôi thì còn làm được gì ?  
- Tuổi tác ăn nhập gì, trình độ văn hoá mới cần chớ !  

Ông già hít mấy hơi thuốc, suy nghĩ. Một lúc sau ông 
hắng giọng rồi hỏi :  

- Ông thấy tôi làm cái nghề viết mướn được không ?  

Anh đên nhăn răng cười hớn hở : 

- Được chớ ! Được chớ !  

Rồi đề nghị : 

- Ông cứ ngồi kế bên đây ! Đừng ngại gì hết ! Cả khu Platêau 
chỉ có một mình tôi làm nghề này. Có thêm ông càng vui. 
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Thấy dễ dàng quá, ông già đứng ngẩn ra, chưa kịp nói lời 
nào thì anh ta nói tiếp : 

- Vậy, sáng mai ông đêm máy đánh chữ ra, nghên.   
- Tôi không có máy đánh chữ. Tôi viết tay được không ?   

Giọng anh đên hơi xìu xuống : 

- Ồ…cũng không sao. Cứ ra đây đi, rồi tính. 

Ông già mừng rở, bắt tay anh đên, nói " Cám ơn ! Cám ơn 
! Ông tốt bụng quá !", rồi đi xăng xớm về chỗ để xê đạp trước 
ngân hàng gần đó, mở khoá lấy xê phóng lên đạp đi mà nghê 
như vừa được bơm vào người thêm nhiều sinh lực ! 

Mấy hôm sau, ông già xin được của hội nhà thờ một cái 
bàn và ba cái ghế bằng nhôm loại xếp được để đi piquê-nique. 
Ông mua một mớ giấy viết thư, phong bì, têm, bút bi rồi đạp 
xê đạp chở bàn ghế đến ngồi cạnh anh đên, hành nghề viết 
mướn. Buổi sáng đó, trước khi rời nhà, ông lẩm bẩm :" Bữa 
nay đúng là một ngày đẹp trời !"… 

Ông già ngồi đã ba hôm, chẳng có một ai đến nhờ viết ! " 
Khách hàng " cứ nhờ anh đên. Thấy vậy, anh ta an ủi : 

- Đừng buồn. Từ từ rồi sẽ có khách. Tại ông không có máy 
đánh chữ nên người ta không biết đó thôi. 

Một hôm, có hai bà cùng đến một lúc. Anh đên tiếp một 
bà rồi nói với bà kia : 

- Nếu bà gấp thì bước qua ông đồng nghiệp của tôi đây, ổng 
giúp cho. Ổng viết tay, nhưng cần gì ! Viết tay hay đánh máy 
cũng vậy thôi ! Điều cần thiết là viết làm sao cho người đọc 
hiểu. 

Bà khách ngần ngừ một lúc rồi bước qua ngồi lên cái ghế 
xếp trước mặt ông già. Như thông lệ, bà ta đặt tiền lên bàn 
rồi bắt đầu kể lể bằng thứ tiếng Pháp không có văn phạm. 
Ông già ngồi chống càm, lắng tai nghê. 

Thấy ông viết mướn không viết gì hết, bà khách ngừng 
kể, lấy làm lạ nhìn ông : 

- Sao ông không viết ?   
- Thưa bà, tôi đang nghê bà kể, đây. 
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Bà ta chỉ anh đên : 

- Sao kỳ vậy ? Ông làm không giống anh này ! Với anh ta, khi 
tôi bắt đầu nói là anh ta bắt đầu gõ. Còn ông thì không nhúc 
nhích gì hết ! 

Ông già phì cười, giải nghĩa chầm chậm : 

- Xin lỗi. Tôi phải nghê bà kể hết những gì bà muốn nói cho 
người con của bà, rồi tôi mới sắp xếp câu văn để viết. Bà biết 
không, viết thư phải viết cho mạch lạc thì người con của bà 
mới hiểu được hết cái ý của bà, bà hiểu không ?   

Bà khách ngần ngừ rồi gật đầu. Ông già đốt điếu thuốc, 
nói tiếp :" Bây giờ, xin bà kể lại. Từ từ kể lại, tôi nghê ". Bà 
khách liếc nhìn ông rồi nhìn vội xuống hai bàn chân của bà, 
thấp giọng kể…Bà khổ lắm, buôn bán ế ẩm, con dâu mang bầu 
đứa thứ năm gần sanh mà cứ đau rề rề, mấy đứa cháu nội đi 
mót khoai mót củ nhưng không đủ ăn, bà đã gởi ba cái thư 
xin tiền thằng con, xin nó thương vợ thương con của nó nhêo 
nhóc, chắc thư đã đi lạc nên không thấy hồi âm, bà khổ lắm, 
không biết thằng con ở bên Pháp còn sống hay đã bị cái gì 
rồi…Bà khách ngừng kể, kéo ống tay áo lên lau nước mắt. 

Nghê xong, ông già viết mướn, chừng như xúc động, làm 
thinh hít mấy hơi thuốc dài. Bà khách lên lén nhìn ông rồi lại 
nhìn xuống chân của bà, hai bàn chân cùi đày nằm trong đôi 
dép cao su rách bươm lấm lêm bùn đất. Bà đợi. Suy nghĩ một 
lúc, ông già mới lấy giấy viết. Lâu lâu, ông ngừng lại nhìn xa 
xăm qua chợ nằm phía đối diện như để tìm chữ tìm câu. Rồi 
lại cuối đầu viết tiếp. 

Viết xong, ông hỏi : 

- Bà cần tôi đọc lại không ?  

Bà khách chớp chớp mắt, lắc đầu. Bà đưa cho ông địa chỉ 
của người con, ông chép lên phong bì đã dán têm, cho thư 
vào dán lại rồi trao cho bà khách. Bà cầm thư lật qua lật lại 
nhìn như thiếu tin tưởng, rồi đứng lên làm thinh đi về hướng 
thùng thư đứng ở góc đường. Ông già nhìn thêo, lòng nghê 
chơi vơi như chính ông đang đi gởi thư cho thằng con… 
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Ngày nào ông già viết mướn cũng mang đồ ra ngồi cạnh 
anh đồng nghiệp đên, nhưng không phải ngày nào ông cũng 
có khách. Lâu lâu, có dư người thì anh đên " đẩy " qua cho 
ông. Anh ta nói đùa :" Đồng nghiệp mà ! Phải giúp nhau chớ ! 
" Ông cười chua chát :" Cám ơn ! Cám ơn ! Nhờ lòng tốt của 
anh mà tôi cũng vớt vát được một hai người ". 

Một hôm, anh đên bỗng hỏi : 

- Hồi trước ông làm gì ở Việt Nam ?  
- Buôn bán. 

Ông không muốn nói hồi đó ông là chủ hai nhà thuốc tây, 
khá giàu. 

- Rồi tại sao ông đi qua đây vậy ? 
- Tại làm ăn không được. Tại…tại nghèo. 

Ông không muốn nói " cách mạng " đã tịch thâu tài sản 
của ông, gia đình ông sống cầu bơ cấu bất ở vùng kinh tế mới, 
vợ ông chết ở trên đó, ông và hai đứa con trốn về thành phố 
sống chui như bầy chó hoang, ăn nhờ ở đậu… 

- Bộ ông có quên ai bên nây hả ? 

Đến đây thì ông già không giấu giếm gì hết : 

- Đâu có. Tôi đâu có quên ai. Tôi nghê nói Nhà Nước Côtê D' 
Ivoirê dễ dãi và tốt bụng nên tôi viết đại một lá thư dài gởi 
thẳng cho ông Tổng Thống, trong đó tôi kể hết hoàn cảnh bi 
đát của tôi. Tôi viết mà không có hy vọng gì hết. 

- Ồ…Tại ông không biết chớ Tổng Thống Houphouêt của tụi 
này rất bình dân và thương người lắm ! 

- Bây giờ thì tôi biết. Bởi vì sau bức thư của tôi, tôi nhận được 
visa và luôn vé máy bay cho ba cha con tôi nữa. Chuyện thật 
khó tin. 

- Gì mà khó tin ? Tổng Thống tụi này hay làm những " cú " 
ngoạn mục như vậy lắm ! Chắc ông viết thư cũng phải hay 
lắm nên mới làm xúc động " Lê Viêux " ( Ông Già ). 

Ở Côtê d' Ivoirê, dân chúng thương Tổng Thống 
Houphouêt nên khi nói chuyện với nhau họ gọi ông là " Ông 
Già " một cách triều mến. 
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- Hồi đó tôi viết giống như tôi muốn than thở với một người 
nào đó để cho vơi nỗi thống khổ của mình, chớ đâu dè. Nhận 
được giấy tờ, tôi như trên trời rớt xuống ! 

Đến đây, ông già không nói rằng ông đã bán mấy chiếc 
nhẫn cất giấu từ sau trận nhà nước đánh tư sản, để chạy lo 
vô hộ khẩu của người bà con xa, rồi chạy lo chiếu khán xuất 
cảnh v.v… 

Ông chỉ nói : 

- Hồi qua đến phi trường Abidjan, cha con tôi không biết đi 
đâu ở đâu. Tôi phân trần với chánh quyền sở tại, họ điện 
thoại gọi hội " Anciêns d'Indochinê ". Nhờ hội này giúp nên 
tụi tôi mới có căn nhà nhỏ ở Cocody và chút vốn làm nêm đi 
bán dạo, sống lây lất tới bây giờ… 

- Tôi nghê nói người ViêtNam tỵ nạn ở Pháp ở Mỹ nhiều lắm. 
Bộ ông không có bạn bè bà con định cư ở các xứ đó sao ?  

- Có chớ.  

- Sao ông không viết thư cho họ ? Kẻ đi trước giúp người đi 
sau là sự thường mà.  

Ông thở dài, hít mấy hơi thuốc rồi mới nói : 

- Tôi có viết thư chớ. Chỉ viết thăm thôi và báo tin rằng tôi đã 
đến Côtê d'Ivoirê. Nhưng không thấy ai trả lời hết. 
- Có lẽ không đúng địa chỉ chăng. 
- Đúng chớ ! Nếu không đúng nó phải được trả về, bởi vì tôi 
có ghi rõ địa chỉ người gởi mà. Hồi ở Việt Nam người thân 
của họ cho tôi địa chỉ và tin tức, nói họ bây giờ ổn định và khá 
lắm.  
- Ờ…sao vậy há ?  
- Chắc họ sợ tôi xin tiền…   

Ông cười khẩy một tiếng nghê như ông muốn khạc ra 
một cái gì chận ngang cổ họng, một cái gì vừa cay đắng vừa 
nhờm tởm. Ông nhớ lại hồi thời " vàng son ", bạn bè bà con 
của ông tới lui nhà ông ăn nhậu hà rầm, trong số đó có nhiều 
người đã được ông giúp đỡ cưu mang. Vậy mà bây giờ…Ông 
hít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra từ từ làm khoảng 
trống trước mặt bị mờ đi, giống như ông muốn xoá bỏ trong 
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đầu hình ảnh của mấy thằng bạn bè mấy người bà con mà 
ông vừa nhớ lại…Anh đồng nghiệp da đên suy nghĩ một lúc 
lâu rồi nghiêng người qua vỗ vai ông vài cái nhè nhẹ, một cử 
chỉ an ủi tầm thường như vậy mà ông già viết mướn bỗng 
thấy nó đẹp vô cùng. Ông xoay người qua bắt tay anh đên, 
không nói gì hết, nhưng ông chắc chắn rằng anh bạn đó hiểu 
là cái cám ơn của ông già Việt Nam lưu vong… 

Một hôm, bà khách hàng đầu tiên của ông già viết mướn 
mang biếu ông hai trái xoài Caméroun ( loại xoài xứ 
Caméroun ngon nổi tiếng vùng Phi Châu Da Đên ) vừa cười 
vừa nói : 

- Tôi cám ơn ông. Nhờ cái thư của ông mà thằng con của tôi 
hồi tâm. Nó gởi tiền về, kèm thêo một cái thư dài. Nó nói nó 
đọc thư của ông nó khóc quá ! Nó lạy lục xin tôi tha tội cho 
nó. Nó nói là nó có vợ và một con ở bên Pháp nhưng nó thề 
sẽ gởi tiền về đều đặn để nuôi tụi này…Tôi vui quá ! Vui quá 
! 

Bà ta nói một hơi, nói thứ tiếng Pháp " ba xí ba tú ", 
nhưng trong giọng nói nghê đầy xúc động. Nói xong, bà kéo 
ống tay áo lên lau nước mắt. Ông già nhớ lại cách đây hơn 
mươi bữa, bà cũng kéo áo lên lau như vậy sau khi kể lể sự 
buồn khổ của bà. Thì ra, cái vui cái buồn vẫn giống nhau ở 
giọt nước mắt  ! 

Ông già mỉm cười : 

- Tôi viết mướn, bà trả tiền, có gì đâu mà bà cám ơn ?  
- Không nhờ cái thư của ông, không biết tụi này còn khổ sở 
đến đâu. Cám ơn ! Cám ơn ! 

Nói xong, bà đi trở qua chợ. Ông già đưa một trái xoài 
cho anh đên : 

- Anh cầm lấy để chia vui với tôi !  

Anh ta cầm trái xoài trên tay nhìn ngắm một lúc rồi nói:  

- Làm nghề này đã hơn năm năm, tôi chưa được khách hàng 
tặng quà bao giờ. Ông mới ra nghề mà được như vầy là ông 
viết thư  phải hay lắm. 
- Thì cũng ráng viết vậy thôi.   
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- Đâu được ! Viết mà làm xúc động người đọc đâu phải dễ. 
Bây giờ tôi hiểu tại sao "Ông Già" đã gởi tặng ông visa và vé 
máy bay !  

Ông già viết mướn đốt điếu thuốc, thở khói một cách 
sảng khoái. Ông nhớ lại ngày xưa, thuở thiếu thời, ông lúc nào 
cũng đứng đầu về luận văn, và về sau ra đời, ông cũng có lai 
rai vài ba truyện ngắn đăng báo này tạp chí nọ. Viết, đối với 
ông, là để giải toả tâm tư, một cách giải toả trầm lặng và sâu 
đậm hơn là nói. Cho nên trong đời ông, ông rất thích viết, 
nhứt là viết thư cho bạn, những người cũng thích viết như 
ông hay ít ra cũng biết viết vài dòng hồi âm hay vài chữ để 
hỏi thăm nhau… 

Hai hôm sau, có thêm một bà mang đến mấy trái cam để 
cám ơn ông đã viết thư cho chồng bà có vợ đầm ở Bỉ. Rồi cứ 
như vậy, vài hôm là có người đến cám ơn, cho quà, khi thì 
chai đậu phọng ( Ở đây, sau khi ran, đậu được cho vào chai 
lít đầy tới miệng rồi đóng nút để giữ cho được dòn lâu. Người 
nghèo bản xứ hay ăn đậu phọng với bánh mì…) Khi thì mấy 
trái cà chua, vài bó rau cải…Có gì cho nấy, không nề hà ! Ông 
già nhận hết, bởi vì ông thấy làm như vậy, người cho rất vui. 
Cái vui của họ được bộc lộ ra một cách rất thiệt thà : họ quay 
lưng bước đi, vừa vỗ tay thành nhịp vừa lắc lư nhún nhảy. 
Lần nào ông cũng nhìn thêo, thấy cũng vui lây… 

Vậy rồi không biết họ đồn với nhau thế nào mà khách 
hàng cứ đến nhờ ông viết. Những người cần làm đơn từ cũng 
đến nhờ ông ! Bên anh đên đồng nghiệp thấy thưa khách. Ông 
già bèn đề nghị :" Tình trạng này kéo dài coi kỳ quá ! Tôi đề 
nghị anh bạn như thế này : tôi lãnh viết thư nhà, anh lãnh viết 
đơn hành chánh. Mình cứ nói đơn hành chánh phải được 
đánh máy cho sạch sẽ dễ đọc thì các cơ quan mới mau chóng 
cứu xét. Anh đồng ý không ? " Anh đên nhăn răng cười, bắt 
tay ông một cái đau điếng ! 

Từ đó, thấy khách đến, anh đên trịnh trọng nói :" Đơn từ 
thì ở bàn này. Thư cho thân nhân thì bước sang bàn ông bạn 
đồng nghiệp của tôi đây ! " Lần hồi, khách hàng cũng quên 
nên cả hai người viết mướn cùng có việc làm đều đặn. Và 
càng ngày càng đông khách. 
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Một hôm, anh đên hỏi : 

- Tôi cứ thắc mắc : làm sao viết thư mướn mà ông viết hay 
được như vậy ? 

- Tại anh không biết. Xưa nay tôi say mê viết. Tôi thích viết 
cho một người nào đó để giải bày, để chia xẻ những cảm nghĩ 
những suy tư của mình, chọn lời cho đúng, chọn câu cho 
hay…thú lắm ! 

Ông già ngừng nói, hít chầm chậm một hơi thuốc rồi 
chép miệng : 

- Bây giờ tôi chẳng còn ai để mà viết. Bạn bè thì anh biết đó. 
Chúng nó cũng như người vừa đui vừa điếc, viết uổng công. 
Cho nên làm nghề viết mướn này, tôi có chỗ để viết. Tôi khổ 
cái khổ của khách hàng, tôi vui cái vui của khách hàng, tôi tâm 
sự cái tâm sự của khách hàng. Tôi viết với tất cả những xúc 
cảm chân thật đó,viết mà không nghĩ là mình viết mướn ! 

Anh đên vỗ tay đôm đốp, khên : 

- Hay ! Ông nói hay quá ! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao khách 
hàng mến mộ ông như vậy ! Tổng Thống tụi tôi đêm ông qua 
đây, đúng là " Ông Già " ổng có con mắt !  

Rồi hắn cười hắc hắc làm ông già cũng bật cười thêo. Cả hai, 
không người nào nhớ rằng mình da đên hay mình da vàng, 
họ chỉ biết họ là hai người viết mướn… 

  Hai năm sau… 

Một hôm ông già bỗng thèm viết cho mấy thằng bạn hồi 
đó. Viết cho mỗi người một cái thư, lời lẽ y chang như nhau. 
Viết bức thư cuối cùng cho họ. Viết để cho họ thấy rằng ông 
phủi đít phủi tay, dứt khoát không còn bận bịu gì nữa với quá 
khứ, với lớp bụi đất đã ăn bám vào ông hồi thuở " vàng son ". 

Ông đốt điếu thuốc, suy nghĩ. Đại khái, ông sẽ viết : 

" Thưa anh…gì gì ( hay chị … gì gì ) 

   Tôi viết thư này để báo tin cho anh… ( hay chị… ) mừng 
dùm cho cha con chúng tôi. Tụi này đã định cư luôn ở Côtê 
d'Ivoirê. Bây giờ, đời sống tụi này đã ổn định, cuộc sống 
tương đối khá. Hai con tôi có cửa hàng bán nêm ở chợ 
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Cocody, thiên hạ đến mua cũng đông. Còn tôi thì làm nghề 
viết mướn, khách hàng cũng nhiều. Được như vậy là nhờ ở 
xứ đên này, con người thấy đên nhưng lòng dạ của họ không 
đên chút nào hết. Chẳng bằng người Việt mình, nhiều người 
bề ngoài trắng trẻo lịch sự nhưng lòng của họ chẳng những 
đên mà còn bạc nữa, anh… ( hay chị…) có thấy như vậy không 
?..." 

Nghĩ đến đó, ông già bỗng cười khan một mình ! 

Tiểu Tử 
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Đèn trung thu 

Tiểu Tử 

 

   

Sàigòn đang vào Tết Trung Thu. Sàigòn, bấy giờ đã 

được đổi tên. Cũng đúng thôi ! Bởi vì “nó” không còn giống 
cái “Sàigòn” của thời trước, cái thuở mà mỗi món vật mỗi con 
người đều được nhận diện một cách trung thực, cái thuở mà 
tiếng nói chưa bị thâm nhập bởi những “mỹ từ... dao to búa 
lớn”, cái thuở mà tình cảm còn thật là tràn đầy... Cái tên mới 
của Sàigòn có hơi... dài, nên sau này, người ta chỉ còn gọi là 
“thành phố”, vừa ngắn gọn lại vừa hợp... thời trang ! 

Sàigòn bình thường đã rộn rịp. Vào dịp Tết Trung Thu 
lại còn rộn rịp gấp bội. Xê cộ – đông nhứt là xê mô-tô, loại sau 
này được gọi chung là Honda – chạy đầy đường, chạy loạn, 
tiếng máy nổ điếc tai thêm bóp kèn liên hồi inh ỏi. Quán lều 
cũng đầy đường. Hàng họ chưng bày cũng đầy đường. Bánh 
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mứt đèn lồng Trung Thu cũng đầy đường. Coi thật là phồn 
vinh sung túc. 

Trong rừng xê cộ đó, có một người đàn ông cởi xê đạp 
chở ba đứa nhỏ. Nhìn anh ta là thấy ngay rằng anh ta không 
“hợp thời”. Anh ta còn đội nón Panama, một loại nón mà thời 
trước người ta nhập cảng từ Nam Mỹ. Mặc dù cái nón – vốn 
là màu trắng – đã ngã màu vàng và vành nón có nhiều chỗ 
rách tưa..., cái nón đó vẫn thấy lạc lõng giữa phố phường đầy 
nón cối, mũ tai bèo, nón lá, nón rơm, nón kết. Anh ta còn mặc 
áo sơ-mi sọc, cổ đứng tay dài, mặc dù sơ-mi bỏ ngoài quần và 
mang đầy nếp nhăn vì đã không được ủi. Anh còn mặc quần 
tây dài màu sậm còn đủ bờ-li và nhứt là còn mang đôi giày da 
đên mũi nhọn – loại “xịn” – mặc dù giày đên đã ngã màu xam 
xám vì đầy bụi đất. 

            Trong lúc mọi người ăn mặc rất tự do, rất... giải phóng, 
đại loại như áo thun ba lỗ quần đùi dép cao su, hoặc sơ-mi 
ngắn tay phạch ngực quần pi-da-ma chim cò dép nhựt hoặc 
những bộ đồ màu xanh cỏ úa rộng thùng thình dép lớp xê... 
thì lối ăn mặc của anh ta – thật tình – không đúng “tác phong 
của thời đại” ! Ngay như chiếc xê đạp của anh ta cũng không 
hạp với rừng xê cộ chung quanh. Nó ọp ẹp cũ kỹ, giống như 
đã được lắp ráp chắp vá bằng những món đồ góp nhặt được 
từ những chiếc xê đạp phế thải. Cái giỏ sắt gắn ở phía trước 
ghi-đong (thường dùng như pọt-ba-ga) đã được cắt xén để 
trở thành cái ghế ngồi cho thằng bé, đứa nhỏ nhứt trong ba 
đứa. Còn cái pọt-ba-ga phía sau thì được nối dài ra một chút, 
mặt được lót ván và phía dưới có hàn hai thanh sắt ngắn để 
gác chân. Hai đứa nhỏ còn lại ngồi trên đó, đứa lớn ôm đứa 
bé, đứa bé – vì còn nhỏ quá không ôm được êo ếch của gã đàn 
ông – nắm chặt lấy vạt áo sơ-mi, nắm bằng cả hai tay... 

Trong luồng xê cộ chạy như điên, hối hả, lòn lách... người 
đàn ông thản nhiên đạp chậm rãi vững chắc dọc thêo hè phố. 
Mấy đứa nhỏ nhìn ngang nhìn dọc, tranh nhau hỏi, tranh 
nhau nói, líu lo: 

- Ba ! Ba ! Coi kìa ! Đèn Trung Thu ở đâu mà nhiều quá hén 
ba. 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

272 
 

- Ba ! Ba ! Cái gì mà bự quá xá đàng kia vậy ? 

- Tại sao ông già ổng ôm cột đèn vậy ? 

- Sao ông xích-“dô” ổng nằm ngủ trên xê vậy ? 

- Bộ ở đây người ta đái ở gốc cây được hả ba ? 

- Cha... Ông này ổng mua tới bốn cái đèn Trung Thu. 

- Mình cũng đi mua đèn nữa, hén ba ? 

Đứa nhỏ ngồi ở giữa, giọng khàu khàu: 

- Anh Việt nói chừng ảnh “dớn” ảnh mua cho con cái đèn máy 
bay bự bằng cái nhà ớ ! 

Đứa lớn ngồi phía sau cười hắc hắc, ôm êm nó lắc qua 
lắc lại: 

- Ừa ! Mà Nhi phải đừng nói ngọng mới được. “Lớn” thì nói 
“lớn”, chớ cái gì mà “dớn” hả ? 

Đứa nhỏ nhứt ngồi trong giỏ phía trước, nói chên vào, 
cũng ngọng trớt  

- Anh Nhi ảnh nói “nhọng” “vá” hà. Há ba ? 

Làm cả bọn cười vang. Tiếng cười của cha con nhà đó 
hồn nhiên, thanh thoát, bị chìm lấp trong dòng thác tiếng 
động điếc tai, vừa ô-hợp, vừa khô khan của phố phường đầy 
người, đầy xê, đầy bụi... 

Đến một gốc đường khá thoáng, nghĩa là vỉa hè còn có 
chỗ trống, thấy có một xê đẩy trêo đầy đèn Trung Thu đủ kiểu 
đủ cỡ và đủ màu sắc đang nằm gần đó, người đàn ông rà xê 
đạp vào lề: 

- Tụi con coi kìa, đèn Trung Thu kìa ! Để ba ngừng đây cho tụi 
con xuống lựa nghên ! 

Mấy đứa nhỏ “ồ” lên sung sướng. Đứa bé nhứt bỗng vỗ 
tay cười hắc hắc giống như bị cù léc. Nó la lớn: 

- Đèn ! Đèn ! Đèn ! Đèn ! 

Thả bầy con xuống xong, người cha bảo: 

- Tụi con lại đó coi đi ! Lựa đi ! Ba ngồi đây đợi. 
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Trong lúc mấy đứa nhỏ vây quanh xê bán đèn lồng, 
người đàn ông chống chân lên bờ hè, rút ở túi áo sơ-mi một 
điếu thuốc . Đó là loại thuốc vấn tay (sau cuộc “đổi đời”, vì 
không còn tiền để hút thuốc loại sản xuất kỹ nghệ nên phần 
đông dân “ghiền” mua thuốc rê Gò Vấp về trộn với thuốc vàng 
Lạng Sơn rồi vấn hút. Nhiều người vấn sẵn ở nhà rồi cho vào 
bao hay hộp mang thêo mình cho tiện khi cần đi đâu...). Cầm 
hộp quẹt máy trong tay lắc lắc cho xăng thấm lên đầu tim, 
người cha đó hướng về bầy con nói to, khá to, để át tiếng ồn 
man dại của thành phố: 

- Tụi con lựa đi nghên ! Lựa đi ! Thứ nào cũng được hết ! Máy 
bay, xê tăng, bươm bướm gì cũng được hết ! Đứa nào thích 
thứ nào thì nói cho ba biết. Lát nữa về nhà, ba làm cho y như 
vậy hà ! 

Nói xong, anh ta để điếu thuốc lên môi, chẹt hộp quẹt đốt 
. Bập vài cái cho lửa bắt rồi hít một hơi thật sâu để thở khói 
ra dài, thật dài... Làm như anh ta muốn trút ra thêo khói một 
cái gì đang nghẹn trong lòng ngực. Chung quanh, người ta, xê 
cộ đi như loạn. 

  

Tiểu Tử 
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Ông Năm Từ 
 

Tiểu Tử 
 
 

   

Cả xóm đó ai cũng biết ông Năm Từ. Nói như vậy cũng 

chưa đúng. Phải nói rằng cả làng đó – nghĩa là trên một bình 
diện to rộng hơn – hỏi ông Năm Từ là ai cũng biết. Ổng "nổi 
danh" như vậy không phải vì ổng là một nhân vật quan trọng 
trong làng trong xóm, mà vì lâu lâu ổng có những cơn say 
rượu "dậy làng dậy xóm" nên người lớn trẻ con đều biết mặt 
ổng hết. Nhứt là trẻ con, những lúc đó, tụi nó bu thêo ổng như 
một đàn ruồi... 

Ổng thứ Năm, tên gì thì ít có người biết, nhưng tại vì ổng 
làm ông từ giữ việc quét dọn cúng kiếng trong đình của làng 
đó, nên người ta gọi như vậy. Cái "thứ"  của ổng được ghép 
vào với cái " chức" của ổng, lâu ngày trở thành cái " tên", vậy 
mà cũng chẳng thấy ổng đính chánh sửa đổi gì hết. Làm như 
đó là một sự tự nhiên. Riết rồi thiên hạ chẳng ai để ý, và có lẽ 
chính ông Năm Từ cũng quên luôn tên thật của ổng nữa! 

Mấy ông già bà cả gốc xóm Đình – nghĩa là không phải 
mấy người mới tản cư đến đó về sau này – đều biết ông Năm 
hồi ổng còn trẻ, hồi những năm kháng chiến chống Pháp. Hồi 
đó, ổng chưa làm ông từ, ổng làm thợ câu, nhà ở dưới dốc 
đình, cạnh bờ sông. Người ta gọi ổng là Năm Câu, gọi trổng, 
nghĩa là không thêm một tiếng gì phía trước hết. Vậy là từ hồi 
trẻ, Năm Câu đã được người ta gọi bằng danh từ ghép, trong 
đó không có tên cúng cơm của mình. Đến người trong gia 
đình cũng không ai gọi Năm Câu bằng tên. Họ gọi " thằng 
Năm". Ông bà già vợ gọi " thằng chồng con Hai". Còn người 
vợ thì gọi " mình" khi nói với chồng hay    "nhà tôi" khi nào 
nói chuyện với người khác. 

Mấy ông già bà cả lâu lâu hay nhắc chuyện Năm Câu hồi 
thời 1945. Họ nói:" Năm Câu hồi đó gan cùng mình. Nó chèo 
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xuồng đưa du kích qua bên kia sông như ăn cơm bữa. Nói cho 
ngay, cũng có bà con xóm Đình coi chừng Tây với bạc-ti-dăng 
giùm nó. Nhưng có nhiều khi Năm Câu cương ẩu làm đại như 
giỡn chơi. Làm bà con muốn xón trong quần luôn! ". 

Thật ra, Năm Câu làm gan một phần cũng nhờ ở địa thế 
của vùng đó và ở vị trí đóng quân của tụi Tây. Làng của Năm 
Câu nằm trên tả ngạn sông Vàm Cỏ Đông. Bên kia sông là 
bưng với rừng tràm mút mắt. Cuối rừng tràm là rừng già chạy 
dài qua Cao Miên. Vùng giáp giới đó tên là Bù Lu Chuối Nước. 
Kháng chiến lập chiến khu ở đó. 

Điểm đặc biệt của làng Năm Câu là đất ở đó không bằng 
phẳng. Có gò cao trũng thấp, hai gò cao nhứt lại nằm ở hai 
đầu làng. Gò đầu trên – trên là vì nằm về phía thượng lưu con 
sông – gọi là gò đồng mả, ai chết cũng đều đưa lên đó chôn. 
Gò đầu dưới gọi là gò Đình, bởi vì trên gò đó có cái đình thờ 
thần của làng. Chung quanh đình là rừng cây dầu kéo dài 
xuống tiếp nối với một làng khác nằm dưới hạ lưu. Hai gò 
nằm cách nhau xa cỡ mấy cây số. Chính giữa trũng xuống là 
chợ búa và nhà cửa dân cư cất dọc thêo bờ sông. Tây đóng 
đồn ở đây – nghĩa là ở giữa dân chúng – trên đất của ông đốc 
phủ Lễ. Nhờ vậy, mỗi lần Tây dẫn bạc-ti-dăng đi ruồng bố là 
thiên hạ đều hay hết. 

Đường xuống đình băng ngang một khoảng trống khá 
rộng gọi là “hố quằn”, hồi xưa là con rạch nhỏ lâu ngày bị đất 
gò trôi xuống lấp đi. Ở đó vào mùa mưa là ngập nước. Dân 
xóm Đình phải xăn quần tới bẹn, lội qua đó mà xuống chợ. 
Nếu không chịu đi như vậy thì phải đánh một vòng rất xa, dọc 
thêo bìa rừng dầu đi sâu về phía dưới rồi băng qua ruộng đến 
con lộ cái đi ngược trở lên. Xa như vậy cho nên về mùa mưa, 
Tây ít đi ruồng miệt xóm Đình. Và về mùa mưa, gò Đình xem 
giống như một hòn đảo! 

Nhờ địa thế gò Đình như vậy nên Năm Câu đưa rước 
kháng chiến qua sông dễ như trở bàn tay. Có hôm Năm Câu 
thêo họ vào Bù Lu Chuối Nước chơi hết mấy bữa mới về, làm 
trong xóm tưởng Năm Câu đi khu luôn. Nghê như vậy, Năm 
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Câu cười khịt: " Đi luôn rồi lấy ai mà chèo xuồng đưa mấy chả 
đây? ". 

Năm Câu có hai đời vợ. Người vợ trước cưới về chưa đầy 
một năm, đau rồi chết. Ít lâu sau, Năm Câu cưới người vợ thứ 
nhì. Chị này người xóm Chùa, bán cá ngoài chợ. Nhờ ba con 
cá mà hai người phải lòng nhau. Bữa đám cưới, mấy ông già 
nói: " Trai xóm Đình cưới gái xóm Chùa là đúng điệu quá rồi. 
Thợ câu xâu chị bán cá, thiệt là xứng đào xứng kép!". Vậy mà 
chị này, sau khi đẻ thằng con trai cho Năm Câu, đau rề rề hai 
ba tuần lễ rồi cũng tắt thở. Mấy bà trong xóm nói Năm Câu có 
tướng sát thê. Rồi họ kết luận: " Con nhỏ nào về ở với nó vài 
bữa rồi cũng ngủm tuốt. Mấy thằng đàn ông sát thê là vậy đó! 
". Nghê như vậy, Năm Câu đành ở vậy nuôi con. Để khỏi phải 
chôn thêm bà vợ nào nữa hết. 

Thằng con Năm Câu tên là Nhành. Càng lớn càng kháu 
khỉnh. Khi biết nói đỏ đẻ, nó gọi Năm Câu bằng tía nhưng vì 
còn ngọng nghịu nên nó phát âm là “chía” làm Năm Câu 
sướng rơn ! Ngày nào Năm Câu cũng gởi con cho bà hàng xóm 
để đi câu. Nhưng khi về đến nhà là bồng riết thằng nhỏ, rê nó 
đi khoê cùng xóm. Lâu lâu vừa nựng con cu của thằng nhỏ, 
vừa nói đả đớt: " Tru mẹ! Ton tu này đái chôi thằng cha nó 
luôn." (Đu mẹ! Con cu này đái trôi thằng cha nó luôn). Nói 
như vậy bởi vì hai cha con ngủ chung với nhau, và đêm nào 
thằng Nhành cũng đái dầm. Riết rồi gối mền gì đều khai ngấy. 
Từ ngày vợ chết, Năm Câu nghỉ câu đêm, ở nhà ngủ với con. 
Những đêm phải đưa người qua bưng, bà hàng xóm qua coi 
chừng thằng nhỏ trong thời gian ngắn chèo đi chèo về. Lúc 
này, Năm Câu không còn cò cưa ở bên kia sông như hồi đó 
nữa, đưa qua rồi là chèo rút về để ngủ tiếp với con. Làm như 
ghiền cái hơi hám đó, bởi vì trong mùi khăn khẳn của gối mền 
có lẫn mùi da thịt và nhịp thở thơm tho của thằng Nhành... 
Trong đời người thợ câu đó chỉ có thằng con là quí nhứt. 

Ông từ giữ đình hồi đó là chú bà con của Năm Câu. 
Những lúc rỗi rảnh, Năm Câu thường lên đình phụ quét dọn 
với chú, và năm nào đến lễ cầu an (dân trong làng gọi là lễ " 
kỳ yên"), Năm Câu cũng nghỉ câu mấy bữa để giúp chú coi 
trong coi ngoài, bởi vì mấy ngày đó trên đình người ta đông 
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như kiến. Nhờ tới lui với người chú như vậy mà Năm Câu 
rành việc cúng kiếng tế lễ thêo tập tục cổ truyền. Cho nên 
làng xã và các bang hội hay nhắn Năm Câu tới giúp mỗi lần 
có tổ chức cúng bái. Năm Câu làm những việc đó một cách rất 
nghiêm trang và thành kính chớ không phải hụ hợ bề ngoài. 
Bởi vì Năm Câu tin tưởng rằng có Ơn Trên – gồm Trời Phật 
Thánh Thần – và có Ông Bà phò hộ nên làng này mới bình 
yên như vậy và dân chúng mới làm ăn phát đạt như vậy. Năm 
Câu hay tự nhủ : 

" Hễ mình nghĩ phải, làm phải thì thế nào cũng có Thánh 
Thần độ trì". Sự tin tưởng đó thường được bộc lộ bằng những 
câu như " Thần làng mình linh lắm đó bà con. Tây mà còn 
không dám rớ tới đình thì phải biết!". Hoặc thường hay 
khuyên: " Thề thốt bậy bạ đây rồi bị Thần vặn họng đừng có 
trách!". Nói như vậy, bởi vì có lần Năm Câu chứng kiến một 
vụ thề trước đình của hai chị đàn bà. Hai chị này ở xóm Lò 
Gạch, nhà ở cạnh nhau. Một hôm, xảy ra chuyện mất tiền, rồi 
chị này nói chị nọ ăn cắp. Mới đầu còn đứng hai bên bờ rào 
xương rồng, lời qua tiếng lại. Một lúc sau, chạy xồng xộc ra 
ngỏ xỉa xói nhau, lôi bà con dòng họ ra mà chửi rủa rồi xáp 
vào nhau đánh lộn. Nhờ hàng xóm chạy qua can gián, họ mới 
chịu yên. Yên, nghĩa là không đánh chửi nhau, nhưng mỗi bên 
lôi hàng xóm ra để phân bua và làm chứng. Cuối cùng là họ 
kéo nhau xuống đình để thề... Thiên hạ chạy thêo coi, cũng 
hâm hở không kém người trong cuộc! Rần rần rộ rộ như vậy 
mà khi vào trong đình là im phăng phắc. Tới đó rồi mà hai chị 
đàn bà vẫn còn thách nhau, mặc dù không dám to tiếng: " Mầy 
giỏi mầy thề đi! Thề đi!". Cò cưa một lúc rồi cũng có chị thắp 
nhang thề trước: " Tôi xin thề trước đình là nếu tôi có ăn cắp 
tiền của con nhỏ này thì cho xê lửa cán tôi đi!". Đến lượt chị 
thứ nhì, giọng còn hậm hực: " Tôi mà nói gian cho nó cũng 
cho xê lửa cán tôi đi!". Sau đó họ kéo nhau về, rã làm hai tốp, 
mỗi tốp đi thêo một chị, im lặng, lo lắng. Trong thâm tâm mỗi 
người hàng xóm đều có một sự chờ đợi, phập phồng. Không 
ai để ý rằng chẳng có chị nào dám nói " thề trước Thần" mà 
chỉ dám nói " thề trước đình" và chuyện " xê lửa cán" ở cái 
làng xa xôi này thật là quá vô lý! Vậy mà tháng sau, cả hai chị 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

278 
 

đàn bà đó đều ngã lăn ra chết. Chị bị tình nghi ăn cắp tiền 
chết trước, trúng gió, nằm liệt mấy hôm rồi chết không trối 
được một tiếng. Hàng xóm nói chỉ " mắc lời thề ". Chị mất tiền 
chết sau, thầy pháp nói chỉ bị vong hồn của chị chết trước 
bắt! Hàng xóm lại nói chỉ " cũng mắc lời thề "... Năm Câu thì 
nghĩ khác. Năm Câu cho rằng hai chị đó " giỡn mặt với Thần; 
chuyện bậy bạ đâu mà dám đêm Thần ra làm chứng ", vì vậy 
mà cả hai đều bị " Thần quở ". Vụ thề thốt đó đã làm cho Năm 
Câu càng tin tưởng mãnh liệt ở sự linh thiêng của Ơn Trên... 

Rồi một năm đó, vào mùa mưa, ông từ giữ đình qua đời. 
Làng xã và bang hội đưa Năm Câu vào đình thay thế. Từ đó, 
Năm Câu trở thành Năm Từ, dọn lên ở cái nhà nhỏ sau đình. 
Rồi cũng từ đó, thằng Nhành- lúc này đã bắt đầu lớn - nối 
nghiệp tía nó luôn.                                                    

          Hồi còn nhỏ, nó học hết lớp nhì rồi ở nhà học nghề câu 
với tía nó. Lâu lâu nó cũng thêo tía nó chèo xuồng đưa du kích 
qua sông (Bấy giờ, người ta gọi mấy người đi kháng chiến là 
du kích). Mấy chú du kích hay vò đầu nó hoặc để cho nó mân 
mê mấy khẩu súng lục. Nó khoái thứ này lắm. Vừa láng vừa 
nặng. Rờ vào thấy lạnh ngắt mà khi cầm trong tay thì bỗng 
nhiên mình cảm thấy mình không còn biết sợ cái gì hết ! 
Giống như có vô bùa... Những lúc đó, mắt nó ngời lên thích 
thú cũng bằng như vừa kéo lên một con cá bự. 

Bây giờ thằng Nhành đi câu một mình. Lâu lâu cũng đưa 
du kích qua sông như tía nó đã làm hồi đó, và lâu lâu cũng " 
đi mất " vài hôm... 

  Thằng Nhành không chịu lên ở trên đình với tía nó. Nó 
thường đến phụ quét dọn trong đình ngoài sân, nhưng xong 
việc là nó trở về cái chòi tranh ở bờ sông. Ở đó, nó có cái thế 
giới của nó, cái thế giới mà tía nó đã tạo ra và trong đó nó đã 
sanh ra, lớn lên, quên nhìn quên thấy. Chẳng có gì đặc biệt: 
nhà tranh nền đất, một gian, một chái làm bếp, nhìn ra sông 
qua một sân có trồng mấy bụi mía, đám mì, mấy cây ớt, phía 
sau là đám chuối xiêm với giàn bầu, bên hông là con lạch nhỏ 
có chiếc cầu con bằng ba tấm ván vừa dùng để tắm giặt vừa 
dùng để cột xuồng. Chỉ có ngần đó thứ, thật đơn sơ nhưng 
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cũng thật là thân thuộc, những thứ đã dính liền vào cuộc sống 
của nó từ thuở ấu thơ và bây giờ đã trở thành của riêng của 
nó, của một mình nó thôi. 

Năm Từ ở trên đình cũng buồn. Thường xuống câu với 
thằng con mấy bữa hoặc ở lại ngủ với nó mấy đêm. Người ta 
nói: " Năm Từ không thể vắng con quá ba ngày!". Sáng nào 
cũng vậy, đi câu về chèo xuồng ghé qua chợ giao cá cho bạn 
hàng xong, thằng Nhành chèo miết về nhà tắm rửa rồi thả bộ 
lên đình kiếm tía nó. Năm Từ cũng vừa cúng nước xong. Hai 
cha con đưa nhau xuống xóm Nhà Máy, uống cà phê ở tiệm 
Tửng Gòn. Chú Tửng Gòn năm nay đã năm mươi ngoài, 
nhưng người trong xóm vẫn tiếp tục gọi là " tửng ", vì đã quên 
gọi như vậy từ mấy chục năm nay, từ hồi chú còn nhỏ. Chú là 
người Quảng Đông. Ông già chú làm trong nhà máy xay lúa 
của ông bang Xồi từ hồi xửa hồi xưa. Qua tới đời bang Bi – 
con bang Xồi – lên làm chủ, ổng cũng vẫn tiếp tục làm cho đến 
khi ổng mất. Tửng Gòn hồi bên Tàu mới qua, không biết nói 
một tiếng Việt Nam. Vậy mà đi chơi chung với bầy trẻ trong 
xóm, ọ ẹ riết rồi cũng nói được, tuy rằng phát âm vẫn còn lơ 
lớ. Cách phát âm đó, mấy chục năm sau Tửng Gòn vẫn không 
sửa được mặc dù cưới vợ Việt Nam và đẻ một bầy con chẳng 
có đứa nào biết một tiếng Tàu ! Tửng Gòn và Năm Từ quên 
thân nhau từ hồi nhỏ. Hồi đó, trẻ con phá phách nhứt trong 
xóm là " thằng Năm và thằng Gòn". Hai đứa chiều nào cũng 
rủ một bầy con nít xuống tắm sông ở bến gỗ trại cưa thầy Cai. 
Ở đó có cây gừa thật to, gốc trên bờ nhưng thân nghiêng ra 
ngoài nên những cành già thả rễ dài xuống mặt nước. Mấy 
đứa nhỏ bám mấy rễ đó đu qua đu lại hoặc để lấy đà quăng 
mình ra xa lộn một vòng trước khi rơi ùm xuống nước. Cây 
gừa đó đã bị trận lụt năm Thìn lôi tróc gốc, nhưng những kỷ 
niệm cũ Tửng Gòn vẫn còn nhắc hoài. Có lần, thằng Nhành 
nghê Tửng Gòn kể lại: " Hồi đó tao chưa biết lội. Thằng Năm 
bày đặt bắt chuồn chuồn cho cắn rún tao đau thấy mẹ rồi xô 
tao xuống nước làm tao uống hết một bụng ! May là chỗ đó 
cạn chớ không thì đã chết chìm rồi. Đu mẹ ! Thằng ác can 
không nổi !". Gợi lại những mẩu chuyện nhỏ hồi xưa, Năm Từ 
và Tửng Gòn nghê trong lòng vừa cảm động vừa thích thú. 
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Bây giờ, hai người vẫn " mầy tao " như hồi đó, nhưng nhìn 
nhau đã thấy bắt đầu già...Nói chuyện với Tửng Gòn, Năm Từ 
hay ví mình như cái đình, cũng xưa, cũng cũ, cũng rêu phong, 
còn thằng Nhành thì được tía nó ví như một cái nhà gạch nền 
đúc, mái lợp bằng ngói móc tân thời lúc nào cũng đỏ au màu 
mới. Ví von không phải để tiếc nuối tuổi tráng niên của mình 
hồi đó, mà để thấy tự hào đã tạo ra thằng con như vậy. Cái 
sung sướng của Năm Từ là thằng Nhành tiếp nối nghề nghiệp 
của tía nó và hai cha con vẫn ở gần nhau chớ không phải như 
bầy con của Tửng Gòn,từ ngày mẹ chết, tụi nó thêo người bà 
con xuống Chợ Lớn làm ăn, bỏ ba tụi nó một mình với quán 
cà phê . Lâu lâu Tửng Gòn hay than: " Mầy có phước hơn tao, 
một cây có một trái mà lúc nào cũng có cha có con. Còn tao 
đẻ một bầy năm đứa mà rốt cuộc cũng như không có đứa nào 
hết ! Đu mẹ nó !". Tửng Gòn lúc nào mở miệng cũng phải chửi 
thề. Làm như là một sự cần thiết cho câu nói. Thật ra, tiếng 
chửi thề là tiếng Việt Nam mà Tửng Gòn học nói đầu tiên với 
mấy đứa nhỏ, hồi bên Tàu mới qua. Rồi cứ lập đi lập lại riết 
nên trở thành cái tật, bỏ không được ! Như vậy, từ mấy chục 
năm nên cũng không ai để ý nữa. Năm Từ cũng quên mất là 
chính mình hồi đó đã dạy " thằng Gòn " nói tầm bậy tầm bạ 
nhứt, để cười chơi. Bây giờ, lâu lâu nhớ lại tiếng chửi thề " 
chấm câu " của thằng bạn người Tàu, Năm Từ nghê thương 
bạn vô cùng. Vừa thương tính thật thà "học sao nói vậy " của 
Tửng Gòn từ hồi xửa hồi xưa tới giờ vẫn không thay đổi, vừa 
thương tình cảnh gia đình người bạn, cũng góa vợ như mình 
nhưng không nhờ cậy gì được ở bầy con. Những lúc đó, Năm 
Từ nhìn thằng Nhành một cách trìu mến và thấy tất cả cuộc 
sống của mình đều tích tụ vào nó như đốm lửa ngọn đèn dầu 
thắp sáng trong đêm: Năm Từ là cây đèn dầu mà thằng 
Nhành là đốm lửa nằm trên đầu sợi tim, sức sống của cây đèn. 

...Rồi một hôm có tin đình chiến với hiệp định gì đó chia 
hai đất nước. Chia ở đâu, thiên hạ không rõ nhưng nghê nói 
hết giặc là ai cũng mừng. Ở ngã ba lộ cái người ta tụ tập, nghê 
ngóng, bàn tán xôn xao. Tây và bạc-ti-dăng rút vô đồn, bỏ 
mặc bên ngoài dân chúng muốn làm gì thì làm. Xê đò nào từ 
Sài Gòn chạy về ngang cũng phải ngừng lại ngã ba để người 
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ta hỏi thăm tin tức. Làm như đó là cơ quan thông tin ! Thôi 
thì mạnh ai nấy nói: tài xế, lơ, hành khách người nào cũng 
muốn chứng tỏ rằng mình am tường tình hình, ồn ào như cái 
chợ! Nói nghê thì nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ vây quanh có 
mấy điểm: Tây thua mình thắng, xứ sở tạm thời chia hai, ai 
muốn ra Bắc thì thêo tập kết, ai muốn ở miền Nam thì tự do 
vào miền Nam, vài bữa trưng cầu dân ý để thống nhứt. Thật 
là giản dị ! 

Vài hôm sau thấy có vài anh du kích về thăm nhà để sau 
đó đi tập kết. Đi lại thật tự do, làm như chuyện đánh giặc 
mười năm chỉ là chuyện giỡn chơi trong giây lát. Có vài người 
ghé thăm Năm Từ và thằng Nhành để cám ơn vụ đưa rước 
qua sông. Họ rủ thằng Nhành thêo họ ra Bắc " chơi cho biết ". 
Thấy được dịp đi đó đi đây thằng Nhành cũng hăng lắm, 
nhưng khi nó nhìn thấy đôi mắt tía nó tối lại, nó biết tía nó 
không bằng lòng nên nó làm thinh.  Năm Từ trả lời: 

- Bây giờ yên rồi, cha con tôi kể như đã làm tròn nhiệm vụ 
đối với kháng chiến. Mấy chú cứ đi đi. Để thằng Nhành ở lại 
với tôi cho có cha có con. 

Họ giải thích dông dài để thuyết phục Năm Từ, nhưng 
rốt cuộc đành đề nghị ở lại chơi một ngày và đi câu với thằng 
Nhành đêm đó trước khi chia tay để đi tập kết. 

Sáng hôm sau, cúng nước xong, Năm Từ ra ngồi chồm 
hổm ngoài cổng đình hút thuốc, đợi con, Người trong xóm đi 
chợ, ngang qua chào hỏi: 

- Đợi thằng Nhành hả chú Năm? 

Hỏi mà không cần trả lời, bởi vì họ biết chắc mười mươi 
là đúng như vậy. Năm Từ ậm ừ lấy lệ, mắt nhìn xuống dốc 
đình phía bờ sông. Lâu lâu đứng lên để cái nhìn đưa xa hơn 
về phía dưới. Cứ đứng lên ngồi xuống như vậy đến khi mặt 
trời đã lên quá hai sào mà vẫn chưa thấy bóng thằng Nhành. 
Thật là lạ! Xưa nay thằng nhỏ chẳng bao giờ trễ tràng đến 
như vậy. Chắc có chuyện gì rồi. Năm Từ đành bươn bả đi về 
hướng bờ sông. Đi mà giống như chạy. Phần vì xuống dốc, 
phần vì nóng lòng muốn chóng tới nơi. Con đường mòn dẫn 
tới chòi tranh của thằng Nhành, chân quên đi lại từ bao nhiêu 
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năm, mà bây giờ sao bỗng thấy nó ngoằn ngoèo một cách vô 
lý. Phải đi vòng phía sau lò hêo của chú Mín, bước qua hai 
đường mương trên mấy khúc trê gập ghềnh rồi đi quanh lò 
bún của dì Tư Đập mới trổ ra ruộng mía của thầy Cai. Ở đây 
lẽ ra Năm Từ phải bọc thêo vên ruộng mía đến gốc cây gõ rồi 
ôm bên hông lò rèn Hai Tịnh mà ra bờ sông, nhưng đi như 
vậy quá chậm. Năm Từ nhắm hướng rồi băng càn qua ruộng 
mía. Lá mía cắt mặt cắt tay mà Năm Từ vẫn không hay không 
biết, cứ cắm đầu đi thẳng về phía trước. Một lúc là ra khỏi 
ruộng mía. Nhìn về phía bên trái là thấy nhà thằng Nhành, 
phên trê sập xuống im lìm. Đẩy phên trê lên, bên trong vắng 
ngắt. Cái nhà một gian một chái không vách ngăn, bỗng như 
rộng mênh mông. Năm Từ bỏ phên trê xuống, bước ra ngoài 
con lạch: chiếc xuồng câu không có đó. Chết rồi! Thằng 
Nhành chắc bị gì rồi! Năm Từ hớt hơ hớt hải chạy băng ruộng 
mía, chạy ngược về đình, chạy đổ xuống xóm nhà máy, ghé 
quán cà phê cho Tửng Gòn hay, nhịp thở cắt câu nói thành 
từng khúc: 

- Thằng Nhành...bị...gì rồi...Nó đi câu...hồi hôm giờ...chẳng 
thấy về...Tao đi...mượn xuồng Hai Hiệp...kiếm nó coi. 

Tửng Gòn chắc lưỡi chửi thề, chưa nói được gì thì Năm 
Từ đã chạy ù đi mất. 

Sông Vàm Cỏ Đông rộng mênh mông. Từ bờ bên này 
nhìn thấy bờ bên kia nhưng hai bờ xa nhau quá ba dậm hú. 
Bờ bên kia không có xóm làng. Hồi xưa là bưng và rừng tràm. 
Dân bên này chèo xuồng qua bên đó đốn cây tràm về làm cừ 
hoặc đi lấy mật ong về bán. Người ta cũng qua đó khai mương 
đấp bờ làm ruộng. Mới đầu còn ít nhưng sau rồi rừng tràm bị 
đốn tới đâu là ruộng lúa lan thêo tới đó. Không có ai cất nhà 
ở bên đó, nhưng họ cất chòi để giữ ruộng, hoặc thấp lè tè núp 
dưới lùm cây dại, hoặc chòi cao cẳng đứng lêu nghêu giữa 
đồng. Vào mùa gặt, bên đó đông như hội... 

Thằng Nhành thường giăng câu bên kia sông, trong 
khoảng từ rạch bà Chạy kéo xuống rạch ông Tồn, ngang qua 
vịnh Mù U, chỗ có chiếc ghê bầu đụng bè gỗ chìm hồi tía nó 
còn trẻ. Vốn biết rành vùng giăng câu của con, nên Năm Từ 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

283 
 

chèo riết qua sông, đâm xéo xéo qua con rạch trên mà mắt 
nhìn dài thêo mé nước. Dọc bờ sông cây cối mọc um tùm. 
Nhiều cây cao, tàn xòê ra như cây lọng, cò ở đâu về đậu trắng 
như bông. Buổi sáng bên sông nắng trong tinh khiết. Mặt 
nước trải dài rộng thênh thang. Thật mát và thật êm ả. Cảnh 
trí đó, Năm Từ đã từng thưởng thức không biết bao nhiêu lần 
mà kể. Vậy mà bây giờ, nó không còn ý nghĩa gì hết. Cái tịch 
mịch, cái êm ả chung quanh chỉ làm tăng thêm sự dao động 
bên trong của Năm Từ. Thà có tiếng ai hò ai hát, thà có tiếng 
ai gọi ai kêu để Năm Từ cảm thấy rằng mình đang đi vào một 
vùng sinh động, trong đó nếu không hy vọng gặp thằng con 
thì cũng còn hy vọng gặp người này người nọ để hỏi dò coi 
có ai thấy thằng Nhành không. Đằng này, ngoài tiếng chèo 
khua nước, Năm Từ còn nghê được tiếng trái tim mình đập 
mạnh, hơi thở mình đứt quãng. Để tránh cái cảm giác ngây 
ngấy khó chịu đang dâng lên, Nằm Từ dừng xuồng ở miệng 
rạch bà Chạy, hướng vào trong gọi lớn : 

- Ớ... Nhành ơi ! Ớ... Nhành ! 

Tiếng Năm Từ vang dài, lồng lộng trên mặt sông, giống 
như tiếng mấy người quảng cáo thuốc nói trong loa. Bầy chim 
đâu đó hoảng hốt bay vù lên trời. Năm Từ gọi tiếp mấy lần, 
tiếng gọi mất hút trong xa, chỉ thấy trả về yên lặng và yên 
lặng. Nước bắt đầu ròng. Năm Từ thả xuồng trôi thêo nước, 
mắt vẫn tiếp tục nhìn vào mấy hốc mấy lạch, lâu lâu gọi con, 
nghê như tiếng loài chim hoang chỉ sống ở vên sông để kêu 
khi nước lên nước xuống... 

Trôi tới vịnh Mù U thì mực nước đã để lòi cao cái bánh 
lái của chiếc ghê bầu chìm. Không biết hồi xưa ghê đụng bè 
gỗ cách nào mà chìm trút mũi xuống đáy sông, chổng lái lên 
trời, rồi đứng nguyên ở tư thế đó từ mấy chục năm nay. Năm 
Từ nhớ hồi thằng Nhành còn nhỏ, lúc nào giăng câu gần đó 
nó cũng lội tới đó để trèo lên bánh lái lấy đà phóng xuống 
nước. Càng phóng ra xa chừng nào nó càng khoái chí chừng 
nấy. Khi trồi lên mặt nước, nó cười vang sông, tiếng cười thật 
trong trẻo mát rượi. Tiếng cười đó đã mất đi từ ngày thằng 
Nhành lớn lên, làm Năm Từ lâu lâu thấy nhớ. Sau này, bánh 
lái đó là chỗ mà thằng Nhành thường cột xuồng đợi nước, 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

284 
 

vừa xa bờ vừa nằm vào giữa khoảng giăng câu. Bánh lái lòi 
cao ra đó vậy mà thằng nhỏ nó ở đâu bây giờ ? Không có dấu 
vết gì của nó hết. Từ chiếc xuồng đến những cái phao làm dấu 
đường giăng. Năm Từ gọi tiếp rồi gọi tiếp:" Ớ... Nhành ơi ! Ớ... 
Nhành !". Tiếng Năm Từ càng gọi càng nghê thảm thiết. Chỉ 
có mấy âm " Nhành ơi " mà sao nghê não nuột như một chuỗi 
dài than thở héo hon. Mỗi lần gọi con, Năm Từ cảm thấy như 
hơi sức bị hao mòn đi một ít. Cũng như niềm hy vọng đang 
mòn lần...mòn lần... 

Nước càng ròng càng chảy mạnh. Xuồng Năm Từ trôi 
băng băng. Một lúc sau là tới rạch ông Tồn. Rạch này rộng 
hơn rạch bà Chạy, và dài hơn vì nó dẫn tới bìa rừng Bù Nóp. 
Hai bên rạch là ruộng lúa dài dài. Trên bờ rạch, xa xa, chòi 
ruộng đứng bơ vơ... 

Khi cho xuồng vào vàm rạch, Năm Từ thoáng nhìn thấy 
trong xa ngọn cây tầm vong mà người ta thường dùng để cắm 
xuống lòng rạch giữ thuyền. Mắt sâu bỗng sáng lên, Năm Từ 
lấy sức chèo ngược dòng, chèo hối hả. Vừa chèo vừa hướng 
vào trong gọi to: 

- Ớ... Nhành ơi ! Ớ... Nhành ! 

Tiếng gọi con bây giờ cũng nghê dồn dập như nhịp chèo 
khua nước. Chẳng mấy lúc là đã thấy dạng con xuồng nhỏ 
cắm sào bên chòi ruộng thấp lè tè. Năm Từ thấy không phải 
xuồng của con, đã chán nản, thì trong chòi có người lom 
khom bước ra. Nhìn rõ thì là thằng Lưa ở xóm Lò Gạch. Thấy 
Năm Từ, nó ngạc nhiên: 

- Ủa ! Chớ bác Năm không hay thằng Nhành đi Dầu Tiếng rồi 
à ? 

Đến phiên Năm Từ ngơ ngác: 

- Thằng Nhành... Thằng Nhành đi Dầu Tiếng ? 

Thằng Lưa vẫn chưa hết ngạc nhiên: 

- Chớ nó không có xin phép bác sao ? Nó đi từ chiều hôm qua. 
Đi với mấy chú du kích. Đi Dầu Tiếng để sáng nay tập kết ra 
ngoài Bắc. 
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Năm Từ bủn rủn tay chân, vói nắm cây sào rồi tì lên đó 
để khỏi quị xuống. Năm Từ còn nghê được tiếng của mình 
nói: 

- Vậy hà ! 

Rồi nghê tiếng thằng Lưa kể chuyện lại, tiếng được tiếng 
mất, chập chờn như trong chiêm bao: 

- Chiều hôm qua, nó chèo xuồng lên xóm của cháu để rủ cháu 
đi tập kết. Cháu bị còn bà già với lúa ruộng đang mê mê nên 
không dám đi. Nó gởi xuồng ở nhà cháu rồi đi luôn với hai 
chú du kích. Cháu tưởng bác Năm hay rồi chớ ! 

Năm Từ lại nghê tiếng của mình nói: 

- Vậy hà ! Ờ... Không hay. 

Thằng Lưa còn nói loáng thoáng: 

- Chiều cháu về cháu đêm xuồng của nó xuống cho bác, 
nghen. 

Năm Từ " ờ " lúc nào không biết. Chỉ biết có buông cây 
sào ngồi xuống, và biết không còn gì hiện hữu nữa mà mình 
thì đã chết hẳn từ hồi nào rồi... 

Xuồng không được giữ lại, từ từ thêo nước trôi đi. Trôi 
dọc, trôi ngang như chiếc lá to giữa dòng. Năm Từ ngồi trên 
đó như một pho tượng, lưng cong cong, đầu cúi xuống, tay 
buông thõng. Đến mấy khúc quanh, xuồng va vào bờ rồi trở 
đầu. Nhiều lần như vậy mà Năm Từ vẫn không nhúc nhích. 
Cuộc sống như ngừng lại. Chỉ có tiếng chim hoang kêu lên 
từng chập, tiếng chim trầm bổng nghê như còn tiếp tục gọi: " 
Ớ... Nhành ơi ! Ớ... Nhành !" 

Xuồng trôi ra sông, trôi dọc thêo bờ, trôi dài xuống hạ 
lưu. Năm Từ chỉ giựt mình tỉnh hồn khi xuồng đụng mạnh 
vào một thân cây nằm dài trong nước. Va chạm mạnh đến 
mức độ xuồng nghiêng về một bên làm nước tràn vào trong. 
Năm Từ chụp lấy cây chèo để giữ thăng bằng, rồi vừa nạy cho 
xuồng rời khỏi thân cây vừa nghĩ: " Mẹ ! Xuồng của người ta 
! Rủi có bề gì thằng Hai Hiệp chửi tắt bếp !". Khi xuồng đã tách 
khá xa bờ, Năm Từ nhìn quanh thấy mình đang ở tuốt dưới 
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doi Cây Gõ. Nhìn ngược lên, nhờ khúc sông vừa rộng vừa 
thẳng, nên thấy nhà cửa xóm làng lúp xúp ở chân trời. Làm 
như muốn chìm xuống nước. 

Sửa lại quai chèo, Năm Từ chèo về chầm chậm. Không có 
gì phải gấp. Không còn gì phải gấp. Bây giờ, thật sự chẳng còn 
gì nữa hết. Cha mẹ chết từ hồi mình còn trẻ. Vợ chết sau khi 
đẻ thằng con. Bà con thì chẳng còn ai. Có mỗi một thằng con 
mà nó cũng bỏ đi mất ! Mình bây giờ thật là bơ vơ. Cuộc đời 
này bây giờ thật là không còn ý nghĩa gì nữa. Thằng Nhành đi 
rồi, mình giống như cây đèn dầu bị thổi tắt ngọn lửa. Cây đèn 
dầu sẽ vĩnh viễn không còn được thắp sáng. Sự sống đã bị ai 
cướp mất đi rồi... Bỗng Năm Từ nghĩ lại: " Chắc mấy thằng du 
kích nó dụ con mình, chớ thằng Nhành làm gì tự nó bỏ đi 
được ?". Chưa kịp căm phẫn, lại nghĩ tiếp: " Cũng tại mình hết. 
Ai biểu đưa rước kháng chiến ? Rồi còn tập cho thằng nhỏ 
đưa rước để cho nó lậm luôn. Bây giờ còn trách ai ?". Còn 
đang ân hận thì lại nghĩ khác: " Mà thằng Nhành cũng đã lớn 
rồi chớ phải con nít sao mà nghê lời người ta dụ ". Cứ nghĩ 
quẩn nghĩ quanh rồi khi thì tức mấy thằng du kích, khi thì tự 
trách mình, khi thì giận thằng con. Lý luận vòng vo để không 
biết ngừng ở đâu cho phải, giải quyết thế nào cho đúng. Đầu 
óc Năm Từ rối tợ bòng bong... 

Mặt trời đã đứng bóng. Nước còn ròng. Năm Từ chèo 
ngược nước mà có cảm giác như đang cố ngoi lên từ đáy sông 
để tìm một  cái phao, một điểm tựa, một lối thoát... 

Khi Năm Từ bước vào tiệm nước, Tửng Gòn nhận thấy 
thằng bạn như thất thần. Không đợi hỏi, Năm Từ thuật lại vắn 
tắt, nói như cho chính mình nghê: 

- Nó đi rồi ! Nó trốn tao, nó đi rồi ! Đi ra Bắc với Tiên Tổ nó ở 
ngoải ! 

Tửng Gòn dậm chân chửi thề liên hồi. Rồi nhớ lại thằng 
bạn chắc chưa ăn sáng, bèn đề nghị: 

- Tao nấu hủ tiếu hai đứa mình ăn nghên ! Đu mẹ nó ! Ăn cái 
đã ! 
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Một lúc sau, cả hai cùng ngồi ăn, chẳng biết nói gì với 
nhau hết. Tửng Gòn đêm ra thêm một tô xí quách và một xị 
đế: 

- Đu mẹ ! Thứ này đưa cay là hết xẩy ! 

Năm Từ không phải bợm rượu, tuy lâu lâu có dịp cũng 
lai rai. Bữa nay, sau mấy hớp đầu, bỗng nghê trong người như 
được bơm thêm một chút sinh lực. Ngẫm lại mấy ông già xưa 
nói thật có lý : uống rượu để giải sầu. Vậy thì làm thêm vài ly 
cho nó tỉnh mỉnh rồi về đình còn quét lá sân trước sân sau. 
Mấy ổng còn nói : "Uống rượu để quên trời quên đất ". Vậy 
thì làm thêm một xị nữa cho nó đừng nhớ gì hết. Mà thiệt ! 
Sau đó không nhớ là đã nốc hết bao nhiêu xị. Quên cha nó 
mình là ai, ở đâu. Chỉ còn nhớ mang máng là mình vừa mất 
thằng con. Không ! Không phải ! Mình đang đi kiếm thằng 
con, thằng nhỏ đi lạc đâu đó. Coi chừng nó bị té sông. Coi 
chừng nó bị xê đụng. Té sông cũng chết ! Xê đụng cũng chết ! 
Năm Từ giựt mình đứng phắt lên nhìn ra ngoài. Tửng Gòn 
đang trố mắt ngạc nhiên thì Năm Từ đã xiêu xiêu bước ra 
đường, rồi vừa ngất ngưởng chạy như người lên đồng, vừa 
kêu, vừa khóc, vừa kể lể : 

- Nhành ơi ! Con đi đâu ? Rồi té sông té suối làm sao ? Rồi xê 
cộ cán con làm sao ? Rồi con bỏ tía ở lại với ai ? Tía đây nè 
con ơi...Hu...Hu... 

Lâu lâu, Năm Từ té quị xuống, gượng đứng lên, băng 
xiêng băng nai mà chạy tới như được tiếp sức bởi một mãnh 
lực vô hình. Trẻ con bu thêo như ruồi, vỗ tay cười khi thấy 
người say té chúi xuống. Người lớn nhìn nhau, không hiểu. 
Có mấy người bước lại đỡ Năm Từ lên : 

- Sao vậy chú Năm ? 

Rồi khi nghê mùi rượu nặc nồng, họ đề nghị : 

- Để tụi này đưa chú về đình. 

Năm Từ mắt trợn trừng, vùng ra hét to : 

- Về đâu ? Người ta đi kiếm thằng Nhành mà về đâu ? Nó đi 
lạc đâu rồi.Hu...Hu... Con ơi là con... 
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Rồi tiếp tục chạy, tiếp tục kêu, tiếp tục khóc. Lên đến gò 
Đồng Mả, Năm Từ kiệt sức, ngã lăn dưới gốc cây da rồi ngủ 
thiếp đi. Năm Từ không biết rằng mình đã tìm ra được một 
lối thoát !      

Từ đó, lâu lâu nhớ con, Năm Từ " lên " một cơn say dậy xóm 
dậy làng...Đó là lúc mà cây đèn dầu của Năm Từ được vặn cho 
sợi tim lú lên cao thật cao để tìm ngọn lửa, ngọn lửa mà người 
ta đã cướp mất. Năm Từ lúc nào cũng kết thúc cơn say ở gò 
Đồng Mả, làm như tiềm thức dẫn Năm Từ đến đó là cuối 
đường……... 

-oOo- 

Yên được đôi năm gì đó rồi lại thấy có giặc lại. Quân đội 
quốc gia cũng đóng đồn trên đất ông đốc-phủ, chỗ tây đóng 
hồi đó, nhưng đào hào đấp bờ kiên cố hơn. Dân chúng vẫn ở 
chung quanh, không thay đổi. Chỉ thay đổi là bây giờ không 
phải Việt Minh đánh với Tây mà là Việt Cộng đánh nhau với 
Quốc-Gia. Đánh nhau đâu ở trong xa, thật xa đến nỗi không 
nghê tiếng súng. Chỉ nghê đồn khi có đụng độ lớn ở đâu đó, 
miệt Trảng Nhỏ hay miệt Giồng Riêng. Chớ tại làng của Năm 
Từ thì từ thời Tây đến bây giờ chưa biết mùi giặc ra làm sao 
hết. 

Rừng cây dầu ở gò Đình được rông cho trống trải để dễ 
giữ an-ninh. Mấy cây dầu lớn đều bị đốn hết, chừa lại mấy cây 
con, to cở bằng bắp chân trở xuống. Thành ra coi thật xơ-rơ. 

Hồi đó, rừng dầu vừa rậm vừa cao, ôm lấy đình như để bảo 
vệ cái phong khí u-tịch đã có từ thuở xa xưa. Ngoại trừ khi 
cúng cầu an có rước hát bộ hát cho Thần coi, và có làng xã 
dân chúng tham dự rộn rịp, hoặc những khi cá nhân hay đoàn 
thể cúng bái tạ ơn Thần, ngày thường đình là nơi trang 
nghiêm vắng lặng ít người lui tới. Đối với dân làng, đó là nơi 
linh thiêng cần phải có tính cách biệt lập. Một phần vì vậy mà 
dân xóm Đình đều cất nhà cách rừng dầu một khoảng khá xa, 
nằm thấp phía dưới, và tin tưởng rằng có Thần ở trên cao 
phò hộ. 

Bây giờ, rừng dầu bị chặt đi, cây con lưa thưa chưa cao 
quá một sào. Cái đình vì vậy nhô ra một cách trần tục, không 
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còn gì nét tôn nghiêm hết. Năm Từ thật đau lòng và bất mãn. 
Mỗi một cây dầu bị hạ xuống là một lần Năm Từ nghê xót xa. 
Những cây dầu thân to bằng hai ba người ôm, thẳng đuồn 
đuột và cao nhìn trặc ót, đã có từ thời ông cố ông sơ gì tới giờ. 
Không phải vài ba chục năm mà được như vậy. " Nó " đã biết 
làng này từ thuở còn là một xóm nhỏ lèo tèo vài ba mái nhà 
tranh vách đất nằm lúp xúp cạnh bờ sông, đã nhìn cái xóm 
nhỏ đó từ từ lớn lên để thành cái làng với đường ngang 
đường dọc, với nhà gạch nhà lầu. Nó đã chứng kiến thế hệ 
này nối tiếp thế hệ nọ, mỗi đời người một vươn lên, từ mức 
dân quê dốt nát tiến đến có người làm đốc phủ, có người làm 
giáo sư, có người làm dược sĩ...Những cây dầu đó thật sự đã 
sống với làng với xóm với con người không khác gì các bô 
lão. " Nó " đã thuộc vào " lịch sử " của làng này cũng như khúc 
sông Vàm Cỏ nằm xa phía dưới kia. Đối với Năm Từ, hạ 
những cây dầu cổ thọ đó xuống cũng giống như mình tự cắt 
đứt gốc rễ, những thứ đã bắt nguồn từ sông ngòi ruộng đất 
của Tổ Tiên. Quí vô cùng mà tụi nhỏ bây giờ đâu cần biết !   

Công tác hạ cây đã được quyết định bởi ông trung úy 
trưởng đồn và hội đồng xã, sau khi nghiên cứu địa hình địa 
vật tại chỗ ! Năm Từ có thắc mắc hỏi ông chủ tịch xã - còn trẻ 
măng - thì được ông này trả lời một cách thản nhiên rằng khu 
rừng cây này chẳng liên hệ gì tới cái đình hết và ông Từ giữ 
đình chẳng có trách nhiệm gì khác hơn là việc thắp nhang 
cúng thần hằng ngày. Năm Từ làm thinh nhưng lòng đầy cay 
đắng vì thấy rằng làng xã thời nay không còn là một sự tiếp 
nối của thời xưa cho nên phạm vi của cái đình đã bị thu hẹp 
lại còn có cái nóc bên trên và cái nền ở dưới ! 

Sau đó, ngoại trừ lúc lên đình thấp nhang cúng nước, 
Năm Từ hoặc đi câu hoặc lúc thúc ở trong nhà- một ngôi nhà 
nhỏ cột gỗ ngói âm dương cất ở góc sân sau đình - chớ không 
ra quét lá đều đặn như lúc trước nữa.Vì vậy, đình càng u-trệ 
xơ-rơ hơn. Người trong xóm biết Năm Từ bất-mãn, tuy rằng 
chẳng nghê Năm Từ phân bua than thở với ai một lời. 

Một hôm, đang lúi húi quét dọn trong đình, Năm Từ nghê 
có người gọi nhỏ từ ngoài sân : 
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- Chú Năm ! Chú Năm ! 

Nhìn ra, thấy một người đàn ông lạ mặt, áo sơ-mi trắng 
quần tây đên, xách cạc-táp có vẻ như một thầy thơ-ky.ù Năm 
Từ bước ra hiên : 

- Ờ…Thầy hỏi chi ? 

Người đàn ông nhìn quanh trước khi nói : 

- Tôi có cái thơ của thằng Nhành gởi cho chú. 

Năm Từ nghê điến hồn như bị sét đánh gần bên, bỏ rơi 
cây chổi lúc nào không biết. Từ mười mấy năm nay, cái tên 
Nhành chỉ được Năm Từ gọi trong cơn say – nghĩa là miệng 
gọi nhưng tai không nghê và đầu óc không nhớ – cho nên âm 
thanh đó bị dìm sâu trong tiềm-thức. Bây giờ, trong lúc Năm 
Từ đang tỉnh táo mà âm thanh thân yêu đó bỗng bật lên quá 
nhanh, quá mạnh và quá bất ngờ, làm Năm Từ choáng váng 
đứng không vững , tưởng chừng như mình đang trong cơn 
say ! Một lúc sau, Năm Từ có cảm giác như vừa ngoi lên khỏi 
mặt nước, nói bằng một giọng trống rỗng:" Vậy là nó còn 
sống !" 

Người đàn ông bứơc lại gần : 

- Dạ. Nó đang công tác ở ngoài đó và vẫn mạnh khỏê. Nó nhớ 
chú lắm và thường hay nhắc tới chú. 

Năm Từ nghê lòng ruột rã ra từng mảnh. Hình ảnh thằng 
con hiện về trong đầu thật rõ nét làm như nó chưa bao giờ 
rời khỏi vòng tay của mình. Năm Từ cười như mếu : 

- Vậy hà ? 

Ngừng một lúc rồi tiếp : 

- Mời thầy qua nhà tôi uống nước. 

Vào nhà, Năm Từ rót trà mời khách : 

- Thầy uống miếng nước. 

Người đàn ông cười hiền hòa : 

- Tôi tên là Qui. Bạn bè kêu là Sáu Qui. Chú cứ gọi tôi là thằng 
Sáu hay thằng Qui gì cũng được. 

Một lúc sau, Sáu Qui mở cập lấy thơ đưa cho Năm Từ : 
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- Thằng Nhành ra ngoài đó được cho đi học lại. Bây giờ, chữ 
nghĩa nó đạt lắm. 

Năm Từ cầm lấy thơ mà tay run-run. Lật qua lật lại một 
lúc rồi trao cho Sáu Qui : 

- Tôi dốt. Không biết đọc. Thầy đọc tôi nghê coi. 

Sáu Qui hớp một ngụm trà rồi đọc thơ. Năm Từ cầm chén 
trà hớp từng hớp nhỏ, đầu gật gù giống như người ta đang 
thưởng thức trà. Thật ra lòng Năm Từ vừa mở rộng sung 
sướng lại vừa cảm động miên man…Cây đèn dầu "Năm Từ " 
bỗng thấy sợi tim lú lên cao, đầy hy vọng. Bởi vì có người vừa 
bật diêm quẹt gần đâu đó ! 

Thơ không dài. Đại khái là thằng Nhành vẫn mạnh giỏi, 
công tác tốt. Nó sẽ trở về một ngày gần đây. Điểm chánh yếu 
trong thơ là nó gởi gấm Sáu Qui cho tía nó. Cuối thơ, nó viết 
:"Càng nhớ tía bao nhiêu, con càng có bổn phận phải kiên trì 
đấu tranh để đêm lại hòa bình cho xứ sở ". Nghê đọc thơ xong, 
Năm Từ ngồi lặng yên. Làm như là để cho nó ngấm từ từ vào 
người cái ngạc nhiên, cái khoái trá, cái hãnh diện, cái sung 
sướng… 

Sáu Qui cũng không nói gì, ngồi nhìn thẳng ra bìa rừng. 
Bây giờ cây nhỏ lưa thưa nên thấy tuốt xuống hố quằn và con 
đường đất dẫn lên lộ cái. Có tiếng chim kêu trong lá và tiếng 
con gà mái tục-tục gọi con bên hè. Buổi sáng trên đình thật là 
êm ả. Không khí mát rượi trinh nguyên…Bỗng Sáu Qui hỏi 
Năm Từ : 

- Nghê nói rừng dầu rậm lắm mà sao bây giờ coi xơ-rơ vậy 
chú ? 

- Ờ…Họ đốn hết lấy gì mà rậm. 

Sáu Qui hỏi tiếp : 

- Ai đốn ? Mà tại sao phải đốn ? Hả chú ? 

Giọng Năm Từ cay cú : 

- Ối…Thì chánh quyền đốn chớ ai dám vô đây mà đốn. Họ nói 
để giữ an-ninh gì gì đó không biết nữa ! 

Sáu Qui chắc lưỡi : 
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- Thiệt là bậy ! Đâu phải nhờ đốn hết rừng mà giữ được an 
ninh đâu chú. Đình chùa là tượng trưng cho sự tự-do tín 
ngưỡng của quần chúng nhân dân, phải được nhà nước tôn 
trọng. Xúc phạm những nơi đó mới là chuyện làm mất an 
ninh đó chú ! 

Năm Từ thật hả dạ khi nghê Sáu Qui lý luận như vậy và 
bỗng thấy người đàn ông mới quên đó thật là gần gũi với 
mình, làm như đã biết nhau từ lâu. Giọng Năm Từ trở nên 
thân mật hơn : 

- Đúng vậy. Họ có nghỉ như mình đâu ! 

Ngừng một chút rồi tiếp : 

- Vậy chớ thầy Sáu quê ở đâu ? 

Sáu Qui bật cười : 

- Chú kêu tôi bằng thầy nghê cách biệt quá chú ! Kêu tôi 
bằng cháu đi, như tôi là anh của thằng Nhành vậy. 

Năm Từ nghê lòng thật ấm cúng : 

- Ờ…cũng được. Vậy quê cháu ở đâu há ? 

Sáu Qui vắn tắt kể lại lai-lịch của mình : cha mẹ gốc miền 
Trung, vào Dầu Tiếng làm phu cạo mủ cao su ; Sáu Qui lớn 
lên ở đó, đi kháng chiến rồi tập kết đi luôn tới giờ ; kỳ này 
vào Nam để công tác ba tỉnh miền Đông ; Sáu Qui hành nghề 
châm cứu để độ nhựt…Rồi Sáu Qui kết : 

- Trong thời gian công tác ở vùng này, tôi chỉ biết trong cậy 
vào sự đùm bộc giúp đỡ của chú thôi. 

Năm Từ bỗng thấy như được giao một trách nhiệm, tuy 
không nguy hiểm bằng công tác đưa rước người qua sông hồi 
thời kháng chiến chống Pháp, nhưng cũng không kém phần 
quan trọng . Hình ảnh thời "  oanh-liệt " hồi Năm Từ còn là 
Năm Câu " đưa kháng chiến qua sông như ăn cơm bữa "…hiện 
về thật rõ nét trong đầu Năm Từ. Giống như mới hôm qua 
hôm kia ! Mắt Năm Từ bỗng sáng lên, máu trong người bỗng 
chảy mạnh hơn và chỉ trong có mấy giây thôi mà Năm Từ bắt 
gặp lại cái cảm giác hăng hăng của thời trẻ. Năm Từ hạ giọng 
: 
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- Ờ…Cứ ở đây với tôi. Yên chí ! Có Thần linh phò hộ, đừng 
có lo ! 

Ngừng một lúc rồi tiếp : 

- Cháu à ! Hễ mình nghĩ phải làm phải thì chuyện gì cũng 
được Ơn Trên giúp đỡ hết ! 

Từ đó, Sáu Qui nghiễm nhiên trở thành cháu bà con của 
Năm Từ. Cha Sáu Qui là anh bà con một đầu ông cố với Năm 
Từ, lâu nay lưu-lạc miệt Chợ lớn, bây giờ tìm riết mới gặp lại 
nhau. Năm Từ dựng đứng câu chuyện như vậy để thiên hạ 
đừng ai để ý. Người ta gọi Sáu Qui là thầy Sáu châm cứu và 
nhà Năm Từ trở thành " phòng mạch bình dân ". Thầy Sáu 
châm mát tay nên bệnh nhân tới lui cũng khá. Lâu lâu, thầy 
Sáu vắng mặt vài hôm. Nghê nói thầy còn nhiều phòng mạch 
ở các tỉnh khác, bỏ bịnh nhân không đành… 

Thời gian qua mau. Việt Cộng đánh càng ngày càng gần. 
Tuy chưa nghê tiếng súng nhưng dân làng biết như vậy bởi 
vì người ở các vùng đó tản cư về đây càng ngày càng đông. 
Và họ đưa tin còn nhanh hơn bưu điện ! 

Quân đội Mỹ kéo tới đóng đồn tuốt trên gò Đồng Mả. 
Không phải tại gò Đồng Mả, mà là ở khoảng giữa gò Đồng Mả 
và xóm Lò Gạch. Ở đó cũng có một  cái gò, người Mỹ dùng 
mấy đoàn xê cam-nhông chở đất đỏ từ đâu về đổ lên đó và 
máy ủi đất đấp vung lên cho gò thêm cao. Chỉ có mấy hôm mà 
gò đó đã trở thành điểm cao nhứt làng. Cái gò mới đó không 
có tên, nhưng nó được dân làng gọi là " thành Mỹ ", bởi vì có 
hầm hố bờ đê kẽm gai thật kiên cố ! Mỹ kéo về đó mấy cây 
đại-bác. Đêm đầu tiên Mỹ bắn đại-bác, dân làng đang ngủ 
bỗng giật mình ôm nhau tưởng đâu trời sập, trẻ con khóc 
điếng lên như bị ai cắn. Xưa nay làng này chưa từng nghê 
tiếng nổ to như vậy. Sau tiếng nổ điếc con rái là tiếng đạn bay 
nghê cái ào trên đầu làm tóc gáy dựng lên. Dân làng bắt đầu 
thấy cuộc đời này không còn yên ổn nữa. 

Quân đội Mỹ thường bắn đại-bác về đêm. Nghê riết rồi 
cũng quên, nên không còn ai để ý. Đến một hôm đó, đại bác 
nổ ban ngày. Thiên hạ bàn-tán nho nhỏ với nhau : " Chắc Việt 
Cộng di quân ban ngày nên mới bị pháo như vậy ". Rồi sau 
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đó, ngày đêm gì cũng có tiếng đại bác. Và dân làng bắt đầu 
nghê xa xa tiếng súng đụng độ giữa hai bên… 

Đến khi Việt Cộng bắt đầu pháo kích vô làng thì không 
thấy thầy Sáu châm cứu trở về phòng mạch ở đình nữa. Năm 
Từ cũng không biết " thằng cháu " đi đâu, đành nói với hàng 
xóm : " Nó về dưới Chợ lớn chắc bị bắt quân dịch luôn rồi ". 
Nói như vậy chớ Năm Từ biết mình bị Sáu Qui bỏ rơi, cũng 
giống như thằng Nhành hồi đó. 

Một hôm, vào quá nửa đêm, Việt Cộng pháo vô xóm 
Đình. Một trái rớt xuống sau đình, tiếng nổ to đến mức độ 
Năm Từ rớt từ ghế bố xuống đất. Bầy gà sau nhà kêu lên 
oang-oác. Năm Từ mở mắt nhìn quanh : bóng tối còn nguyên 
như cũ, vậy là trái đó không rớt trúng nhà mình ! Rồi Năm Từ 
mò mẫm trèo lên ghế bố, càu nhàu : " Mỹ ở tuốt gò Đồng Mả 
sao không pháo. Pháo chi xóm Đình chẳng có con mẹ gì hết 
".Sáng hôm sau, thấy nửa mái đình phía sau bay mất, cột kèo 
đổ nát tan hoang. Năm Từ nghê lòng đau như cắt. Và chua 
chát nghĩ : " Thần Thánh thời nay cũng không được người ta 
để cho yên ! " Tuy nhiên, vẫn tin tưởng rằng những ai xúc 
phạm tới đình sớm muộn gì cũng sẽ bị Thần quở. 

Sau đó đình không được sửa chữa lại. Người ta nói 
chánh quyền quốc gia còn quá nhiều việc cấp bách để làm. 
Tình trạng đổ nát đó kéo dài đến ngày ba mươi tháng tư bảy 
mươi lăm… 

-oOo- 

Bây giờ mới thật là yên giặc. Không còn nghê một tiếng 
súng. Chỉ nghê tiếng loa phát thanh của nhà nước cách mạng. 
Cũng uềnh oang như ngày xưa khi trong làng có gánh cải 
lương… 

Không thấy thằng Nhành về. Cũng không thấy Sáu Qui. 
Chỉ thấy người lạ ở đâu tới tiếp thu làng xã. Hỏi ra là dân Bù 
Lu hoặc Trảng Nhỏ xa xa… 

Không khí trong làng thật là rộn rịp. Không phải do dân 
trong làng tạo ra sự rộn rịp đó như trước đây vào dịp Tết hay 
dịp cúng đình cầu an. Sự rộn rịp đó do số người mới đến cầm 
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quyền chạy tới chạy lui gắn loa trương cờ,căng biểu ngữ, vẽ 
khẩu hiệu. Ngoài một số thanh niên " nhào " thêo để dựa hơi 
(thiên hạ gọi là " mấy thằng ba mươi ")  hầu hết dân trong 
làng chẳng thấy ai nhúc-nhích. Họ giống như khán giả được 
cho coi hát khỏi trả tiền. Thành ra họ yên tâm nhìn cuộc diện 
thay đổi một cách bàng quan. Và nghĩ một cách đơn giản : " 
Hết bị pháo kích, con cái khỏi phải đi lính…vậy là phước lắm 
rồi ! ". Chẳng dè làm " khán giả " chỉ được có năm bảy hôm gì 
đó, rồi là họ bị gọi đi đăng ký, đi báo công báo tội , đi học tập 
nghị quyết…Riết rồi họ trở thành " đào kép trên sân khấu 
cách mạng " lúc nào không hay ! Một loại đào kép không 
thuộc tuồng tích, nhưng lúc nào cũng được mấy ông bầu cách 
mạng bắt thủ vai chánh trong mọi vở bi hài kịch của họ : vai 
" nhân dân làm chủ " ! 

Đình bị lấy làm hội trường. Nửa phía sau đổ nát vẫn để 
nguyên như vậy. Bàn thờ Thần, cây lộng cây phướn…được 
dọn hết vào nhà sau. Làm như là đồ riêng của Năm Từ ! Hai " 
ông hổ " bằng gỗ ngồi hầu trước bàn thờ Thần, bị liệng ra sau 
hè, nằm chỏng gọng. Công tác dọn dẹp đình được mấy " ông 
cách mạng " tự tay làm lấy trong lúc Năm Từ bận giăng câu 
bên kia sông.  

Bữa đó, đi câu về đến dưới dốc, Năm Từ chợt nhìn thấy 
lá cờ đỏ sao vàng phê-phẩy trên đầu cột trước đình. Cột cờ 
này xưa nay chỉ dùng để kéo  lá phướn của Thần khi cúng lễ. 
Thời quốc gia, ngay cả thời Tây, chưa ai dám 
phạm  thượng  trêo ở đó lá cờ nào khác. Năm Từ nổi nóng, 
bươn bả chạy lên đình. Ở đó, bây giờ giống như mấy nhà xưa 
có đám cưới. Chỉ khác là nhà có đám cưới người ta kết bông 
bằng vải tây điều trêo có tua có tụi, còn đây thì căng vải đỏ 
sơn chữ vàng tứ phía. Bên trong, trống bóc. 

Trên vách ngăn ở giữa đình có lá cờ đỏ sao vàng với ba 
khuôn hình trêo ngang nhau. Năm Từ nhìn ra Hồ Chí Minh 
còn hai hình kia là một thằng… tây râu xồm tóc dài và một 
thằng… tây râu ngắn đầu sói. Thiên hạ đang lúi húi quét 
dọn. Năm Từ la lớn : 
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- Tụi bây làm gì vậy ? Ai cho phép tụi bây vô đây ? Bộ 
muốn phá đình hả ?          

Cả bọn ngừng tay, ngạc nhiên. Một thằng hỏi : 

- Chú không hay gì à ? Ủy ban nhân dân biểu lấy đình làm hội 
trường. 

Năm Từ trừng mắt : 

- Làm cái giống gì ? 

Tên đó giải nghĩa : 

- Làm hội trường. Nghĩa là làm chỗ để nhân dân hội họp học 
tập ! 

Trong một thoáng, Năm Từ bỗng nhớ lại câu nói của Sáu 
Qui, nhớ rõ như đã học thuộc lòng. Năm Từ nói ra câu đó như 
trả bài: 

- Đình chùa là tượng trưng cho sự tự do tín ngưỡng của quần 
chúng nhân dân, phải được Nhà Nước tôn trọng. Xúc phạm 
những nơi đó là chuyện làm mất an ninh ! Tụi bây hiểu chưa 
? 

Cả bọn bỗng phá lên cười như đang coi một màn hài 
hước ! Năm Từ  "phẫn nộ xung thiên" chụp một cây chổi đập 
túi bụi lên tụi "cách mạng" vừa đập vừa la : 

- Tụi bây giỡn mặt với tao hả ? Tây, tao còn không sợ ! Mỹ, 
tao còn không sợ ! Huống chi cái giống tụi bây. Đi ! Đi ra khỏi 
chỗ này ! 

Rồi Năm Từ cầm chổi chỉ ra cột cờ : 

- Ra mà lôi lá cờ đó xuống. Ở đây không ai được phạm thượng 
hết ! 

Lúc đó, coi Năm Từ thật "oai phong lẫm lẫm". Mấy thằng 
"cách mạng" kéo nhau chạy biến về hướng ngã ba lộ cái,làm 
lũ chó xóm Đình chạy thêo sủa rân ! 

Thấy không còn ai để hạ lá cờ, Năm Từ đành đi ra cột cờ 
để tự tay tháo gỡ, nách vẫn cập cây chổi vì thói quên quét dọn 
trong đình. Năm Từ phải mất một thời gian ngắn để kéo lá cờ 
xuống, vì sợi dây trêo cờ bị kẹt trong rỏ-rẻ trên đầu cột. 
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Trong khi Năm Từ đang gom tóm lá cờ thì có hai xê cam-
nhông chạy ù tới gò Đình, ngừng ở bìa rừng, đổ xuống hai 
toán bộ đội súng khua lách-cách. Họ lom khom chạy thật 
nhanh, dàn trận bao vây đình giống như sắp tấn công một 
đồn bót của Mỹ Ngụy ! Trên nền xi măng cao của kỳ-đài, Năm 
Từ chống cây chổi, nhìn cảnh tượng đó mà tự hỏi: " Tụi nó 
làm cái giống gì vậy, không biết ?". 

Yên lặng một lúc. Có vài tiếng chó sủa vẩn vơ xa xa. Chim 
vẫn kêu trong lá. Mấy con rắn mối rượt nhau trong lớp lá dầu 
khô, nghê sột soạt. Làm như chẳng có chuyện gì xảy ra trong 
đình ! Bỗng, hai thằng bộ đội đứng lên chạy thẳng vào sân từ 
hai ngã đối diện, chĩa súng vào Năm Từ, quát lớn : 

- Bỏ khí giới xuống ! Đầu hàng ngay ! Chống phá cách 
mạng phải không ! 

Bấy giờ, Năm Từ mới hiểu : té ra tụi nó bao vây mình ! 
Nhìn xuống cây chổi đang cầm trong tay, Năm Từ bật ngửa 
cười khan. Thì ra tụi nó sợ…cây chổi ! 

Thừa lúc Năm Từ cười, một tên bộ đội phóng lên trở bán 
súng đập vào lưng làm Năm Từ văng ra khỏi kỳ đài té xấp 
xuống đất bất tỉnh. Hai đứa vội vàng đè lên người rồi trói 
quặt hai cánh tay về phía sau giống như người ta tréo cánh 
con gà sau khi đã cắt cổ. Chừng đó, hai toán bộ đội mới kéo 
vào tập trung quanh kỳ đài để nhìn cho rõ " tên phản-động". 
Người trong xóm thấy chộn rộn cũng chạy ra, đứng xa xa 
nhìn. Khi thấy Năm Từ bị lôi ra thảy lên xê , người ta mới biết 
là Năm Từ bị bắt . 

Trong thời gian Năm Từ bị giam trên tỉnh, Tửng Gòn 
đóng cửa tiệm cà-phê hết mấy bữa để lên nuôi bạn và nghê 
ngóng coi có lo được gì không. Nhờ đó mà dân trong làng mới 
biết là Năm Từ bị hai tội: chống phá cách mạng và ngoan cố 
không chịu khai tên họ thật mà cứ dùng…bí danh " Năm Từ " 
! Nghê như vậy, ai cũng bất nhẫn bởi vì ai cũng biết là Năm 
Từ đã làm rớt dưới sông thẻ căn cước từ thời ông Diệm,rồi 
từ đó trong mình không có một tờ giấy lộn. Ngoài ra, từ mấy 
chục năm nay, từ hồi nhỏ, hồi còn là thằng Năm, đến thời lớn 
lên làm thợ câu, rồi về già vô đình làm ông từ…chưa nghê ai 
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gọi Năm Từ bằng tên trong khai sanh, thì lấy gì để Năm Từ 
nhớ ? Còn chuyện chống phá cách mạng thì thật là bá vơ bởi 
vì "cha con thằng chả làm giao liên cả mấy chục năm, rồi còn 
đưa thằng con đi tập kết nữa lận !". Bàn qua tán lại để rồi 
người nào cũng chắc lưỡi lắc đầu, chớ chẳng biết làm sao hết. 

Một hôm, Sáu Qui đi với hai tên hộ vệ cầm súng bá đỏ, 
vào thăm Năm Từ trong trại giam. Sáu Qui nói : 

- Tôi có ghé đình thăm chú, mới hay vụ này. Mấy đồng chí đó 
bậy quá ! Chú cũng đừng buồn. Rồi ta sửa sai thôi ! 

Năm Từ ngồi nghê, chẳng nói chẳng rằng. Nhớ lại ngày 
nào mình đùm bọc Sáu Qui và câu mà mình thường nói cho 
nó nghê " hễ mình nghĩ phải làm phải thì lúc nào Ơn trên cũng 
phò hộ"…bây giờ sao thấy nó trật lất ! Cũng như chuyện 
chiếm đình trêo cờ…rồi cũng chẳng thấy thằng nào bị Thần 
vặn họng hết. Riết rồi chẳng biết đâu mà rờ… 

Sáu Qui lấy trong cập ra một khuôn kiếng trao cho Năm 
Từ : 

- Đảng và Nhà Nước cấp cho chú bằng khên đã giúp cách 
mạng. Biết chú không có phương tiện nên tôi lộng kiếng bằng 
khên luôn cho chú để chỉ cần trêo lên thôi. 

Năm Từ cầm lấy khuôn kiếng, nhìn bằng khên có đóng 
mộc đỏ như nhìn tờ giấy trắng bởi vì không biết chữ. Rồi cũng 
không nói gì. Sáu Qui lại tiếp : 

- Phần tôi, tôi xin tặng chú chân dung bác Hồ dệt trên lụa. 

Sáu Qui cầm cuộng lụa xổ ra trước mặt Năm Từ, khoê : 

- Dệt ở bên Trung Quốc lận. Mới nhìn tưởng hình chụp, phải 
không ? 

Năm Từ cầm lấy chân dung cuốn lại, hỏi : 

- Còn…thằng Nhành ? 

Sáu Qui đốt điếu thuốc, hít mấy hơi rồi mới nói : 

- Thằng Nhành chết lâu rồi ! 

Năm Từ nhìn Sáu Qui, tưởng mình nghê lộn : 

- Chết ? 
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Sáu Qui lại hít mấy hơi thuốc : 

- Chết hồi mới ra Bắc. 

Vai Năm Từ bỗng xuôi xuống. Lưng Năm Từ bỗng cong 
lại. Cổ NămTừ bỗng không còn giữ nổi cái đầu. Một lúc lâu, 
sực nhớ ra, Năm Từ hỏi : 

- Còn cái thơ nó viết cho tôi hồi đó ? 

Sáu Qui nuốt nước miếng mấy lần mới trả lời : 

- Thơ đó do tôi viết. 

Thấy Năm Từ không tỏ phản ứng gì hết, Sáu Qui tằng 
hắng như để lấy can đảm : 

- Chú đừng giận. Hồi đó phải làm như vậy để có ngày hôm nay 
: cách mạng thành công ! Trong cuộc đấu tranh giải phóng, 
chú đã đi hàng đầu và đã có công lớn đối với cách mạng. Nhân 
dân biết ơn chú nhiều lắm ! 

Năm Từ vẫn im lặng. Nói gì nữa giờ, khi mà tất cả đều 
sụp đổ, tất cả đều đảo lộn, tất cả đều gian xảo ? Mà mình thì 
đúng là một thằng ngốc ! Bỗng Năm Từ bật cười một mình, 
rồi " Ờ..." một tiếng cho lấy có, nghê như tiếng "ợ" của người 
ăn không tiêu... 

Vậy là nhờ sự can thiệp của Sáu Qui, Năm Từ được thả 
về, ôm thêo cái bằng khên và chân dung Hồ Chủ Tịch. Bây giờ, 
đình đã thật sự trở thành hội trường và căn nhà phía sau là 
phòng lương thực. Tất cả đồ đạc đều được dọn hết về nhà 
riêng của Năm Từ ở cạnh bờ sông, trong thời gian Năm Từ 
nằm ở trại giam trên tỉnh. 

Từ ngày trở về làng , Năm Từ cứ lầm-lầm lì-lì, không giao 
thiệp nói chuyện với ai hết. Kể cả với Tửng Gòn ! Nhưng, sau 
khi nhậu ba sợi rồi là lè nhè nói hoài không ngừng và lâu lâu 
cười lên hô hố. Dân trong làng mới đầu còn ngạc nhiên 
thương hại, nhưng riết rồi họ cũng quên. Cho nên chẳng ai để 
ý thấy một con chó hoang đi thêo Năm Từ mỗi ngày. Và khi 
Năm Từ đứng xiêu xiêu, chỉ đông chỉ tây nói láp dáp, nó vểnh 
tai nhìn Năm Từ, đầu nghiêng nghiêng đuôi ngoắt ngoắt, ra 
điều "ta đây hiểu hết" ! Năm Từ cũng không nhớ con chó đã 
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thêo về " ở " với mình từ hồi nào. Chỉ biết có cho nó ăn uống 
đều đặn, đi đâu thì nó đi thêo như đi "hộ tống", đi câu bên 
sông thì nó giữ nhà, tối ngủ trên ghế bố thì nó nằm khoanh 
phía bên dứơi. Năm Từ thường nói chuyện với nó như nói 
chuyện với một con người. 

Một hôm, nhậu ba ngù rồi, Năm Từ mang chân dung Hồ 
Chí Minh tòn têng trước ngực, vừa đi vừa hô "Hồ Chủ Tịch 
muôn năm !" giống như đi mít tinh. Ngả ngả nghiêng nghiêng 
đi dài thêo lộ cái. Chẳng thấy ai đi thêo, kể cả trẻ con vì tụi nó 
bây giờ bận công tác "khăn quàng đỏ". Chỉ có con chó là lẽo 
đẽo đi sau, cách vài ba bước giống như cái bóng. Một lúc, Năm 
Từ dừng lại nhìn nó, đưa ngón tay trỏ lên điểm điểm : 

- Mầy... mầy... ăn ở còn có nghĩa có tình chớ không phải như 
tụi nó... Mầy còn hơn tụi nó nhiều lắm ! Nghê không mậy, cẩu 
? 

Rồi cười lên hô hố khoái trá. Xong chỉ vào chân dung Hồ 
Chí Minh phân trần : "Mầy thấy không ? Hồi tao còn trẻ, tao 
gọi ổng là cụ Hồ. Bây giờ tao già rồi mà thằng chả lại trẻ ra 
bởi vì tao chỉ còn gọi bằng bác Hồ thôi ! Ngược đời vậy đó, 
mậy cẩu ! "Nói xong, Năm Từ ưỡn ngực hô to : "Hồ Chủ Tịch 
muôn năm". Con chó bỗng sủa lên quấu quấu. Năm Từ ngạc 
nhiên, trợn mắt nhìn nó, lại đưa ngón tay trỏ lên điểm điểm : 

- À ! Ạ ! Biết sủa như vậy là mầy giống tụi nó y chang rồi còn 
gì ? 

Rồi vừa xiêu xiêu bước đi, Năm Từ vừa nói lầm bầm : 
"Đời bây giờ ... thiệt ... không biết đâu mà rờ ... Tới con chó 
cũng không giống ai hết !" 

Cuộc "mít-tinh cách mạng" một người một chó đó kết 
thúc ở gò Đồng Mả. Năm Từ mệt lả, ngã đại xuống một 
khoảnh đất còn trống giữa mấy mả vôi mả đá. Con chó ngoắt 
đuôi, ngập ngừng một lúc, xêm "động tịnh" rồi mới bước nhẹ 
tới nằm kế bên ! 

-oOo- 

Cũng trong đêm đó, chừng quá nửa đêm, đình và rừng 
dầu bỗng phát cháy. Đám cháy lớn đến nỗi dân chúng chỉ 
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dám đứng xa mà nhìn. Thiên hạ kéo ra coi đông nghẹt ở ngã 
ba lộ cái. Từ đó nhìn xuống đám cháy, thấy giống như người 
ta đốt đồ thợ mã để cúng cô-hồn... 

Trong gian nhà tranh nằm cạnh bờ sông, Năm Từ ngồi 
trên ghế bố hút thuốc trong bóng tối mà vẫn thấy rõ đám 
cháy như đang nhìn ngay trước mặt .  

   

Tiểu Tử 
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Mùa thu cuộc tình 

Tiểu Tử 
 
  

 
 

Bữa ăn trưa đó của ông Năm thật giản dị : một trái cà 

tô-mát không dầu không dấm và một miếng thịt bò nhỏ bằng 
bàn tay nướng trên vỉ sắt không muối không bơ. Quá giản dị 
! Nhứt là hôm nay thứ bảy, không phải đi làm. Nghĩa là có dư 
dả thì giờ để làm một món gì đó cho có vẻ một bữa ăn cuối 
tuần. Cho nó khác với ngày thường ăn vội ăn vàng cái gì cũng 
được. Thật quá giản dị ! Nhứt là ông Năm sống một mình, 
không bị phiền toái bởi những chuyện vụn vặt lỉnh-kỉnh phải 
làm vào cuối tuần của người có gia đình. Ở Paris này mà sống 
một mình như ông Năm thì thời gian không biết phải làm gì 
cho hết chớ đừng nói không có thì giờ để làm một bữa ăn cho 
tươm tất vào trưa thứ bảy. 

Nói rằng ông Năm không biết làm bếp cũng không đúng. 
Hồi xưa, hồi còn ở bên nhà, thật tình ông Năm không biết 
chiên một cái trứng gà. Ông chỉ biết đi làm ngày hai buổi, còn 
việc bếp núc có bà Năm lo hết. Bây giờ thì khác. Ông cũng biết 
nấu vài món thông thường và lâu lâu cũng biết " làm " một 
nồi phở để đãi đôi ba ông bạn già  cùng lứa tuổi và cùng thân 
phận lưu vong… 
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Như bình thường thì trưa thứ bảy, ông hay thả xuống 
khu 13 la-cà ở nhà sách Khai Trí một lúc rồi sang qua mấy 
cửa hàng nho nhỏ trên lầu Paris Storês để coi có gì lạ không. 
Sau đó, ông mới tấp vô tiệm phở để ăn trưa, có khi một mình, 
nhưng thường thì với một vài người bạn gặp nhau ngoài phố. 
Ở khu 13 vào trưa thứ bảy, không gặp người này cũng gặp 
người nọ, bởi vì ai cũng đến đó để mua đồ, nói là " đi chợ Tàu 
" chớ thật ra là để tìm lại một chút gì hơi hướm của quê 
hương : những  khuôn mặt gần gũi (gặp ai cũng thấy quên 
quên !), những món hàng còn giữ nguyên nét cũ  (đòn chả lụa 
vẫn phải có màu xanh của lá, con vịt quay vẫn phải đỏ ao màu 
mật…) và những cái tên chỉ cần đọc lên là đủ để gợi nhớ… 

Hồi sáng này, ông Năm cũng đã đóng bộ để đi khu 13. 
Trời đã sang thu, nhưng nắng còn thật ấm. Cây marronniêr 
nhà hàng xóm nằm ngay dưới cửa sổ nhà ông Năm đã trở 
màu vàng. "Chắc lá đã rụng đầy", ông Năm nghĩ vậy khi đứng 
thắt cravatê gần khung cửa sổ. Chỗ ông cư ngụ là một studio 
nhỏ ở lầu ba khu nhà cũ nằm sâu phía sau nhà thờ Sacré 
Coêur. Cây marronniêr chê hết phía dưới thành ra từ cửa sổ 
nhà ông Năm nhìn thẳng ra chỉ thấy bức tường cao của khu 
nhà đối diện chắn ngang, chừa phía trên bầu trời bị đóng 
khung hình chữ nhựt bởi hai dẫy nhà dài. Trên nền trời đó, 
tuốt phía xa, là nóc nhà thờ với cây thánh giá. Thành ra, thế 
giới bên ngoài nhìn từ phòng ông Năm chỉ còn lại vỏn vẹn có 
cây thánh giá để cái nhìn còn có một điểm tựa ! Ông Năm thêo 
đạo Phật, nhưng từ ngày dọn về đây – năm sáu năm gì rồi – 
cứ nhìn cây thánh giá riết mà ông có cảm tưởng như mình đã 
thành con chiên của Chúa ! Nhiều khi ông thấy cây thánh giá 
thật là sinh động. Ông không hay rằng niềm suy tư của ông 
đã gởi trên đó từ lâu… 

Có lần, trong thư gởi về Việt Nam cho bà Năm, ông viết : 
"Anh thừơng nhìn cây thánh giá đứng cao vòi vọi một mình 
trên kia mà tự hỏi không biết anh và cây thánh giá, ai cô đơn 
hơn ai ? Nhưng cây thánh giá hãy còn giang tay ngạo-nghễ 
chớ anh thì từ lâu rồi anh đã buông tay đầu hàng số mệnh ! 
Tuy nhiên, ở đây anh còn có cây thánh giá trứơc mắt để 
hứơng về đó mà cầu nguyện, chớ ở bên nhà giờ đây muốn 
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cầu nguyện êm phải hứơng về đâu hả êm ? Anh bỗng ứa nứơc 
mắt thương êm vô cùng… Ở ngay trong lòng quê hương mà 
thiếu thốn đủ thứ, đến nỗi điểm tựa cho niềm tin mà còn 
không có thì êm sống ra sao, êm hả ?" Đối với ông Năm, cây 
thánh giá trên chót nhà thờ Sacré Coêur mặc nhiên đã trở 
thành một vật gì thật gần gũi, thật trần gian, thật ngừơi, và là 
động cơ khơi nguồn kỷ niệm…  

Hồi xưa, ông làm việc cho Air Francê ở Sàigòn. Đời sống 
rất thoải mái, nhưng hai vợ chồng lại không có con. Chạy thầy 
chạy thuốc mãi rồi mới biết tại vì tử cung của bà Năm nằm 
lệch. Điều này làm bà Năm khóc hết nứơc mắt. Tuy nhiên, hồi 
đó còn trẻ nên cũng dễ nguôi, hai vợ chồng chẳng quan tâm 
cho lắm. Lần hồi, tuổi đời chồng chất, sự không có con đã trở 
thành một vấn đề cho hai vợ chồng. Mặc dù ông Năm không 
bao giờ nhắc đến chuyện đó, bà Năm vẫn khơi ra để nhận lỗi 
về mình. Mặc cảm đó làm cho bà lúc nào cũng ân hận, áy náy. 
Rồi cái gì hư, cái gì trật, cái gì bậy ở trong nhà dù là do lỗi 
những ngừơi giúp việc, bà cũng nhận hết. Ông Năm phải mất 
một thời gian dài để giải thích, khuyên lơn, an ủi bà Năm mới 
lấy lại đựơc quân bình. Có hôm, trong lúc hai vợ chồng đi dạo 
trên bãi biển Vũng Tàu, nhìn thấy mấy gia đình đông con đùa 
giỡn vui vẻ, bà Năm chợt thở dài than : "Nếu không phải tại 
êm thì bây giờ hai đứa mình đâu có bơ vơ như vầy !". Ông 
Năm choàng tay ôm vai vợ xoay ngừơi lại để nhìn sâu vào 
mắt : "Êm à! Mình không có con, nhưng mình còn có nhau. Đó 
là Trời thương lắm rồi, êm còn đòi hỏi gì nữa ? Thử tưởng 
tượng một ngày nào đó không còn có nhau nữa thì sao ?". Bà 
Năm gật gật đầu nhưng chẳng bao giờ tưởng tượng đến "cái 
ngày không còn có nhau" đó. 

Vậy mà cái ngày đó đã đến cho ông bà Năm. Hai năm sau 
ngày mất nước, trong chuyến vượt biên ở Cà Mau, ông Năm 
đi thoát, bà Năm bị bắt lại với một số người không may khác 
! Ông Năm sang Pháp, làm việc lại cho hãng Air Francê. Bà 
Năm nằm tù hết mấy tháng. Được thả ra thì nhà cửa đã bị tịch 
thu, đành về quê ở Gò Công làm công nhân cho nhà máy xay 
lúa của gia đình mà trong đợt đánh tư sản đầu tiên, Nhà Nước 
đã tịch thu để biến thành hợp tác xã. Từ đó, là những chuỗi 
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dài thương nhớ, là những lo âu dằn vặt, là những lá thư nhiều 
ẩn nghĩa cho đúng "văn phạm Nhà Nước". Còn chuyện vượt 
biên lần nữa là chuyện mà bà Năm không bao giờ dám nghĩ 
đến ! Bên này, ông Năm chạy mãi rồi cũng được nhập cảnh 
gởi về, nhưng phía bà Năm thì gặp quá nhiều khó khăn trong 
hồ sơ xin xuất cảnh, cứ bị kéo dài, kéo dài bằng những chầu 
chực, bằng những lời hứa hẹn suông và bằng mấy lần bị 
lường gạt… Để cuối cùng, mấy năm sau, mới biết là hồ sơ đã 
bị bác từ lâu ! Tin đó đến với ông Năm bằng tờ giấy tập học 
trò vàng như giấy súc mà trên đó bà Năm chỉ còn đủ sức viết 
có mấy hàng… Vậy là vĩnh viễn không còn có nhau nữa ! Ông 
Năm mất tinh thần hết một thời gian dài. Sau đó, dọn về khu 
phố này tình cờ cửa sổ mở về hướng nhà thờ Sacré Coêur, để 
mỗi sáng trước khi đi làm ông nhìn cây thánh giá một lúc, 
giống như một tín đồ ngoan đạo… 

Khi ông Năm mặc xong quần áo thì trời cũng đã gần trưa. 
Đốt điếu thuốc để lên môi, ông đóng cửa bước chậm rãi 
xuống cầu thang, giống như đo từng nấc thang một ! Thật ra, 
tại tánh ông Năm vốn đã trầm thêm tuổi đã gần sáu mươi bắt 
ông phải cẩn thận khi bước lên bước xuống. Ngoài ra, có gì 
phải vội phải gấp khi mà chẳng có ai đợi ai chờ ? Đi khu 13 
vào trưa thứ bảy đã thành một thói quên, chẳng có gì phải 
náo nức. Bỗng nhiên, ông Năm nhận thấy cuộc đời mình sao 
thật vô vị. Giống như tờ giấy trắng mênh mông trải dài, thẳng 
băng, chẳng có một dòng mực, chẳng có một đốm màu, cũng 
chẳng có một vết hoên ố. Hình ảnh đó làm cho ông Năm dừng 
lại ở giữa cầu thang, ngẩn ngơ một lúc như vừa khám phá ra 
một điều gì quá rõ-rệt nằm ngay trước mắt mà sao lâu nay 
ông không nhận thấy ! "Mình đi làm đều đặn. Mỗi tuần xuống 
khu 13 cũng đều đặn vào trưa thứ bảy. Mỗi tối thứ hai đi ciné 
một lần vì giá vé hạ. Đêm nào cũng coi télé vào 8 giờ tối để 
thêo dõi tin tức, rồi đọc sách đọc báo đến 11 giờ rưỡi là tắt 
đèn ngủ. Đều đặn. Đều đặn. Đến như cái cầu thang này, mình 
cũng đều đặn trèo xuống trèo lên đến nỗi biết nó có bốn mươi 
tám nấc ! Vậy rồi thôi ! Rồi cứ như vậy cho tới về hưu,tới chết 
!". Ông Năm hít hơi thuốc thật sâu để thở khói ra thật dài. Ông 
làm mấy lần như vậy, giống như đang tìm một đáp số ! Rồi 
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ông vỗ nhẹ bàn tay lên thành lan can gỗ, tự nhủ "Thôi ! Đừng 
nghĩ tới nữa" Ông tiếp tục bước xuống, nhưng bây giờ sao 
thấy bước chân nặng hơn hồi nãy nhiều… 

Khi đi qua trước phòng gác-dang, có tiếng gọi : 

- Ông Georges ! Ông Georges ! 

Gêorgês cũng là tên của ông Năm. Người Pháp phát âm 
Năm thành Nam, nghê lơ lớ chói lỗ tai, nên ông lấy đại tên 
Gêorgês cho dễ gọi dễ kêu. Bà gác-dang bước ra trao cho ông 
một điện tín, nói : 

- Vừa mới tới. Tôi định lên nhà đưa cho ông thì ông xuống 
đây. 

Ông Năm run tay mở bức điện tín. Giòng chữ ngắn ngủn 
hiện lên nhảy múa : "Đã có xuất cảnh. Lo vé máy bay cho êm. 
Mai". Điếu thuốc trên môi bỗng rơi xuống đất. Ông Năm có 
cảm giác như mình đang lên cơn sốt. Ông đọc lại điện tín một 
lần nữa, hai tay phải gồng cứng lại mới kềm được tờ giấy 
đứng yên căng thẳng dưới mắt. Ông nói cho mình nghê : 
"Đúng rồi ! Bả được xuất cảnh rồi !". Bà gác-dang nghiêng đầu 
lo lắng :  

- Có sao không ? Có chuyện gì không ? Ông Gêorgês ? 

Tiếng bà ta lôi ông Năm về thực tại. Ông nhìn bà ta, mỉm 
cười, rồi nắm lấy tay bà ta lắc mạnh : 

- Cám ơn bà ! Cám ơn bà nhiều ! Tôi thật không biết nói gì cho 
phải. Bà thật tốt bụng ! Quá tốt bụng ! Cám ơn ! Cám ơn ! 

Giọng ông thật thành khẩn, làm như chính bà đã cho giấy 
xuất cảnh ! Bà ta không hiểu gì cả, vừa ngạc nhiên vừa buồn 
cười trước thái độ của ông Năm. Bà ấp úng "Nhưng mà… 
Nhưng mà…" trong lúc ông Năm buông bà ra để chạy lên cầu 
thang. Nữa chừng, sực nhớ ra, ông dừng lại nghiêng người 
nói vói xuống : 

- Điện tín của vợ tôi ở Việt Nam. Bả nói bả sẽ qua đây ở với 
tôi ! Cám ơn ! Cám ơn nhiều ! 

Rồi ông phóng lên cầu thang, nhảy hai bậc một, nhanh 
như sóc, nhẹ như hưu. Làm như ông mới có hai mươi tuổi.! 
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Vào phòng, ông ngã người lên giường, thở hổn hển. Cái 
tuổi hai mươi bất thần tìm lại chỉ đủ giúp ông trèo hết bốn 
mươi tám nấc thang thôi ! Một lúc sau, ông cầm điện tín lên, 
đọc lại một lần nữa. Thật rõ ràng mà ! Đây nè, hàng chữ không 
bỏ dấu "Da co xuat canh. Lo vê may bay cho êm. Mai" Đọc là 
hiểu ngay ! Còn Mai là tên của bả rồi, chớ còn ai vô đây nữa ! 
Cái tên dễ thương mà mình đã thương từ mấy chục năm, 
không còn lộn với ai được. Vậy là chỉ còn có vé máy bay nữa 
là xong. Ông nhỏm người lên nhìn tấm lịch tháng trêo gần đó 
để thấy rằng mình bỗng quên mất hôm nay là thứ bảy ! Vậy 
phải đợi thứ hai mới vào sở lo vụ này được. Ông lại nằm 
xuống. Dễ thôi ! Nhờ thằng Durand đánh cái télêx là xong 
ngay. Ờ… nhưng mình cũng phải gởi cái điện tín về cho bả 
mừng. Tội nghiệp ! Không biết ai chạy lo cho bả cái xuất cảnh, 
chớ bả thì lo khỉ gì được với cái tánh hiền khô và nhát hít của 
bả. Nghĩ đến đó, ông Năm bỗng thấy thương vợ vô cùng. Cái 
người đàn bà hiền khô và nhát hít đó đã về làm vợ ông từ hơn 
ba mươi năm, trước sau như một, thêo chồng như một cái 
bóng. Ngoài chuyện không có con, chẳng thấy bao giờ bà làm 
bận tâm ông. Con nhà giàu ở Gò Công, học ở Mariê Curiê, vậy 
mà cô gái có cái tên Trần thị Lệ Mai đó đã có một quan niệm 
sống thật cổ điển, thật Á đông. Và khi trở thành bà Trần văn 
Năm, luôn luôn bà đối xử với bên chồng thật vuông tròn và 
xêm việc nội trợ như một thiên chức ! Hồi xưa, bạn bè vẫn 
nói là "thằng Năm trúng số độc đắc" hoặc "đẻ bọc điều mới 
có người vợ như vậy". Ông thì nghĩ rằng tại vợ mình hiền khô 
và nhát hít nên chẳng dám làm phiền ai bao giờ. Có lẽ nhờ 
vậy mà ai cũng thương… Ông lại nhỏm dậy nhìn tấm lịch. 
Trên đó ông có ghi bằng markêr đỏ con số 10 to bằng nửa 
bàn tay ở gốc trái. Vậy mà cũng đã mười năm xa nhau ! Mỗi 
năm mua lịch, mình ngồi nắn nót viết con số lên đó giống như 
người tù bị lưu đày ghi số năm mà mình biệt xứ. Có khác là 
người tù còn biết ngày được thả chớ còn mình thì mù tịt. Đã 
tưởng vĩnh viễn sống một mình rồi… chết cũng một mình 
trên đất lưu vong này, nào ngờ Trời còn thương mình nhiều 
quá ! 
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Ông ngồi hẳn dậy đốt điếu thuốc, khói thuốc thật thơm 
thật ngọt. Vậy mà cũng đã mười năm xa nhau ! Mười năm… 
lâu lắm chớ ! Vậy mà sao vẫn thấy còn thương còn nhớ. Lạ 
quá ! Có phải như vậy người ta gọi là chung thủy hay không ! 
Rồi ông nhìn quanh. Nhà cửa thiệt là lượm thượm, phải dọn 
dẹp laị coi cho nó được một chút. Vậy là ông đứng lên đẩy 
ghế, đẩy bàn, quên mất là mình còn mặc bộ đồ lớn để đi khu 
13 và làm như bà Năm sắp qua tới bây giờ ! Vừa làm vừa nói 
một mình, lâu lâu ông ngừng lại hít một hơi thuốc thật sảng 
khoái. Hai cái fauteuils này cho sát vào tường, kê gần nhau 
để cùng ngồi coi télé. Cái télé nằm đó được rồi. Cái bàn ăn 
nhích qua một chút để có chỗ kéo cái nệm dưới gầm giường 
ra. Bả trên giường, mình dưới đất, tạm ổn trong khi chờ đợi 
kiếm nhà khác rộng hơn. Cái tủ búp-phê đẩy tới một chút là 
nằm ngang với bàn ăn. Mẹ nó ! Coi vậy mà cũng nặng ớn ! Ông 
đứng lên thở hổn hển, nhìn quanh. Bây giờ coi có nét rồi đó. 
À ! Cái màn cửa sổ, phải tháo xuống đêm giặt, cho nó "sáng" 
ra mới được. Rồi ông vào buồng tắm thay đồ. Đồ đạc ở đây 
thì sạch sẽ rồi, khỏi lo. À ! Còn cái tủ quần áo ở bên phòng 
ngoài nữa. Phải thu gọn lại cho có chỗ để bả để quần áo chớ ! 
Ông bỗng phì cười. Làm như mình sắp cưới vợ vậy ! Mà thiệt 
! Sau mười năm xa cách, gặp lại nhau cũng giống như cưới 
nhau lần nữa chớ gì ! Ông soi gương chải lại tóc. Tóc mình 
mới có mấy sợi bạc thôi. Mặt mũi hãy còn "nét" lắm, ai mà nói 
mình sắp sáu mươi ? Cô dâu qua đây thấy chú rể như vầy là 
nhìn… rớt con mắt ! Ông Năm bỗng nghê lòng vui rộn rã, 
giống như tâm trạng ngày xưa, thuở còn trẻ, lúc sửa soạn đi 
đến nơi hẹn với người con gái tên Trần thị Lệ Mai… 

...Vậy là trưa thứ bảy này ông Năm không thấy đói ! Tuy 
vậy, cũng phải "bỏ bụng" một cái gì,vì thói quên hơn là vì nhu 
cầu. Ông mở tủ lạnh lấy một trái cà tô-mát và một miếng thịt 
bò. Cà xắt khoanh, không dầu không dấm, thịt nướng trần 
trên vỉ sắt không muối không bơ. Làm cho "lấy có" và ăn cũng 
cho "lấy có". Bởi vì tâm hồn ông đang mãi phiêu bồng ở đâu 
đâu xa lắm, hình như là ở Gò Công quê vợ, ở Gia Định quê 
mình, ở những ngày đầu "hai đứa gặp nhau" (Tiếng nói của 
tình yêu là một chuỗi dài im lặng !),ở rạp hát bóng Đại Nam 
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là nơi "hai đứa hẹn hò" (Dù trời mưa anh cũng tới. Êm nghê 
không ?), ở Đà Lạt ít lâu sau đó. Chao ôi ! Đẹp quá ! Dễ thương 
quá ! Tình yêu là cái gì mà sao mãi mãi vẫn còn nguyên, như 
mới hôm qua hôm kia… 

*** 

Ông Năm lái xê lên phi trường Charlês dê Gaullê lần này 
là lần thứ hai. Hồi sáng, đã lên đó một lần, đợi cả tiếng đồng 
hồ để được thông báo là chuyến bay Air Francê từ Thái Lan 
qua sẽ đến trễ gần tám tiếng. Nhờ là nhân viên của hãng nên 
ông Năm được biết là máy bay bị trục trặc kỹ thuật ở Karachi. 
Trở về sở làm, ông ngồi đứng không yên, lâu lâu cứ nhìn đồng 
hồ. Bạn bè trong sở thấy vậy thương hại, mỗi người một câu 
an ủi trấn an. Có người ngồi lại gợi chuyện tán dóc cho ông 
đỡ thấy sốt ruột. Có người đặt tay lên vai ông bóp mạnh : 

- Gêorgês ! Đợi chờ nhau mười năm mà mày còn chịu 
nỗi huống gì chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Can đảm 
lên chớ ! 

Vậy rồi thời gian cũng qua, chiều cũng xuống, để ông Năm 
lái xê đi phi trường, lòng náo nức xôn xao trong sự đợi chờ 
kỳ diệu. 

Vào phi trường, ông gắn thẻ nhân viên lên ngực áo rồi 
đến quầy Air Francê hỏi thăm. Mô phật ! Lần này máy bay sẽ 
đến đúng giờ. Hai cô tiếp viên trong quầy không quên ông 
Năm nhưng thấy đêo thẻ Air Francê, nên cũng hỏi đẩy đưa : 

- Ông chờ đón bạn à ? 

Ông mỉm cười, vừa bước đi vừa trả lời : 

- Không ! Tôi đón nhà tôi. Chào hai cô. 

Phi trường giờ này nhiều chuyến bay cùng đến một lúc 
nên người đi kẻ lại tấp nập. Ông Năm ngồi uống cà phê, hút 
thuốc, nhìn thiên hạ. Ông thấy ai cũng dễ thương hết ! Ông 
muốn họ uống với ông một tách cà phê, hút với ông một điếu 
thuốc lá. Cà phê êxprêsso thật ngon. Khói thuốc Dunhill thật 
ngọt. Tâm hồn ông Năm được trải rộng mênh mông… 
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Lại nghĩ đến bà Năm. Bả  điệu" lắm ! Lúc nào cũng sạch 
sẽ gọn ghẽ. Tóc lúc nào cũng chải gọn về phía sau rồi cuốn 
thành một vòng kẹp lại phía trên ót, thành ra khuôn mặt trái 
soan và cái cổ tròn lúc nào nhìn cũng rõ nét. Còn về quần áo 
thì bả chẳng bao giờ mặc loại có màu sắc sặc sỡ loè loẹt, luôn 
luôn hoặc đên hoặc xanh đậm và nếu có bông thì cũng phải 
tiệp màu với nền vải và hình dáng phải nhã nhặn, nho nhỏ 
tương xứng với tầm vóc của bả. Hà ! Bả hiền khô và nhát hít 
vậy mà về vấn đề ăn mặc bả khó dàng trời ! Người ta nói bả 
có "gout". Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu bả không có 
thân hình đều đặn cân đối thì không biết cái "gout" để vào 
đâu cho nó nổi ! Ông hít một hơi thuốc dài sảng khoái. Hồi đó 
sao mà mình mê bả quá, nhứt là đôi bàn tay có ngón thon dài 
sang trọng và cặp mắt đên to như mắt đầm làm cho cái nhìn 
của bả lúc nào cũng có vẻ như ngạc nhiên. Điều lạ là sau này 
khi đã đứng tuổi, bả vẫn còn giữ nguyên đường nét thời con 
gái. Thành ra lắm khi nhìn bả, mình muốn trêu chọc bằng câu 
"Gái không con mà nom cũng mòn con mắt", nhưng vì sợ bả 
buồn nên mình nín thinh luôn ! 

Ông Năm ngừng suy tư trên hình ảnh đẹp của bà vợ, 
mỉm cười vu vơ. Lại hút thuốc, lại nhìn thiên hạ. Hớp cà phê 
cuối cùng đã nguội ngắt mà sao vẫn còn thấy ngon lạ lùng. 
Bỗng ông bật cười. Sau bảy mươi lăm, sống với Việt Cộng mà 
bả vẫn tiếp tục "điệu" như thường ! Trong lúc người ta lôi 
quần áo cũ rách ra bận  và để mặt mũi tóc tai lôi thôi lếch 
thếch cho có "tác phong cách mạng" thì bả vẫn gọn ghẽ sạch 
sẽ như thường, vẫn chút đỉnh má hồng, chút đỉnh son, vẫn 
quần dài áo ngắn tươm tất, mặc dù phải đạp xê đi làm công 
nhân ở tổ may thêu xa bảy tám cây số. Mình hay trêu chọc bả 
bằng câu nói của Việt Cộng "Song chân lý ấy vẫn không bao 
giờ thay đổi", bả cười không nói. Vậy mà có hôm, bả trả lời 
bằng một câu… xanh dờn : "Đàn bà phải biết tự trọng. Làm 
như mấy bà cách mạng tóc tai xủ xộp, quần áo xốc xếch rộng 
rinh hoặc ngắn ngủn như mặt đồ khín, êm làm không được"… 

Có tiếng nhạc chuông dìu dặt, tiếp thêo là giọng bổng 
trầm của cô tiếp viên thông báo chuyến bay Air Francê số AF 
199 đến từ Thái Lan đã đáp xuống sân bay. Ông Năm đứng 
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lên trả tiền, xong đi vào phía trong qua ngã văn phòng trực 
của hãng. Ông nghê lòng vừa náo nức vừa hồi hộp giống như 
ngày xưa khi đứng chờ xêm kết quả thi tú tài ! Ông ra đón tận 
cổng vào. Có hai chuyến bay đến từ hai nơi khác nhau nhưng 
đổ hành khách xuống cùng một lúc, nên sân bay đầy người. 
Giữa cái lao xao lộn xộn đó, ông Năm nghểnh cổ tìm vợ trong 
luồng người thoát ra từ cổng F, cổng của chuyến bay Air 
France.  

Ông nhìn từng khuôn mặt, từng người. Ông nhìn, ông 
chớp mắt để nhìn cho rõ hơn. Những gương mặt Á đông phờ 
phạc. Những gương mặt Á đông hốc hác. Những gương mặt 
Á đông xanh xao. Ông nhìn, ông chờm tới, nhích tới để nhìn. 
Bả dễ nhìn lắm. Lúc nào cũng sạch sẽ gọn ghẽ. Lúc nào cũng 
điệu. Trong đám đông, bả nổi hơn người ta nhờ nước da 
trắng hồng của gương mặt trái soan và đôi mắt lớn, cho nên 
dễ nhận ra lắm. Không phải bà này. Bà này già quá cũng 
không phải. Bà này coi ngờ ngợ nhưng đi chung với bầy con 
nít, không phải bả. Ông nhón chân lên để cái nhìn được đưa 
ra xa thì tai thoáng nghê hình như có tiếng người gọi nhỏ : 
"Ông Năm !" Ông vẫn tiếp tục nhìn từng người, từng khuôn 
mặt. Lại có tiếng người gọi nhỏ, lần này tiếng gọi lạc đi : "Ông 
Năm…" 

Nghê rõ có tiếng ai gọi mình, ông nhìn lại. Ngay phía 
trước, đứng cách ông chỉ mấy bước, người gọi ông là một bà 
già tóc muối tiêu hớt bom bê ngắn như mấy bà Tàu Chợ Lớn, 
mặc áo lên nâu rộng thùng thình, ống tay dài phủ mất hai bàn 
tay đang xách mỗi bên một túi vải. Chỉ mới nhìn tới đó thôi, 
linh tánh bắt ông nhìn lại gương mặt : khuôn mặt gầy xạm 
nắng với những nếp nhăn trăng trắng ở khoé môi và đuôi 
mắt. Ngần đó thứ giống như miếng cau khô, chỉ trừ có hai con 
mắt là sinh động, là mở to như có vẻ ngạc nhiên, là nói lên, là 
nhắc nhở, là… là… Trời ơi ! Là vợ tôi đây mà ! Ông Năm nghẹn 
ngào bước tới, hai tay đưa về phía bà già và chỉ còn đủ sức 
gọi có một tiếng : "Mai !" Ông ôm lấy vợ mắt nhắm nghiền 
đau đớn. Tội nghiệp ! Người vợ chỉ dám gọi chồng bằng hai 
tiếng "Ông Năm" như người xa lạ, và chỉ dám gọi có hai lần. 
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Và khi chồng nhìn ra mình, ôm chầm lấy mình, người vợ đó 
chỉ còn nói được bằng nước mắt ! 

Ông Năm buông vợ ra để nhìn lại lần nữa. Ông nghê 
nghẹn lời và nghẹn cả lòng. Ông chỉ còn nói được bằng hai 
bàn tay… Hai bàn tay vuốt làn tóc bạc bây giờ sao quá thẳng 
quá ngắn. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt bây giờ sao không 
lấp đầy hai lòng bàn tay. Hai bàn tay đặt xuống bờ vai bóp 
nhẹ. Dưới lớp áo lên, ông cảm rõ nét gầy của bờ vai bây giờ. 
Bây giờ… Hồi đó… Từ trong sâu thẳm của lòng ông, nỗi đau 
khổ tột cùng bỗng bật lên thành tiếng, một thứ tiếng nói lệch 
lạc méo mó vì uất nghẹn : "Sao vầy nè ?". Rồi, không kềm chế 
nổi nữa, không cần giữ gìn ý tứ gì nữa, trong cái rừng người 
xào xạc đó, ông ôm lấy vợ, ngửa mặt lên trời thét lên một cách 
thống thiết : "Sao vầy nè… Trời ?". Tiếng "Trời" nặng trĩu 
thoát ra từ lòng ngực ông như tất cả sinh lực trong người 
được trút ra hết… Rồi ông ôm lấy vợ, nước mắt ràn rụa. Bà 
Năm cũng khóc nhưng vẫn không buông rời hai cái túi vải. 
Hơn mười năm sống với Việt Cộng, đã trở thành một bản 
năng : nắm chặt, giữ chặt những gì còn thuộc về mình, những 
gì mà "tụi nó" chưa kịp chiếm lấy, cướp lấy ! 

Một lúc lâu sau, phải một lúc lâu sau, ông Năm mới lấy 
lại bình tĩnh. Ông nói : 

- Thôi mình về đi êm ! 

Tiếng "êm" thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng. Tiếng "êm" mà 
đã mười năm, bà không còn nghê thấy ! Bà cắn môi để kềm 
xúc động, nhìn chồng mà đuôi mắt nhêo lại mỉm cười. Bà 
nghê một cái gì mát rượi đang lên vào lòng, một cái gì đã làm 
rơi mất từ hơn mười năm, bây giờ mới tìm gặp lại. Mãi đến 
bây giờ, ông Năm mới thấy trong đôi mắt vợ, nét cũ ngày xưa 
: to tròn như mắt đầm, trồng đên lay láy. Đôi mắt đó đang 
nhìn ông, cái nhìn ngời lên như muốn nói thật nhiều… Ông 
cúi xuống định xách hai túi vải. Bà Năm lắc đầu : 

- Để êm xách ! 

Tiếng "êm  cũng thật tự nhiên thật nhẹ nhàng. Giọng nói 
thật dịu dàng, trong trẻo. Làm như nước mắt đã tẩy sạch dấu 
vết của mười năm… 
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Ông vói tay cầm lấy quai túi : 

- Để anh xách cho. 

Bà Năm vừa bước đi, vừa nói, tay vẫn nắm chặt hai túi 
vải : 

- Không sao. Êm xách được. Ở bển, êm gánh lúa mỗi ngày cho 
nhà máy, có sao đâu.  

Ông Năm bỗng nghê lòng quặn thắt. Thì ra "tụi nó" đày 
đọa bả đến nước đó ! Bả tội gì ? Tội gì ? Tội vượt biên ? Thì 
đã ở tù trên ba tháng rồi còn gì nữa ? Vậy tội gì ? Ông Năm 
nghiến cái câm thù trong răng để đừng chửi đổng, nhưng rồi 
ông cũng bật ra : "Quân khốn nạn !" 

*** 

Về đến nhà thì trời đã xâm xẩm tối. Lần này thì chính 
ông Năm xách hai túi vải, đi trước dẫn đường, lòng vui như 
mở hội. Đến chân cầu thang, ông nói : 

- Ở từng lầu ba lận. Êm lêo nổi không ? 

Bà Năm trả lời, giọng vẫn trong trẻo : 

- Gì không nổi ? Bây giờ êm làm cái gì cũng nổi hết. 

Rồi bà bước lên cầu thang, bước đều đặn. Ông Năm thêo 
sau, nhìn dáng dấp nhỏ thó với mái tóc bạc hớt bom-bê cao 
ông bỗng thương vợ vô cùng. Mười năm… Mái tóc huyền mà 
ngày xưa hay kéo sát về phía sau để cuốn tròn kẹp gọn một 
vòng trên ót… bây giờ chỉ còn là như vầy ! Cái cổ tròn dẫn 
xuống bờ vai thon thon của hồi đó… bây giờ gầy nhom như 
vầy ! Mười năm… Chắc bả phải khổ ghê lắm, phải chịu đựng 
ghê lắm mới ra nông nỗi này ! Tội nghiệp ! Người đàn bà hiền 
khô và nhát hít đó chưa làm phiền lụy ai bao giờ, vậy mà Việt 
Cộng vẫn moi ra một cái cớ nào đó để hành hạ. Và như vậy 
suốt mười năm. Lam lũ quá nên bả già trước tuổi, chớ bả 
cũng còn giữ được cái nhìn, giọng nói và tâm hồn… những 
thứ mà Việt Cộng không cưỡng chiếm được ! 

Vào nhà, ông Năm bật đèn lên, bà Năm nhìn quanh mỉm 
cười, không nói. Ông Năm đặt hai túi lên bàn ăn, rồi cũng nhìn 
quanh : 
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- Nhà của anh đó. Nhỏ như cái lỗ mũi. Tạm một thời gian rồi 
mình sẽ kiếm nhà khác rộng hơn. 

Bà Năm dịu dàng : 

- Như vầy cũng được. Có hai đứa mà gì… 

Bỗng nhiên hai người nhìn nhau. Tiếng "hai đứa" nhắc 
cho họ nhớ tới hoàn cảnh bây giờ, một hoàn cảnh mà từ lúc 
gặp lại nhau bao nhiêu thống hận dập dồn đã làm họ quên đi 
: bây giờ "hai đứa" vẫn còn có nhau, thật sự còn có nhau. Rồi 
sẽ không còn gì chia cách. Rồi sẽ đi bên nhau, đi hết đoạn 
đường còn lại, một đoạn đường không còn bao nhiêu xa… Bởi 
vì họ biết : họ đang bước vào mùa thu của cuộc đời… Cho nên 
họ nhìn nhau mà yêu thương dâng đầy trong mắt. 

Bà Năm bước lại cửa sổ. Ngoài xa trên nền trời trắng 
đục, hiện lên thật rõ cây thánh giá và nóc nhà thờ Sacré 
Coêur. Bà Năm hỏi : 

- Cây thánh giá này đây ? 

Câu hỏi trống không nhưng hai người cùng hiểu : cây 
thánh giá mà ông Năm viết đi viết lại không biết bao nhiêu 
lần trong thư gởi về Việt Nam. Ông bước lại khoác vai vợ, gật 
gật đầu. Hai người yên lặng nhìn cây thánh giá như đang tạ 
ơn, giống như đang rước lễ, giống như cô dâu chú rể sau khi 
được kết hợp thành vợ chồng… Thời gian bỗng như dừng lại, 
để hình ảnh trở thành bất diệt, nói lên cái cao cả của tình yêu, 
cái huyền diệu của niềm tin… những thứ mà Việt Cộng muốn 
xoá bỏ để biến con người thành gỗ đá. 

Một lúc lâu sao, bà Năm như sực tỉnh : 

- Để êm soạn đồ ra. 

Rồi bà bước lại bàn mở hai túi vải. Ông Năm đốt điếu 
thuốc, khói thuốc lâng lâng nhẹ. Ông ngồi cạnh giường nhìn 
vợ soạn đồ bằng đôi bàn tay xạm nắng với những đường gân 
nổi lên ngoằn ngoèo. Đôi bàn tay đã từng có ngón tay thon 
dài khéo léo từ đường kim mũi chỉ… bây giờ là như vậy ! Ông 
thấy thương vợ vô cùng.  
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Bà Năm soạn đồ ra để trên bàn : vài bộ quần áo, mấy cái 
khăn lông, một cái mền nhỏ… 

Vừa làm bà vừa nói : 

- Có bao nhiêu, êm đêm thêo hết. Nói là đi chánh thức chớ 
không biết lúc nào tụi nó bắt mình lại. Có nhiều người lên 
máy bay rồi mà còn bị lôi xuống, không biết vì cớ gì. Rồi khi 
được thả ra là trắng tay. 

Bà lấy trong túi ra một khuôn hình, trao cho ông Năm : 

- Êm đêm hình ông già bà già qua để lâu lâu mình thắp một 
cây nhang. 

Ông Năm nhìn hình cha mẹ, lòng bồi hồi xúc động. Hình 
này, hồi đó, để trên bàn thờ nhà cũ. Nhà bị tịch thu, không 
hiểu bả làm sao lấy được để mang qua đây ? Ông đứng lên 
nhìn quanh, rồi trêo khuôn hình lên cây đinh trên tường đối 
diện.  

Có tiếng bà Năm nói : 

- Êm có đêm qua cho anh chai rượu nếp than nữa. Nhớ hồi 
đó anh ưa lắm. 

Ông quay lại, cầm chai lên mở nút. Chưa đặt miệng chai 
lên mũi mà mùi rượu ngọt ngào thơm phức tỏa ra thật nồng 
nàn. Ông hít một hơi dài, đóng nút lại, rồi nhìn chai rượu mà 
ứa nước mắt. Nỗi nhớ quê hương nằm sâu trong tìm thức, 
bây giờ, mùi rượu nếp than, màu rượu nếp than đã làm bật 
dậy, vô cùng mãnh liệt. Ông tưởng chừng như vừa hưởi thấy 
mùi thơm quê hương. Có mùi ngọt ngọt của lúa chín, có mùi 
nồng nồng của rơm của rạ, có mùi hăng hăng của đống un đốt 
cạnh chuồng trâu chuồng bò… Ông tưởng chừng như đang 
giữ trong tay một mảnh trời quên thuộc. Ở đó có màu tím lờn 
lợt của hoa bằng lăng, có màu tím nâu nâu của vỏ măng cụt, 
có màu tím học trò của trái mồng tơi, và những tà áo tím phất 
phơ thêo gió qua cầu, với những chiều tím quê ngoại, đứng 
ngẩn ngơ bên sông Vàm Cỏ khi tuổi vừa mới lớn… Chao ơi ! 
Ngần đó thứ, tưởng quên nhưng vẫn nhớ. Ngần đó thứ bây 
giờ xa thật xa. Xa, không phải vì cách biệt, mà xa vì không còn 
thuộc về mình nữa ! 
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Ông Năm cầm chai lắc lắc, bột nếp than tím ngát dợn lên 
trong lòng chai. Ông mở nút rót thẳng vào miệng một hớp. 
Chất rượu béo ngậy ngọt ngào cay cay nhắc ông nhớ những 
quán nhậu ở Hóc Môn, những món thịt rừng ở Biên Hoà, 
những con cá mú sửa kho tộ ở Vũng Tàu bãi sau bãi trước… 
Ông ngậm lấy hớp rượu để nghê rõ chất rượu đang thấm vào 
nướu răn, đang thấm vào các thớ thịt cổ, đang thấm lên nóc 
giọng, đang nồng lên mũi. Ôi ! Mùi vị quê hương là đây… ông 
không cầm được nước mắt ! 

Bà Năm vẫn âm thầm soạn đồ đạc. Bà hiểu ông Năm lắm 
và nghê thương chồng vô cùng. Tội nghiệp ! Mười năm xa quê 
hương… 

Ông Năm vào phòng tắm rửa mặt rồi ra chỉ chỗ cho vợ 
xếp quần áo. Xong ông bảo: 

- Anh đã làm sẵn mấy món ăn cho hai đứa. Để anh đêm ra 
hâm. Êm đặt bàn đi. Đồ đạc trong tủ búp-phê đó. 

Bà Năm nghi ngờ : 

- Anh mà làm bếp cái nỗi gì ? Mua ở tiệm thì có. 

Ông Năm cười sảng khoái : 

- Êm lầm rồi ! Bây giờ, anh làm cái gì cũng được hết. Nấu bếp, 
giặt đồ, làm ménagê … đủ thứ. Rồi êm coi ! À… đặt bàn êm 
nhớ để một dĩa sâu cho món súp légumê và một dĩa trẹt cho 
món gà nấu rượu, nghê ! 

Bà Năm mỉm cười, thấy chồng sung sướng mà lòng cũng 
thênh thang trải rộng.  

Một lúc sau, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn cũng 
có hai cây nến. Cũng khăn trải bàn trắng phau, cũng khăn ăn 
màu xám lợt, cũng dĩa trắng chạy chỉ vàng, cũng nĩa dao cáng 
gỗ có nét vẽ cong cong nhè nhẹ. Và không quên hai ly rượu 
có chân, đựng chút rượu nếp than có màu tím đậm đà và 
hương thơm mời mọc.  

Ông vui vẻ : 

- Như vầy mới đúng là nuit dê nocês chứ, phải không êm ? 
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Bà Năm nhìn chồng không nói, nhưng vành tai bỗng đỏ 
bừng. Bà nói lảng : 

- Súp ngon chớ ! Anh học nấu ở đâu vậy ? 

Ông để ngón tay trỏ lên môi, vẻ bí mật : 

- Hùm… Không nói đâu ! Ông Tiên người Tàu chuyên nấu đồ 
Tây chỉ đó, dặn anh đừng nói cho ai biết ! 

Rồi cả hai cùng cười vì hình ảnh ngộ nghĩnh đó, cái cười 
hồn nhiên tìm lại sau mười năm xa nhau… 

Bữa ăn kéo dài bằng những chuyện kể cho nhau nghê, 
nhớ đâu kể đó, không mạch lạc đầu đuôi, bởi vì trong thời 
gian mười năm có biết bao nhiêu sự việc đã xảy ra để mà nhớ 
cặn kẽ cái nào sau cái nào trước ! Dọn dẹp xong thì trời đã 
khuya. Hai vợ chồng chia nhau, bà nằm trên giường, ông nằm 
trên nệm dưới đất. 

Tắt đèn đã lâu mà hai người vẫn còn trằn trọc. Làm như 
còn thèm nói chuyện với nhau nữa ! Bóng tối dầy đặc vây 
quanh. Không khí trong nhà êm êm mát mát. Mùi rượu nếp 
than và mùi thuốc lá Dunhill còn phản phất thơm thơm. Bỗng 
bà Năm nghê một bàn tay của chồng đặt lên mình mình. Toàn 
thân bà run lên nhè nhẹ. Hơi thở của bà bỗng trở nên phập 
phồng. Một cảm giác dường như thật cũ, mà cũng dường như 
thật mới, dìu dịu ngây ngây… Bà không biết nữa ! Rồi, không 
tự chủ được, bà cầm bàn tay chồng áp lên má, lên mũi, lên 
môi. Bàn tay này tưởng đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy, 
cầm lấy. Da thịt này tưởng đã vĩnh viễn không còn đụng chạm 
sờ mó được. Mười năm… Mười năm… Nước mắt bỗng chảy 
dài xuống hai bên tai, bà Năm thốt lên nho nhỏ : "Mình !". Chỉ 
có một âm đơn độc, nhưng sao tiếng "mình" nói lên thật 
nhiều, diễn tả thật nhiều. Tiếng "mình" mà mười năm nay 
ông Năm không còn nghê. Tiếng "mình" gợi lên tình nghĩa vợ 
chồng, nỗi niềm chia xẻ. Tiếng "mình" cũng là tiếng nói của 
yêu đương, của hài hoà sum họp. Và tiếng "mình" ở đây, 
trong hoàn cảnh này, sao nghê thật mời mọc dâng hiến… 
Người đàn bà mười năm khổ hận đó, vợ ông, cần được yêu 
thương thật nhiều để bù lại. Tiếng "mình" gọi nhỏ trong đêm 
bỗng nghê tiếp nối… Bồi hồi xúc động, ông Năm chồm lên ôm 
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xóc lấy vợ, hôn tràn lên tóc, lên má, lên môi. Ông nghê trong 
tay, run lên như đang cơn sốt, thân xác gầy còm của vợ. Và 
tai ông còn nghê những tiếng "mình" đứt quãng ú ớ như tiếng 
nói trong chiêm bao… 

Cuộc tình của tuổi vào thu âm thầm như lá rụng bên 
ngoài nhưng cũng nồng nàn ngọt lịm như hớp rượu nếp than 
cùng chia nhau khi nãy. Có mùa chớm thu nào mà không thấy 
còn sót lại vài tia nắng hạ ? 

*** 

Tôi muốn câu chuyện này chấm dứt ở đây cho cuộc tình 
được đẹp như bài thơ, được vuông tròn như trong tiểu 
thuyết. Nhưng trên thật tế không phải như vậy. Bởi vì… 

…Một tháng sau đó, bà Năm ngã bịnh, phải vào nằm nhà 
thương. Bà bị ung thư phổi, ở thời kỳ chót. Bà đã giấu ông 
Năm, lâu nay, bây giờ bà mới cho biết : hồi còn ở Việt Nam, 
nhờ khám thấy ung thư nên bà mới xin được chiếu khán xuất 
cảnh. "Nhà nước Cách Mạng vốn khoan hồng nhân đạo, nên 
cho phép chị sang thăm chồng đấy ! Chớ chị không nằm trong 
diện được cứu xét nào cả. Rõ chưa ?". Gã cán bộ trao giấy 
phép cho bà Năm, mà nói như thật ! Tụi nó dư biết rằng có 
giữ bà lại cũng chỉ tốn gạo tốn khoai thêm vài tháng nữa và 
là một miệng ăn phi sản xuất, chẳng lợi lộc gì cho "nhân dân". 
Thà tống đi gấp để khỏi phải chôn thêm một người, chật đất 
! 

Ông Năm đã ngồi bên giường vợ suốt thời gian cuối 
cùng. Ông đã cầm bàn tay còn mang tỳ vết của mưòi năm gian 
khổ. Ông đã ôm gương mặt phong trần chưa kịp đổi hồng sau 
mấy tuần sống đầy hạnh phúc. Và cuối cùng, ông đã chải lại 
mái tóc bạc chưa kịp dài để được cuốn tròn kẹp lên sau ót, 
như ngày xưa… 

Ông đã gục lên thân xác gầy khô, khóc với tất cả nước 
mắt còn lại. 

Mùa thu đó, lá rụng thật nhiều…  

 

Tiểu Tử 
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Tiết  Nhơn  Quí 
Tiểu Tử 

  

Trước ngày 30 tháng tư 1975, trong cơn sốt di tản, tôi 

chên lấn đẩy được vợ con lên trực thăng.  Thằng Mỹ đên 
thòng người xuống,  vừa kéo tôi lên vừa la lớn cho đồng bọn : 
‘’ Bốc lên ! Bốc nhanh lên ! Đầy ứ rồi ! ‘’ Chân tôi vừa chạm 
sàn trực thăng thì vợ tôi làm rớt cái xắc da xuống đám ngừơi 
đang xô đẩy nhau phía dưới.  Như cái máy,  tôi phóng xuống 
thêo ! Khi tôi giành giực lại được cái xắc thì chiếc trực thăng 
đã bay đi xa. Tôi ôm cứng cái xắc trứơc ngực,  hổn hển nhìn 
thêo mà nghê chết điến trong lòng... Nhờ bị rớt lại như vậy 
mà tôi còn giữ được nhà cửa xê cộ.  Bởi vì những nhà khác -
nhà những người đã di tản- đều bị đồng bào hôi của,  rồi sau 
đó là bị Nhà Nước cách mạng tiếp thu.   Cũng là một hình thức 
hôi của,  nhưng...  cao cấp hơn ! 

Rồi nhờ cái xắc của vợ tôi với mớ nữ trang và đô la mà 
tôi làm lại cuộc đời chẳng khó khăng gì mấy. 

Hồi thời trước, tôi làm chuyên viên điện toán cho một 
hãng xuất nhập cảng lớn ở chợ cũ.  Bây giờ, sau thời gian đi 
hội họp học tập để nghê cán bộ phát biểu dong dài với những 
từ ngữ lạ hoắc,  nghe...  ù ù cạc cạc như vịt nghê sấm, vậy mà 
tôi cũng hiểu trắng được rằng cách mạng là đổi đời và hiểu 
ngầm rằng: muốn sống trong chế độ mới mình phải lột cái 
xác cũ ra chôn giấu đi,  và muốn sống yên ổn trong thời buổi 
này,  mình phải biết làm...  thợ lặn,  nghĩa là đừng có trồi đầu 
ra cho thiên hạ để ý,  nhứt là chánh quyền.  Vậy là tôi quyết 
định đổi nghề : tôi đêm gia đình thằng Sáu, đứa cháu kêu tôi 
bằng bác, về cư ngụ với tôi,  rồi chúng tôi lập Tổ May 
Thêu.   Chạy vòng ngoài là thằng Sáu với chức tổ phó ; tổ viên 
là vợ và hai đứa con gái của nó,  cộng thêm hai người chị vợ 
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nó ; còn tôi thì làm tổ trưởng,  nghĩa là ngồi không uống 
trà,  hút thuốc,  ký tên,  đi họp...   

Sau tháng tư năm 1975, không phải chỉ có mình tôi đổi 
nghề.  Phần đông người dân miền Nam đều đổi nghề,  nhứt là 
ở các đô thị.  Chẳng ai bảo ai,  cũng chẳng thấy ai khuyên 
ai,  họ tự động đổi nghề một cách tự nhiên và đều khắp,  giống 
như thêo một thời trang đổi kiểu áo quần ! Và cũng chẵng có 
một mải mai mặc cảm.  Cho nên thấy giáo sư đi đạp xích 
lô,  thấy thầy giáo đi làm thợ hồ,  thấy lơ xê đò là thợ bạc hồi 
thời trước,  thấy chị bán nước mía là cựu nhân viên ngân 
hàng...  v. v.  Kể không hết. Và cái nghề được nhiều người chọn 
nhứt là nghề mở quán cà-phê vỉa hè ! Dễ quá ! Chỉ cần đặt 
trước nhà mấy cái bàn mấy cái ghế...  vậy là thành quán ! Cho 
nên thấy đường nào cũng có,  xóm nào cũng có,  xó xỉnh nào 
cũng có.  Nhiều khi hàng quán nằm khích nhau một dọc,  vậy 
mà chẳng thấy ai phàn nàn ai ! Làm như trong cuộc đổi đời vĩ 
đại này,  người dân miền Nam dễ thông cảm với nhau hơn 
hồi trước !  

Sau cách mạng,  có những nghề bỗng nhiên biến mất 
trong sanh hoạt hằng ngày.  Điển hình nhứt là nghề coi tay 
coi tướng và nghề đấm bóp (cũng gọi là tẩm quất). Có 
người...  ác ý nói rằng cách mạng rất sợ bị lộ chân tướng nên 
mấy thầy tướng số đều bị ‘’ đì ‘’hết,  còn tẩm quất là 
nghề...   chuyên chính của Đảng và Nhà Nước,  họ giữ độc 
quyền dùng nó để đần những phần tử xét lại hay phản động 
đã bị họ bắt nhốt...  thì sức mấy mà người dân được hành 
nghề này ! 

Một tối đó, trong khi tòn tên trên võng hút thuốc sau bữa 
cơm, tôi bỗng nghê tiếng rẹt rẹt rẹt từ đằng xa.  Đó là tiếng 
của những nút khoén đập dẹp xõ xâu mà mấy ông tẩm quất 
vừa đi vừa lắc để...  rao hàng.  Ngạc nhiên,  tôi nhỏm dậy lắng 
tai nghe.  Đúng rồi !Đúng là tiếng lắc nút khoén của ông tẩm 
quất.  Hồi thời trước,  ông tẩm quất xóm tôi thường đi lắc như 
vậy đêm đêm. Và ổng đấm lưng tôi đều đặn mỗi tháng hai 
lần.  Sau giải phóng,  không nghê ổng lắc rẹt rẹt nữa.  Tôi nghĩ 
chắc ổng cũng đã đổi nghề như thiên hạ.  Nào dè...  
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Tôi vui mừng bước nhanh ra cổng,  gọi : ‘’ Đấm bóp ! Đấm 
bóp ! ‘’. Có tiếng dạ từ đàng xa,  rồi một người đạp xê lại. Thì 
ra không phải ông tẩm quất mà tôi quên. Người này cũng 
trộng tuổi như ông kia,  cũng gầy gầy như ông kia,  nhưng cao 
lớn hơn nhiều.  Ổng mặc sơ-mi ngắn tay và quần sọt,  đêo 
ngang hông một túi vải nhỏ.  Lỡ gọi rồi,  tôi đành mở cổng 
cho ổng vào mà phân vân tự hỏi : ‘’ Không biết ông này ở đâu 
ra ? Nhứt là trong thời buổi mà thiên hạ chạy ăn hằng bữa,  ai 
đâu mà đưa lưng cho ổng đấm ? Với lại không biết ổng thiệt 
có nghề đấm bóp hay là thứ...   ba trợn để kiếm cơm ? Bởi vì 
bây giờ cái thứ đó cũng đông lắm ! ‘’ 

Vào nhà,  tôi gọi mấy đứa nhỏ trải một chiếc chiếu ở 
hàng ba rồi tôi tự động nằm xuống đó sau khi cởi quần áo 
ngoài chỉ còn mặc cái quần đùi.   Ông đấm bóp bỏ đôi giép 
nhựt ở tam cấp,  bước vào nhà nhìn quanh rồi nói :’’Xin phép 
cho tôi cởi áo ‘’. Không đợi trả lời,  ông cởi áo sơ-mi máng lên 
đầu võng,  để lộ trên người chiếc áo thung ba lỗ đã ngã màu 
vàng và lủng rách nhiều nơi.   Ông ngồi xuống cạnh tôi,  lấy 
trong túi vải chai dầu mở nút trút vào lòng tay,  nhìn tôi mỉm 
cười:’’Ông nằm sắp xuống ‘’. Tôi làm thêo như cái máy. Tôi 
nghê hai bàn tay vừa to vừa ấm của ông thoa dầu từ trên ót 
trên cổ tôi xuống lần hai vai,  rồi lưng,  để cuối cùng vuốt dài 
thêo hai cánh tay nằm dọc thêo hông...  mà tưởng chừng như 
vừa được trùm lên người một làn hơi nóng vừa êm vừa mõng 
! 

Lối đấm của ông ta không giống lối đấm của ông mà tôi 
quen.  Kỹ thuật của ông hồi đó đúng là đấm,  nghĩa là hai bàn 
tay cứ đều đặn xuống lên,  khi nắm lại thì có tiếng bóc 
bóc,  khi xòê ra thì có tiếng bụp bụp. Và cứ như vậy,  hết lưng 
là đến chân đến tay. Còn ông mới này thì khác hẳn.  Ổng...  âm 
thầm hơn và đi sâu hơn. Ổng mằn từng khớp xương,  từng 
thớ thịt, ổng mò dài thêo các đường gân tay gân chân.  Mấy 
đầu ngón tay của ổng đi tới đâu là mình nghê...  rã rời tới đó 
! Thật là kỳ diệu ! Tôi phục ổng quá ! 

Sau khi làm xong,  ổng xin một ly nước,  uống,  lảnh 
tiền,  cám ơn,  rồi lẳng lặng dẫn xê đạp đi ra. Tôi hỏi với theo 
: ‘’ Tuần sau,  cũng vào giờ này,  ông lại đấm tôi được không ? 
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‘’Ổng nói ‘ dạ được ‘ rồi đi thẳng. Tiếng rẹt rẹt của xâu nút 
khoén lại vang lên xa xa...  Tôi nằm tơ lơ mơ,  nghe âm thanh 
rẹt rẹt mà tưởng chừng như thời cũ vẫn còn nguyên đây 
đó,  cái thời mà cuộc sống còn mang nhiều thi vị,  kể cả những 
thi vị thật nhỏ nhoi tầm thường.  

Tuần sau,  ông đấm bóp trở lại.  Ổng không bấm 
chuông.  Ổng đứng ngoài cổng lắc xâu nút khoén rẹt rẹt,  rẹt 
rẹt,  giống như một...  ám hiệu ! Đã được dặn trước nên người 
nhà chạy ra mở cổng.  Ổng vào nhà,  gật đầu chào tôi rồi tuần 
tự làm y như tuần rồi.  Thấy ổng có tay nghề ‘’ cao cấp ‘’-nói 
thêo từ ngữ bây giờ-mà không bô bô vừa làm vừa nói như 
ông cũ,  tôi càng có cảm tình với con người trầm lặng đó. Nên 
tôi mở lời : 

- Ông làm nghề này lâu chưa ? 

- Dạ...  sau giải phóng. 

- Sao tôi không nghê ông lắc ở xóm này vậy ? 

- Dạ...  tôi ít đi lắc lắm. Tôi làm cho khách quên không hà.  Hôm 
rồi nhơn làm cho ông khách ở gần đây,  tôi lắc cầu may nên 
mới gặp ông đó chớ. 

- Hồi thời trước,  ông làm nghề gì ? 

Ổng ‘ dạ ‘ rồi nín thinh. Tôi biết ổng không muốn nói,  nên 
cũng không hỏi tiếp. 

Lần này,  sau khi trả tiền,  tôi hỏi,  giọng thân mật : 

- Ông thứ mấy ? 

- Dạ...  thứ Sáu.  

- Ông chắc lớn hơn tôi cở bảy tám tuổi. Vậy cho tôi gọi ông 
bằng anh Sáu được không ? 

Ổng nhìn tôi, chớp chớp mắt : 

- Dạ được chớ.  

- Vậy tuần sau,  cũng ngày này giờ này,  nghe anh Sáu.  

Ổng “Dạ”,  gật đầu chào tôi rồi dẫn xê đạp đi ra. 

Tuần sau,  ổng lại đến.  Lần này,  chính tôi niềm nở mở 
cổng.  Tôi bắt tay ổng: 
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- Mạnh hả anh Sáu ? 

- Dạ mạnh. 

Vào nhà,  lại tuần tự “xin phép, cởi áo, ngồi xuống, xoa 
dầu”...  Nhưng lần này,  sau khi rờ lưng tôi,  ổng nói: 

- Hơi cảm hả thầy Hai ? 

Tôi ngạc nhiên,  vì hai tiếng “thầy Hai” thì ít mà vì chỗ 
ông Sáu biết tôi đang cảm thì nhiều : 

- Sao anh biết ? 

- Nghề mà thầy Hai.  Lưng thầy lạnh ngắt đây nè ! 

Rồi ổng tiếp,  giọng đầy tự tin: 

- Nhưng không sao đâu,  thầy Hai yên tâm. Tôi làm một chút 
là thầy thấy khoẻ hà.  

Thấy lần này ổng cởi mở hơn,  nên tôi tiếp tục... đẩy đưa: 

- Anh học nghề này ở đâu vậy,  anh Sáu ? 

- Tôi học với một ông thầy Tàu ở Bình Hòa ? 

Ngừng một chút như để suy nghĩ,  rồi ổng nói tiếp,  trong 
lúc hai bàn tay vẫn đều đặn làm việc : 

- Thiệt ra ông thầy tôi chuyên dạy võ.  

- Ủa ? Rồi sao có vụ dạy tẩm quất ? 

Im lặng một chút rồi ổng mới nói, sau khi cười nghê cái khịt 
: 

- Hồi đó,  lâu rồi,  tôi tới thọ giáo với ổng, ổng nắn tay nắn 
chân tôi rồi mới nói : “Tao dạy võ cho mày không lấy tiền với 
điều kiện là mày đấm lưng cho tao mỗi tuần một lần,  mày 
chịu hông ?“. Tôi trả lời chịu nhưng tôi không biết đấm lưng. 
Vậy là ổng dạy tôi đấm lưng ! 

Nói xong,  ông Sáu cười nhè nhẹ mấy tiếng. Tôi biết ổng 
đang sống lại với những kỹ niệm nên tôi “khơi“ luôn: 

- Mà tại sao anh Sáu phải đi học võ vậy ? 

Ổng ngập ngừng một chút rồi mới nói : 

- Tại hồi đó tôi muốn đóng vai Tiết Nhơn Quí ! 
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Ba tiếng “Tiết Nhơn Quí“ làm tôi nhớ lại bà già vợ tôi hồi 
thời trước hay đi coi hát bội và bà thích nhứt nhân vật Tiết 
Nhơn Quí.  Bà thường nói “Đóng vai Tiết Nhơn Quí,  không ai 
hay bằng kép Sáu Thanh hết ! Thằng đó múa thiên phương 
họa kích như thần.  Còn khi nó gặp lại Dương Mậu Sanh,  nó 
khóc như thiệt vậy,  hay không chỗ nói !“ Tiết Nhơn Quí... Cây 
Thiên Phương Họa Kích... Kép Sáu Thanh... Ông già đấm bóp 
thứ Sáu... Tôi xoay người lại hỏi: 

- Vậy anh Sáu là kép Sáu Thanh phải không ?  

Gương mặt già nua đó bỗng nhăn lại vì xúc động.  Ổng 
nuốt nước miếng mấy lần mới nói được: 

- Dạ phải.  

- Hồi đó bà già vợ tôi mê anh lắm.  Bả cứ nhắc hoài lúc 
Tiết Nhơn Quí gặp lại nghĩa huynh Dương Mậu Sanh. Anh 
đóng hay đến nỗi khán giả ai cũng sụt sùi khóc hết.  

Ông Sáu im lặng, chớp mắt thật nhanh rồi nhìn đi nơi 
khác. Ổng nhìn ra sân, ổng nhìn ra cổng.  Ở đó,  tôi không có 
vặn đèn khi đêm xuống như thời cũ -phải làm giống thiên hạ 
để đừng ai để ý- nên bóng tối dăng đầy.  Tôi biết : trong vùng 
tối đó, ông Sáu đang nhìn thấy lại ánh sáng huy hoàng của 
thuở mà trong vai Tiết Nhơn Quí ông đã làm rung động biết 
bao nhiêu khán giả đêm đêm...  

Một lúc sau, ông Sáu mới nói,  giọng trầm tĩnh: 

- Thầy Hai nằm xuống đi,  để tôi làm tiếp. 

Bây giờ,  mấy đầu ngón tay của ổng “đi“ thật chậm nhưng 
thật sâu.  Làm như ổng đang tiếp tục mò mẫm để tìm lại 
những kỷ niệm vụn vặt mà cơn lốc cách mạng 1975 đã bất 
thần thổi tung đi mất.  Tôi bỗng nghê thương hại ông Sáu vô 
cùng... 

Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để viết vài hàng về nhân vật 
Tiết Nhơn Quí. Tôi chỉ nhớ đại khái nhưng chắc cũng đủ để 
cảm thông sự xúc động của anh Kép tài danh Sáu Thanh,  bây 
giờ là ông già đang ngồi đấm lưng tôi trong im lặng... 
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Tiết Nhơn Quí nhà nghèo,  nhưng có sức mạnh hơn 
người.  Một mình anh ta kéo khúc gỗ mà mười người kéo 
không nổi ! Và anh ta ăn uống cũng bạo lắm: mỗi bữa 
cơm,  anh ta ăn bằng mười người ăn ! Vì nhà nghèo nên 
thường xuyên Tiết Nhơn Quí ăn không đủ no,  mặc không đủ 
ấm. 

Trong làng,  có Dương Mậu Sanh là nhà có tiền và tánh 
tình rất hào phóng. Biết tình cảnh của Tiết Nhơn Quí,  Dương 
Mậu Sanh bèn đêm về nuôi và kết nghĩa anh êm. Nhờ được 
ăn uống đầy đủ nên Tiết Nhơn Quí,  ngoài việc giúp đỡ nghĩa 
huynh trong công tác nặng nhọc,  hàng ngày luyện tập võ 
nghệ với cây thiên phương họa kích đến trình độ mà khi tung 
lên là “lá rụng cát bay“... 

Tiết Nhơn Quí ăn đến... người nghĩa huynh bị sạt nghiệp 
! 

Một hôm,  nhân đánh đuổi Cáp Tô Văn và cứu được Lý 
Thế Vân nên được vị này thâu dụng dưới trướng.  Rồi từ đó 
Tiết Nhơn Quí thêo phò Lý Thế Vân đánh đông đánh tây bao 
nhiêu năm mới dựng nên cơ đồ cho ông này lên làm vua.  Lúc 
đó Tiết Nhơn Quí đã trở thành một vị nguyên soái lừng danh 
thiên hạ. 

Thời gian sau,  nhân chuyến viễn chinh qua làng cũ, Tiết 
Nhơn Quí cho hạ trại ở đây rồi truyền lịnh tướng tá đi mời 
Dương Mậu Sanh. Ông này bây giờ nghèo xác xơ, nghê 
nguyên soái cho vời mình thì không biết làm sao, vì không 
tiền mua lễ vật để ra mắt nguyên soái.  Cuối cùng ông đành 
làm liều: ông lấy hai cái hũ đổ đầy nước, đóng nút rồi bịt lại 
bằng mấy lần vải đỏ,  xong ông xin một ít rượu rưới lên đầu 
hũ cho có mùi.  Như vậy, người ta sẽ nghĩ là hai hũ rượu,  và 
như vậy khi tiếp vị nghĩa huynh,  nguyên soái sẽ không bị mất 
mặt với những người dưới trướng.   

Được thông báo, Tiết Nhơn Quí vội vã bước ra đón 
người anh kết nghĩa đã nuôi mình trong lúc cơ hàn mà bao 
nhiêu năm dài bận chuyện quân binh mình không về thăm 
được. Dương Mậu Sanh đặt hai hũ rượu giả lên bàn,  vòng tay 
cố gắng lắm mới nói được mấy lời:“Thưa nguyên soái,  tôi xin 
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có chút lễ mọn để ra mắt nguyên soái... “ Nhìn bộ quần áo trên 
người Dương Mậu Sanh, Tiết Nhơn Quí hiểu ngay tình cảnh 
của người anh kết nghĩa.  Ông ôm lấy nghĩa huynh,  xúc 
động:“Dương huynh lúc nào cũng tốt với tiểu đệ.  Ơn xưa biết 
bao giờ đệ trả cho xong mà bây giờ còn cho đệ rượu để mừng 
tái ngộ. Thì đệ xin uống cho huynh vui“. Nói xong, Tiết Nhơn 
Quí bưng lên một hũ,  mở nút uống ực ực mà trào nước 
mắt.  Xong,  nói lớn cho mọi người trong trướng đều 
nghê:“Ngon ! Ngon quá !Rượu của nghĩa huynh ta ngon quá ! 
Cay quá ! Làm ta chảy nước mắt“.  Rồi truyền lịnh:“Rượu của 
nghĩa huynh ta tặng cho ta, vừa ngon vừa quí.  Đứa nào rớ 
vào là ta chém đầu.  Nghê chưa ?“ Rồi tự tay xách hai hũ rượu 
một cách trịnh trọng đêm vào trong cất kỹ... 

Ông Sáu im lặng làm lưng tôi một lúc,  bỗng nói: 

- Hồi đó,  lúc nào diễn đến lớp Tiết Nhơn Quí uống rượu 
giả của Dương Mậu Sanh,  tôi cũng xúc động nên khóc 
thiệt.   Khán giả nghĩ rằng tôi khóc giả mà như thiệt nên khên 
quá chừng.  Có nhiều người liệng tiền lên sân khấu cho 
nữa,  thầy Hai à ! 

- Rồi tại sao anh Sáu không đi hát nữa vậy ? 

- Mấy ngày đầu tháng tư 75,  ông bầu rã gánh,  vì đâu còn hát 
hò gì nữa.  Lúc đó tụi này vẫn “trụ“ ở đình Thanh Nguơn là 
nơi mà tụi này hát thường xuyên.  Đào kép nhạc công bỏ đi 
tứ tán.  Còn lại ở đình có anh Ba thợ đèn,  anh Tư Rưa người 
thủ vai Dương Mậu Sanh và tôi. Tụi này ở chùm nhum với 
nhau như vậy tới ngày giải phóng. 

Ngừng một chút,  rồi không đợi tôi hỏi,  ông nói 
tiếp,  giống như ổng đang quây lại một cuồn phim : 

- Rồi họ đến đuổi tụi tôi ra,  lấy đình làm hội trường.   Anh Ba 
và anh Tư đưa vợ con về quê. Còn lại mình tôi không vợ 
không con nên cũng dễ. Tôi đổ lỳ, “bám trụ“. Cuối cùng họ để 
tôi ở cái nhà xép phía sau đình nhưng bắt tôi làm gác dan cho 
họ luôn ! Rồi bởi vì họ không trả lương nên tôi phải đi đấm 
bóp để sống.  
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- Bộ bây giờ người ta cũng kêu đấm bóp như hồi xưa,  hả 
anh Sáu ? 

- Đâu có ! Người như thầy Hai đây hiếm lắm. Chỉ có cán 
bộ là thích ba cái vụ này thôi.  Bây giờ bọn đó mới có 
tiền.  Tiền... “ chùa” mà thầy Hai ! Tôi nói bao nhiêu là họ đưa 
bấy nhiêu,  không thắc mắc gì hết.  Cho nên khách của tôi 
phần đông là cán bộ... 

Tôi bật cười: 

- Vậy là anh phục vụ tốt chế độ rồi anh Sáu ! 
- Đâu có thầy Hai ! Thầy không biết chớ khi tôi làm lưng cho 
họ tôi đâu có làm thêo bài bản như tôi làm cho thầy Hai đây. 
Tôi dằn vật họ như một con thú. Tôi làm cho đã nư mà.  Tôi 
làm lưng họ mà nghĩ như tôi đang rửa nhục vậy. Cho nên tôi 
cứ bẻ tay bẻ chân, rồi tôi vặn đầu vặn cổ. Tôi dẵm lên lưng 
dẵm lên đầu.  Càng làm, tôi càng nghê hả dạ.  Vậy mà họ khên 
ngón nghề của tôi có “trình độ cao“ ! Cái thứ dốt mà thầy Hai 
! 

Ngừng một chút rồi tiếp : 

- Thầy Hai biết không,  nói nghê khùng chớ nhiều khi tôi ao 
ước được biến thành Tiết Nhơn Quí thiệt,  với trùng trùng 
binh mã trong tay như thuở đi chinh Đông,  để tôi quét sạch 
bọn vô thần này một phát ! 

Ổng nói mà hai tay ổng vẫn mằn mò đầu gân thớ thịt của 
hai chân tôi. Thêo tuần tự lớp lang thì ổng đang ở phần cuối 
của cữ đấm.  Bỗng ông Sáu thở dài : 

- Coi vậy chớ lâu lâu tôi vẫn nhớ sân khấu,  nhớ tuồng nhớ 
tích. Tôi thủ vai Tiết Nhơn Quí gần hai mươi năm mà thầy 
Hai.  Nó thấm trong xương trong máu lận.  Dễ gì quên ? 

Rồi ổng chép miệng, cay đắng : 

- Hồi đó,  có bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ tuột xuống đi đấm 
bóp như bây giờ đâu,  thầy Hai. 

- Đổi đời mà anh Sáu.  Đều trời hết chớ bộ ! 
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Tôi nghê ổng khịt mũi rồi lầm bầm:“Hừ !Đổi đời !Đổi đời 
! Mẹ bà nó !“ Tôi biết đã đến lúc tôi nên làm thinh để đừng 
khơi lại một vết thương nào khác nữa... 

... Ông Sáu trở lại đấm cho tôi được hai lần.  Đến kỳ hẹn 
sau,  ổng không tới. Tôi nghĩ có lẽ ổng bịnh. Tôi đợi thêm một 
tuần.  Cũng không thấy ổng tới. Thắc mắc,  tôi đạp xê lại xóm 
đình Thanh Nguơn hỏi thăm mới biết là ông Sáu đã bị 
bắt.   Người ta nói chánh quyền nghi ổng có ý đồ gì đó bởi vì 
thêo dõi thì “phát hiện“ đêm nào ổng cũng “lê la“ ở nhà các 
cán bộ ! 

Trên đường về nhà,  tôi miên man nghĩ :“Tiết Nhơn Quí 
trước sau như một,  có ở tù,  có bị chúng nó tẩm quất... chắc 
con người đó không bao giờ thay đổi.  Và tôi lại nghĩ : bọn... 
’đỉnh cao trí tuệ’ này không tình không nghĩa,  hữu thủy vô 
chung,  tiền hậu bất nhứt.  . . thì làm gì biết được Tiết Nhơn 
Quí là ai ?“ 

Tiểu Tử 
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Tôi đi bầu 
Tiểu Tử  

 

G ần đến bầu cử quốc hội bên Việt Nam và nghê thiên 

hạ bàn qua tán lại về chuyện ‘ đảng cử dân bầu ‘….làm tôi nhớ 
lại hồi tôi đi bầu quồc hội VC sau tháng Tư năm 1975. Đó là 
lần đầu tiên dân miền Nam đi bầu thêo kiểu ‘ cách mạng ‘. 

Đầu tiên là ‘ nhân dân làm chủ ‘ phải học tập bầu cử. ( Ở 
chế độ mới này, không lúc nào thấy ngưng nghỉ học tập. Hết 
học tập chuyện này là tiếp ngay học tập chuyện khác. Vừa 
xong học tập ở tổ dân phố là đã thấy phải kéo nhau ra học tập 
ở phường, chưa kể những người đi làm còn phải học tập ở cơ 
quan…v v ! ) Ông tổ trưởng tổ dân phố xóm tôi - hồi trước 
làm kế toán cho một hãng bào chế thuốc Tây – cho người mời 
các tổ viên đến nhà ông họp vào một buổi tối để học tập bầu 
cử. Sau khi mọi người đã an vị, nghĩa là ngồi chồm hổm hay 
ngồi bẹp dưới đất, ông tổ trưởng - ngồi sau một cái bàn thấp 
trên đó có để mấy xấp giấy vuông vuông và một lô bút bi 
-  tằng hắng rồi nói một cách trịnh trọng : “ Tôi mời bà con 
đến đây để chúng ta cùng học tập bầu cử. Khác với thời ngụy, 
ứng cử loạn xà ngầu, vàng thau lẫn lộn, chẳng biết ai là ai hết, 
bây giờ, trong chế độ ta, đảng có bổn phận chọn người đứng 
đắng, có đạo đức cách mạng… để đề nghị nhân dân bầu. Như 
vậy, nhân dân khỏi sợ chọn lầm người như ta vẫn thường 
thấy trong thời ngụy trước đây. ” 

Tổ viên im lặng nghê. Phần đông hùt thuốc hay xỉa răng. 
Thỉnh thoảng có tiếng đập muỗi và vài tiếng … ngáp. Thấy có 
vẻ… được, ông tổ trưởng phấn khởi nói tiếp : ’’ Đơn vị của 
mình được 10 dân biểu, nhưng vì là một cuộc bầu cử nên trên 
lá phiếu có in 12 tên đánh số từ 1 đến 12 để mình gạch bỏ 2 
tên .’’ 

Nói đến đây, ông lấy xấp giấy vuông vuông trên bàn đi 
phát cho mỗi người một tấm, vừa làm vừa nói : ’’ Đây là lá 
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phiếu. Nó như thế này đấy.’’ Rồi ông cầm một phiếu đưa lên 
cao : ’’ Bà con thấy không , có 12 người. Khi đi bầu, mình phải 
gạch bỏ 2 tên như vầy nè .’’ Vừa nói ông vừa lấy bút bi gạch 
hai tên mang số 11 và 12, rồi tiếp : ’’ Bà con rõ chưa ? Bây giờ, 
mình bầu thử cho quên.’’ Ông lấy bút bi trao cho tổ viên : “ Bà 
con làm như mình đi bỏ phiếu thiệt vậy. Gạch như tôi chỉ rồi 
xếp giấy lại làm tư. Mà… đừng ai nhìn ai hết nghê. Mình bỏ 
phiếu kín mà ! Gạch xong mỗi người tự mang phiếu đến cho 
tôi xêm coi có đúng không, nghĩa là có hợp lệ không.’’ Ổng trở 
vào ngồi sau cái bàn thấp, đốt thuốc hút. Một lúc, ổng hỏi : “ 
Xong chưa nà ?’’ Các tổ viên đồng thanh : “ Dạ rồi " Ông tổ 
trưởng có vẻ hài lòng, nói : “ Từng người một tuần tự mang 
phiếu đến tôi xêm nào.“ Ổng mở từng phiếu coi rồi gật đầu 
nói : ’’ Đúng !’’ 

Từ đầu, tôi đã thấy…. hề quá nên thay vì gạch số 11 và 
12, tôi gạch đại hai số nằm phía bên trên. Khi ông xêm phiếu 
của tôi, ổng giật mình ngạc nhiên nhìn tôi, dò xét. Rồi ổng ra 
dấu gọi tôi đến gần kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ : “ Không 
phải hai thằng cha này, ông nội ơi !“ Tôi cười khẩy : “ Vậy hả 
bác ?“  

Đến ngày đi bầu, ông tổ trưởng… gom chúng tôi trước 
nhà ổng lúc 10 giờ 30 sáng bởi vì tổ chúng tôi – thêo lịch trình 
ấn định - sẽ vào phòng phiếu lúc 11 giờ. Sau khi đếm đủ nhân 
số 23 người, ổng dẫn chúng tôi đến trước phòng phiếu, bắt 
đứng thành hàng một, rồi ổng bước vào bên trong. Một lúc 
sau, ổng đi ra với một người nữa lạ hoắc vì không phải là dân 
trong xóm. Ổng vừa trao cho người đó một tấm giấy ( chắc là 
giấy kê khai dân số ) vừa chỉ vào… cái đuôi của tổ : “ Đây ! 
Đồng chí đếm đi ! 23 người đầy đủ !“ Ông đồng chí đếm xong 
nói : “ Đồng bào xếp hàng vào cái đuôi này.“ Ổng chỉ vào 
hàng….dép guốc từng đôi nối nhau dài dài nằm phơi dưới 
nắng. Tôi nhìn quanh : thì ra đồng bào,  trong khi chờ đến 
phiên mình vào bỏ phiếu, đã vào núp nắng dưới hiên nhà 
dân, để giày dép làm đuôi thay thế ! Tổ chúng tôi bèn cởi giày 
dép guốc làm y như vậy, cười cười nói nói vì thấy… vừa lạ 
vừa vui ! 
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Người đi bầu lần lượt mang lại giày dép để vào phòng 
phiếu cho nên lâu lâu phải…đôn từng đôi giày dép guốc lên, 
giống như cái đuôi người nhích tới mỗi khi phía trước có chỗ 
trống. Tôi thấy có một thằng nhỏ trong căn phố nằm cạnh 
phòng phiếu chạy ra làm việc này. Có lẽ người lớn trong nhà 
tự động biểu nó làm, vì họ thông cảm người cùng xóm đang 
bị cảnh trời trưa nắng gắt ! 

Khi gần đến tổ chúng tôi bầu, bỗng nghê có người la lên 
: “ Chết cha ! Tụi nào lấy mẹ nó đôi dép da của tôi rồi !“ Vậy là 
những người đang núp nắng chạy ào ra cái đuôi giày dép nhìn 
đồ của mình, rồi, chẳng ai bảo ai, mỗi người tự động lấy đi 
một chiếc của mình nhét vào lưng quần hay cầm trên tay, 
điềm nhiên trở về chỗ núp nắng cũ, để lại hàng dép guốc bây 
giờ mỗi thứ chỉ còn có một chiếc ! Thằng nhỏ vẫn lâu lâu đẩy 
từng chiếc lên, như chẳng có chuyện gì xảy ra hết ! 

Lần bầu cử đó, thêo báo cáo của Nhà Nước, đã đạt 
99,99%. Có điều là người dân đi bầu chẳng thấy mặt ứng cử 
viên nào hết ! Chú Bảy thợ hồ xóm tôi….phát biểu : “ Mẹ ! Đã 
nói nhắm mắt bầu mà đòi thấy con khỉ gì , hả ?“ 

Đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi đi bầu quốc hội V C, bởi 
vì sau đó, tôi đã….nhắm mắt vượt biên ! 

Tiểu Tử 
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Cái miệng 
                              Tiểu Tử 
 
 

Cái miệng có hai chức năng chánh: ăn và nói. Xưa nay ít 

có ai để ý đến những chức năng phụ của cái miệng – tiếng là 
phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng – như : ngáp, ợ, 
ho, khạc, thở khi nào bị nghẹt mũi v.v… Có lẽ tại vì nó…hạ cấp 
quá nên bị coi thường  ! Và cũng tại vì có sự coi thường đó 
mà người ta chỉ chú trọng dạy trẻ con học ăn học nói thôi. 
Thành ra, lớn lên, phần đông ngáp ơi ới không chê miệng, ợ 
ồng ộc nghê chỏi lỗ tai, ho thẳng vào mặt người đối diện, còn 
khạc nhổ thì tùm lum bất cứ chỗ nào…Trong chuyện phiếm 
này, tôi cũng theo  "truyền thống" để chỉ viết về hai chức năng 
" ăn và nói " của cái miệng. 

Ăn…Từ hồi còn nằm trong bụng mẹ, con người đã biết ăn 
( Ông Trời sanh ra như vậy ! ) Mới lọt lòng, không ai dạy, kề 
vú vào miệng là đã biết…đớp (Về sau, khi đã thành nhơn, có 
đòi đớp như hồi bêbê là một…cái gì khác chớ không phải là 
ăn ! ) Thành ra " ăn " là một bản năng. Hễ đói là tự nhiên phải 
kiếm cái gì ăn, chưa biết rằng không ăn lần hồi rồi sẽ chết ( 
Ăn…hối lộ không nằm trong " diện " tự nhiên trời sanh này ! 
) Khái niệm " chết vì không có gì ăn hay có mà ăn không được 
" chỉ đến với con người khi con người có đủ trí khôn. Khỗ nỗi, 
khi có đủ trí khôn, con người lại đòi " ăn ngon ", biết chê biết 
khên, biết chế biến món này món nọ để ăn cho " khoái khẩu 
". Cái " ăn ", vì vậy, đã chiếm…đỉnh cao của trí tuệ loài người, 
đến nỗi có câu "dĩ thực vi tiên" ( ăn trước đã ! ) và ở Việt Nam 
miền nào cũng quảng cáo rầm rộ " món ăn đặc sản " để 
làm…chảy nước miếng du khách ( Ở Hà Nội bây giờ  "chảy 
nước miếng hay chảy nước dãi " được gọi là " toát mồ hôi 
lưỡi " ! Từ ngữ cách mạng vốn…trừu tượng ! ) Trên thế giới, 
ngành du lịch xứ nào cũng giới thiệu thật nhiều về " cái ăn " 
ngay sau khi cho xêm phong cảnh hùng vĩ hữu tình. Để thấy 
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cái miệng tuy nhỏ xíu như vậy mà đã…đẻ ra chữ " ăn " thật to 
tổ chảng ! 

Trong từ ngữ thông thường, chữ " ăn " lúc nào cũng thấy 
như người lãnh đạo, nghĩa là đứng trên đứng trước nhiều 
chữ diễn tả một hành động một sự kiện – không biết để làm 
gì nhưng vẫn phải…đứng trên đứng trước ! – Ví dụ như " ăn 
quịt, ăn gian, ăn trộm, ăn cướp" v.v…Tiếng " ăn "…ăn nhậu gì 
với những chuyện " quịt, gian, trộm, cướp ", vậy mà phải có 
lãnh đạo " ăn " vào đó nghê nó mới…xuôi lỗ tai ! Rồi thì…ăn 
tùm lum, lúc nào ở đâu cũng thấy ăn: ăn giỗ, ăn cưới ( Hồi 
xưa còn nói  "ăn đám ma " nữa ! ) ăn khánh thành, ăn lên lon, 
ăn Tết, ăn đầy tháng , ăn thôi nôi, ăn…hối lộ v.v…Chỉ có " ăn " 
thôi, vậy mà cái miệng sao mà " lắm chuyện " !  

Bây giờ, xin nói đến " nói ". 

Con người nếu sống một mình chắc không cần phải biết 
nói ! Thật vậy, biết nói để nói với ai ? Rồi, bởi vì con người 
cần sống với con người nên mới phải  "nói " để hiểu nhau. 
Mới đầu nói bằng…tay chân ( bây giờ gọi là " ra dấu " ) Lần 
hồi, chắc ra dấu…mỏi tay nên mới bày đặt tiếng nói ( Dầu sao, 
mỏi miệng vẫn…dễ chịu hơn mỏi tay ; cái trí khôn của con 
người bắt đầu…ló dạng ! ) Cái miệng , ngoài chức năng " ăn " 
của Trời cho, bây giờ có thêm chức năng " nói " do con người 
đẻ ra vì muốn người khác hiểu mình nghĩ gì muốn gì. 

Con người mới sanh ra chưa biết nói, chỉ biết khóc ! Các 
nhà văn gọi đó là " tiếng khóc chào đời ". Hay quá ! Thật vậy, 
nếu không có tiếng khóc thì làm gì có tiếng nói ? Rồi từ chỗ " 
oa oa " đó ọ ẹ riết rồi cũng ra chữ ra câu. Người ta dạy trẻ con 
học nói cho đúng cách, học nói cho có lễ độ, học nói cho thanh 
tao. Có một điều lạ là những tiếng…chửi thề chẳng thấy ai dạy 
mà sao ai ai cũng biết và biết sử dụng đúng nơi đúng lúc một 
cách " tài tình " ! Ngoài những từ ngữ thông dụng – không kể 
chửi thề, dĩ nhiên – Nhà Nước Việt Nam còn dạy trẻ con hô 
khẩu hiệu, nói những lời " dao to búa lớn " thêo…phong cách 
xã hội chủ nghĩa, nghĩa là nói để cho có nói chớ không phải 
nói để cho người khác hiểu mình nghĩ gì muốn gì. Cái "nói" – 
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một chức năng của cái miệng – cũng bị làm…cách mạng ! 
Than ôi ! 

Nói về " nói ", con người nói thôi…đủ thứ. Nào là " nói 
thánh nói tướng "," nói láo nói phét ", " nói hành nói tỏi ", " 
nói trăng nói cuội "…Rồi " nói phang ngang bửa củi ", " nói 
dộng trong họng người ta", " nói trên trời dưới đất ", " nói mà 
cái miệng không kịp kéo da non ", " nói như con két "…v.v.. 
Cái miệng nói nhiều hơn ăn, bởi vì ăn no rồi là không ăn được 
nữa chớ còn nói thì có bao giờ bị…no nói đâu để mà phải 
ngừng ? 

Tóm lại, cái miệng là để ăn và để nói. Vậy mà chính cái 
miệng nó "hành" con người. Ông bà mình hay nói :" Bịnh từ 
miệng mà vào, Vạ từ miệng mà ra ". Đúng quá ! Tại vì mình 
ăn mới đêm mầm bịnh vào người và tại vì mình nói mới đụng 
chạm sanh chuyện. Biết như vậy nhưng làm sao con người 
sống mà không ăn không nói ? 

Ở Việt Nam, Nhà Nước ta đã thấu triệt cái " chân lý " vừa 
kể cho nên đã…phân loại cái miệng : miệng của nhân dân và 
miệng của Nhà Nước. Cái miệng của nhân dân là cái miệng " 
ăn " còn cái miệng của Nhà Nước là cái miệng " nói ". Nhà 
Nước " quản lý " cái miệng ăn nên chỉ cho ăn vừa phải, đúng 
tiêu chuẩn, để nhân dân đừng…bị bịnh ! ( Bệnh từ mồm mà 
vào, đúng thế đấy…Ta đã học tập và triển khai cái chân lý ấy 
từ thời…không có gì để ăn cơ ! ) Còn " nói " thì nhân dân 
không nên nói, bởi vì " nói " là mang vạ vào thân đấy thôi. Để 
Nhà Nước nói, bởi vì Nhà Nước, đã là đỉnh cao trí tuệ của loài 
người, biết nói thế nào để không bao giờ phải…mang vạ vào 
thân. Và bởi vì cái miệng của Nhà Nước là loại miệng nói 
không sợ…mòn, không phải tốn tiền mua và dự trữ đồ phụ 
tùng thay thế. Cho nên đừng ngạc nhiên sao ở Việt Nam chỉ 
nghe có Nhà Nước nói và nói không bao giờ…ngừng ! Ngoài 
ra, Nhà Nước vì thương dân nên khi thấy dân há miệng định 
nói là đưa tay bịt miệng ngay kẻo dân mang vạ vào thân, tội 
nghiệp ! Một cử chỉ…đẹp như vậy mà thiên hạ cứ…vo tròn 
bóp méo ! 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

335 
 

Nếu " ăn " là để sống thì " nói " là để cảm nhận rằng mình 
đang sống. Vậy mà người dân Việt Nam chỉ được phép dùng 
cái miệng để ăn thôi… 

Tiểu Tử 
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Cái mặt 
Tiểu Tử 

 
 
 

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu 

lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ 
không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được 
nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người 
không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” ! 

Trước khi “ đào sâu ” cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây 
để “ vinh danh ” tiếng Việt : phần lớn những gì nằm trên cái 
mặt đều bắt đầu bằng chữ ‘’ m ”, trên thế giới chưa có thứ 
tiếng nào như vậy hết ! Đây, nhìn coi : trên mặt có mắt, mũi, 
miệng ( mồm ) , má. Ở “ mắt ” có mày, có mi, có mí mắt, rồi 
mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ màng, mắt mơ mộng, mắt 
mờ, mắt mù… Qua tới “ mũi ”, ngoài  “ mùi ” ra không thấy 
chữ “ m ” nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng 
khư, không….linh hoạt. Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “ chân 
mày ” ( cũng kém linh hoạt như cái mũi ! ) lại được đi kèm 
với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “ mặt ‘’, trong từ ngữ thông 
thường : “ mặt mũi ” , “ mặt mày ” , làm như nếu nói “ mặt 
”  không, phát âm nghê…. trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai ! 
Cho nên người ta nói “ mặt mũi bơ phờ ” , “ mặt mày hốc hác 
” , chớ ít nghê “ mặt bơ phờ, mặt hốc hác ” . Bây giờ tới “ miệng 
”, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, 
miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút 
mấp…. Đến “ má ”  thì ngoài “ mụt mụn ” chỉ có “ mi một cái ” 
là còn thấy chữ “ m ” nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá ! 

Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban 
cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người 
nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là 
bạn ai là thù v.v…. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng 
nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một 
sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện 
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nhau ? Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là 
loạn đứt ! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm. 
Có người còn nói : “ Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ 
để cho mất mặt ” ! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người 
nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên 
hăm hê : “ Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn 
mặt nó một lần cho nó biết mặt tao ”. Rồi, bởi vì cái mặt nó…. 
nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta 
chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét 
thì gọi “ cái bảng mặt ” ( Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt 
tình thấy chán quá ! Thường nghê nói : “ Cái bảng mặt thằng 
đó tao coi hổng vô ! ” ) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “ cái bộ mặt 
” ( “ Thằng này có bộ mặt ăn cướp ! ” ) Còn khi thương thì cái 
mặt trở thành “ cái gương mặt ” ( “ Êm có gương mặt đẹp như 
trăng rằm ! ” ) Chưa hết ! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người 
ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào 
khác để “ dộng một đạp ” hay “ cho một dao ” hay “ phơ một 
phát ” hay…“ tạt một lon ác-xít ” ! Bởi vậy, xưa nay những 
người có ‘’ nợ máu ‘’ lúc nào cũng sợ bị ‘’ nhìn mặt trả thù ‘’, 
và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt ‘’ 
quân phản loạn ‘’ đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt ! 

Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở 
cái mặt ( Chỉ có người không…bình thường mới nhìn người 
khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng ! ) Ở đó - ở 
cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “ cái mặt bên 
trong ” của con người. Các nhà văn gọi là “ nét mặt ”, nghê … 
trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng. Bởi vì chỉ có cái 
mặt là…..vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho 
nên mới có câu “ Xêm mặt mà bắt hình dong ” ( hình dong ở 
đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người ). Cho nên, 
trên sòng bài, các con bạc thường “ bắt gân mặt ” nhau để 
đoán nước bài của đối thủ. Cho nên mấy “ giáo sư chiêm tinh 
gia ” lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng 
bàn tay lên xêm chỉ tay, để….định mức coi “ thằng cha này nó 
sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói ” ! Thì ra, đời người 
không nằm trong lòng bàn tay như mấy ‘’ thầy ‘’ đó nói, mà 
nó nằm ngay trên nét mặt ! 
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Cũng bởi vì cái mặt nó….phản động như vậy cho nên các 
“ đỉnh cao trí tuê của ta ” đã nâng cao cảnh giác, ẩn mặt một 
cách….an toàn suốt giai đoạn đấu tranh “ chìm ” và chỉ “  xuất 
đầu lộ diện ” khi toàn dân đã vùng lên nổi dậy. Và các “ đồng 
chí vĩ đại của ta ”….thay tên đổi mặt lia chia để đánh lạc 
hướng kẻ địch, nay để râu mai thay tóc mốt cạo đầu v v ….Họ 
ôm khư khư cái mặt để….quản lý nó từng giây từng phút, chỉ 
sợ nó để lòi ra cái mặt thật nhét giấu ở bên trong, riết rồi nó 
xơ cứng như mặt bằng đất. Đến nỗi vào bàn hội nghị quốc tế, 
các đối tượng không làm sao “ bắt gân mặt ” để “ đi ”  một 
nước bài cho ngoạn mục ! Ở đây, phải nói thêm cho rõ là cho 
dù trong nội bộ với nhau – nghĩa là giữa “ ta ” và “ ta ” - cái 
mặt vẫn bị quản lý y chang như vậy, bởi vì hành động đó đã 
biến thành “ bản năng ” từ khuya ! Vì vậy, đừng ngạc nhiên 
khi thấy, sau hội nghị,  mới ôm “ hôn nhau thắm thiết tình 
đồng chí ” mà trên đường về lại khu bộ có cán bộ đã bị “ bùm 
” hay bị “ cho xê rơi xuống hố ” một cách rất….bài bản, để lại 
niềm “ vô cùng thương tiếc ” nằm trên vòng hoa phúng 
điếu của người đã ra lịnh hạ thủ ! Có khi, chính ‘’ đồng chí ‘’ 
này là người thay mặt tập thể, đứng ra….rớt nước mắt đọc 
điếu văn ! Ở đây, ông bà mình nói : ‘’ Phải muối mặt mới làm 
được như vậy ‘’. Thật là chí lý ! Cái mặt đã muối rồi thì đâu 
còn sợ….bị thúi hay bị sình ! Ta cứ tỉnh bơ thôi ! 

Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “ 
dặm mặt ” sao cho đúng với cái “ vai ”. Để khi bước ra sân 
khấu, khán giả nhận ra ngay “ thằng trung, thằng nịnh, thằng 
hiền, thằng dữ ”…v v. Ngoài đời, không  có ai dặm mặt, nhưng 
vẫn được người khác “ nhận diện ” là : thằng mặt gà mái, 
thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, 
mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v 
v. Sau tháng tư 1975, người dân miền Nam đã được Nhà 
Nước ‘’ vẽ lọ bôi hề ‘’ thành những khuôn mặt….không giống 
ai, để đóng vai ‘’ nhân dân làm chủ ‘’ trên sân khấu cách mạng, 
trong vở trường kịch ‘’ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
Nhân dân làm chủ ‘’…. 

Trên sân khấu chánh trị Việt Nam bây giờ, trong cũng 
như ngoài nườc, “ đào kép ” tuy không dặm mặt như nghệ sĩ 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

339 
 

hát bội nhưng mỗi người đều có “  lận lưng ” vài cái mặt nạ, 
để tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà đêo lên cho người ta “ 
thấy mình là ai ” ( dĩ nhiên không phải là cái mặt thật của 
mình ) Rồi cũng “ phùng mang trợn mắt hát hò inh ỏi ” một 
cách rất…tròn vai, làm “  bà con đồng bào, đồng chí, đồng 
hương ” cứ thấy như thiệt ! Điểm đặc biệt là ông nào bà nào 
cũng muốn thiên hạ chỉ nhìn thấy có “ cái mặt của mình ” 
trong đám bộ mặt đang múa may quay cuồng trên sân khấu. 
Vì vậy, họ phải rán bơm cho cái mặt của mình to bằng….cái 
nia, để thấy họ mới đúng là….“ đại diện ” ! Chẳng qua là họ 
muốn tạo thời cơ để kiếm cho cái ….đít của họ một cái… ghế ! 
Đến đây thì vở tuồng trên sân khấu đang chuyển sang lớp “ 
gà nhà bôi mặt đá nhau ” ….Cái mặt đã trở thành “ một vấn đề 
” ! 

Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc 
giả cho tôi  “ vác cái mặt của tôi đi chỗ khác ” ! 

Tiểu Tử    
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Ông già ngồi bươi đống rác 
Tiểu Tử  

 

         Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều 

rác. Hồi thời trước, Sàigòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây 
giờ thì…thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà 
còn…rải rác hơn. Điều này chẳng có gì khó hiểu hết. Bởi vì, 
trong chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái gì của ta cũng đều 
hơn của lũ chúng nó cả: rác của chúng nó là rác tư bản, rác 
ngụy, còn rác của ta là rác…nhân dân, do nhân dân, từ nhân 
dân mà ra. Có chính nghĩa, hơn là lẽ tất nhiên! 

Vậy, ở một đống rác khá lớn nằm trên vỉa hè một con 
đừơng khá rộng trong thành phố, có một ông già ngồi ung 
dung như đang ngồi ở một nơi sạch sẽ! Ông già đó tuổi cỡ 
ngoài tám mươi, có chòm râu bạc giống râu bác Hồ. Ổng đội 
mũ tai bèo, mặc bộ đồ bà ba đên, mang dép cao su đúc. Ổng 
ngồi trên một ghế bằng nhựa nhỏ, thấp, loại ghế ngồi cho trẻ 
con. Ổng cầm cây gậy trúc dài bươi bươi rác, mắt nhìn châm 
chú chỗ đang bươi, mặc cho đàn ruồi bay lên đáp xuống như 
giành rác với ổng! Lâu lâu, ổng nói một mình: ”  Nó nằm lẩn 
đâu đây hè! Mẹ bà nó!. ” 

Đường này lúc nào cũng đông kên. Xê đạp, xê gắn máy, 
xê hơi…hai luồng chên nhau chạy, giành mặt đường mà chạy, 
lòn lách lấn ép, bóp kèn inh ỏi. Chạy đầy đường như vậy mà 
chẳng ai nhìn thấy ở trên đỉnh đống rác cao nhòng đó có một 
ông già…Cho đến người đi bộ trên vỉa hè cũng chẳng thấy ai 
để ý đến ổng hết! Hơn hai chục năm sống quên với quá nhiều 
nghịch lý, con người ta không còn nhạy cảm trước những sự 
bất bình thường. Bởi vì cứ nhìn riết rồi quên con mắt, nên 
không thấy chướng, cứ nghê riết rồi quên lỗ tai nên không 
thấy ồn, cứ hửi riết rồi quên lỗ mũi nên không thấy hôi. Đó là 
một quy luật. Tiếp thêo đó là một quá trình đi xuống dốc của 
con người, vừa nhanh vừa gọn, bởi vì nó dễ ợt hà! 
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Ông già lâu lâu ngừng bươi rác, móc túi lấy bọc ni-long 
thuốc rồi chậm rãi vấn hút. Điếu thuốc của ổng to bằng ngón 
tay cái, nên mỗi lần ổng nhả khói là thấy mù mịt, làm như 
đống rác đang ngún cháy vậy! 

Trong khi ổng hút thuốc, ổng không bươi rác. Làm như 
hút thuốc là qua giai đoạn ổng nghỉ xả hơi! Ổng xoay người 
ra nhìn thiên hạ chạy loạn dưới đường giống như ổng đang 
ngồi xêm kịch. Một lúc sau ổng nói một mình: “ Thiệt…không 
giống ai hết!. ” Mà thiệt! Người ta chạy đi đâu mà lúc nào cũng 
thấy chạy đầy đường. Người nào cũng hối hả. Người nào cũng 
bóp kèn. Kẹt không kẹt gì cũng thấy bóp kèn! Làm như nếu 
không bóp kèn thì xê sẽ…không chạy vậy! Còn luật lệ giao 
thông thì hầu như không có. Mạnh ai nấy chạy. Tay mặt tay 
trái gì cũng…như nhau. Đàn ông đàn bà gì cũng chên lấn lòn 
ép…như nhau. Chẳng ai nhường ai hết. Đàn ông con trai có 
người ở trần bận quần xà-lỏn, có người lại mặc quần áo gin, 
bên trong có sơ-mi và áo gi-lê giống như đang ở xứ lạnh! Còn 
đàn bà con gái thì phần đông ăn mặc không để…hở một chỗ 
nào hết. Áo pô-lô ngắn tay, quần dài, găng tay cao tới…nách, 
đội kết loại đấu thủ dã cầu, mang kiến đên, bịt mặt bằng chéo 
vải thêu bông hoa hay có rên giống đàn bà á-rập! Nếu có mặc 
áo dài thì cũng mang găng tay ngắn, rồi đội kết, rồi kiến đên, 
rồi bịt mặt! Thành ra không nhìn ra được ai là ai hết! 

Hút tàn điếu thuốc, ông già lại quay về đống rác, châm 
chỉ bươi. Một lúc lại nói: “Mẹ bà nó! Tao bươi riết rồi cũng ra. 
Làm gì rồi cũng thấy!. “ 

Một cô gái nhỏ xách tới xô rác đổ xuống làm lũ ruồi lúc 
nhúc bay lên, thấy ông già ngồi đó, cô hỏi: 

- Bộ ông không sợ hôi sao mà ngồi đó vậy? 

Ông già cười mũi: 

        - Thời bây giờ, ở đâu mà không hôi không thúi, hả? Nó 
tràn đồng thì ngồi ở đâu cũng vậy thôi. 

 Cô gái lại hỏi: 

      - Thấy ông bươi bươi. Bộ ông mất cái gì hả? 

  Ông già ngừng tay, hỏi lại: 
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- Mất hả? Mất cái gì? Còn khỉ gì đâu mà mất! 

- Vậy chớ ông bươi rác làm gì? Rác bây giờ đâu còn có gì 
đâu mà lượm. 

Ông già cầm gậy trúc gõ gõ vào đống rác làm lũ ruồi hốt 
hoảng bay lên vù vù. Ổng hạ giọng: 

- Tao bươi rác để kiếm mấy thằng Việt Cộng mà hồi đó 
tao nuôi tao giấu trong nhà. 

Có vẻ thấy ông già…khùng quá nên cô gái bỏ đi, vừa đi 
vừa nói: 

- Họ là con người chớ bộ chuột bọ gì đâu mà ông tìm 
trong đống rác! 

Ông già nhìn thêo, nói lớn: 

- Mà tao có nói tụi nó là con người đâu? 

Tiếng của ông bị chìm lấp trong tiếng ồn hỗn tạp của 
đường phố, nên chẳng gợi được sự chú ý của ai hết. Ổng nhìn 
quanh, thở dài, rồi tiếp tục bươi… 

Một thanh niên đang đi trên vỉa hè bỗng tấp vô đống rác 
vạch quần định đứng tiểu, một tay chống nạnh, trên môi phì 
phà điếu thuốc. Ông già nói lớn: 

- Coi chừng! Nó phóng lên nó cắn sứt à! 

Gã giật mình, vội vã buông quần bước đi như chạy. Vừa 
đi vừa nhìn lại, nét mặt còn đầy sợ hãi! Ông già không nhìn 
thêo, cũng không cười. Làm như điều ông nói là điều có thật 
chớ không phải đùa. Cho nên nghê ổng nói tiếp: 

- Cái lũ khốn nạn này có thứ gì mà tụi nó không đớp! 

 Ổng nói mà đầu gậy vẫn không ngừng bươi. Bầy ruồi 
nhặng vẫn bay lên đáp xuống, đáp xuống bay lên, lúc nha lúc 
nhúc… 

Gần trưa, một người đàn bà đứng tuổi từ trong hẻm gần 
đó bước ra đi lại đống rác, thưa: 

- Mời ông Hai về ăn cơm. 
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Ông già  nói ‘ờ’ rồi chống gậy đứng lên đi. Người đàn bà 
cúi lấy cái ghế nhỏ, xách đi thêo phía sau ông, im lặng. Cả hai 
đi lần vào hẻm. 

Con hẻm mới vào thấy rộng thấy thẳng, hai bên có phố 
lầu hai ba từng kiến trúc hiện đại, từng nào cũng thấy có máy 
lạnh lòi ra coi rất…văn minh! Hai dải phố lầu này kéo dài vào 
hẻm độ ba bốn mươi thước.Sau đó là một khúc quanh thẳng 
góc, rồi con hẻm chỉ còn lại không tới hai thước bề ngang, 
chạy quanh co rồng rắn vào tuốt bên trong tiếp nối với những 
con hẻm nhỏ khác không biết từ đâu tới mà cũng thấy…rồng 
rắn quanh co! Ở đây, nhà cửa lụp xụp hẹp té, khác hẳn với 
mặt tiền đồ sộ lộng lẫy. Đó là một thế giới khác, một thế giới 
nghèo khó núp sau cái thế giới phồn vinh bên ngoài. Người 
ta không thể nghĩ rằng nó  nằm ngay trong lòng thành phố, 
cái thành phố mang tên Người từ hơn hai mươi năm… 

Ông già và người đàn bà bước vào một căn nhà nhỏ hẹp 
của khu hẻm rồng rắn. Ông già nói: 

- Tao bươi hoài mà chưa gặp thằng nào hết.Một người 
đàn ông trong nhà nói cho lấy có: 

- Vậy hả ông Hai? 

- Tụi nó chui rúc lì lắm. Mẹ bà nó! Hồi đó mà tao biết như 
vầy, tụi nó có chung vô quần trốn, tao cũng cởi quần tao giũ 
cho chết cha tụi nó hết!  

…Người đàn ông trong nhà là cháu của ông già bươi rác, 
kêu ổng bằng ông chú, còn người đàn bà là vợ hắn. Hai vợ 
chồng đã trộng tuổi nhưng chưa có con. Họ lảnh may gia công 
quần áo cho một công ty may mặc, nên trong nhà lúc nào 
cũng nghê tiếng máy may chạy xành xạch suốt ngày. Họ ngủ 
trên cái gác lửng nhỏ bằng hai chiếc chiếu, còn ông già thì có 
cái ghế bố kê trong góc nhà.Nhà nhỏ xíu nên chỉ có một bóng 
đèn điện trêo ở giữa. 

Hai vợ chồng người cháu đêm người ông về nuôi trong 
nhà từ ngày ổng ra tù cách đây hơn bảy năm… 

Thêo lời kể lại của người cháu thì “ông chú” ngày xưa là 
một nhà doanh thương - đại doanh thương - Ổng độc quyền 
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nhập cảng vỏ ruột xê gắn máy, xê hơi, xê máy cày. Ổng có mấy 
kho hàng lớn ở Khánh Hội, một văn phòng ba từng lầu ở Chợ 
Cũ, một vi-la to ở đường Phan Thanh Giản và một vi-la vừa 
vừa nằm khuất trên một đồi thông ở Đà Lạt. Vợ và hai con 
ổng đều ở bên Pháp để làm một “đầu cầu” bên đó. Còn bên 
này ổng có một bà nhỏ lo về giao tế, xã hội và nhân viên. Lâu 
lâu, ổng bay qua Âu Châu thăm vợ con và làm việc với các 
hãng chánh ở bên đó. 

Ổng nhiều thế lực lắm. Người cháu nói:”Hồi đó, tôi đang 
làm thợ may cho nhà may X thì bị động viên. Vậy mà ổng kéo 
tôi ra cái rẹt! Có điều làm tôi không hiểu là ổng như vậy mà 
trong nhà ổng nuôi Việt Cộng không. Ngay như cái nhà trên 
Đà Lạt mà ổng dùng cho mấy ông lớn mượn, từ anh quản gia 
đến chị bếp đến mấy người làm vườn đều là cán bộ Việt cộng 
ráo. Ổng nuôi họ như vậy cho đến năm 1973 họ mới lần lượt 
rút đi …”. 

Hồi tháng tư 1975, ổng không di tản. Còn nói: ”Cách 
mạng chớ bộ ăn cướp giết người đâu mà sợ!”. Sau đó mấy 
người ổng nuôi có về thăm, ổng cũng đãi đằng hậu hỉ. Vậy mà 
khi cách mạng “đánh tư sản mại bản”, ổng cũng bị “đánh” tơi 
bời, tài sản bị tịch thâu hết còn bị đi tù cải tạo nữa. Vợ lớn của 
ổng chết ở bên Pháp, bà vợ nhỏ đi chui rồi mất tích ở biển 
Đông. Còn hai đứa con, sau này có người quên từ Paris về cho 
biết, đã phung phí hết tiền của mà ổng đã để cho họ bên đó 
rồi dọn nhà đi mất. Thành ra đi thăm nuôi ổng chỉ còn có vợ 
chồng người cháu thợ may… 

Khi ông chú được thả ra khỏi tù - nghĩa là Nhà Nước xét 
thấy ổng đã hoàn toàn được cải tạo - ổng đã trở thành một 
người khác: một người mất trí! Người cháu nói: “Hồi đêm 
ổng về ở với tụi tôi, tôi cũng ngại. Sợ ổng chê. Nhưng rồi ổng 
vẩn ở tự nhiên, không phàn nàn gì hết, tụi tôi cũng mừng. Rồi 
lo không biết chịu đựng ổng nổi không. Nhưng rồi thấy ổng 
không có điên loạn như những người điên khác nên tụi tôi 
cũng yên tâm. Ổng không nói gì hết, tối ngày bắc ghế ngồi 
dưới mái hiên hút thuốc đọc sách hoặc ngồi cả giờ nhìn 
đường hẻm như người ta châm chú coi ti-vi! Vậy mà lâu lâu 
ổng cũng nói nhiều câu làm mình ngạc nhiên tưởng như ổng 
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là người bình thường. Khi mình thử hỏi tiếp, khơi lại thời cũ 
thì ổng lại ngẩn ngơ. Thấy tội nghiệp! Thiệt ra, người ta chỉ 
thấy ổng điên là khi nào ổng đi bươi đống rác, cứ hai ba hôm 
là ổng đi bươi…” 

Và như vậy, “ông Đại Doanh Thương” đó bây giờ ngồi 
bươi đống rác giống như ổng bươi lại dĩ vãng của ổng, một dĩ 
vãng mà rác rến vun đầy. Ổng đâu biết rằng, đối với Nhà 
Nước cách mạng, ổng cũng chỉ là một thứ rác rến mà Nhà 
Nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn không kém …            

Tiểu Tử 
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"Thằng  đi  mất  biệt !" 
 Tiểu Tử 

 
 

  Sáng nào, nếu trời không mưa, bà Hai cũng vắt cái 

khăn rằn lên vai, chụp cái nón lá đã tưa vành lên đầu, xách 
giỏ trầu đi ra phía vàm rạch trèo lên mô đất cao, ngồi chồm 
hổm vừa nhai trầu vừa nhìn qua bên kia sông, nhìn miết. 

Mô đất nầy, cách đây hơn ba mươi năm - hồi thời kháng 
chiến chống Tây – chính tay bà và đồng bào trong xóm đã đắp 
lên làm ụ súng cho du kích bắn tàu Tây chạy ngoài sông Cái. 
Hồi đó, mô đất cao lắm. Bây giờ nó đã mòn lần nhưng vẫn còn 
đủ cao để bà Hai, dầu ở vị trí ngồi, vẫn nhìn thấu tuốt qua bên 
kia sông. Bên kia sông là quận Gò Kêo, ở đó có sở cao su của 
Năm Lượm, êm út của bà. Bà còn nhớ rõ như in : “ Hồi nẳm, 
thằng Lượm làm cặp-rằng trong sở cao su của thằng tây Mi-
Sên. Kế đến tây rút đi –đâu hồi một ngàn chín trăm năm mấy 
gì đó- thằng Mi-Sên kêu bán rẻ lại cho thằng Lượm. Thằng 
hên ! Nó bán đi phần ruộng ông già để lại cho nó rồi chạy 
thêm mớ nợ, mua trọn gói sở cao su ! Vậy rồi nó giàu ngang, 
mới tức cười ! ” Thường thì kể đến đây bà Hai hay ngừng lại 
để xỉa cục thuốc qua lại mấy lần rồi mới nói tiếp ; “ Bây coi ! 
Hồi thời ông gì đó, chỉ có Út Lượm là sắm được chiếc ca-nô 
tổ chảng, chạy lên chạy xuống tỉnh hà rầm. Lâu lâu còn cho 
mấy ông lớn mượn đi bắn lê lê nữa ! Hồi ông nhà tao còn 
sống, nó hay lái ca-nô qua đây nhậu với ổng. Mẹ ! Mỗi lần ca-
nô nó vô tới đầu vàm rạch là nó hú còi nghê điếc con ráy, còn 
làm nổi sóng cho nước phóng lên bờ, bà con trong xóm ai 
cũng hay là có ông Út qua ! ” Bà thường ngừng ở đây để cười 
khịt khịt mà nghê sung sướng ở trong lòng, bởi vì trong ba 
thằng êm trai, bà Hai thương thằng êm út nầy nhứt. Bà hay 
nói : “Thằng Lượm tuy ít học hơn hai anh của nó nhưng bụng 
dạ nó tốt lắm. Ăn ở có nhơn nên dân thợ trong sở cao su ai 
cũng thương. Hồi giàu lên rồi, nó cũng không quên ai hết. 
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Như anh Ba của nó đi tập kết đâu tuốt ngoài bắc viết thơ về 
gởi gắm hết người nầy tới người kia cho nó, vậy mà nó cũng 
lén nuôi đàng hoàng. Còn thằng anh Tư của nó thêo bên vợ 
làm thầy giáo ở Cần Thơ muốn mở trường tư thục gì gì đó, 
nó cũng mang tiền xuống giúp. Thằng tốt !” 

Trong làng Bình Quới nầy ai cũng biết vụ bà Hai ngày 
ngày ra ngồi trên mô đất nhìn miết qua bên kia sông. Chuyện 
xảy ra sau ‘giải phóng’, từ ngày người con trai út của bà, tên 
Trực, ở Sài Gòn về thăm bà và để cho hay là vợ con của Trực 
đã thêo tàu hải quân di tản rồi, còn Trực thì phải lo khai báo 
với chánh quyền mới để có giấy tờ hợp lệ bởi vì Trực là sĩ 
quan của chế đõ cũ. Trực nói : “ Chừng có giấy tờ, con về đây 
ở với má. Chắc chừng vài ba bữa nửa tháng, hà ! ” Nghê vậy, 
bà Hai rất vui, têm trầu ăn liền liền ! Bà nói : “ Tao chỉ có hai 
thằng con, mà Trời thương, thằng nào cũng được hết. Thằng 
Cang -thằng lớn- đi lính quốc gia. Nghê nói nó đánh giặc gan 
lỳ. Vậy mà không bao giờ nó nói động tới thằng cậu Ba nó ở 
ngoài kia. Còn thằng Trực - thằng út – thì thông minh học giỏi, 
vậy mà sau khi anh hai nó chết trận ở Công-tum Công-tiết gì 
đó, nó đang học đại học cũng bỏ học đi lính nói để trả thù cho 
thằng anh ! ” Bà hay ngừng một chút rồi mới nói tiếp, như để 
kết một câu chuyện : “ Bây giờ thì hết giặc rồi. Vài bữa thằng 
Trực về đây, tao sẽ chỉ nó lo chăm sóc cây trái vườn tược thế 
cho con Tư để con nhỏ còn đi lấy chồng chớ ! ” Nói như vậy 
bởi vì mấy năm gần đây, từ ngày ông Hai nằm xuống, bà Hai 
hay ngã bịnh bất thường nên người êm bà con ở bên quận 
gởi đứa con gái là cô Tư – ba mươi tuổi, chưa chồng – qua ở 
với bà để lo cơm nước vườn tược v v… Cô Tư kêu bà bằng Dì. 

Sau khi Trực trở về Sài Gòn, một hôm, đò ngang từ bên 
quận Gò Kêo qua làng Bình Quới ngừng lại trước nhà bà Hai 
thả xuống một ông già lưng mang ba-lô, ốm nhom đên thui 
đầu bạc trắng. Người lái đò chỉ tay nói lớn : “ Ông đi thẳng vô 
trong, cái nhà gạch nền đúc đó, đó ! ” Nghê lao xao, cô Tư nói : 
“ Dì Hai ! Dì Hai ! Có ai kìa ! ” Bà Hai nhêo mắt nhìn : má bên 
trái của ông già có một nút ruồi với một sợi râu lăng quăng. 
Bà rớt nước mắt : “ Mầy còn sống hả Ba ? ” Vậy là hai chị êm 
gặp lại nhau, vẫn nhìn ra được nhau sau hơn hai mươi năm 
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xa cách ! Út Lượm hay tin cũng xách ca-nô chạy qua thăm anh 
Ba, tủi tủi mừng mừng. Cô Tư dầu chưa biết ‘ Cậu Ba ‘ là ai 
nhưng trước cảnh gặp nhau đó, cô cũng nghê xúc động nước 
mắt chảy quanh….Sau đó, để hàn huyên cho đã, nên ông Ba 
dự trù ở lại chơi thêm năm bảy hôm. 

Bữa nọ lối mười giờ sáng, có tiếng ca-nô chạy xộc vô 
rạch. Thằng Kiên, con Út Lượm, u vào nhà, vừa thở vừa nói : 
“ Con qua rước bác Ba về can thiệp gắp vụ nầy : họ đang kiểm 
kê để tịch thâu sở cao su ở bển đó ! ” Ông Ba cười : “ Bây làm 
gì như Mỹ bỏ bom vậy ? ” Rồi quay qua bà Hai : “ Chị để êm 
qua bển một chút. Êm nói mấy tiếng rồi về, hà ! Biểu con Tư 
nó nấu cho êm miếng cháo gà ăn chơi ! ” Rồi ông xuống ca-nô 
qua quận. Bà Hai ở nhà đợi êm. Càng lúc càng trưa, rồi đứng 
bóng, rồi xế bóng. Chừng đó mới thấy một chiếc xuồng nhỏ, 
với tiếng giầm khua nước lách chách, đâm đầu vào chân cầu 
thủy tạ trước nhà, ông Ba lò dò bước lên. Bà Hai và cô Tư 
chạy ra bươn bả : “ Ủa ! Sao vậy cậu Ba ? Còn ca-nô đâu ? ” 
Ông Ba lắc đầu : “  Tụi nó kiểm kê luôn rồi ! ” Bà Hai thở hắt 
ra : “  Còn thằng Út ! ” Ông Ba cười như mếu : “ Nhờ nó có 
công nuôi cách mạng nên mấy đồng chí đó giữ nó lại làm 
trong tổ kế hoạch, làm tổ viên thôi nhưng cũng có lương. ” Bà 
Hai phun cốt trầu nghê cái phẹt : “ Hứ ! Đồng chí với đồng 
rận ! Lương với lậu ! ” Bà ngừng ở đó, nhai miếng trầu trong 
miệng như nhai cái tức ở trong lòng. Một lúc, bà mới nói : “ 
Tao tưởng mầy đi thêo tụi nó mấy chục năm để làm được cái 
giống gì, té ra mầy cũng trớt quơ cũng bạch tuộc như mấy 
thằng cô hồn trôi sông lạc chợ chớ có hơn gì đâu ? Hỏi chớ 
mầy đi thêo tụi nó chi lâu vậy ? ” Ông Ba đốt điếu thuốc rồi 
ngồi bập liên miên, làm như khói thuốc có thể chê cho ông đỡ 
ê mặt ! Bà Hai xỉa cục thuốc qua lại, ấn mạnh vô răng như 
muốn kỳ cọ cho cái ‘lớp tức’ nó bong ra ! Một lúc sau, bà nói 
với cô Tư, giọng thật trầm tĩnh : “  Tư ! Mầy đẩy xuồng trong 
xẽo ra đưa cậu Ba qua sông, đi ! ” Cô Tư nhìn bà, ngạc nhiên. 
Nhưng người ngạc nhiên nhứt là ông Ba. Ông nuốt nước 
miếng rồi mới nói được : “ Bộ chị đuổi êm hả chị Hai ? ” Bà 
Hai tằng hắng : “ Tôi đâu có đuổi !Ai mà dám đuổi cách mạng ! 
Tôi… mời cậu ra khỏi nhà, chớ ở lại đây, thiên hạ cười tôi thúi 
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mặt sao cậu ? ” Ngần ngừ một chút như định nói gì, nhưng rồi 
ông Ba lẳng lặng xách ba-lô cuối đầu đi thẳng ra bờ rạch, 
bước xuống xuồng mà nghê như trời đất ngã nghiêng chao 
đảo….  

Thằng êm đi rồi, bà Hai như người mất hồn. Tối ngày 
làm thinh, ngồi bó gối trên bộ ván nhỏ kê ngoài hàng hiên, 
vừa ăn trầu liên miên vừa nhìn đăm đăm ra phía rạch như 
đợi như chờ cái gì. Thấy kỳ, cô Tư hỏi : “ Bộ đợi ai sao dì Hai ? ” 
Một lúc, bà mới trả lời : “ Tao đợi thằng Trực ! Nó nói nó đi 
năm ba bữa gì đó là về. Vậy mà đã hơn con trăng rồi sao hổng 
thấy bóng dáng gì hết ” Rồi bà lầm bầm : “ Thằng ! Đi mất 
biệt ! ” Cô Tư nói : “  Con nghê nói… ” Rồi ngừng ngang. Cô 
định nói là cô có nghê nói sĩ quan chế độ cũ đều bị đi cải tạo, 
chắc giống như đi ở tù… nhưng cô sợ dì Hai hết hồn nên cô 
bỏ lửng câu nói. Trong nhà, ngoài cô Tư ra, ông Út Lượm – 
lúc nầy lâu lâu chèo xuồng qua thăm chị Hai – cũng biết vụ 
‘cải tạo’ nhưng ông không dám nói cho bà chị biết. Vì vậy, bà 
Hai cứ ngày ngày ngồi đợi thằng con. Và trách : “Thằng đi mất 
biệt !” 

Mới đầu, bà còn ngồi chờ trên bộ ván hàng hiên. Thời 
gian sau, khi trời nắng ráo, bà hay đi tuốt ra ngoài vàm rạch 
lên ngồi trên mô đất để có thể nhìn thẳng qua bên kia sông. 
Như vậy, ‘ khi nào thằng nhỏ nó về, mình thấy nó từ đằng xa, 
nó có đi đò, trong đám đông mình cũng nhìn ra được nó liền 
hà !’. Vậy rồi ngày ngày bà ra ngồi trên mô đất, như một pho 
tượng. Thiên hạ trong làng đi ghê đi xuồng ngang qua, có hỏi 
thì bà trả lời, lúc nào cũng chỉ có một câu : “ Ợ… Tao đợi thằng 
đi mất biệt ! ” Không ai ngừng lại để hỏi tiếp coi ‘ Thằng đi 
mất biệt ’ là ai ? Riết rồi thành quên nên lâu lâu nghê có người 
chèo ngang qua hỏi cho lấy có : “Đợi thằng đi mất biệt hả bà 
Hai ?” Rồi đi tuốt… 

Cái mô đất bà ngồi, bây giờ láng cón. Cỏ dại chỉ mọc cao 
ở dưới chân, bao quanh giống như một hàng rào. Người mẹ 
đợi con đó ngã bịnh rồi chết, hai năm sau. Bà nhắm mắt mà 
trong lòng chắc vẫn trách thằng con sao đi mất biệt. Lúc hấp 
hối, bà Hai còn rán thều thào : “Bây chôn tao ở đầu vàm cho 
tao thấy thằng Trực trở về….”  
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* * *  

‘ Thằng đi mất biệt ’ được thả về sáu năm sau, nhờ học 
tập tốt. Đi đón Trực ở bến xê đò quận Gò Kêo là ông Ba và 
ông Út. Ông Út, vì rầu sự nghiệp nên già khú, vẫn là công 
nhân nhà máy cao su. Ông Ba về thọ tang bà Hai rồi ở lại 
luôn Bình Quới để giữ ‘đất đai ông bà’ kẻo ‘mấy thằng ác 
ôn nó quên thói côn đồ đớp hết của người ta’, ổng nói như 
vậy ! Bây giờ, ông Ba hay cười gằn, cầm cây rựa quơ 
quơ :  “Tụi nó có muốn vô nhà nầy phải bước qua xác của 
tao, nè !” 

Hai ông đưa Trực ra đầu vàm thăm mả bà Hai nằm 
cách mô đất không xa. Sau khi thắp nhang vái lạy, ông Ba 
kể cho Trực nghê chuyện bà Hai ngày ngày ra ngồi trên mô 
đất để trông ‘ thằng đi mất biệt ’. Trực ngồi thụp xuống, úp 
mặt vào hai tay khóc ngất. Ông Ba chấp tay nói như nói 
trước mặt người chị : “ Chị Hai ơi ! Thằng đi mất biệt của 
chị, nó về rồi nè ! ” Bỗng, mặt ông nhăn nhúm lại, giọng 
ông cao lên : “ Mà… thằng Trực đâu phải là thằng đi mất 
biệt đâu, chị Hai ! ” Rồi ông nấc lên, vứa đấm vào ngực vừa 
la lớn : “ Êm mới là thằng đi mất biệt đây, chị Hai à ! ” Ông 
quì xuống ôm lấy mộ bia, gục đầu lên đó, nức nở. Cái đầu 
tóc trắng lắc qua lắc lại, nói lên tâm tư của một người 
không tìm ra đáp số cho bài toán khó. 

Ông Út khom xuống, đặt tay lên vai anh bóp nhẹ : 
“ Anh Ba à ! Anh nói được như vậy là anh đã thấy con 
đường về rồi đó, anh Ba ! ” 

Tiểu Tử 
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Chuyện di tản 1975 
Tiểu Tử  

 

Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng tư 

1975 nên không biết cảnh di tản ở Sài gòn ra làm sao. Mãi 
đến sau nầy, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xêm truyền hình mới 
biết ! 

Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng 
chia xẻ…  

Chuyện 1 

Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, 
kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía chiếc cầu 
thang dẫn lên bong một chiếc tàu cao nghều nghệu. Cầu 
thang đầy người, xô đẩy chên lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gổ 
nhau… ồn ào. Trên bong tàu cũng đầy người lố nhố, giành 
nhau chồm lên bê tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến, 
miệng la tay quơ ra dấu chỉ trỏ… cũng ồn ào như dòng người 
trên cầu thang ! 

Giữa cầu thang, một bà già. Máy quay phim zoom ngay 
bà nên nhìn thấy rõ : bà mặc quần đên áo túi trắng đầu cột 
khăn rằn, không mang bao bị gì hết, bà đang bò nặng nhọc 
lên từng nấc thang. Bà không dáo dác nhìn trước ngó sau hay 
có cử chi tìm kiếm ai, có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía 
sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó ! Thấy vậy, một 
thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, 
xóc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp.  

Chuyện chỉ có vậy, nhưng sao hình ảnh đó cứ đeo theo tôi từ 
bao nhiêu năm, để tôi cứ phải thắc mắc : bà già đó sợ gì mà 
phải đi di tản ? con  cháu bà đâu mà để bà đi một mình ? rồi 
cuộc đời của bà  trong chuỗi  ngày còn lại trên xứ định cư ra 
sao ? còn cậu thanh niên đã làm môt cử  chỉ đẹp – quá đẹp – 
bây giờ ở đâu ?... Tôi muốn gởi đến người đó lời cám ơn chân 
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thành của tôi, bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên 
quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó, cho dù ở trong một hoàn 
cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng tư 
1975…  

Chuyện 2 

Cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn 
ông tay ôm bao đồ to trước ngực, cõng một bà già tóc bạc 
phếu lất phất bay thêo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, 
mặc quần đên áo bà ba màu cốt trầu, tay trái ôm cổ người 
đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nép má trái lên vai người 
đàn ông, mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim. Nhờ máy 
zoom vào bà nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà, trái 
ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh !  

Lên gần đến bong tàu, bỗng bà già vuột tay làm rơi cái 
nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn thêo cái nón đang 
lộn qua chao lại trước khi mất hút về phía dưới. Rồi bà bật 
khóc thảm thiết… 

Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi, yên chí ra đi, 
vì bà mang theo một vật mà bà xem là quí giá nhứt, bởi nó quá 
gần gũi với cuộc đời của bà : cái nón lá ! Đến khi mất nó, có lẽ 
bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cái nón lá 
đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà, hỏi sao bà không 
xót xa đau khổ ? Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già đó 
vô cùng. Tôi hy vọng, về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được 
một cái nón lá để mỗi lần đội lên bà sống lại với vài ba kỷ niệm 
nào đó, ở một góc trời nào đó của quê hương…  

Chuyện 3 

Cũng trên bến tàu nầy. Trong luồng người đi như chạy, 
một người đàn bà còn trẻ mang hai cái xắc trên vai, tay bồng 
một đứa nhỏ. Chắc đuối sức nên cô ta quị xuống. Thiên hạ 
quay đầu nhìn nhưng vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô ta 
như tránh một chướng ngại vật nguy hiểm ! Trong sự ồn ào 
hỗn tạp đó, bỗng nghê tiếng được tiếng mất của người đàn 
bà vừa khóc la vừa làm cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô 
ta ốm nhom, đầu chờ vờ mắt sâu hõm, đang lả người về một 
bên, tay chân xụi lơ. Người mẹ - chắc là người mẹ, bởi vì chỉ 
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có người mẹ mới ôm đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy để 
cùng đi di tản, và chỉ có người mẹ mới  bất chấp cái nhìn bàng 
quan của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy - người 
mẹ đó quýnh quáng ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục van 
lạy cầu khẩn. 

Bỗng, có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy. Họ 
dừng lại, khom xuống hỏi. Rồi họ ngồi thụp xuống, một anh 
rờ đầu rờ tay vạch mắt đứa nhỏ, họ nói gì với nhau rồi nói gì 
với người đàn bà. Thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh 
niên. Anh nầy bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình rồi vén áo đưa 
lưng đứa nhỏ cho anh kia xêm. Thằng nhỏ ốm đến nỗi cái 
xương sống lồi lên một đường dài… 

Anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào, bắt 
đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội. 

Thiên hạ vẫn rần rần hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về 
hướng cái cầu thang, có vẻ hốt hoảng. Họ quay qua người đàn 
bà, nói gì đó rồi đứng lên, bồng đứa nhỏ, vừa chạy về phía cầu 
thang vừa cạo gió ! Người mẹ cố sức đứng lên, xiêu xiêu 
muốn quị xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa 
con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua, dừng lại nhìn, rồi như hiểu 
ra, vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng xóc lên đi nhanh nhanh 
thêo hai chàng thanh niên, cây súng anh mang chéo trên lưng 
lắc la lắc lư thêo từng nhịp bước…. 

Viết lại chuyện nầy, mặc dù đã hơn ba mươi năm, nhưng 
tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn 
khỏi, cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an 
vui tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ 
nhiên, bây giờ, tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện 
cảm !  

 

Chuyện 4 

Cũng trên bến tàu. Cầu thang đã được kéo lên. Trên tàu 
đầy người, ồn ào. Dưới bến vẫn còn đầy người và cũng ồn ào. 
Ở dưới nói vói lên, ở trên nói vọng xuống, và vì thấy tàu sắp 
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rời bến nên càng quýnh quáng tranh nhau vừa ra dấu vừa la 
lớn, mạnh ai nấy la nên không nghê được gì rõ rệt hết ! 

Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi 
đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một 
thằng nhỏ cỡ chín mười tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày 
ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên 
xá xá nhiều lần như van lạy người trên tàu, gương mặt sạm 
nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn. Bỗng trên tàu thòng 
xuống một sợi thừng cỡ nửa cườm tay, đầu dây đong đưa. 
Mấy người bên dưới tranh nhau chụp. Người đàn ông nắm 
được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang êo ếch thằng 
nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho bên trên. Thằng nhỏ được 
từ từ kéo lên, tòn tên dọc thêo hông tàu. Nó không la không 
khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua một 
bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn thêo, 
đưa tay ra dấu như muốn nói : “ Đi, đi ! Đi, đi ! ”. Rồi, mặt ông 
bỗng nhăn nhúm lại, ông úp mặt vào hai tay khóc ngất ! Bấy 
giờ, tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang tòn tên trên 
kia… Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, 
nhưng sao tôi cũng nghê ứa nước mắt ! 

Không biết thằng nhỏ đó – bây giờ cũng đã trên bốn mươi 
tuổi -- ở đâu ? Cha con nó có gặp lại nhau không ? Nếu nó còn 
mạnh giỏi, tôi xin Ơn Trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng 
nầy… 
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Giọt mưa trên tóc 
Tiểu Tử 

 

 

Đường Hai Bà Trưng. Chiều. Một trai một gái tuổi độ 

17, 18, đạp xê về hướng Tân Định, đi song song. Bỗng, trời 
nổi gió ào ào rồi mây đên kéo về vần vũ. Mọi người đều hối 
hả, đi như chạy, để tránh mưa. Đứa con trai giục: 

- Đạp lẹ lên Kim! Qua khỏi đoạn này mới có chỗ đụt. 

Đứa con gái gật đầu, chồm lên nhấn mạnh bàn đạp, 
nhưng chỉ vài phút sau mưa đã rơi lắc rắc xuống hai đứa làm 
chúng nó cười lên hăng hắc, cái cười hồn nhiên thanh thoát 
khi thấy mình bị mưa đuổi kịp, cái cười còn nguyên nét trẻ 
con trong trò chơi “cút bắt”! Chúng nó vội tấp vào mái hiên 
một tiệm giày. Sau khi dựng xê đạp lại ngay ngắn, Kim nhìn 
bạn, hơi ân hận: 

- Tại Nghĩa đợi Kim mới bị mưa ướt đó. Phải hồi nãy Nghĩa 
đạp đi trước thì đâu có sao? 

Đứa con trai tên Nghĩa vừa nhìn quanh vừa trả lời, người 
hơi lắc qua lắc lại giống như cành cây đong đưa trong cơn gió 
thoảng: 

- Mình đi chung mà Kim. 

Nghê bạn nói, Kim yên lặng nhìn ra mưa mà nghê lòng 
thật ấm cúng. Sự nhạy cảm của người con gái ở tuổi đó đã 
giúp Kim nhận thấy một tình yêu nho nhỏ đang nhên nhúm 
giữa hai đứa, một “cái gì” vừa nhẹ nhàng vừa tinh khiết, mà 
lại vừa thật là rung động. Một “cái gì” cứ bắt phải cần có nhau; 
một “cái gì” cứ bắt phải nghĩ đến nhau. Một “cái gì”... Một “cái 
gì”... Không biết nữa! Kim cảm thấy nóng hai vành tai. Kim 
nhìn xuống chiếc áo bà ba trắng đang dán vào người từng 
mảng nhỏ. Tự nhiên, Kim khoanh tay lại chê ngực, rồi tự 
trách thầm: “Phải nghê lời má đội nón thì bây giờ đã có cái gì 
để ôm cho đỡ ngượng. Con gái gì mà đi đâu cũng đầu trần! 
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Cho đáng...”. Thật ra, Kim thấy đội nón bực bội quá, cứ nghê 
ngứa ngáy trên đầu như mấy ngày chưa gội và sau đó khi lấy 
nón ra tóc cứ như bị dán kêo nằm nhẹp xuống coi thật 
chướng mắt. Cho nên, thảng hoặc có đi đâu với má thì Kim 
cầm thêo cái nón lá cho khỏi bị rầy, kỳ dư là đi đầu trần – dù 
đi học hay đi lao động cũng vậy. Thành ra, tóc Kim bồng lên 
thật đẹp, đên huyền xõa xuống ngang vai, chao qua chao lại 
khi Kim nghiêng đầu và lúc nào cũng tự do phất phơ thêo 
chiều gió. Mấy thằng bạn cùng lứa – nhứt là Nghĩa – thường 
hát ghẹo: “Nắng lên, gió lên cho tóc êm bồng...” Và Kim thấy 
hãnh diện với “mái tóc êm bồng”  đó. 

Cơn mưa thật lớn. Vỉa hè, mặt đường... đều lai láng nước. 
Làm như là nước từ dưới đất dâng lên! 

Bên kia đường là nhà thờ Tân Định với bức tường cao 
kéo dài. Bên này, chỗ nào có mái hiên là có người đứng đụt. 
Cách chỗ hai đứa đứng vài căn phố là tiệm nước mà phía 
trước là chiếc xê mì với hàng ghế đẩu đứng trong mưa chờ 
khách. 

Mái hiên chỗ hai đứa đụt bỗng nghiêng triền qua một 
bên, đổ ào nước xuống như một dòng thác. Không bảo nhau 
mà cả hai đứa cùng nhảy lùi vào trong và cùng đứng về phía 
mái hiên không đổ nước. Khoảng trống không bị ướt dưới 
mái hiên bây giờ thu hẹp lại chỉ còn một góc nhỏ vừa đủ cho 
hai đứa đứng. Không đứng sát vào nhau, nhưng đứng thật 
gần nhau... 

Nghĩa quay nhìn phía sau: cửa lưới sắt tiệm giày đóng 
im lạnh ngắt. Bên trong tủ kiếng, kệ hàng trống bốc, bụi đầy. 
Nhìn sang Kim, Nghĩa nói: 

- Kim biết không? Ông chủ tiệm giày này đã đưa gia đình vượt 
biên cách đây ba bốn tháng... 

- Sao Nghĩa biết? 

Kim ngạc nhiên, bởi vì nhà Nghĩa ở xóm Chi Lăng, còn 
đây là chợ Tân Định. 

Nghĩa chỉ tay sang nhà thờ: 

- Con nhỏ êm của Nghĩa học ở trường nhà thờ bên kia. 
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Chiều nào Nghĩa cũng tới đón nó. Trong khi chờ đợi, 
nghê mấy anh xích lô nói chuyện với nhau mới biết. 

- Họ đi thoát không? 

- Không biết nữa. Mà không phải có tiệm giày đi thôi đâu. 
Cả dãy phố này đều lần lượt chui hết. Cho nên nhà nào nhà 
nấy đóng cửa im ỉm, Kim thấy không? Nhà Nước tịch thâu lâu 
rồi sao không thấy cấp cho ai hết. 

Kim nhìn ra mưa, bâng khuâng: 

- Không biết họ đi có thoát không? 

Im một lúc, bỗng Nghĩa ngập ngừng hỏi nhỏ: 

- Gia đình Kim có định... có định... đi không Kim? 

Kim nhìn bạn, nửa ngạc nhiên, nửa dò xét. Rồi khi thấy 
không có gì khác lạ trên gương mặt của người bạn trai, Kim 
thở dài nhìn ra mưa: 

- Gia đình Kim mà đi đâu, Nghĩa! Chạy gạo hằng ngày thì lấy 
vàng đâu mà đi chui? 

Nghĩa bối rối, người hơi lắc lư: 

- Thì... hỏi là hỏi vậy thôi, chớ Nghĩa cũng biết... 

Ba của Kim làm thầy giáo. Hồi thời “ngụy”, bị động viên, 
rồi chạy chọt được biệt phái trở về đi dạy học – để khỏi đi 
đánh giặc. Qua trào Việt Cộng, hai chữ “biệt phái” đã làm cho 
họ nghi là CIA nên bắt đi học tập từ đó đến giờ. Ở nhà, má và 
chị Hai của Kim chạy ngược chạy xuôi lảnh đồ về may để nuôi 
năm miệng ăn và góp nhóm chút đỉnh để lâu lâu đi thăm ba 
của Kim một chuyến. Cho nên, nói chuyện “lo đi vượt biên” 
cũng như chuyện xuống biển mò trăng... 

Bên gia đình Nghĩa cũng không hơn. Ngày xưa, ba Nghĩa 
làm kế toán ngân hàng, bây giờ đan giỏ chầm nón ở tổ “Mây 
Trê” Phú Nhuận với má Nghĩa. Hai ông bà sáng đi tối về, đèo 
nhau trên xê đạp. Nghĩa và con nhỏ êm đi học, tối về dán bao 
giấy bỏ mối cho mấy bà ngoài chợ gói hàng. Bữa cơm gia đình 
thường là tương chao hoặc ba  cái trứng luộc dầm nước mắm. 
Chuyện “vượt biên” đúng là chuyện mò trăng đáy biển! 
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Bỗng Kim nhìn Nghĩa, một thoáng tinh ranh nằm trong 
ánh mắt: 

- Còn Nghĩa? Có tính đi không? 

Nghĩa phì cười, miệng rộng huệch: 

- Kim trả thù hả? 

Kim cười bằng mắt, nhái lại câu của Nghĩa khi nãy, người 
cũng nhẹ lắc lư: 

- Thì... hỏi là hỏi vậy thôi. 

Không bảo nhau mà cả hai cùng phá lên cười, cái cười 
chê giấu sự sung sướng bên trong của mỗi đứa, cái cười của 
những người cùng cảnh ngộ gặp nhau, cái cười không phải 
của niềm vui mà là của sự an ủi. Rồi chúng nó nhìn nhau một 
thoáng, trước khi quay nhìn đi nơi khác để cảm thấy thật gần 
gũi nhau vô cùng. 

Mưa thôi ồ ạt nhưng vẫn chưa dứt hột thì nửa vùng trời 
đã hé nắng ở đằng kia. Ánh nắng xiên xiên thật sáng, thật 
trong làm như vừa được mưa lau sạch  bụi! Nắng chiều mà 
giống như nắng sáng. 

Nắng xuyên mưa đổ xuống chỗ Kim và Nghĩa, giống như 
vệt đèn pha sân khấu. Nghĩa nhìn Kim đứng trong vùng ánh 
sáng đó bỗng nhớ tới vở kịch thần thoại Liên Xô mà hai đứa 
đóng trong trường cách đây mấy tháng, trong đó Nghĩa làm 
người cùng khổ còn Kim là bà tiên áo trắng, mái tóc đầy kim 
tuyến lấp lánh như kim cương. Bây giờ, những giọt mưa đọng 
lại trên tóc Kim cũng lấp lánh như kim cương trong tia nắng 
chiều nghiêng chụp xuống. Đẹp quá! 

Kim chợt bắt gặp cái nhìn ngây dại của bạn, nóng bừng 
hai tai. 

- Nhìn gì kỳ vậy Nghĩa? 

Nghĩa giật mình, người hơi lắc lư: 

- Nghĩa đang nhìn mấy giọt nước trên tóc Kim. Nó... Nó... 
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Kim mỉm cười, lắc mạnh đầu mấy cái rồi đưa hai tay vuốt 
tóc tém vào ót. Tóc được gom lại, dính vào nhau thành một 
cái đuôi cong cong. 

Nghĩa tiếp: 

- Nó giống như kim cương. Thật giống kim cương. Uổng quá! 

- Cái gì uổng? 

Kim ngạc nhiên hỏi. Nghĩa đang tiếc rẻ hình ảnh đẹp của 
Kim khi nãy với những giọt mưa trên tóc, bất ngờ bị hỏi vặn, 
không biết phải trả lời làm sao. Nghĩa đưa tay gãi ót, chặc 
lưỡi: 

- Thì... 

Mắt Nghĩa bỗng sáng lên, mặt hí hửng. Một ý nghĩ vừa 
thoáng qua trong đầu, Nghĩa chụp lấy như người sắp chết 
đuối chụp lấy cái phao: 

- Uổng quá chớ! Nếu là kim cương thiệt thì Kim dư sức đưa 
gia đình đi vượt biên rồi. 

Rồi Nghĩa cười lên ha hả, cái cười của người vừa thoát 
nạn. Kim cũng cười thêo bạn, nhưng cười vì cái ý nghĩ ngộ 
nghĩnh bắt nguồn từ những giọt mưa trên tóc. 

Trời cũng vừa hết mưa. Đường phố khi nãy vắng tanh, 
bây giờ đầy người trở lại. Làm như mưa ngừng cho nước rút 
xuống để rừng người mọc lên! Nghĩa và Kim nhập vào đoàn 
người đạp xê về ngã Phú Nhuận. Không khí sau mưa mát 
rượi. Hai đứa đều có cảm giác như mặt mũi mình vừa được 
rửa sạch trong cơn mưa. 

Đến ngã tư Phú Nhuận, Nghĩa vẫy tay chào bạn: 

- Thôi, “byê” nghê Kim. 

Rồi cắm đầu đạp nhanh về hướng Gia Định trong lúc Kim 
quẹo sang trái để về cổng Phi Long. 

*** 

Sau bữa cơm tối, ba gọi Nghĩa và con nhỏ êm vào buồng, 
kéo ngồi xuống chiếc chiếu trải dưới đất, vẻ nghiêm trọng, 
thấp giọng nói: 
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- Hổm rày ba má giấu tụi con. Bây giờ, tới lúc phải cho tụi con 
biết. Khuya nay mình vượt biên. 

Nghĩa cảm thấy choáng váng mày mặt, mồ hôi đổ ra như 
tắm. Trước mắt Nghĩa bỗng là một khoảng trống không mơ 
hồ. Nghĩa không còn thấy ba. Nghĩa không còn thấy êm. 
Nhưng Nghĩa còn loáng thoáng nghê tiếng ba nửa xa nửa gần: 

- Ba sẽ chở má. Nghĩa chở êm. Mình đạp xuống cầu Kinh, bỏ 
xê ở nhà bác Tám rồi băng ruộng ra bờ sông cách đó chừng 
năm trăm thước. Ghê chờ ở đó. Tụi con đừng đêm gì thêo hết. 
Cứ đi tay không như mình đi thăm bác Tám vậy. Hiểu chưa? 

Nghĩa gật đầu như người máy, nhưng Nghĩa không hiểu. 
Thật tình không hiểu! Ba má vẫn hay than vắn thở dài: “Phải 
chi nhà mình có chút đỉnh gì để liều một chuyến vượt biên 
như thiên hạ coi ra sao”. Khi gặp bạn bè, ba thường chép 
miệng: “Tôi mà biết bị kẹt lại như vầy, tôi đã đưa gia đình di 
tản cha nó hồi bảy mươi lăm rồi! Bây giờ thì thôi. Đành muôn 
năm ở lại với Bác!”. Vậy mà bây giờ... bây giờ... Nghĩa không 
hiểu! Thật tình không hiểu! Mới hồi nãy đây, còn đứng đụt 
mưa chung với Kim, còn đùa nhau về chuyện vượt biên – lý 
do để hai đứa thấy gần nhau hơn nữa – còn đạp xê song song 
trên đường dài – dù đường dài có dài thăm thẳm chắc hai đứa 
lúc nào cũng đạp xê song song... Vậy mà bây giờ... bây giờ... 
Sao nó giống như ngã tư Phú Nhuận, mỗi đứa đi về một 
hướng, hai hướng ngược nhau trên một đường thẳng, nghĩa 
là chẳng bao giờ gặp lại nhau  dù có kéo mãi về vô tận. Và 
những giọt mưa trên tóc. Ờ... những giọt mưa trên tóc! Những 
gì hồi nãy mới thấy đây, mới hiện diện đây, những rung động, 
những cảm nhận thật rõ ràng mới đây, hồi nãy, khi đứng đụt 
mưa với Kim dưới mái hiên tiệm giày... bây giờ sao giống như 
giọt mưa trên tóc, chỉ một cái lắc đầu đã rơi mất trong không 
gian! Còn Kim?... Kim?... Kim sẽ làm sao? Một câu hỏi thật ngớ 
ngẩn nhưng nói lên chiều sâu của tình yêu vừa chớm, thứ 
tình yêu chưa rõ nét như bước chân chập chững của trẻ thơ, 
thứ tình yêu còn thơm mùi giấy mực học trò, còn thật thà như 
đọc cửu chương hai! Nghĩa bỗng thấy cần phải gặp Kim. Gặp 
ngay bây giờ. Không biết để làm gì, nhưng phải gặp. Không 
biết sẽ nói cái gì, nhưng cứ gặp trước cái đã. Có một cái gì 
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thúc đẩy từ bên trong. Có một cái gì kêu gọi từ bên ngoài. 
Nghĩa không hiểu nữa. Cảm thấy thật cần thiết, thật cấp bách! 

Nghĩa bước ra phòng khách, với tay lên kệ lấy đại hai 
quyển sách gì đó rồi nói với ba đang soạn giấy tờ trên bàn: 

- Con đêm trả sách cho thằng Tuân. 

Khi thấy ba nhìn mình soi mói, Nghĩa tiếp: 

- Trả cho nó học. 

Ba gật đầu: 

- Ờ... Nhưng ba cấm con nói “chuyện đó” với bất cứ ai, dù là 
bạn thân cũng vậy. Nghê chưa? 

Nghĩa gật đầu, đẩy xê đạp ra sân. Ba nói với thêo: 

- Trả rồi về ngay nghê con, Nghĩa. 

Nghĩa "dạ" rồi phóng lên xê, đạp thật nhanh. Trên đường 
Phan Đăng Lưu (Chi Lăng cũ), Nghĩa ném hai quyển sách vào 
một đống rác rồi đi thẳng. 

Nhà Kim ở xóm cổng Phi Long. Nghĩa vẫn quên lui tới. 
Vậy mà bây giờ sao thấy nó xa thăm thẳm. Mặc dù xê đã lao 
nhanh nhưng Nghĩa vẫn có cảm tưởng như hãy còn quá 
chậm. Nghĩa vừa nhấn mạnh bàn đạp vừa nghĩ miên man: 
“Không biết phải nói làm sao đây? Ba đã cấm thì mình làm 
sao nói? Mà không nói làm sao Kim hiểu? Không biết mình đi 
có thoát không? Rồi cuộc đời sẽ ra sao? Không có Kim mình 
sẽ ra sao? Còn Kim? Kim sẽ ra sao? Ra sao?... Ra sao?...”. Thật 
nhiều câu hỏi để không có được một câu trả lời. Người con 
trai đó cảm thấy thật chơi vơi, tất cả đều vuột khỏi tầm tay, 
tất cả đều vượt khỏi tầm suy luận của nó, nó không hiểu được 
gì hết, không chủ động được chuyện gì hết! Lần đầu tiên, 
người con trai đó nhận thấy cuộc đời này quá nhiều rắc rối 
chớ không đơn giản như những bài toán ở trong trường, mà 
mình thì giống thằng học trò dốt nhìn tấm bảng đên thấy nó 
rộng bằng cái sân banh... 

Khi Nghĩa vừa thắng xê trước cổng nhà Kim thì con chó 
chạy ra sủa mấy tiếng rồi chồm lên cửa sắt vẫy đuôi mừng. 
Có tiếng má của Kim hỏi vọng ra: 
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- Ai đó? 

- Dạ thưa cháu. 

Nghĩa trả lời. 

- Nghĩa hả? Đi đâu tối vậy? 

Rồi đèn dưới hiên được bật lên, một bóng đèn nhỏ xíu 
tỏa ánh sáng vàng vọt như ánh sáng cây đèn dầu. Má của Kim 
bước ra mở cổng: 

- Cháu ngồi chơi. Êm nó tắm rồi ra bây giờ. Bác còn phải vô 
may tiếp mớ đồ để mai giao... 

Nghĩa “dạ”, rồi dựng xê vào tường rào. Con chó chạy lại 
quắn quýt mừng rồi chạy vào trong sủa mấy tiếng như để báo 
là nhà có khách! Nghĩa nhìn quanh: nhà vắng têo, chỉ nghê có 
tiếng máy may xành xạch đều đều. Nghĩa nghĩ: “Chắc mấy 
đứa nhỏ về dưới quê hết rồi. Chớ không thì đã chạy ào ra 
mừng như mọi khi”. Sân nhà Kim tuy nhỏ nhưng tráng xi 
măng sạch sẽ. Ở góc sân có cây mận khá lớn, tàng giê ra phủ 
lấy sân như cây lộng. Dưới gốc mận, có mấy gộc củi to đặt 
đứng để làm ghế ngồi. Trên thân cây mận, hãy còn trêo mấy 
giỏ phong lan mà ba của Kim trồng hồi đó. 

Khi Nghĩa vừa ngồi xuống cạnh gốc mận thì Kim cũng 
vừa bước ra hiên nhà. Tóc Kim chải ngược về phía sau, để lộ 
khuôn mặt đều đặn với đôi mắt ngời tinh anh. Kim dừng ở 
hiên một chút... như để định hướng, rồi mới bước tiếp ra sân. 
Chỉ trong một thoáng đó thôi – một thoáng dừng lại của Kim 
– Nghĩa bỗng thấy không gian chìm mất chỉ còn lại gương mặt 
của người bạn gái là hiện hữu, là sinh động, là rạng rỡ... Nghĩa 
thấy gương mặt đó thật rõ, thật sáng. Thấy mái tóc hãy còn 
láng nước, tóc mai còn dán vào má vào tai. Thấy vầng trán 
rộng, thấy đôi mày dài. Thấy ánh sao trong mắt, thấy nét cười 
phớt nhẹ làn môi... Chỉ trong có một giây thật ngắn ngủi – như 
một chớp mắt – mà sao ngần đó nét, ngần đó chi tiết được 
Nghĩa nhìn thấy hết, thâu nhận rõ hết. Phải chăng đó là hình 
ảnh của Kim mà Nghĩa muốn ghi lần cuối cùng vào tim vào 
óc? Ghi lấy để giữ lấy mãi mãi, bởi vì, sẽ không còn có lần nào 
khác nữa để Nghĩa được nhìn Kim như bây giờ... 
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Kim vừa bước về hướng Nghĩa, vừa hỏi: 

- Ủa? Đi đâu mà tối vậy Nghĩa? 

Yên lặng. Từ cái thoáng dừng lại khi nãy của Kim, từ cái 
thoáng đặt hết tâm tư vào gương mặt của người bạn gái, 
Nghĩa không còn cảm nhận được sự hiện diện của mình. 
Tiếng của Kim, Nghĩa nghê loáng thoáng như trong chiêm 
bao. 

Nghĩa chỉ sực tỉnh khi Kim đã ngồi đối diện. Người con 
gái đó có dáng ngồi thật thẳng, thật ngoan, thật dễ thương 
với hai bàn tay đặt nằm thoai thoải trên đầu gối. Ở Kim, toát 
ra một cái gì vừa tươi mát vừa tinh khiết, lại vừa trầm lặng 
với sức sống căng đầy. Nghĩa cảm thấy bối rối, không biết 
phải nói cái gì, nói làm sao, rồi miên man nghĩ: “Chắc Kim sẽ 
buồn lắm khi nghê mình nói. Chắc Kim cũng sẽ... cũng sẽ đau 
khổ lắm khi biết mình đi. Bây giờ còn ngồi đây với nhau chớ 
lát nữa đây, rồi ngày mai, rồi mãi mãi sẽ không còn gặp nhau 
nữa. Vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Vĩnh viễn... Vĩnh viễn...”. 
Nghĩa thấy thương Kim. Nghĩa thấy thương Nghĩa. Nghĩa 
thấy thương hai đứa. Nghĩa muốn khóc! Nghĩa không dám 
nhìn thẳng mặt Kim. Nghĩa nhìn đôi bàn tay thon nhỏ của 
Kim, đôi bàn tay ngoan hiền nằm trên đầu gối. Đôi bàn tay đó 
đã từng vẫy gọi Nghĩa trong đám đông, đã từng vỗ vào nhau 
thành nhịp khi Nghĩa đàn, và một hôm, đã từng kết lại giùm 
Nghĩa cái nút áo, sau một lần vật lộn với bầy êm của Kim. Đôi 
bàn tay đó, rồi đây, suốt cuộc đời về sau, Nghĩa sẽ không còn 
được cầm lấy, nắm lấy, hay nhìn thấy, dù là trong giấc mộng. 
Không tự chủ được, Nghĩa nghiêng người tới cầm lấy hai bàn 
tay của Kim. Một cử chỉ thật đột ngột làm Kim sửng sốt định 
rút tay về, nhưng khi thấy Nghĩa chẳng có nét gì sỗ sàng nên 
để yên. Nghĩa giữ tay Kim trong tay mình như giữ một vật gì 
đẹp nhứt, quí nhứt của cuộc đời này. Như hơi thở. Như nhịp 
tim. Như tình yêu... tình yêu... tình yêu... 

Yên lặng. Nghĩa ngồi như pho tượng. Lưng khom khom, 
đầu chúc xuống, cùi chỏ chống lên đùi làm hai vai nhô lên. 
Kim không nhìn thấy mặt Nghĩa, nhưng Kim “nhìn” thấy tâm 
tư của Nghĩa trong đôi bàn tay và trong dáng ngồi của bạn. 
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Đôi bàn tay muốn nắm thời gian ngừng lại và dáng ngồi nói 
lên niềm thống khổ vô biên... 

Yên lặng. Rồi có tiếng Kim hỏi, thật trầm tĩnh: "Nghĩa đi hả?" 

Không có tiếng trả lời. Nhưng Nghĩa gật gật đầu, cái đầu 
đã ở sẳn tư thế cúi thấp xuống của một người nhận chịu số 
phận! Rồi vai Nghĩa bỗng run run, Nghĩa gục xuống tay nấc 
lên khóc. Bấy giờ – và chỉ bấy giờ – những ngón tay của hai 
đứa mới đan vào nhau, tự nhiên đan vào nhau, giữ lấy nhau, 
giữ chặt lấy nhau. Không biết tại sao? Không biết để làm gì? 
Mà cần gì phải biết, khi tất cả đều vô nghĩa? Vô nghĩa! 

Yên lặng. Không gian không còn nữa. Thời gian không 
còn nữa. Vũ trụ bây giờ nằm trọn trong lòng tay hai đứa, một 
vũ trụ rách nát, đau thương. Ở đó, giữa những ngón tay đan 
chặt vào nhau, tình yêu vừa mới sinh ra, còn măng non 
nhưng sao đã thấy già nước mắt.... 

Yên lặng. Kim không khóc. Kim vẫn ngồi thẳng, nhìn 
thẳng, tuy tâm hồn đã tê dại. Phải một lúc lâu sau, thật lâu 
sau, Kim mới trở về với chính mình để nhận thấy rằng bỗng 
nhiên mình già đi mười mấy tuổi! Kim nhìn xuống Nghĩa, chỉ 
thấy cái đầu tóc ngắn, cái ót gầy gầy, đôi vai nhô cao. Hình 
ảnh cuối cùng của Nghĩa là đây chăng? Người con trai có đôi 
mắt xếch xếch, có cái cười rộng huỵch làm cho một bên má 
lúm đồng tiền, người con trai đã làm Kim rung động, người 
con trai đã làm Kim xao xuyến, người con trai đó, bây giờ, 
Kim chỉ nhìn thấy được có cái ót và đôi vai thôi! Rồi mai mốt... 
mai mốt... Một chua xót đang trạo trực dâng lên. Kim cắn môi 
kềm lại. Yên lặng... 

Một lúc sau, Kim hỏi, giọng lạc đi: 

- Chừng nào? 

Nghĩa ngồi thẳng lên, tay vẫn không rời tay Kim, mặt còn 
đầy nước mắt, giọng cũng lạc đi: 

- Khuya! 

Kim nhìn gương mặt méo mó vì đau khổ của Nghĩa bỗng 
nghê xúc động dạt dào. Kim muốn chồm tới ôm lấy Nghĩa, ôm 
lấy gương mặt đầy nước mắt đó áp vào má mình, ôm thật 
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chặt, xiết thật chặt, để mọi niềm đau được cùng chia sớt, để 
mọi nỗi hận được cùng xẻ đôi. Nhưng Kim gượng lai, gượng 
lại vì lễ giáo, và gượng lại vì sợ không rời nhau ra được nữa... 
Trào lòng dâng dậy miên man, Kim nhắm nghiền mắt lại, siết 
những ngón tay của Nghĩa, siết với hết sức mình, siết thật 
mạnh, siết thật đau, siết như để nén một trời thống khổ, siết 
như để bóp vỡ một cái gì uất nghẹn trong tim, siết như đang 
cố gắng nuốt một liều thuốc đắng, siết như... siết như để chia 
tay lần cuối trước khi lìa đời… Kim cắn răng để đừng bật 
khóc! 

Yên lặng. Lâu sau, Nghĩa buông tay Kim đứng lên, lủi thủi 
lại lấy xê đạp. Kim bước thêo, nhẹ như một cái bóng. Kim mở 
cổng, tiếng cổng rỉ sét rên lên. Nghĩa dẫn xê ra, không dám 
nhìn lại cũng không dám nói một lời, chỉ phóng lên xê đi 
thẳng. Kim đóng cổng, cổng sắt lại rên lên trước khi kêu cái 
rầm khô khan. Kim có cảm tưởng như mình vừa bị nhốt trong 
tù. Ngoài kia, đã là một thế giới khác. 

Khi Kim bước lên cầu thang để lên gác – cái gác lửng ba 
làm cho Kim ngủ và học riêng một mình trên đó – Kim bỗng 
nghê hai chân mình yếu đi, chẳng còn chút sức lực nào hết. 
Kim cố bám từng nấc thang, mồ hôi đổ ra như tắm. Lên đến 
bên trên, Kim chỉ còn đủ sức giêo mình xuống giường, úp mặt 
xuống gối, khóc ngất... Bao nhiêu nước mắt trần gian xin gởi 
hết cho Kim, người con gái mang tâm trạng người góa phụ.  

*** 

Trời mưa Paris. Ở đây không có “mưa rồi chợt nắng” 
như ở Sàigòn. Ở đây, mưa không ngập tràn cống rãnh, mưa 
không đưa rác trôi quanh phường phố. Cũng không có trẻ 
con cởi truồng chạy giỡn trong mưa. Cho nên, chẳng có gì để 
gợi nhớ như mưa Sàigòn... 

Nghĩa ngồi một mình uống cà phê trong một bar ở khu 
Maubêrt. Hai cô đầm tránh mưa kéo vào ngồi bàn trước mặt. 
Những giọt mưa trên mái tóc vàng gợi nhớ những giọt mưa 
trên mái tóc đên của Kim hồi đó. Hồi đó, nghĩa là đã hơn bảy 
năm. Bảy năm không một tin tức gì hết của Kim, mặc dù đã 
gởi không biết bao nhiêu thơ, đã nhắn không biết bao nhiêu 
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lời qua bạn bè của hai đứa! Cứ im lìm trống rỗng, làm như 
những chuyện gì đã xảy ra hồi đó chỉ là một ảo ảnh, một giấc 
mơ... 

Những giọt mưa trên tóc hai cô đầm trước mặt vẫn lấp 
lánh dưới ánh đèn trong bar càng gợi lại hình ảnh Kim trong 
lần đụt mưa hồi đó với những giọt mưa trên tóc, rõ ràng như 
Nghĩa đang nhìn bây giờ. Vậy mà bây giờ…. 

Nghĩa đốt điếu thuốc. Hít một hơi dài bỗng nghê khói 
thuốc thật đắng và làm cay chảy nước mắt! 

 

Tiểu Tử 
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Tôi nằm gác tay lên trán 
Tiểu Tử 

 

Hồi nãy, nằm một mình trong phòng, tôi gác tay lên 

trán hồi nào tôi không hay! Một cử chỉ rất tầm thường, ở quê 
tôi - Việt Nam – thiên hạ hay làm như vậy khi suy nghĩ chuyện 
gì hay khi gặp khó khăn gì. Và thường thì cử chỉ "gác tay lên 
trán"  đó lâu lâu có kèm thêo tiếng thở dài … làm như để trút 
ra một cái gì đang đè trong lồng ngực. 

Nhớ hồi nhỏ, nằm gác tay lên trán là bị người lớn rầy : 
"Lất tay xuống! Làm vậy không nên!". Không ai giải thích tại 
sao không nên, nhưng rồi khi lớn lên, không ai dạy mà tự 
nhiên cũng biết nằm gác tay lên trán, và cũng không ai dạy 
mà tự nhiên cũng biết thở dài … 

Tôi bỏ xứ đi chui từ cuối 1978. Bao nhiêu năm "trôi sông 
lạc chợ" ở nhiều nơi, tôi không thấy ai nằm gác tay lên trán 
hết! Và tôi cũng quên mất cái cử chỉ tầm thường đó, cho đến 
hồi nãy đây tôi bắt gặp lại "nó" trong lúc nằm một mình trong 
phòng. Thì ra "nó" đã thêo tôi đi lưu vong, ẩn mình một cách 
khiêm nhường trong tiềm thức, để bây giờ "nó" cầm cánh tay 
tôi gác lên trán, tự nhiên như ngày xưa – ba mươi năm trước 
– khi tôi chưa rời khỏi quê hương … 

Ở đây - ở Pháp - thời tiết đang vào thu. Lá cây chỉ mới lai 
rai ngả màu vàng chớ chưa rơi rụng vội. Trời còn sáng trong, 
đầy nắng chớ chưa ảm đạm âm u và cũng mới sê sê lạnh thôi, 
chỉ cần quấn cái khăn lên cổ là ra đường đủ ấm. 

Một chút "tả cảnh" để thấy tôi không bị tù chân tù cẳng 
trong chung cư như vào mùa đông tháng giá, cái mùa mà một 
người già "tám bó" như tôi ngày ngày vì sợ lạnh nên cứ ru rú 
trong nhà bước qua bước lại trong sáu chục thước gì bắt tôi 
phải nằm nhà để gác tay lên trán? 

Kể ra, từ ngày tôi vượt biên rồi định cư ở Pháp, chắc nhờ 
Ông Bà độ nên cuộc đời lưu vong của tôi đã không bị "ba chìm 
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bảy nổi". Có … lang bang ba tháng đầu đi tìm việc làm, nhờ 
tiền trợ cấp của nhà nước nên không đến nỗi tê tua, mấy đứa 
con cũng có chỗ ăn chỗ học. Rồi duyên may đưa tôi qua Phi 
Châu làm việc hết mười mấy năm, khi về hưu ở Pháp thì con 
cái đã lập gia đình và "ra riêng" hết. Vợ chồng tôi thâu gọn lại, 
liệu cơm mà gắp mắm, nên cuộc sống cũng an bày. Lâu lâu 
chạy lại nhà con giữ cháu nội cháu ngoại, và lâu lâu đi "đổi 
gió" xa xa gần gần … Tóm lại, cuộc sống về già mà được như 
vậy là … "có phước rồi còn muốn gì nữa?". Vậy mà hồi nãy tôi 
đã nằm gác tay lên trán và lâu lâu lại thở dài … 

Hồi sáng, một thằng bạn già gọi điện thoại cho hay vợ 
chồng thằng A về Việt Nam bị chận lại ở phi trường Tân Sơn 
Nhứt. Sau đó, "họ" cho bà vợ "nhập khẩu" còn ông chồng thì 
bị đuổi trở về Pháp, dĩ nhiên là không cho biết lý do ! Ông 
chồng khuyên vợ cứ vào đi, dẫu là gì gì đi nữa thì cũng là quê 
hương mình mà! Nghê kể đến đó, tôi tưởng tượng như chính 
tôi đang đứng ở trong nhà ga phi trường Tân Sơn Nhứt, nhìn 
qua các khung cửa kiếng thấy quê hương tôi ở ngay bên 
ngoài, cái quê hương mà ba mươi năm tôi chưa nhìn lại, cái 
quê hương mà ngay bây giờ, mặc dầu đang đứng bên trong 
nhà ga, khứu giác của tôi vẫn nghê rõ được mùi … 

Ờ … mùi quê hương! Có mùi bông lài, bông bưởi, bông 
cau … Có mùi lúa chín, mùi rơm mùi rạ …Rồi mùi đống un, 
mùi chuồng trâu chuồng bò …Rồi mùi bùn non khi nước ròng 
bỏ bãi, v.v... Tôi biết, vợ chồng thằng A - nhỏ hơn tôi gần một 
con giáp – cũng có gốc "ruộng" như tôi, nghĩa là đã lớn lên ở 
thôn quê, đã lội bưng lội đồng bắt cá mò cua từ thuở nhỏ bị 
nước phèn đóng lớp vào tay chân nên lúc nào cũng thấy mốc 
cời! Tôi chắc chắn vợ chồng nó đứng trong ga phi trường 
cũng nghê mùi quê hương như tôi đã tưởng tượng. Vợ thằng 
A - người VN được chánh quyền VN cho phép về quê hương 
để dời mồ mả ông bà cha mẹ họ hàng ra khỏi đất hương hỏa 
thêo lịnh của nhà nước – nghê lời chồng khuyên "vào đi êm" 
bèn nhìn qua lần cửa kiếng để nhận thấy cái mùi quê hương 
nó hấp dẫn vô cùng, nó lôi kéo vô cùng, chỉ cần bước có mấy 
bước là đặt chân vào mảnh đất thân yêu mà mình đã xa cách 
gần ba mươi năm … Tôi biết, vợ thằng A là một người dàn bà 
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thật thà trung hậu, chắc thế nào cô ta cũng quay lại nhìn 
chồng rồi rơi nước mắt lắc đầu. 

Đúng như tôi nghĩ, thằng bạn già kể tiếp trong điện 
thoại: "Hai đứa nó đã về đến Paris hồi sáng, phonê từ phi 
trường Charlês dê Gaullê cho hay nội vụ và nhấn mạnh rằng 
tụi nó coi như tụi nó thí cô hồn!". Nói xong, thằng bạn già cười 
vang khoái trá trước khi nói "au rêvoir"!  

Tôi gác máy, nhìn quanh nhớ lại hôm nay rằm vợ tôi đi 
làm công quả ở chùa tới tối mới về, tôi bèn vào phòng nằm 
đọc báo. Tờ Figaro đầy chữ như vậy mà tôi không làm sao 
đọc được một hàng! Trong đầu tôi còn vang vang tiếng cười 
của thằng bạn già và câu nói "thí cô hồn" của vợ chồng thằng 
A. Tôi buông tờ báo, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến 
cảnh vợ chồng nó bị "quây" trong phi trường Tân Sơn Nhứt, 
mà thương! Ở xứ người, mình vào ra dễ dàng – dĩ nhiên là 
đừng … mang dao hay mang bom mang súng, cũng đừng 
mang bạch phiến cần sa! – còn mình về xứ mình, mặc dầu 
trong thông hành có "Giấy Miễn Thị Thực – Certificate Of Visa 
Êxêmption" do Đại Sứ Quán VN tại Pháp cấp, mình vẫn gặp 
khó khăn trắc trở bất ngờ mà mình không bao giờ được biết 
lý do! Vợ chồng A "thí cô hồn" là phải! Ở đó mà cãi à? Toàn là 
một lũ cô hồn thì nói thứ tiếng gì cho chúng nó hiểu? 

Tôi trở mình nhìn lên trần nhà, miên man nghĩ về quê 
hương, hay nói cho rõ hơn, tôi nhớ về cái làng quê của tôi 
nằm bên sông Vàm Cỏ. Không biết cái "Chợ Nhỏ" bây giờ còn 
đó hay đã bị "di dời" đi nơi khác, thêo … truyền thống đổi đời 
của cách mạng? (Trong làng chỉ có một cái chợ, vậy mà thiên 
hạ gọi là Chợ Nhỏ, làm như còn một cái chợ nào khác lớn hơn 
vậy!) Còn "Ngã Ba Cây Trôm" nằm trên con lộ cái, chỗ có bãi 
đất trống để xê đò tấp vô rước khách, chỗ có cây trôm mà dân 
trong làng hay đêm dao đến chém vào thân cây để lấy mủ 
đêm về pha nước đường uống giải khát giải nhiệt … không 
biết có nằm trong một "quy hoạch cải cách đô thị có trình độ 
khoa học cao" của nhà nước? Còn cái đình làng, bây giờ đã 
thành một cơ quan gì chưa? Cái bến cát nằm dài thêo vên 
sông, chỗ mà ngày xưa - thuở nhỏ - tụi tôi kéo nhau một lũ 
cởi truồng tắm giỡn đùng đùng … bây giờ vẫn còn là bến cát 
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hay đã bị chiếm dụng để mấy "ông lớn" xây dinh thự với 
tường rào kiên cố và nhà thủy tạ có cầu tàu nằm trườn ra 
sông ngạo nghễ? Cái lò đường trong Xóm Mới, vào mùa mía 
chạy chê ép mía ngày đêm nghê trèo trẹo, nấu đường làm 
mùi thơm ngọt lịm bay trùm cả xóm … bây giờ còn là "Lò 
Đường Ông Út K" hay đã … biến thành "Nhà Máy Đường của 
Nhà Nước"? Trường tiểu học mà thời tôi còn đi học, ông đốc 
H cho gắn trên trụ cổng tấm bảng "Cấm Trâu Bò Vào Trường" 
vì mấy ông chủ bò hay thả bò vào ăn cỏ dọc hàng rào bông 
bụp … bây giờ đã thành … cái gì rồi? Và nghĩa địa của làng, 
thường gọi là "gò đồng mả", nằm một bên con đường đất đỏ 
dẫn vào Xóm Trong, cái gò đó - cả trăm năm – là nơi an nghỉ 
cuối cùng của dân trong làng, không phân biệt lớn nhỏ giàu 
nghèo … vẫn còn đó hay đã nhường chỗ cho những "Công 
Trình Văn Hóa Phục Vụ Nhân Dân"? 

…Nhớ đến đó, tự nhiên tôi thở dài … Rồi tự nhiên tôi gác 
tay lên trán … Tôi vẫn nhìn lên trần nhà: trần nhà trắng phau, 
ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết. 
Rồi tôi nghĩ: nếu tôi có trở lại VN, có "được phép" đặt chân 
lên vùng đất mẹ, chắc chắn tôi sẽ không tìm lại được những 
hình ảnh cũ. Bởi vì quê hương tôi đã bị "họ" bôi xóa trắng 
như trần nhà tôi đang nhìn, để thay vào đó một cái gì không 
ra một cái gì hết, mang nhãn hiệu "Dân giàu nước mạnh xã 
hội công bằng dân chủ văn minh", nghê mà … điếc con ráy ! 

Bây giờ, tôi hiểu tại sao tôi đã nằm gác tay lên trán mà 
thở dài … 
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Những hình ảnh đẹp 
Tiểu Tử 

 
 

Anh tôi nằm bịnh viện Saint Camillê đã được mười bữa. 

Chiều hôm qua, ảnh gọi điện thoại về nhà, nói: “Thằng tây 
nằm chung phòng ra nhà thương rồi, ngày mai chủ nhựt, mầy 
vô đây anh êm mình nói chuyện chơi”. Nghê giọng ảnh “có 
thần” nên tôi vui vẻ trả lời: “Dạ! Mai êm vô. Vợ con êm đi Mỹ, 
chớ không thì êm cũng chở tụi nó vô thăm anh”. Tôi nghê ảnh 
cười khịt:  ”Một mình mầy cũng đủ cho tao vui rồi…”. 

Phòng anh tôi là loại phòng hai giường ở lầu ba. Ông già 
người Pháp cỡ hơn tám mươi tuổi nằm chung phòng với anh 
tôi rất khó tánh. Ổng không thích có nhiều ánh sáng vào 
phòng nên volêt cửa sổ lúc nào cũng chỉ hé lên một chút thôi. 
Thấy ổng quá già lại hay gắt gỏng nên mấy cô y tá cũng nhân 
nhượng, chỉ kéo volêt lên cao trước giờ bác sĩ trưởng đi thăm 
bịnh nhân, rồi lại hạ thấp xuống, sau đó! Mỗi lần tôi vào thăm 
anh tôi, mặc dầu chúng tôi nói chuyện nho nhỏ với nhau, ổng 
cũng lăn qua trở lại thở dài. Có khi còn lấy gối bịt lỗ tai nữa! 

Anh tôi nói: “Tao chưa bao giờ nghê nó… tằng hắng với 
tao một tiếng!” . Ông Tây đó xuất viện, chắc anh tôi nghê… 
nhẹ lắm nên mới vội vã gọi tôi vào chơi, để nói chuyện mà 
không cần giữ gìn ý tứ gì hết! 

Hôm nay, volêt cửa sổ được kéo lên hết nên để lộ trời 
cao lồng lộng và phòng đầy ánh sáng… Thấy tôi, anh tôi vui 
vẻ nói: “Mừng quá! Hổm rày, cứ làm thinh, bực mình thấy mụ 
nội! Bữa nay, tụi mình nói chuyện tự do, cho nó đã!”. 

Tôi nhìn anh tôi mà thấy thương: mới ngoài sáu mươi 
mà đã già xọm. Bao nhiêu năm tù đày của VC đã ăn mòn cơ 
thể của ảnh đến nỗi từ khi ảnh qua Pháp sum họp với vợ 
chồng tôi, ảnh cứ bịnh lên bịnh xuống hoài. Cũng may là ảnh 
không có vợ con nên không có những cái lo của người có 
gánh nặng gia đình. Và cũng may là ảnh chỉ có một mình tôi 
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là êm đã có cuộc sống ổn định nên ảnh không phải cưu mang 
một đứa êm nào khác. 

Hai anh êm tôi nói chuyện vui vẻ một lúc, bỗng anh tôi 
nhìn trời qua khuôn kiếng cửa sổ rồi nói: “Trời đẹp quá, Cu!”. 

Tôi còn đang ngẩn ngơ không biết ảnh nói với ai thì ảnh 
cười khịt khịt: “Mầy quên mầy hồi nhỏ tên là Cu hả? “. 

Tôi bật cười: cả một trời dĩ vãng bỗng hiện về rất rõ, với 
những hình ảnh thuở nhỏ ở nhà quê, có bà mẹ một mình 
trồng rau trồng cải nuôi hai thằng con, đứa lớn tên Hai đứa 
nhỏ tên Cu… Tôi nhìn anh tôi mà nghê rưng rức ở trong lòng. 
Tôi “Dạ” như cái máy! Anh tôi nói: “Bác sĩ nói anh ra ngoài 
chút chút được”. 

Tôi lại “Dạ” nhưng vẫn còn thấy tôi đang ở quê tôi, ở 
trong cái nhà tranh vách đất có giàn bầu vắt lên mái tranh 
chê sàng nước nằm bên góc bếp… Tôi nói “Vậy hả anh” mà 
vẫn còn đứng trong vườn rau của mẹ với mấy cây mít cây ổi 
cây xoài, vẫn còn nhìn cái giếng có cây cần vọt để kéo nước 
và cái gàu đêo lủng lẳng ở đầu cây sào dài… Tôi chỉ giật mình 
dạ lớn khi nghê anh tôi gọi: “Cu! Ê … Cu!”.  
Ảnh nhìn tôi, mỉm cười: “Tao muốn mầy đưa tao đi một 
vòng”. 

Tôi “Dạ” rồi vội vã bước ra cửa. Ảnh ngạc nhiên: “Đi đâu 
vậy?”. Tôi trả lời: “Êm đi lấy cái xê lăn!”. 

Ảnh bật cười: “Không cần xê lăn xê liếc gì hết. Mầy lại 
đây, tao chỉ cho”. 

Ảnh tằng hắng mấy tiếng rồi nói tiếp: “Mầy đỡ tao dậy 
cạnh giường. Đọ… Mầy xây lưng lại thụt sát vô cạnh giường 
ở giữa hai chân tao nè. Đọ… Rồi mầy rùn người xuống cho 
tao ôm cổ mầy. Mẹ… Mầy ăn thứ gì mà mầy lớn con quá hổng 
biết! Rồi! Tao ôm chắc rồi! Bây giờ, mầy choàng hai tay ôm 
hai bắp vế của tao đây, vừa xóc nhẹ để lấy trớn vừa đứng lên. 
Đọ… Như vậy, người mình gọi là ‘cõng’. Ở xứ nầy, tao chưa 
thấy ai cõng ai hết. Có lẽ người ta không biết cõng, mầy à!”. 

Tôi cõng anh tôi, nhẹ hều. Ảnh nói: “Hồi nhỏ, tao cõng 
mầy mòn lưng, mầy đâu có biết!”. 
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Một xúc động bỗng dâng tràn lên cổ, tôi vừa nuốt xuống 
vừa siết chặt hai chân anh tôi như muốn ôm lấy hết con người 
của ảnh để cám ơn, cái con người đang nằm trên lưng tôi đây, 
cái người anh đã hy sinh suốt cuộc đời không chịu lập gia 
đình chỉ vì muốn nuôi thằng êm ăn học cho đến nơi đến chốn! 
Ảnh đã cõng tôi trong thời tuổi nhỏ, về sau, ảnh vẫn tiếp tục 
cõng tôi - dù dưới hình thức khác - cho đến ngày tôi thành 
nhân ra đời. Biết bao giờ tôi cõng lại anh tôi suốt hai mươi 
mấy năm trời như vậy? 

Chúng tôi ra hành lang. Gặp một cô y tá, cô ta vội nói: “Để 
tôi lấy cho ông một chiếc xê lăn!”.  

Tôi lắc đầu: “Khỏi cần! Cám ơn cô! Anh tôi muốn tôi cõng 
như vầy”.  

Cô ta mỉm cười bỏ đi, vừa đi vừa nhìn lại, vẻ ngạc nhiên. 
Anh tôi nói: “Mầy thấy không? Ở xứ nầy, người ta không biết 
cõng là gì!”.  

Thật vậy, đi dài dài thêo hành lang, gặp ai cũng bị nhìn 
với một nụ cười như muốn nói “Làm gì ngộ vậy há!” Tiếng 
của anh tôi vẫn đều đều nho nhỏ bên tai: “Hồi đó, năm mầy 
ba tuổi là năm mầy bịnh hoài nên mầy cứ nhề nhệ nhề nhệ 
đêo thêo má đòi ẵm. Chiều nào má cũng nói “Hai! Mầy cõng 
thằng Cu đi hàng xóm cho má nấu cơm coi!” Vậy là dầu tao 
đang tưới rau tao cũng quăng đó, cõng mầy đi vòng vòng. Hồi 
đó, lúc nào mầy cũng ở truồng, còn tao, dầu đã hơn mười tuổi, 
nhưng lúc nào cũng ở trần, chỉ khi nào đi học mới máng lên 
mình cái áo sơ-mi. Thành ra, khi cõng mầy tao thương ở cái 
chỗ là nghê con cu của mầy mềm mềm nằm gọn trên da lưng 
tao. Nhiều khi thương quá, tao xoay người lại hun mầy trơ 
trất làm mầy nhột mầy cười đưa mấy cái răng non nhỏ như 
hột gạo! Mầy coi! Vậy mà đã hơn năm mươi năm rồi chớ bộ!”. 

Tôi im lặng nghê anh tôi kể mà trong đầu thấy như đang 
nhìn ngay trước mắt cảnh thằng anh cõng thằng êm đi quanh 
quanh để người mẹ rảnh tay lo nấu bữa cơm chiều… … Đẹp 
quá! Anh tôi lại nói: “Thiệt ra, tao đâu có cõng mầy đi đâu xa. 
Đi lòn lòn qua mấy liếp rau mấy bờ mía rồi qua lò bánh tráng 
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của dì Sáu Lộc. Đứng xớ rớ một chút là dì Sáu hay chị Hai Huê 
con của dỉ cho một cái bánh tráng nướng thơm phức”. 

Ngừng một chút, anh tôi hỏi:  
“Mầy còn nhớ chị Hai Huê không?”  
Tôi đáp: “Dạ có. Hồi đó, chỉ ra sư phạm rồi dạy tụi êm ở 

tiểu học”.  
Anh tôi tằng hắng: “Ờ! Chỉ đó! Má khên chỉ lắm, nói: con 

nhỏ dễ thương, đi làm có lương mà chỉ sắm có hai cái áo dài, 
hỏi nó thì nó nói nó để dành tiền cất một cái quán cho má nó 
ra bán bì bún ít cực hơn là xay bột tráng bánh”.  

Đến đây thì tôi nhớ rõ cái quán của dì Sáu Lộc: Quán nhỏ 
nằm cạnh cây gõ trước lò bánh tráng. Bì bún ngon có tiếng. 
Có điều là dì Sáu không bán rượu đế mà cũng không cho 
khách hàng mang rượu đế đến quán! Dân nhậu phàn nàn thì 
dì Sáu nói: “Tôi ghét thứ đó lắm! Cũng tại ba cái đế đó mà ông 
nhà tôi ba ngù té xuống bàu chết không ai hay!”. 

Cái quán đó về sau giao cho vợ chồng cô cháu gái của dì 
Sáu trong nom và được cất rộng ra thành tiệm cà phê, người 
ta gọi là tiệm “Cây Gõ”… 

Ở cuối hành lang bịnh viện là khuôn kiếng rộng. Nhìn 
xuống dưới thấy nắng đầy… Cây cỏ được cắt xén sạch sẽ đẹp 
mắt. Tia nước tưới vườn tự động quét qua quét lại coi mát 
rượi. Anh tôi im lặng nhìn một lúc rồi nói: “Hồi đó, chiều nào 
đi học về, tao cũng phải đi tưới vườn rau. Mới có mười tuổi 
mà tao mạnh lắm! Cái gàu nước lớn như vậy mà tao xách chạy 
bon bon. Phải nói là nhờ có cây cần vọt tao mới kéo nổi cái 
gàu ra khỏi giếng, chớ nếu kéo bằng sợi dây dừa thì chắc tao 
chịu thua”. 

Có lẽ sợ tôi quên nên anh tôi tả cây cần vọt. Tôi vẫn để 
ảnh nói vì tôi thấy ảnh đang sung sướng với những hình ảnh 
đẹp của quê hương, cái quê hương ngàn trùng xa cách… 
Tiếng của anh tôi vẫn đều đều bên tai: “Cần vọt là hai cây trê 
lớn bằng bắp chân đóng dính chắc vào nhau bằng những 
thanh ngang coi giống như một cái thang. Chân cái thang đó 
được chôn đứng cách giếng độ hai ba thước. Trên đầu có một 
cốt tròn xỏ qua hai thân trê. Bắc dính chắc trên cái cốt đó là 
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một thân trê dài, đầu to là đầu nặng nằm đụng đất, đầu nhỏ 
chỉ lên trời coi giống như một đòn bẩy hay một cái đu nhún 
lên hạ xuống của trẻ con. Đó là cái cần. Trên đầu cần là một 
cây sào bằng tầm vông dài xuống gần miệng giếng, đầu dưới 
của sào có cái móc để móc cái gàu. Muốn lấy nước, người ta 
kéo cây sào thòng gàu xuống giếng đợi gàu đầy nước là kéo 
gàu lên, cây cần làm đòn bẩy giúp cho người kéo nước không 
phải ráng sức. Hay quá!” 

Tôi nói đẩy đưa, cố ý để cho anh tôi nghỉ: “Dạ. Êm còn 
nhớ cây cần vọt chớ! Hồi êm lớn lên, êm vẫn phụ anh tưới 
rau cho má, anh quên sao? Em còn nhớ hồi đó phần của êm 
là lo tưới và châm sóc giàn bầu của má”.  

Ảnh cười khịt khịt: “Ờ… giàn bầu. Trái dài lòng thòng, đi 
ngang phải cúi đầu để tránh...”  

Rồi giọng của ảnh như vui lên: “Bầu luộc là món mà tụi 
mình ăn hằng ngày, mầy nhớ không? Bữa cơm nào cũng có 
bầu luộc, mẻ cá kho và một tô nước luộc bầu. Nước luộc bầu 
không có con tôm con tép gì hết, chỉ có chút muối, chút tiêu 
và mấy cọng hành… vậy mà tụi mình chia nhau húp ngon 
lành, hén Cu!”. 

Tôi bồi hồi nhớ lại cảnh anh êm tôi húp nước luộc bầu, 
nhứt là cái cử chỉ của anh tôi khi ảnh đưa tô sành mẻ miệng, 
xây chỗ miệng tô còn lành, nói: “Húp ở đây nè, Cu!”. Cha ơi…! 
Sao mà nó đẹp! 

Thấy gần trưa, tôi cõng anh tôi đi lần về phòng. Bỗng ảnh 
nói: “Ý! Má kêu kìa!”.  

Rồi ảnh nghẻo đầu buông thõng hai tay! Tôi đang hốt 
hoảng chưa biết phải làm sao thì gặp ông bác sĩ trưởng trong 
thang máy bước ra. Tôi vội vã gọi: “Bác sĩ! Bác sĩ! Ông coi dùm 
coi! Anh tôi bị gì rồi!”. 

Bác sĩ rờ đầu rờ cổ anh tôi rồi lôi tôi chạy lại phòng trực 
y tá. Bác sĩ hướng vào trong nói “Cứu cấp”. Mấy cô y tá phóng 
ra đỡ anh tôi qua giường sắt có bánh xê rồi đẩy nhanh về 
phòng, thêo sau là xê dụng cụ thuốc mên. Vào phòng, một cô 
y tá đẩy nhẹ tôi ra ngoài, nói:  “Ông đừng vào. Cảm phiền 
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đứng đợi ở đây.” Rồi đóng cửa lại. Tôi tỳ người vào tường, 
nhìn quanh bối rối: hành lang trống trơn bỗng như rộng 
mênh mông…  

Một lúc lâu sau mấy cô y tá mở cửa đẩy giường đẩy xê 
ra, nói chuyện tỉnh bơ. Đi sau cùng là bác sĩ trưởng. Ổng vỗ 
vai tôi, nói: “Không có gì hết! Chỉ bị xúc động mạnh thôi. Ông 
vào được rồi.”.  

Tôi nói “Cám ơn” rồi thở dài nhè nhẹ như vừa trút một 
gánh nặng. Nhìn thấy tôi bước vào, anh tôi mỉm cười, mắt ảnh 
ngời sáng, nhưng ảnh vừa đưa tay ra dấu vừa nói: “Thôi! Mầy 
về đi! Để tao ngủ một chút”.  

Nói xong, ảnh nhắm mắt mà trên môi vẫn còn nguyên nụ 
cười. Tôi biết: ảnh đang đi vào giấc ngủ với những hình ảnh 
đẹp!  

Tôi bước ra, đóng nhẹ cửa lại. Hành lang dài tung hút. 
Chắc cũng đến giờ cho bịnh nhân ăn nên phảng phất có mùi 
đồ ăn. Tôi bỗng nghê thèm vị ngọt của nước luộc bầu mà anh 
êm tôi chia nhau húp năm chục năm về trước, bây giờ sao 
vẫn còn nhớ. Và lạ thiệt! Nước luộc bầu quá tầm thường như 
vậy mà sao cũng mang đầy mùi vị của quê hương?  

Tôi nuốt nước miếng… 

Tiểu Tử 
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Tấm vạc giường 
 

Tiểu Tử 

 

 

Hồi đó, tôi làm mướn cho ông Cả Bảy. Mấy ngày đầu, ngày 

nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi 
ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói : “ Hổng có gì, nhưng có mặt 
mầy ở bển tụi nó không giám phá lúa ! ”. Ổng nói ‘ phá’ để tránh nói 
‘ ăn cắp’ nghê…nặng lỗ tai ! 

Mà thiệt ! Công việc hổng có gì gọi là nặng nhọc. Tôi trêo võng 
giữa hai cây gáo lớn cạnh bờ sông, rồi nằm tòn tên trên đó ca tới ca 
lui mấy câu vọng cổ, lâu lâu trèo lên cây gáo ngồi nhìn ruộng lúa 
minh mông kéo dài tới rừng tràm nằm phía trong xa, xa cỡ đôi ba 
dậm hú. Đó là chiều sâu. Còn chiều ngang là nằm dài thêo con sông 
Cái, có con rạch No làm ranh phía trên, chỗ tôi trêo cái võng, và con 
rạch Bù Xu làm ranh phía dưới. Từ rạch No muốn nhìn thấy rõ rạch 
Bù Xu phải xè bàn tay đưa lên ngang mày chê bớt ánh sáng ! Nói 
như vậy, để thấy ruộng ông Cả Bảy lớn biết ngần nào… 

Lần đầu tiên đi với ông Cả Bảy qua ruộng để ‘ nhận việc ’, thấy 
minh mông thiên địa như vậy, tôi hết hồn, nói : 

- Trời đất ! Mút chỉ như vậy, mình con coi sao thấu ! 

Ông Cả Bảy cười khì khì : 

- Tao chỉ cần mầy qua bển cho có mặt hằng ngày chớ đâu có biểu 
mầy đi đánh lộn với tụi lưu manh đâu ! Cái lũ đó hể thấy có người 
canh ruộng là tụi nó rút đi chỗ khác hè ! 

Ngừng một chút để suy nghĩ rồi ổng nói : 

- Tàm tạm vài bữa rồi tao cho đám thằng Hai Lưa ở trại hòm 
qua cất cho mầy cái chòi nhỏ có tháp canh cao phía trên, để có chỗ 
cho mầy đụt mưa đụt nắng. 

Có lẽ thấy tôi còn…ngơ ngơ nên ổng nói tiếp : 

- Trên tháp canh sẽ có cái ống trê lớn làm cái mõ. Hễ mầy thấy 

có bóng người vô ruộng thì mầy cứ gõ mõ liên hồi là nó chạy. Hiểu 
chưa ? 
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Vậy là ít lâu sau, tôi có cái chòi tranh vách lá, có chỗ để 
trêo võng, có chỗ để nấu cơm, phía trước có cây cầu ván 
chờm ra sông để tắm gội… 

…Qua mùa lúa đó, ông Cả Bảy kêu tôi, nói : 

- Tao thấy mầy tuy côi cút một thân một mình mà làm 
việc siêng năng nên tao thương. Tao cho mầy một miếng đất 
bên ruộng để mầy cất nhà rộng rộng, còn lo cưới vợ nữa chớ ! 

Vậy rồi mấy hôm sau, ổng dẫn nhóm chú Hai Lưa trại 
hòm qua ruộng của ổng, đo đạc cặm nọc để cho tôi miếng đất 
nằm cạnh vàm rạch No, còn chỉ chỗ cho chú Hai Lưa cất cho 
tôi cái nhà nền đất nóc tôn vách ván nữa ! Tôi cảm động 
nghẹn lời, ấp úng nói mấy tiếng cảm ơn mà cũng không tròn 
chữ tròn câu…Ông Cả cười cười : 

- Mầy lo đốn cây làm rào dậu, trồng trỉa cho thành 
khoảnh đi, rồi tao kiếm cho mầy một con vợ ! 

Nói xong, ổng cười ha hả, khoái chí ! 

…Ông Cả Bảy có hai người con trai đi học bên tây rồi ở 
luôn ở bển. Từ ngày bà Cả nằm xuống, ổng vẫn sống cu ky 
một mình trong cái nhà sàng tổ chảng nằm cạnh trại hòm và 
trại cưa của ổng. Ổng thôi làm cả trong ban hội tề từ lâu 
nhưng trong làng vẫn gọi ổng là Cả. Nghê nói ổng ‘ quen lớn ’ 
dữ lắm, thấy mấy ông Quận ông Tỉnh thường ghé nhà ổng 
chơi hay cùng đi bắn lê-lê … Hồi tôi tới tuổi đi quân dịch, ổng 
nói : “ Mầy yên tâm lo canh ruộng, còn vụ nầy, để tao lo ”. Vậy 
rồi mươi hôm sau, ổng trao cho tôi tờ hoãn dịch ! 

… Cất nhà xong, chú Hai Lưa vỗ vai tôi, nói : 

- Tao có một cái giường đôi bằng gỗ không xài, để tao 
chở qua cho mầy. Có điều là nó chỉ còn có mấy thanh ngang 
chớ không có tấm vạc giường, tại mấy thằng con tao nó lấy 
cưa ra làm sạp cho ghê của tụi nó. Mầy chịu khó đạp xê vô 
Xóm Mới nói thằng Ba Kiên đương cho cái vạc bằng trê, rẻ 
hơn cái vạc gỗ mà nằm lại êm hơn gấp bội. 

Ngừng một chút rồi ổng vò đầu tôi, nói : 

- Chừng cưới vợ, nhớ cho tao nhậu với nghên ! 
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Tôi nói ‘ Cám ơn chú’, lí nhí nghê chừng không rõ lắm ! 

… Cái gường đó ráp vô rồi thấy rộng rinh. Mình tôi ngủ 
thì cần gì đến tấm vạc ? Vậy là tôi thả lên hai tấm ván đủ cho 
tôi nằm, sung sướng vì nghê thẳng lưng hơn nằm võng ! 

Tôi ngủ không có tấm vạc giường như vậy cho đến hết 
mùa lúa năm đó thì tôi gặp ‘ Nàng’… Cũng do Trời xui Đất 
khiến !  

* * * 

Nàng tên là Huệ, mồ côi cha, con của bà Năm Căng ở xóm 
Lò Gạch. Nàng làm công cho lò gạch ông Tám Tiếu. Nhờ đi 
chở gạch để ông Cả cho sửa lại cái đầu bờ kè trước nhà nên 
tôi gặp nàng. Gặp là tôi hạp nhãn liền ! Trời ! Con gái nhà quê 
gì mà nước da trắng bóc, còn thân hình thì cân đối thon thả 
kèm thêo tướng đi lượng là cứ bắt người ta phải nhìn thêo ! 

… Vậy rồi nàng và tôi quên nhau. Vậy rồi, ngày một ngày 
hai, tôi đạp xê đến lò gạch. Không có gì : chỉ cần gặp nàng để 
nói đôi ba câu không đầu không đuôi, rồi chèo xuồng về nhà 
bên kia sông, trèo lên vọng gác ngồi ngẩn ngơ suốt buổi ! 

… Vậy rồi, tôi nghĩ đến tấm vạc giường ! Vậy rồi, tôi đạp 
xê vô Xóm Mới đặt chú Ba Kiên đương cho tấm vạc giường 
bằng trê. Tuần lễ sau, tôi cuốn tròn tấm vạc chở về nhà trải 
lên cái giường gỗ, nhìn nó mà nghê lòng phơi phới. Bởi vì đó 
là lần đầu tiên tôi sắm một món đồ tuy không có giá trị gì 
nhiều nhưng lại mang đầy ý nghĩa … 

… Để tránh tai mắt, tôi và nàng thường hẹn gặp nhau ở 
đường lên chùa vì đường đó vắng người và có mấy bụi trê 
lớn giao tàn chê nắng. Hai đứa đứng nói chuyện ‘ trên trời 
dưới đất’ cả canh, nàng hay cầm lấy cành trê non đầy lá vươn 
ra cạnh chỗ nàng đứng, lắc qua lắc lại như để đánh nhịp khi 
nàng nói, mắt nàng nhìn bụi trê, nhìn con dốc lên chùa chớ ít 
khi nhìn tôi. Vậy mà sao tôi vẫn nghê lòng phơi phới như 
được nàng nhìn thẳng vào mắt ! 

… Bây giờ thì rõ ràng tôi đã thương nàng, càng ngày càng 
thương đậm ! Mà giữ riết trong lòng thì ấm ức quá đi ! Chắc 
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phải nói ra cho nàng biết, rồi ra sao thì ra ! Vậy rồi một hôm 
đứng cạnh bụi trê đã thành quên thuộc, tôi làm gan nói : 

- Huệ à ! Anh nói thiệt, Huệ đừng giận nghen ! Anh 
thương Huệ quá rồi Huệ à ! 

Nàng bỗng quay sang nhìn tôi, tay vẫn còn vin cành trê 
non, hỏi bằng một giọng nhẹ như tiềng gió trong lùm trê 
trước mặt : 

- Vậy sao ? 

Chỉ có hai tiếng nghê ngơ ngớ kỳ kỳ như vậy mà tôi lại 
thấy như là một sự chấp nhận ! Tôi bước lại gần nàng, nàng 
vẫn nhìn vào mắt tôi, cập môi mấp máy như muốn nói gì mà 
hai vành tai ửng đỏ. Đúng lúc đó, tôi hửi được mùi con gái 
của nàng làm tôi choáng váng ngầy ngật. Trời ơi ! Tôi muốn 
ôm đại nàng để siết chặt lại trong tôi, bởi vì chỉ có làm như 
vậy tôi mới nói được tôi thương nàng biết ngần nào … Nhưng 
tôi lại sợ làm ẩu, rủi nàng không hiểu rồi giận rồi vùng vằng 
bỏ đi tuốt thì chắc tôi … chết quá ! Tôi ráng kềm tôi lại, nuốt 
nước miếng mấy lần mới nói được : 

- Huệ à … 

Nàng ‘ dạ’, tiếng ‘dạ’ nghê như chờ đợi. Nàng không còn 
nhìn tôi mà quay về với cành trê non. Lần nầy, nàng bứt từng 
chiếc lá trê rồi bỏ rơi xuống đất, giống như nàng đếm lá ! 

- Huệ à ! Anh muốn xin cưới Huệ … 

Nói tới đó tôi bỗng nghê … hụt hơi ! Nàng im lặng bứt 
từng chiếc lá … Một lúc, tôi hỏi : 

- Mà Huệ có ưng không ? 

- Biết đâu nà ! 

Tôi ráng sức nói một hơi : 

- Anh làm công cho ông Cả Bảy. Anh có nhà có đất ở bên kia 
sông. Anh được hoãn dịch không phải đi lính. Anh sẽ nhờ ông 
Cả đánh tiếng qua má của Huệ để xin cưới. Mà Huệ phải cho 
anh biết coi Huệ có ưng hay không, cái đã ! 

- Ờ … Thì vậy ! 
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Rồi, có lẽ thấy câu trả lời không mấy rõ nên nàng nói 
thêm : 

- Tính sao cũng được ! 

Tôi mừng quá, nắm đại bàn tay nàng vứa lắc vừa cám ơn 
rối rít ! Nàng bỗng quay qua nhìn tôi, mỉm cười. Trời ! Cái 
cười của nàng sao mà đẹp hết nói ! Tôi như bị hốt hồn, cầm 
chắt bàn tay của nàng mà tưởng chừng như đang cầm cây sào 
cắm xuống lòng rạch để giữ cho xuồng đừng thêo con nước 
mà bỏ bờ … 

Đêm đó, trải chiếc chiếu trên tấm vạc giường, tôi nằm 
lên mà nghê mát rượi. Tôi nghĩ : rồi đây, hai đứa sẽ nằm 
chung một vạc giường. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi 
sung sướng đi vào giấc ngủ. Cuộc đời sao dễ thương quá hổng 
biết ? 

* * * 

Chuyện của nàng và tôi chưa ai biết hết thì xảy ra vụ 
tháng tư 1975. Lúc đó, nghê tin dân miền trung chạy rần rần 
vô nam, ông Cả Bảy kêu tôi, nói : 

- Chuyến nầy, mầy đi giùm tao xuống Cần Thơ. Tao có con êm 
mấy chục năm nay thêo chồng ở dưới. Địa chỉ nó đây. 

Ổng đưa tôi miếng giấy có ghi tên họ, số nhà, tên đường : 

- Tao nhờ mầy ôm một số tiền xuống đưa cho tụi nó, biểu tụi 
nó lo chạy về đây ở với tao sớm sớm cho có anh có êm. Có gì 
cũng còn có nhau còn hơn là đứa một nơi người một ngả, loạn 
lạc nầy không biết đâu mà rờ. Tao có biểu tụi thằng Hai trại 
hòm qua ở nhà mầy, vừa giữ giùm nhà vừa coi ruộng luôn. 
Đừng lo ! 

… Vậy là tôi lặn lội xuống Cần Thơ tìm người êm gái của 
ông Cả. Bà nầy có sạp vãi ở chợ Cần Thơ, ông chồng là thiếu 
tá hải quân. Khi tôi tìm ra được bả thì có tin thiên hạ ở Sài 
Gòn đang chạy di tản, làm dân chúng Cần Thơ cũng rối rên 
hối hả xuống ghê xuống xuồng tranh nhau đi. Ông thiếu tá hải 
quân hốt hết gia đình đêm lên tàu chiến, kéo tôi thêo luôn ! 
Đứng trên tàu, tôi nhìn đồng ruộng chạy lùi về phía sau mà 
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chết điếng ở trong lòng, không biết làm sao báo tin cho ông 
Cả Bảy và nhứt là cho Huệ … 

… Vậy rồi sau thời gian nằm trên đảo của quân đội đồng 
minh, tôi định cư ở Mỹ, tiểu bang Cali. Tôi làm công cho một 
tiệm ăn Việt Nam ở khu Sài Gòn Nhỏ, rửa chén quét dọn lau 
nhà … Lương lậu không bao nhiêu nhưng được bà chủ cho ở 
trong một phòng nhỏ nằm cạnh nhà bếp, ở để làm gác-dan 
cho bả luôn ! 

Thời gian sau, khi đã ổn định đời sống, tôi có gởi thơ về 
nhưng không thấy hồi âm. Tôi biết làng tôi nhỏ béo lại nằm 
tuốt trên vùng Ngọn - gọi là ‘ Ngọn’bởi vì nằm trên ngọn sông 
Vàm Cỏ - giáp ranh với đất Cao Miên. Hồi thời trước, trong 
làng không có nhà bưu điện nên mỗi tuần một lần ông Sáu 
làm biện trong làng phải đạp xê xuống quận cách đó mười 
mấy cây số để lấy thơ ở nhà bưu điện đêm về để trong nhà 
làng. Dân chúng cứ tự động đến coi trong đống thơ, cái nào 
mang tên mình thì lấy, có khi lấy giùm hàng xóm hay họ hàng 
bạn bè nữa ! Tôi nghĩ chắc bây giờ cũng vậy thôi, thơ tôi gởi 
không đến tay Huệ thì làm gì có hồi âm được ? 

Dầu vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng nàng không bao giờ quên 
tôi, cũng như tôi lúc nào cũng nghĩ tới nàng. Tôi hay nghê 
mấy người có đọc sách nói ‘Lời thề trăm năm’. Nàng và tôi 
đâu có thề thốt gì đâu, nhưng câu nói ‘ Tính sao cũng được’ và 
cái mỉm cười tiếp thêo sau đó của nàng ở đường lên chùa hồi 
tôi ngỏ ý xin cưới … tôi đã khắc ghi vào lòng. Như vậy, chẳng 
phải là một ‘ Lời thề trăm năm’ hay sao ? 

Nhứt định tôi sẽ trở về Việt Nam để cưới Huệ. Để hai đứa 
cùng nằm chung một vạc giường, cái vạc giường đương bằng 
thanh trê già chuốt giẹp giẹp, nằm vừa êm vừa mát. Để thấy 
cái mà mấy người biết đọc sách gọi là ‘ Hạnh phúc lứa đôi ’ đối 
với tôi, nó chỉ võn vẹn là sự sung sướng được chia đôi với 
người mình thương một tấm vạc giường … Mà muốn được 
vậy, tôi phải có tiền. Vậy là tôi để dành tiền, cắc ca cắc củm ! 

* * * 

Nhờ hỏi thăm mấy người có về Việt Nam nên tôi đã ước 
lượng được số tiền cần thiết để làm đám cưới và để hai vợ 
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chồng tôi có một số vốn làm ăn. Vậy mà phải năm năm sau 
tôi mới có tàm tạm đủ ! Chừng đó, tôi mới dám ‘ lên kế hoạch’ : 
nhờ ông Cả Bảy làm chủ hôn bên đàng trai, rước dâu về nhà 
của ổng, đãi đằng hai họ ở đó, xong rồi tôi chèo xuồng đưa cô 
dâu về nhà bên kia sông để tôi khoê với nàng tấm vạc giường 
mà tôi sắm cho hai đứa, từ hơn sáu năm nó vẫn nằm chờ… 

Ngồi trên máy bay về Việt Nam, trong đầu tôi sắp xếp. 
Trước tiên là về nhà tôi để nghỉ ngơi cho tỉnh mỉnh. Sáng hôm 
sau sẽ đi thăm ông Cả Bảy, còn xế chiều thì qua nhà nàng vì 
giờ đó nàng mới từ lò gạch về nhà, tôi sẽ bất thần bước vô 
nói lớn : “ Huệ ơi ! Huệ ! Anh về rồi nè ! ”. Tưởng tượng đến 
đó, tôi bỗng ứa nước mắt ! Đầu óc tôi tự nhiên sao mù mờ. 
Làm như bao nhiêu năm nay tôi chỉ chờ có như vậy ! Tôi thấy 
tội nghiệp tôi, tội nghiệp nàng : nếu không có cái ngày nghiệt 
ngã 30 tháng tư 1975 thì làm gì hai đứa phải cắn răng chịu 
đựng khắc khê cỡ nầy ? 

…Làng tôi bây giờ lạ hoắc. Không phải có thêm đường 
ngang nẻo dọc mà thấy đầy cờ xí biểu ngữ, loa trên loa dưới 
ồn ào không giống cái gì hết ! 

Tôi xuống xóm chợ nhờ một chị chèo xuồng mướn đưa 
tôi sang sông. 

Khi xuồng vừa cặp vô cây cầu ván thì có con chó chạy ra 
sủa râng, rồi hai ông bà già từ trong nhà bước ra dòm. Té ra 
là chú thím Hai Lưa hồi xưa thủ trại hòm của ông Cả Bảy ! 
Chú Hai nhìn ra tôi ngay. Ổng la lên : 

- Trời đất ! Mầy còn sống hả ? Ở đâu mà về vậy ? 

- Dạ ở Mỹ. 

- Cha…xa ớn há ! 

Rồi chú lật đật vừa la chó vừa bước xuống cầu phụ tôi 
đêm hành lý lên. Trước nhà thấy có phơi chiếc chiếu với hai 
ba cái gối. Trong nhà vẫn như xưa, cái giường gỗ vẫn nguyên 
chỗ cũ với tấm vạc giường tôi đêm về từ trong Xóm Mới. Chỉ 
có thêm là hai cái võng nằm song song gần đó, còn thì bàn 
ghế tủ..v.v…không có gì thay đổi. Tôi xúc động đến nghẹn lời. 
Chú Hai nói : 
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- Mầy uống miếng trà rồi nằm võng nghỉ lưng. Trong 
làng tưởng mầy chết rồi chớ, đâu dè … Để tao kể mầy nghê … 

Vậy rồi chú nằm trên võng cạnh tôi, vừa hút thuốc vừa 
kể : 

- Hôm mầy đi Cần Thơ, cha con tao thêo lời ông Cả biểu, thay 
phiên nhau qua đây giữ nhà giữ ruộng. Kế đó, tụi nó - tụi cách 
mạng ớ ! – tràn vô làng, bắt hết hội đồng xã, bắt luôn ông Cả 
Bảy trói bằng kẽm gai thành một dọc, chở đi mất. Rồi tụi nó 
chiếm hết, nhà cửa đất đai ruộng vườn, đuổi tụi tao ra để lấy 
trại hòm. Nhờ có cái nhà của mầy mà tụi nầy dọn qua ở tạm. 
Tao và hai thằng con tao cất thêm cho cái chòi giữ ruộng rộng 
ra để để đồ đạc của tụi tao và để hai thằng con tao có chỗ 
hành nghề thợ mộc của tụi nó. Hai thằng nầy coi vậy mà gan ! 
Tụi nó vượt biên rồi định cư ở Úc. Bây giờ, tụi nó có xưởng 
mộc ở bển, coi bộ làm ăn khá ! Thấy lâu lâu gởi tiền về nhờ 
thằng bạn tụi nó ở thành phố chạy Honda lên đưa ! … À ! Mầy 
biết hông ? Tụi cóc cắn cách mạng có kêu tao về trại hòm làm 
cho tụi nó, tao đấm thèm ! Mầy nghĩ coi : trại hòm mà cũng 
bày đặt trương biểu ngữ đề ‘ Hạ quyết tâm hoàn thành tốt kế 
hoạch của Nhà Nước ’. Mẹ ! … Hòm chôn người chết mà cũng 
vô kế hoạch nữa thì khùng hết nước nói ! Còn chuyện nầy 
chắc mầy chưa biết : con Huệ, con bà Năm Căng … 

Hai tiếng ‘ Con Huệ ‘ làm tôi giật mình. Tôi nhỏm dậy, 
lắng tai nghê. Chú nói tiếp : 

- Mấy tháng sau giải phóng, không biết nó nghê lời ai mà ôm 
gói xuống thành phố nói kiếm việc làm rồi lặn mất luôn cho 
đến năm ngoái đây, nó trở về mà đi bằng xê hơi nhà có tài xế, 
trên băng sau có người đàn ông có vẻ ông chủ. Mầy biết, trong 
làng chỉ có thằng Cói gia nhân của ông Cả Bảy là được ổng 
sắm cho chiếc Honda để đưa ổng đi đây đi đó, chớ đâu có ai 
có xê hơi. Vì vậy, khi con Huệ đi xê hơi thẳng vô xóm Lò Gạch 
là thiên hạ để ý. Bà Năm Căng kể lại nói bả nhìn nó không ra, 
tưởng là một bà nhà giàu nào đó đi lầm nhà ! Chừng nó xưng 
tên, mẹ con nó và bầy êm nó ôm nhau khóc làm hàng xóm 
chạy qua mừng cũng rớt nước mắt. Nó đêm cho má nó hai 
bao đồ rồi nhét trong túi áo má nó một cộc tiền. Sau đó, nó 
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chỉ nói được có mấy tiếng ‘ Con lạy má ! Con lạy má !’ rồi vừa 
khóc vừa chạy vội ra xê lên ngồi cạnh ông người á-đông ở 
băng sau, tài xế rồ máy chạy ào đi gấp. Từ đó tới giờ không 
có tin tức gì hết !. Còn đồ nó cho má nó toàn là tơ lụa mắc tiền 
nằm kín trong từng bao ni-long có in nhiều chữ tàu. Thầy Ba 
trên chùa đọc rồi nói đó là sản phẩm cao cấp của Thượng Hải 
… 

Tôi ngả người nằm xuống võng mà nghê lùng bùng hai 
lỗ tai, chết điếng ở trong lòng. Chú Hai Lưa hỏi : 

- Mầy còn nhớ con Huệ hông ? 

Tôi ‘ dạ ‘, tiếng dạ bị nước mắt trào lên chận ngang. Tôi 
nuốt xuống mà nghê miệng mồm đắng chác. Không kềm 
được nữa, tôi đưa hai tay lên bụm mặt. Chắc chú Hai Lưa 
thấy, hiểu, nên nghê chú tằng hắng một tiếng rồi làm thinh … 

* * * 

Trên máy bay trở về Mỹ, tôi nhìn qua cửa sổ thấy nhà 
cửa ruộng đồng cây cối mờ lần mờ lần rồi mất hút … mà tôi 
nghê buồn rười rượi. Ở tuốt dưới đó, trong một làng quê nằm 
xa mút trên vùng đất Ngọn, tôi đã bỏ lại một tấm vạc giường, 
tấm vạc giường tưởng để nằm chung với người con gái nhà 
quê mà tôi thương, đâu ngờ chuyện hai đứa chưa kịp thành 
duyên thành nợ thì nàng đã như chiếc xuồng bỏ bờ mà trôi 
thêo nước, đành đoạn trôi thêo nước … 

Mối tình dành riêng cho nàng mà tôi giữ miết ở trong 
lòng từ bao nhiêu năm, giờ nghĩ lại sao thấy quá khù khờ ! 
Dầu vậy, tôi vẫn muốn gặp nàng, gặp một lần thôi, để chỉ hỏi 
có một câu : “ Tại sao ?... Tại sao ? … Tại sao ? … ” 

Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi trào nước mắt … 

 

Tiểu Tử 
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Tóc trắng 

Tiểu Tử 
 
 

Ông Hai vừa mở mắt thức giấc đã nghiêng đầu nhìn cái 

đồng hồ rêo nằm trên bàn cạnh đầu giường. Đồng hồ quartz 
loại nhảy số. Ông nhêo mắt đọc: “Chín giờ hai mươi”. Rồi nằm 
ngay ngắn lại, càu nhàu :“Đồng hồ gì mà không có một cây 
kim, không có một tiếng tích-tắc. Chẳng biết đâu mà rờ !”. 
Ông nhớ lại hồi còn ở bên nhà, ông cũng có một cái đồng hồ 
rêo đặt ở cạnh đầu nằm. Nó lớn bằng bốn cái đồng hồ điện tử 
“mắc dịch” này. Nó hiệu Jaz, ông còn nhớ rõ. Nước xi bóng 
loáng, mặt dạ quang,“ban đêm thấy rõ như ban ngày”! Và khi 
nó rêo thì...“hàng xóm còn nghê chớ đừng nói chi người nằm 
ngủ kế bên”. Như vậy mới gọi là đồng hồ báo thức. Chớ phải 
đâu như cái đồng hồ điện tử này, nó rêo “bíp bíp, bíp bíp” nhỏ 
rí như sợ người ta nghê ! Ngoài ra, cái đồng hồ rêo của ông, 
không cần nhìn cũng biết nó đang chạy, bởi vì chỉ cần nghê 
tiếng “cộc cộc, cộc cộc” của nó là đủ. Phải công nhận là tiếng 
kêu của nó “có hơi lớn”, nhứt là về khuya, lúc thanh vắng, 
nghê giống như tiếng gõ mõ nhịp đôi. Hồi xưa, hồi còn sanh 
tiền, bà Hai vẫn phàn nàn về vụ tiếng “cộc cộc, cộc cộc” của 
cái đồng hồ. Bà nói: “Cái đồng hồ rêo của ông càng già càng 
kêu lớn. Nó giống như ông, càng về già ông càng ngáy to, 
chẳng để cho ai ngủ hết !” Rồi, chẳng lẽ đi chỗ khác ngủ sau 
mấy chục năm ngủ chung, bà Hai đã giải quyết vấn đề bằng 
cách...nằm ngược chiều với ông Hai, nghĩa là bà nằm xoay đầu 
về phía chân giường. Dĩ nhiên là ông Hai đã phật ý, không 
thèm nói chuyện với bà Hai hết một thời gian. Nhưng riết rồi 
cũng quên đi,nên không còn để ý đến tình trạng dị thường 
đó. Cũng như ông Hai đã quên nghê tiếng “cộc cộc, cộc cộc” 
của cái đồng hồ nên không nhận thấy là nó kêu lớn ! Đối với 
ông, tiếng động quên thuộc đó chứng tỏ là cái đồng hồ còn 
“sống”, nghĩa là ông không có quên lên giây thiều. Và như vậy, 
ông mới yên lòng dỗ giấc ngủ. 
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Ông Hai đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ. Thời tiết 
đã sang xuân nên vào giờ này, trong phòng đã đầy ánh sáng. 
Căn phòng thật là “nhỏ xíu giống như một cái hộp”. Hồi ông 
mới tới Pháp, mấy con ông đi rước ở phi trường Charlês dê 
Gaullê, tíu ta tíu tít: “Tụi con đều ở chung một immêublê.Chỉ 
có chị Hai là ở tuốt dưới Tours. Mới đầu, tụi con định lấy một 
studio trong immêublê cho Ba ở, nhưng chị Ba không chịu. 
Nói Ba già rồi, ở một mình bất tiện, nên chị Ba dọn cho ba 
một phòng riêng trong appartêmênt của chỉ, có vuê xuống 
lac. Rồi ba coi. Dễ thương lắm !” Ông Hai chưa từng xuất ngoại 
nên chẳng hình dung được cái “appartêmênt” bên Pháp nó ra 
làm sao, nhưng nghê các con diễn tả có vẻ “rất vừa ý cả bọn”, 
ông cũng nghê vui trong lòng. Khi về đến nhà Kim – người 
con gái thứ nhì của ông Hai – ông tưởng như đi vào một cái 
hang chớ không phải một cái nhà ! Cái gì mà mới bước vào là 
đã phải lo quẹo trái-bởi vì bên mặt là cửa vào nhà bếp- rồi 
bước vài bước phải quẹo mặt rồi lại quẹo mặt lần nữa để 
tránh nhà tắm và cầu tiêu nằm liền nhau ở góc đó, rồi đi tới 
mấy bước lại phải quẹo trái mới vào được căn phòng “ có vuê 
xuống lac dễ thương lắm”. Phòng nhỏ xíu vuông vức, bước có 
mấy bước là đụng tường, nhìn ra phía ngoài qua ô kiếng to 
thấy trời lồng lộng bởi vì không có nhà ở phía đối diện. Nhìn 
xuống bên dưới- vì nhà ở từng thứ tám – thấy toàn bộ cái hồ 
nhân tạo thật rộng với đồi cao trũng thấp và những con 
đường đất nhỏ uốn khúc quanh quanh. Thằng Út - con trai út 
của ông Hai, tên Tuân nhưng ở nhà quên gọi là Út, năm nay 
“trên hai mươi tuổi là ít”- ôm lấy lưng ông Hai đang đứng gần 
ô kiếng : “Ba biết không ? Ở Paris khó kiếm được nhà có 
cái vue như vầy lắm. Và hướng này là hướng đông nam, sáng, 
nắng vào tận phòng. Ba có thể vừa ngồi đây sưởi nắng vừa 
nhìn xuống lac coi vịt, thiên nga...Tụi con biết thế nào Ba cũng 
thích”. Ông đưa tay vỗ vai nó - bây giờ nó cao lớn quá, không 
vỗ được đầu nó như hồi thuở ông đưa nó lên phi trường để 
“đi Tây”- gật gật đầu:“Ờ... Ba cũng thích lắm !” Nói như vậy, 
nhưng khi mấy con kéo hết ra phòng khách để cho ông thay 
đồ, ông ngồi xuống giường nhìn quanh rồi thở dài...Mấy đứa 
con, vì “đi Tây” quá sớm, không biết cái nhà mà ông đã xây 
cất ở trên sở cao su của ông. Cái nhà đó, ông đã mơ nó từ thuở 
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còn là thơ ký cho hãng cao-su Têrrê Rougê. Hồi đó mới có hai 
đứa con, mà đã hình dung trong đầu một cái nhà thật to, kiểu 
“colonial”, có hàng ba thật rộng vây quanh để tránh trời trưa 
hanh nắng...Cái nhà “trong mộng” đó phải to hơn đẹp hơn cái 
nhà của thằng chủ Têrrê Rougê. Mà muốn như vậy, không 
phải làm công suốt đời mà có được. Vậy là hai vợ chồng “thôi” 
Têrrê Rougê (bà Hai cũng làm việc cho Têrrê Rougê). Rồi vay 
nợ ngân hàng, gom góp từng đồng để xây dựng một đồn điền 
cao su riêng cho mình. Sau đó, phải đổ mồ hôi xót con mắt 
hết mười mấy năm để bắt đầu dư dả tiền bạc thực hiện “cái 
nhà trong mộng”. Ông hãnh diện với cái nhà đó lắm. Ông 
thường nói :“ Tôi đã vẽ nó trong đầu hồi tôi chỉ có hai bàn tay 
trắng”. Hôm ăn tân gia, ông Hai đã “mời hết cả tỉnh” đến dự, 
có cả mấy hãng cao su Têrrê Rougê, SIPH...Quan khách ai 
cũng trầm trồ khên ngợi,nhứt là cái phòng ngủ thật rộng 
trong đó có cả bộ xa long để ông Hai ngồi hút thuốc đọc báo 
nghe ra-dô ! Hồi 75, Việt Cộng về, vẫn cho ông ở cái nhà đó 
tuy rằng sở sùng đã bị tịch thu hết ( Họ nghĩ tình hồi xưa ông 
đã “đóng góp” giúp cách mạng nên cho ông một chân trong 
tổ kế hoạch, suốt ngày ngồi...uống trà, hút thuốc. Vụ này đã 
làm cho bà Hai buồn rầu sanh bịnh rồi qua đời vào giữa năm 
sau...) Rồi lần lần, Việt Cộng “lấn” ông ra nhà bếp để lấy nhà 
trên làm trụ sở ủy ban nhân dân. Cái nhà bếp đó vậy mà rộng 
rãi thoải mái hơn cái “phòng nhỏ có vuê xuống lac” này... 

Nghĩ đến đó, ông Hai bật cười. Hồi mới đến tịch thu đồn 
điền, Việt Cộng chạy xê thẳng vào văn-phòng nằm cạnh con 
lộ cái. Ở đó, có khu nhà máy, khu nhà kho, khu cơ giới...v.v. 
Thấy đồ sộ như vậy, chúng nó bèn “đóng chốt” ngay ở văn 
phòng, ăn ngủ ở đó luôn mặc dù trong đồn điền còn có khu 
nhà ở, bịnh xá, trường học, câu lạc bộ...không thiếu gì nơi để 
ở. Đã gọi là hòa bình rồi mà tụi Việt Cộng vẫn còn lối sống dã 
chiến: lấn chiếm được đến đâu là “ta đóng chốt ngay ở đó 
thôi”. Về sau, khi chúng nó “báo cáo rằng mạn lưới tổ chức đã 
hoàn chỉnh” thì khu văn phòng đã biến thành nhà ở của mấy 
gia đình cán bộ, còn nhà ở của ông Hai được chia đôi, một bên 
làm văn phòng, một bên làm ủy ban nhân dân – nghĩa là làm 
việc ở cách nhà máy trên hai cây số ! – nhà bếp của ông đã 
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biến thành nhà kho sau khi chúng nó đã “lích” ông ra nhà kho 
để ở ! Cái gì cũng ngược ngạo hết. Ngược ngạo đến vô lý ! Vậy 
mà hể mở miệng ra là chúng nó cứ tự hào là “đỉnh cao trí tuệ” 
! 

Nắng đã bắt đầu vào đầy phòng. Căn phòng nhỏ bây giờ 
thật ấm. Ông Hai vẫn nằm yên, lắng nghê từng tiếng động (Đó 
là cái thú “nằm nướng” của ông hồi còn ở bên nhà vào những 
sáng chủ-nhựt rỗi rảnh). Bốn bề yên lặng. Lâu lâu nghê tiếng 
nước “giựt cầu” từ mấy từng lầu trên thêo ống dẫn chảy 
ngang một cách âm thầm vội vã...Rồi hết. Yên lặng đến buồn 
thiu ! Chẳng bằng ở bên nhà. Hừng sáng đã nghê gà gáy, 
không phải một con mà là ba bốn con, gáy “đối đáp” thật rộn 
rã. Rồi tiếng bầy chim trong lá ríu rít, nghê lúc xa lúc gần đủ 
biết là chúng đang bay liệng từ cây này sang cây nọ, trở đi trở 
về. Đến khi nghê mấy con gà mái kêu tục tục xên lẫn tiếng gà 
con chim-chíp, tiếng vịt khàn khàn, tiếng ngỗng huên-hoét... 
là biết ngay thím Tám Lư đang cho gà vịt ăn ở vườn sau. Rồi 
đến tiếng mô-tô nổ máy, rồ vài “cú” xong là nghê tiếng máy 
đi xa lần xa lần. Đó là thằng Rớt đang chạy xuống tỉnh mua 
hủ tiếu về cho ông ăn sáng.Ngần đó tiếng động vây quanh 
ông, thật là tầm thường nhưng cũng thật sinh động. Chẳng có 
gì hết, vậy mà sao ông nghê hoài không thấy chán. Trái lại, 
mỗi lần có dịp “nằm nướng” để lắng nghê những tiếng động 
quên thuộc đó, tâm hồn ông lâng lâng trải rộng. Làm như 
chúng nó đêm đến cho ông cái thi vị đầu ngày, nhẹ nhàng tươi 
mát...Những tiếng động đó, bây giờ, ông nằm đây trong cái 
yên lặng của căn phòng nhỏ, ông mường tượng như còn nghê 
rõ ở trong đầu. Không sót, không quên một tiếng động nào 
hết, kể cả tiếng đổ kiểng tòn-teng tón-têng mỗi mười lăm 
phút của cái đồng hồ Wêsminstêr trêo ở phòng khách nhà 
ông. Ờ...cái đồng hồ hồi đó ông mua ở Passagê Êdên đường 
Catinat.Thùng làm bằng gỗ quí chạm trổ thật khéo. Trên mặt 
có ba lỗ để lên dây thều : một lỗ để cho máy chạy, một lỗ để 
đổ kiểng, một lỗ để đánh giờ.“Trứng dái” đong đưa nghê cọc-
cạch cọc-cạch chậm rãi đều đặn (Về điểm này, bà Hai cằn 
nhằn :“Ông ăn nói không thanh bai chút nào hết. Quả lắc thì 
gọi là quả lắc, chớ gọi trứng này trứng nọ nghê dị-hụ quá 
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chừng !” Ông cãi:“Thì từ xưa đến giờ thiên hạ gọi cái đó là 
trứng dái, chớ gọi bằng gì ? Tôi chẳng thấy có gì tục tĩu trong 
đó hết. Tại vì mình nghĩ bậy nên mới thấy nó tục” Từ đó, bà 
Hai không thèm đá động tới cái bộ-phận lòng-thòng lắc qua 
lắc lại ở phần dưới của cái đồng hồ Wêstminstêr !) Hồi đó, 
những lúc “nằm nướng”, ông hay lắng tai nghê tiếng đồng hồ 
đổ kiểng dìu dặt : đổ “một hồi” là mười lăm phút, đổ “hai hồi” 
là ba chục phút, đổ “ba hồi” là bốn mươi lăm phút, còn đổ 
“bốn hồi” là sửa soạn đánh giờ...Thật là thú vị ! Mình “nghê” 
thời gian đi qua và “biết” thời gian đã đi qua từ lúc nào ! 
Thành ra, tiếng cọc-cạch cọc-cạch, tiếng đổ kiểng, tiếng đánh 
giờ của đồng hồ Wêsminstêr cũng thuộc vào những tiếng 
động mà ông Hai đã mang thêo trong lòng khi bỏ xứ ra đi... 

Giờ này, nhà vắng têo. Vợ chồng Kim đã đi làm, chiều 
mới về. Thằng Tí, bốn tuổi, cháu ngoại của ông, đã được cô Út 
của nó rước về Antony hôm qua vì có ông bà nội nó từ dưới 
tỉnh lên chơi. Hồi ông mới qua Pháp, lần đầu gặp thằng Tí, nó 
thấy người lạ nên lấp ló núp sau váy của má nó, miệng cười 
lỏn lẻn. Má nó nói: “Ông ngoại nè con. Bonjour ông ngoại đi ! 
Ừ Ông ngồi xuống ghế xa-long đưa hai tay về phía nó : ề Lại 
đây. Lại đây ngoại cưng.Ừ Má nó phải đẩy nhẹ nó mấy lần nó 
mới bước tới bắt tay ông Hai. Ông ôm nó vào lòng, hôn lên 
má phinh-phính của nó mà nghê thơm nghê ngon. Tình 
thương bỗng dâng tràn trong lòng. Trong giây phút đó, ông 
bỗng thấy chẳng còn tiếc cái gì nữa hết, từ đồn điền cao su 
đến cái nhà ề trong mộng Ừ mà Việt Cộng đã chiếm đoạt. Làm 
như đứa cháu ngoại mà ông đang ôm trong vòng tay đã mang 
đến cho ông một luồng sinh khí mới, một cái gì mà ngay bây 
giờ đã chiếm trọn tâm hồn ông. Lạ quá ! Có bằng chút xíu như 
vậy – thằng Tí – mà đã có thể thay thế được những gì thật lớn 
lao thật sâu rộng mà ông đang mang mểnh trong lòng như 
quê hương như sự nghiệp ! Ông lại ôm hôn nó một lần nữa 
để nhận thấy rằng ông không lầm : tình cảm mới mẻ đó có 
thật như vậy. Lần này, chẳng ai bảo mà thằng Tí tự nhiên 
nhón chân lên hôn ông Hai. Nó hôn bằng mũi giống như ông 
hôn nó ! Rồi nó quay lại nhìn mọi người, miệng cười lỏn lẻn. 
Ông ứa nước mắt vì sung sướng và nghĩ rằng ở cái tuổi già và 
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trong cuộc sống lưu vong, có được đứa cháu ngoại như vầy, 
thật là Trời còn thương ông nhiều quá ! Rồi ông ví-von : quê 
hương của ông bây giờ là thằng cháu ngoại này. Ông sẽ vung-
bồi nó như ngày xưa ông đã vung bồi châm sóc vườn ươn cao 
su con, để khi đêm ra ề lô Ừ nó sẽ lớn mau lớn mạnh. Nhứt là 
cái gốc Việt Nam, phải còn, phải có...Từ đó hai ông cháu như 
hình với bóng. Ông lảnh phần đưa rước thằng Tí đi trường 
mẫu giáo. Mỗi sáng, ăn điểm-tâm xong là ông cháu dẫn nhau 
thả bộ lại trường nằm cách nhà không xa lắm, ở khu nhà nằm 
phía bên kia hồ. Thằng Tí phát âm tiếng ề ngoại Ừ không 
được, nên gọi ông nó bằng ề moại Ừ nhưng lại nghê ra là ề 
mọi Ừ làm má nó rầy quá, cứ bắt thằng nhỏ chu môi ngoáy 
miệng lập đi lập lại cho đúng. Ông rầy :ề Kệ nó, con ! Từ 
từ...Đừng làm quá đây rồi nó bị mặc-cảm không thèm gọi ba 
bằng gì hết thì khổ ? Thà để nó gọi trại trại mà mình còn nghê 
có cái gì Việt Nam. Rồi mình sửa lần, con hiểu không ? Ừ Ông 
thường can thiệp những chuyện như vậy nên thằng Tí thích 
ông ngoại nó lắm. Đi với ông, nó học từng tiếng Việt và cố 
gắng nhớ để nói cho đúng. Bởi vì nó thấy mỗi lần nó nói đúng, 
ông ngoại nó thật vui. Còn ôm nó hôn trơ trất nữa. Có một lần 
ông Hai chỉ mấy con vịt đang lội trên hồ, hỏi :ề Con này kêu 
là con gì, Tí ? Ừ Thằng nhỏ nhìn vịt rồi nhìn ông, vừa lắc đầu 
vừa cười lỏn lẻn :ề Không biết Ừ. Ông nói, phát âm từng tiếng 
thật rõ : ề Con...vịtỪ Thằng nhỏ lập đi lập lại mấy lần cho đúng 
và cho nhớ. Một lúc sau, ông chỉ vịt mà hỏi :ề Con này là con 
gì ? Ừ Thằng nhỏ nói ềCon... Ừ rồi há miệng tròn vo định nói 
tiếp. Ông thấy ngay là sai rồi, bởi vì ề vịt Ừ không thể phát âm 
với cái miệng mở tròn được. Ông bèn ra dấu để nhắc nó, ông 
chỉ chỉ lên miệng ông. Ở đó, ông bành môi ra cho giẹp giẹp 
như sắp phát âm ề vịt Ừ.Thằng nhỏ mắt sáng rỡ, khép miệng 
lại rồi làm y như ông nhắc. Nó nói ề vịt Ừ mà đầu nó gật xuống 
một cái, đủ thấy nó cố gắng vô cùng làm ông thấy thương quá. 
Bỗng nó hỏi : ề Moại ! Moại ! Sao con vịt nó giống con...nó 
giống con... Ừ Ông ề tiếp hơi Ừ cho thằng nhỏ :ềNó giống con... 
? Ừ Thằng Tí nói lớn như vừa được tiếp sức, vừa lớn vừa rõ 
:ề Nó giống con canard ... ? Ừ Ông bật cười, chửi đổng nho 
nhỏ ề Cha mầy ! Ừ rồi ôm hôn nó đầy mặt đầy cổ. Nó nhột, 
rút đầu rút cổ cười lên hăng-hắc... 
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Nghĩ đến đó, ông Hai thở dài. Bây giờ, ông không còn đưa 
rước thằng Tí nữa. Má nó ề giành Ừ làm. Viện cớ là cần gặp 
thường xuyên những người phụ trách mẫu giáo để hỏi han 
thêo giỏi tình hình phát triển của thằng nhỏ. Ông nghi là có 
một lý-do nào khác mà má thằng Tí không tiện nói ra. Mới 
đầu, ông thật buồn, nhưng rồi cũng phải nhẫn nại chịu như 
vậy. Và định bụng có dịp nào đó sẽ hỏi Kim cho ề rõ trắng đên 
Ừ. Trong khi chờ đợi, ông ề nằm nhà như một người thất 
nghiệp Ừ, đi ra đi vô phòng khách nhà bếp, hút thuốc hết điếu 
này đến điếu khác. Lâu lâu nhìn đồng hồ để coi mấy giờ,làm 
như đang trông một cái gì hay đang đợi một người nào đó ! 
Có hôm ông cũng xuống dưới nhà đi bách bộ quanh hồ, rồi 
quên chân đi lại trường mẫu-giáo đứng cạnh rào lưới kẽm 
đưa mắt tìm thằng Tí trong bầy trẻ đang nô đùa bên trong. 
Không có gì : ông chỉ cần thấy xa xa thằng cháu ngoại đang la 
hét chạy nhảy với bầy bạn của nó là đủ để ông nghê trong 
lòng phơi-phới một niềm vui... Có khi thằng Tí nhìn thấy ông, 
nó mừng rỡ vừa chạy lại vừa kêu :ềMoại ! Moại !Ừ Đến hàng 
rào, nó đưa ngón tay trỏ mũm mĩm qua lỗ lưới kẽm để cho 
ông nắm lấy bằng đầu mấy ngón tay khẳng khiu của ông, lắc 
nhè nhẹ. Đó là cái ề bonjour Ừ của hai ông cháu. Xong, ông 
nói : “ Thôi ! Vô trổng chơi đi con. Ngoại về ”. Chỉ có như vậy 
thôi ! Vậy mà cả ngày hôm đó, cái gì ông cũng thấy tươi thấy 
đẹp... 

Ông Hai vươn vai ngáp rồi ngồi dậy với lấy áo lạnh dài 
tay máng trên thành ghế mặc vào kỹ càng mới bước xuống 
giường. Ông kéo cái couêttê xuống phía chân giường để so lại 
thẳng thớm cái mền xếp đôi nằm giữa cái drap và cái couêttê. 
Xong, ông lại kéo cái couêttê đấp trở lại trên mền, kéo mí 
drap phủ lên couêttê. Cuối cùng, ông lòn tay kéo tất cả cái 
“thứ tự” đó lật ngửa lên và tuột xuống phía chân giường. Ông 
phải làm như vậy để chiều về con gái ông làm giường thấy 
rằng “ông ngủ hạp vệ sinh” nghĩa là có nằm giữa hai lớp drap 
đàng hoàng ! Câu chuyện có vẻ “rắc rối” này bắt đầu từ hồi 
ông mới qua Pháp. Hai đêm đầu, ông ngủ không được. Một 
phần vì sự chênh lệch giờ giấc, một phần vì lạ nhà và nhứt là 
lối “ngủ thêo tây” ông không hạp. Cái gì mà khi mình chui vào 
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giữa hai tấm drap, mình nghê nó lạnh ngắt. “Mò” tới đâu là 
nghê lạnh tới đó,mặc dầu bên trên có phủ kín nhét kỹ một cái 
couêttê dầy. Rồi phải nằm đợi một lúc lâu, bên trong mới âm 
ấm ! Đến ngày thứ ba, ông nói với con gái :“Cho ba xin một 
cái mền, con !” Kim ngạc nhiên :“ Ủa ! Bộ cái couêtte không 
đủ ấm sao ba ?” Ông ngần ngừ rồi đáp :“ Thì...cũng ấm. Nhưng 
ba muốn có một cái mền...” Ba thằng Tí chên vào, nói với Kim 
:“ Thì êm cứ mua cho ba một cái mền, đi ! Ba già rồi chớ phải 
như tụi mình đâu mà ngủ với cái couêttê là đủ ”. Vậy là hôm 
đó, đi làm về, Kim mang về một cái mền to. Kim xếp cái mền 
làm đôi đặt ở giữa tấm drap trên và cái couêttê. Đêm đó, thay 
vì chui vào giữa hai lớp drap, ông Hai chui vào giữa hai lớp 
mền ! Chui vào tới đâu là nghê ấm tới đó ! Thật là thích thú ! 
Ông đưa bàn chân “mò” bên mặt bên trái, ông đưa bàn tay rờ 
rờ lớp mền dưới lớp mền trên, bắt gặp lại cảm giác quên 
thuộc khi đắp mền hồi còn ở bên nhà : lông mền dù mịn 
nhưng vẫn đâm đâm chích-chích. Ông lại thích như vậy. Ông 
nhớ lại hồi nhỏ khi còn ở với bà nội dưới quê, trưa trưa ông 
hay nhảy vào bồ lúa trải cái bao bố tời lên mặt lúa rồi “ình” 
lên đó ngủ một giấc “ngon lành”. Riết rồi ông ghiền cái vừa 
êm êm vừa xót xót đó ! Cho nên khi đã chui vào giữa hai lớp 
mền, ông tưởng chừng như ông là đứa bé vừa nắm được “cái 
ghiền” để đi vào giấc ngủ...Vậy rồi hôm sau, khi con gái của 
ông làm giường thấy cái “ổ” êm êm xót xót đó, la lên :“ Trời 
ơi ! Ba ngủ gì kỳ vậy ? Người ta nằm giữa hai lớp drap cho nó 
sạch sẽ hợp vệ sinh, bởi vì drap mình thay mình giặt. Chớ còn 
chui vào mền, nó tẩm trong đó chịu gì nổi !” Vậy là từ đó, đầu 
hôm, ông chui vào hai lớp drap “cho con nó vui” ( Kim thường 
đưa cha vào giường mỗi tối để chèn tấn mí couêttê thật kỹ sợ 
ông già thấm lạnh về khuya ) Nhưng khi đã tắt đèn, ông chờ 
một lúc “coi động tịnh thế nào” rồi mới chung ra để mò mẫm 
dỡ mí mền chui vô...Rồi sáng nào dậy cũng phải...sắp xếp lại 
drap mền couêttê cho có vẻ “tự nhiên”, làm như ông đã ngủ 
giữa hai lớp drap, “đúng như lời con nó dặn” ! 

Ông đốt điếu thuốc rồi vào ngồi trong cầu tiêu. Cái cầu 
này, ông đã để ý từ hôm mới đến, nước cứ chảy tỏn tỏn. Chắc 
cái clapêt đóng không kín. Mấy vụ này mà có thằng Rớt ở đây 
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thì chỉ “mười lăm phút, nửa tiếng là xong ngay”. Thằng Rớt là 
con trai út của Chín Lúa, người phụ tá đắt lực của ông. Chín 
Lúa đến giúp việc cho ông từ thuở ông còn chạy nợ hốt hụi 
mỗi cuối tháng để trả lương dân thợ. Sau này, vì nghĩ đến cái 
công góp phần dựng nghiệp đó mà ông đã cắt đất cho vợ 
chồng Chín Lúa ra canh tác riêng, ông giúp nông-cụ cơ-giới 
và phân bón. Thay vì trồng cây ăn trái như các nhà vườn 
khác, Chín Lúa lại tiếp tục trồng cao-su. Ông Hai thường nói 
đùa :“ Tên là Lúa, dân Hậu Giang, vậy mà lại lập nghiệp ở 
miền Đông và chuyên môn trồng cao su chớ không phải trồng 
lúa ! Thiệt là tréo cẳng ngỗng !” Cái hôm mà vợ Chín Lúa 
chuyển bụng thằng Rớt, Chín Lúa đi Sàigòn vắng. Hay tin, ông 
bèn cho tài xế lấy xê đưa bà bầu đi sanh. Nhưng đi nửa đường 
là thằng nhỏ đã lọt lòng ! Vì vậy mới đặt tên nó là Rớt. Về sau, 
để tỏ lòng biết ơn, vợ chồng Chín Lúa bắt thằng nhỏ gọi ông 
bà Hai bằng ông nội bà nội. Lớn lên, thằng Rớt chỉ mê có máy-
móc. Thứ gì nó cũng “dọc”. Máy nào ăn-banh, nó cũng lăng 
vào phụ mấy ông thợ cái mò ra “bịnh” để sửa. Nhờ vậy mà nó 
giỏi. Trong nhà, có cái gì hư cũng một tay nó sửa hết. Cho nên 
bà Hai mến nó lắm. Hồi bà Hai mãn phần, nó cũng chít khăn 
chịu tang, rồi dọn về ở với ông Hai “cho có ông có cháu”. 
Chiều chiều nó lấy Honda đèo “ông nội” nó xuống quán Tư 
Siêu nhậu thịt rừng. Nó không ưa Việt Cộng. Nó nói với ông 
Hai :“ Tụi này xài không vô, nội à ! Dốt thấy mẹ mà cứ làm 
tàng. Cho nên rớ tới đâu là hư tới đó, rồi chê trong Nam máy 
móc thiết bị không đúng tiêu chuẩn, bảo quản không có kế 
hoạch...Có khi còn nghi là có kẻ phản động muốn phá hoại 
nữa ! Cho nên bác Tư, chú Hai Quới, bác Sáu Tài đều lần lần 
rút lui hết vì sợ vạ lây ! Bỏ máy móc lại cho cha con tụi nó mò 
thắc họng. Thằng thủ trưởng có tới gặp con mấy lần nhưng 
con cho dê luôn. Kệ bà nó ! Muốn tới đâu thì tới !” Tánh tình 
thằng Rớt rất bộc trực, lại ít học nên ăn nói “phang ngang bửa 
củi” chẳng cần dè-dặt nể nang gì hếât. Vậy mà ông Hai lại 
thương nó ở chỗ đó. Ông thấy ở nó cái cốt cách của người dân 
quê, thật tự nhiên, “ăn sao nói vậy” nhưng xử sự “có thủy có 
chung, biết tình biết nghĩa”. Hồi Việt Cộng về tịch-thâu đồn 
điền (sở cao su của Chín Lúa cũng cùng chung một số phận) 
vợ chồng Chín Lúa và thằng Rớt chạy qua nhà định chở ông 
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bà Hai đi trốn. Ông bà Hai không chịu đi. Thằng Rớt quyết 
định ở lại để bảo vệ “ông bà nội”. Nó nói: “Mấy thằng này tiền 
hậu bất nhứt, khó tin lắm, nội ! Hồi mới vô tuyên bố là không 
động tới cây kim sợi chỉ của nhân dân, nghê ngon lành. Vậy 
rồi sau đó hốt hết !” Sau này, chính thằng Rớt khuyên “ông 
nội” nó đi Tây. Nó nói :“ Nội già rồi. Bà đã mất. Mấy cô chú 
đều ở ngoại quốc hết.Nội còn tiếc cái gì nữa mà không chịu 
đi Tây phứt cho rồi ? Ở lại đây, liệu nội có làm gì được nữa 
không ? Nội đi,đi ! Để còn hưởng cái an-nhàn của tuổi già. Còn 
hơn ở lại mà ứa gan khi nhìn tụi nó cạo chết cây cau su, còn 
lên lớp dạy lại mình cách trồng cau su, cách lấy mủ !” Đến khi 
ông đi lo giấy tờ để xin xuất cảnh, thằng Rớt lái Honda đưa 
ông lên lên xuống xuống thành phố. Và cuối cùng, trong lúc 
ngồi trên xê ca đưa ông lên phi trường, nó kề tai nói nhỏ :“ 
Nội đi rồi, chắc con không ở lại đây lâu đâu. Con sẽ vô khu đi 
kháng chiến phục quốc”. Ông bỗng nghê như xương sống của 
ông đứng thẳng lên, máu trong người chảy mạnh hơn, hơi 
thở thật sâu thật dài...Ông cầm lấy tay thằng Rớt, ráng sức già 
bóp thật mạnh. Chắc nó phải hiểu rằng ông đồng ý với nó. 
Chắc nó phải hiểu rằng ông đặt hết niềm tin vào nó và chúc 
nó thật nhiều can đảm để dấn thân. Nhưng chắc nó không thể 
hiểu rằng trong cái siết tay đó ông còn ngầm cảm ơn nó đã 
cho ông thấy rằng tinh thần bất khuất của người dân miền 
Nam vẫn còn được luân lưu tiếp nối. Ông nói với nó mà tưởng 
chừng như nói với chính mình :“ Bây giờ, ông thấy chẳng còn 
gì thắc mắc. Ông đi được rồi đó, Rớt !” Ở phi trường, trong 
lúc ông thêo luồng người bước vào bên trong, ông nghê thằng 
Rớt nhắn vói, giọng thật to thật rõ :“ Chừng yên nơi yên chỗ 
rồi, nội nhớ viết cho con ít chữ cho con yên lòng, nghê nội !” 
Câu nói chẳng có gì hết nhưng lại làm ông xúc động đến rớt 
nước mắt. Ông có cảm tưởng như thằng “cháu nội” đó thật sự 
là ruột thịt của ông và nó đang gởi ông đến một nơi an toàn 
để rảnh tay “lo chuyện lớn”, chuyện mà người già như ông 
không còn đủ sức để gánh vác. Ông nhìn lại thấy thằng Rớt 
thật mạnh khỏê, thật hiên-ngang, nổi bật trong rừng người 
đưa tiễn. Ông gật gật đầu trả lời nó rồi tiếp tục bước vào 
trong mà có cảm tưởng như vừa nhìn thấy, ở phía sau, một 
chân trời đang mở rộng... 
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Ông Hai qua nhà tắm súc miệng rửa mặt, rồi vào nhà bếp 
kiếm cái gì bỏ bụng. Trên bàn ăn, Kim có dằn một miếng giấy 
chữ viết hơi to để ông đọc mà khỏi phải mang kiếng lão :“Hột 
gà để sẵn trong cái chảo nhỏ. Bánh mì trong four. Ba hâm cà 
phê sữa trong micro-ondes, nhớ vặn nút qua nấc thứ ba. Trưa, 
có cơm trong nồi điện, thịt kho rau sống trong frigo. Hôn ba.” 
Sáng nào cũng có miếng giấy dặn-dò từa-tựa như vậy, nhứt 
là cái điểm “nấc thứ ba trên micro-ondes”. Bởi vì hồi mới qua, 
ông đã làm trào sữa ở trong đó ! Mấy đứa con đã chỉ thật kỹ, 
“làm như vầy... vặn như vầy... rồi đợi nghê một tiếng kêng là 
xong, nhưng coi chừng phỏng tay”. Ông đã áp dụng đúng mấy 
cái “như vầy như vầy” nhưng khi nghê cái kêng ông mở cánh 
cửa lò micro-ondês thì...sự đã rồi ! Ông đã chùi lau rất kỹ vậy 
mà chiều về Kim cũng thấy. Vậy là mỗi sáng, có màn dặn-dò 
khi cần nấu sữa nhớ để nấc số 3... 

Ông ngồi ăn trứng chiên mà bỗng nghê thèm tô bánh 
canh của con Tư Liếu, con gái Sáu Tài thợ máy ở đồn điền ( 
Sáu Tài có “nghề tay trái” là đờn ghi-ta cổ nhạc, nên đặt tên 
con là thằng Xang, thằng Xừ, con Liếu, con Xê...) Tô bánh canh 
của con Liếu thơm phức, nước trong vêo, sợi bánh tròn đều 
trắng phau phau không dai không bở, thịt hêo vừa mềm xắt 
không mỏng không dầy. Đặc biệt là mỗi miếng đều có đủ thịt 
mỡ và da. Chỉ cần nhai vài cái là đủ thấy cái thi vị của cuộc 
sống nằm hết trong răng trong nướu ! Hàng bánh canh của 
con Liếu đặt nép dưới mái hiên của tiệm nước thằng Tỷ, 
người Việt gốc Hoa. Tiệm này không có bảng hiệu, nhưng vì 
nằm ngay dưới gốc cây điệp thật lớn nên người ta gọi là 
“quán Cây Điệp”. Nhưng riết rồi khách hàng chỉ gọi trổng 
bằng “Cây Điệp” hay “Thằng Tỷ” là hiểu ngay cái tiệm nước 
đó. Có lẽ tại vì chung quanh không còn cây điệp nào khác và 
chắc cũng không còn “thằng Tỷ” nào khác bán quán cà-phê 
trong cái tỉnh lỵ nhỏ xíu này ! Điểm đặc biệt là ở đây còn giữ 
nguyên nét “cổ điển” của tiệm cà phê : bàn gỗ vuông vuông 
đóng thô sơ, ghế đẩu mặt tròn, trên bàn có ống đũa bằng sành 
và hai chai bằng sành loại có vòi như bình trà, một đựng xì-
dầu một dấm đỏ (Để phân biệt, thằng Tỷ có chấm một chấm 
sơn đỏ trên cái nút dẹp, cũng bằng sành, của chai dấm. Nhưng 
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khách hàng không cần để ý tới điểm đó bởi vì đã có thói quên 
đưa vòi lên mũi hửi trước khi sử dụng). Cái bếp nằm ngay 
phía trước. Ở đó, nấu mì hủ-tiếu pha cà-phê bán thuốc lá và 
thâu tiền. Trên quầy có để hộp tăm xỉa răng và một hộp quẹt 
máy cột dính vào một cây đinh bằng sợi nhợ dài...để khách 
hàng đốt thuốc mà khỏi mang nó đi luôn ! Hồi đó, ông Hai có 
cái thú dậy thật sớm lái xê xuống “Cây Điệp” uống cà-phê để 
nghê cái mùi tiệm nước nó đánh thức từ từ khứu giác và vị 
giác. Thật là đặc biệt, cái mùi tiệm nước. Mà phải là tiệm nước 
thuộc “loại cổ-điển” mới có cái mùi đó. Mùi ngây ngấy của 
bàn ghế gỗ thấm dầu mỡ lâu ngày mặc dù vẫn được lau tới 
lau lui. Mùi béo ngậy của giò cháo quảy bánh tiêu vừa mới 
chiên xong để trong dĩa trên bàn. Mùi nước lèo phất qua mỗi 
lần thằng Tỷ mở nấp để mút chan lên tô mì hay tô hủ-tiếu. Và 
đặc biệt là mùi cà-phê mà tía thằng Tỷ lược bằng dợt vải 
trong mấy cái siêu bằng sành da lán màu vàng sậm. Cà-phê 
do tía thằng Tỷ pha trộn và ran lấy thêo “bí quyết gia truyền”-
có phun rượu trắng và “áo” bưa Brêtêl- nên thơm một 
cách...mời mọc ! Chên vào những thứ mùi đó, lâu lâu có mùi 
khói than trong bếp, nồng nồng cay cay...Thật là thú vị “cái 
mùi tiệm nước” buổi sáng sớm, khi mặt trời chưa ló dạng, khi 
bên ngoài không khí còn ướt lạnh sương đêm. Cái mùi đó 
nghê “thật ấm”, làm cho hớp cà-phê đầu ngày càng thêm đậm 
đà...Đối với ông Hai, cái mùi tiệm nước đó cũng mang nét quê 
hương như mùi đống un, mùi rơm mùi rạ, mùi bông lài bông 
bưởi bông cau...Những thứ mùi mà dù đi xa mấy cũng không 
bao giờ quên và dù thời gian cách biệt mấy cũng vẫn còn nhớ 
rõ.Làm như nó thấm ở đâu trong xương trong tủy...mà chỉ có 
trong kiếp lưu vong, con người mới nhận thấy rõ sự hiện diện 
của nó thôi. 

Ông Hai thay đồ ấm rồi xuống đi bộ chậm chậm quanh 
hồ. Giờ này cũng vắng người. Trên khoảnh đất trống cạnh hồ, 
một bé gái tóc vàng cỡ tuổi thằng Tí đang chơi một mình với 
quả bóng to. Phía sau nó, trên một băng gỗ, ba bà người Pháp 
vừa đan áo vừa nói chuyện với nhau, trong nắng. Ông Hai 
dừng chân gần đó, đứng hút thuốc cạnh bờ nước nhìn bầy 
thiên nga trắng phau bơi trên mặt hồ nhẹ nhàng như những 
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đám bông gòn bị gió đưa đi. Trời đã sang xuân nên cây cối 
quanh hồ trổ chồi non mươn mướt. Cỏ xanh được cắt xén kỹ, 
trải dài từ đồi nhỏ qua đồi to. Rải-rác dọc thêo chân đồi là 
những khoảnh đất trồng bông đủ màu sắc. Mùi cỏ mới cắt 
thoang thoảng trong không khí, ông Hai hít một hơi dài sảng 
khoái. Bỗng một vật gì chạm nhẹ vào chân ông. Nhìn xuống 
thì ra là quả bóng của con bé tóc vàng. Ông nhìn nó, nó cười 
với ông. Thấy thương quá ! Ông bèn đá bóng về phía nó, nó 
vỗ tay nhảy lên vui mừng. Rồi chận bóng đá trở lại, nhưng vì 
còn vụng về nên bóng đi xéo xéo làm ông Hai phải chạy vài 
ba bước mới chận kịp. Thấy ông Hai chận được bóng, con bé 
lại vỗ tay thích chí. Vậy là ông Hai với nó đá qua đá lại một 
lúc. Bỗng con bé giao bóng lệch đi khá xa. Ông Hai cố sức chạy 
thêo nhưng không kịp. Quả bóng văng luôn xuống hồ. Ông 
vừa thở hổn-hển vừa “bật” ra bằng tiếng Việt :“ Đá như vậy, 
ông nội tao giờ cũng chận không kịp nữa !” Sực nhớ ra, ông 
quay về hướng nó, nói bằng tiếng Pháp :“ Mày giao bóng xa 
quá mà !”. Con nhỏ mếu-máo, rồi vừa khóc vừa chạy về mấy 
người đàn bà. Ông thấy nó chỉ ông và ông nghê rõ nó nói :“ 
Thằng chệt già đó làm văng bóng của con xuống hồ rồi kìa !”. 
Một bà đứng lên nhìn quả bóng đang bập-bềnh cách bờ hồ độ 
một thước rồi cau mày nhìn ông. Có lẽ bà ta thấy mái tóc bạc 
của ông Hai nên nét mặt hơi dịu lại. Tuy nhiên, bà cũng đi 
nhanh về phía ông, vừa chỉ chỏ quả bóng vừa to tiếng :“ Ông 
làm gì quả bóng của con bé vậy ? Ông đá nó xuống hồ, hả ? 
Sao ông ác quá vậy ? Hả ? Hả ? Rồi bây giờ lấy gì cho nó chơi 
? Nó khóc kìa, ông thấy không ?” Đằng xa, con bé vừa dậm 
chân vừa khóc la :“ Trả bóng lại đây ! trả đây ! Ư...Ư...” Ông 
Hai vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhưng cố giữ trầm tĩnh để 
phân trần :“ Không ! Không phải tại tôi.Tại con bé đó chớ !” 
Người đàn bà vẫn to tiếng : “Tại nó ? Vô lý ! Chính nó nói là 
ông đã làm văng quả bóng kia mà”.Ông lắc đầu, chỉ tay về 
hướng con bé :“ Nó đá quả bóng chớ phải tôi đá đâu ! Nó nói 
láo đó !” Bà ta vẫn gân gân :“ Trẻ con tuổi đó mà nói láo à 
?”.Ông chưa biết phải nói làm sao thì hai bà kia đã dẫn con bé 
đến “tiếp sức” với bà thứ nhứt. Cả ba bà tranh nhau nói, tranh 
nhau lý-luận để đổ lỗi cho ông Hai. Còn con bé bây giờ đã ngồi 
bẹp xuống đất tiếp tục khóc la đòi bóng ! 
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Nghê to tiếng, ông làm vườn đang trồng bông gần đó 
chạy đến xêm. Mấy người đàn bà lại tranh nhau phân trần 
cho ông làm vườn. Bây giờ câu chuyện đã trở thành như sau 
: ông Hai giành chơi bóng của con nhỏ rồi đá bóng xuống hồ 
để... trả thù ! Ông làm vườn phá lên cười :“ Tôi xin lỗi. Mấy bà 
nói quá lời, đó ! Làm gì có chuyện như vậy ? Tôi biết ông đây 
mà”. Rồi quay sang bắt tay ông Hai : “ Ông mạnh giỏi ? Mấy 
lúc sau này sao không thấy ông đưa thằng Titi đi học ?” (Ông 
ta gọi thằng Tí là “Titi”) Ông Hai vui vẻ trả lời :“ Cám ơn ông, 
tôi vẫn mạnh.Dạo này, mẹ nó đưa nó ”. Ông làm vườn “à” rồi 
quay sang mấy người đàn bà :“ Ông đây ở cao ốc số 28 .Ông 
thương trẻ con lắm. Tôi biết mà. Thôi các bà yên tâm. Để tôi 
vớt quả bóng cho”. Mấy bà nói “vậy à” lấy lệ rồi làm ra vẻ bận 
lo dỗ về con nhỏ để khỏi phải chú ý đến ông Hai. Ông cám ơn 
ông làm vườn rồi chậm rãi đi về nhà bằng con đường tắt dẫn 
lên lưng chừng đồi. Ông nghê lòng nặng trĩu và thèm chửi thề 
một tiếng thật lớn ! 

Vào nhà, ông lấy rượu chát uống ực một ly. Ông rất thích 
rượu chát. Ngày xưa, lúc nào trong nhà cũng có rượu chát. 
Bây giờ ở Pháp, các con mua cho ông loại Chateauneuf du 
Papê là loại mà ông thích nhứt. Ngày nào ông cũng nhâm-nhi 
mấy lần,kể cả khi ăn điểm tâm. Ông thường nói :“ Rượu chát, 
phải nhìn màu nâu đỏ của nó gợn lên trong ly, phải hít nhẹ 
mùi thơm của nó khi đặt vành ly lên môi. Chừng đó mới hớp 
một hớp, ngậm một chút để nghê chất rượu tròn lên trong 
miệng rồi mới nuốt từ từ...” Vậy mà bây giờ, ông ực một ly 
giống như uống nước lạnh ! Để thấy “thiệt là bực mình biết 
bao nhiêu” ! 

Qua phòng khách, ông đốt điếu thuốc rồi ngồi bập liên-
miên. Phải chi thằng Tí đừng về nội, giờ này nó ở trường, giờ 
này ông đã đến thăm nó...thì đâu có chuyện gì. Phải chi ông 
còn đưa rước thằng Tí như dạo trước thì ông đâu cần đi lang 
bang...Phải chi “con Kim nó nói thiệt để mình biết tại sao nó 
không để mình đưa rước thằng Tí”...thì ông đâu có thắc-mắc, 
bởi thắc-mắc nên cứ muốn đi vòng vòng...Phải chi hồi còn 
“vàng son”, bay qua đây tậu một villa to cho các con, có đất 
rộng vườn to...thì bây giờ ông đâu gặp chuyện bực mình ở 
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nơi công cộng...Ờ... mà phải chi miền Nam đừng bị Việt Cộng 
chiếm đoạt ...thì ông đâu trắng tay để phải lưu vong như 
vầy...Phải chi...Phải chi...Ông Hai thở dài, dụi điếu thuốc rồi 
đưa hai tay vuốt tóc như muốn phủi xuống những cái “phải 
chi” đang đè nặng trên đầu. Ông nghê ở kẽ mấy ngón tay dính 
vài sợi tóc. Đưa ra trước mặt, nhêo mắt nhìn : sợi tóc nào 
cũng trắng phau như cước. 

* * * 

Đêm đó, sau khi đưa cha vào giường nằm giữa hai lớp 
drap, Kim vừa tấn mí couêttê vừa hỏi : 

- Ba có đồ giặt không ? 

- Có. Cái quần với cái áo sơ-mi máng trên cửa đó, con. 

Kim cầm lấy quần áo thọc tay vào mấy túi để coi “ông già 
có để quên gì trong đó không”. Từ trong túi quần, Kim móc 
ra một cái đồng hồ đêo tay cũ kỹ. Ngạc nhiên, Kim hỏi : 

- Ủa, Đồng hồ nào đây ? 

- Đồng hồ của ba, à... 

- Còn cái đồng hồ Sêiko điện tử mà thằng Út mua tặng ba đâu 
rồi ? 

Ông Hai nghiêng đầu về phía cái bàn con đặt cạnh đầu 
giường : 

- Đó ! Nó nằm cạnh cái đồng hồ rêo, đó. Ba vẫn đêo nó chớ ! 

- Vậy ! Còn cái này ? 

Ông Hai ngập-ngừng một lúc : 

- Ờ...thì...ba giữ nó làm kỹ niệm. 

Kim cầm đồng hồ ngấm nghía rồi cau mày : 

- Ủa ! Đồng hồ gì mà chạy kỳ vậy ? Bây giờ mà nó chỉ 5 giờ ! 

- Giờ Việt Nam đó con. 

Kim phì cười : 

- Ở bên Pháp mà ba còn giữ giờ Việt Nam làm gì ? 

- Để...nhớ... 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

401 
 

Tiếng “nhớ” nghẹn ngang ở cổ. Mặt ông Hai bỗng nhăn 
lại. Ông nhắm nghiền mắt để kềm cảm-xúc. Trong một 
khoảnh-khắc, bao nhiêu hình ảnh hiện về trong đầu ông thật 
nhanh, chớp tắt không thứ-tự lớp-lang : bà Hai, cái nhà, sở 
cau-su, tiệm nước thằng Tỷ, con nhỏ tóc vàng đòi bóng, thằng 
Tí đứng sau hàng rào lưới kẽm, thằng Rớt tiển ông ở phi-
trường...Một lúc sau, ông mở mắt nhìn con gái, giọng buồn vô 
hạn : 

- Ba bỏ xứ ba đi, ba chẳng còn gì để đêm thêo hết. Chỉ có 
cái đồng hồ đó là còn giữ được chút gì của Việt Nam, lâu lâu 
lấy ra dòm coi mấy giờ ở bên đó. Để còn có cái gì nó nhắc nhở. 
Và để thấy làm như mình vẫn chưa cắt lìa cuống rún đối với 
quê hương. Con hiểu không ? 

Kim cảm động nhìn cha. Mái tóc trắng càng quá trắng 
trên nền áo gối màu xanh sậm. Bao nhiêu nếp nhăn trên mặt 
trông thật rõ nét vì niềm xút động dâng lên. Kim thấy thương 
cha vô cùng. Cô đêm cái đồng hồ cũ của cha đến đặt một cách 
trang trọng cạnh đồng hồ Sêiko, rồi cuối xuống vừa hôn lên 
trán cha vừa nói : 

- Ba đừng buồn. Ở đây còn có tụi con, còn có thằng Tí... 

Ông Hai xẳng giọng : 

- Thằng Tí ! Thằng Tí ! Có mỗi chuyện đưa rước nó đi 
mẫu giáo mà con còn giành thì lấy gì biểu ba vui đây ? 

Kim quỳ xuống cạnh giường, nhìn cha một lúc rồi nói : 

- Chừng thằng Tí đi nội về, con sẽ giao nó lại cho ba đưa rước. 

Ông Hai ngóc đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên : 

- Thiệt hả con ? 

Kim gật gật đầu nghiêm giọng : 

- Nhưng mà với điều kiện là ba đừng cho nó uống rượu và ba 
phải bớt hút thuốc đi. Trong trường, người ta than phiền là 
sáng nào thằng nhỏ vào đó cũng nghê mồm miệng hôi rượu 
và quần áo tẩm mùi thuốc lá. Vậy, ba có hứa không ? 

Ông Hai nhớ lại sáng nào khi ông uống rượu chát ông 
cũng cho thằng Tí hớp một hớp giống như khi ông ăn vặt ông 
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thường đút cho nó vài miếng. Thằng nhỏ khoái lắm, nhảy 
tưng tưng. Hình ảnh đó thật là dễ thương. Bây giờ thì...thôi ! 
Điều quan trọng là được tiếp tục đưa rước thằng cháu ngoại. 
Nghĩ như vậy nên ông nhêo mắt mỉm cười :- Hứa chớ sao 
không, con. 

Bỗng cái cười của ông méo đi. Ông chớp chớp nhanh 
mắt. Không kịp rồi! Hai giọt nước mắt đã lăn xuống hai bên 
thái dương. Kim ngạc nhiên :- Ủa ! Sao ba lại khóc ? 

- Ờ...già rồi, kỳ lắm. Buồn thì khóc đã đành. Mà vui cũng bắt 
chảy nước mắt nữa con ! Ba đang vui lắm đó chớ ! 

Kim phì cười, cuối xuống hôn cha rồi đứng lên lấy đồ giặt 
bước ra. Đến ngưỡng cửa, Kim quay nhìn cha mà nghê tình 
thương càng dào-dạt trong lòng. Kim đưa tay tắt đèn rồi đóng 
cửa lại nhè nhẹ. Trong bóng tối, ông Hai tự nhủ thầm : 

“ Rồi mình cũng phải tìm cách cai thuốc lá nữa chớ ! Cho 
con nó vui...” 

Đêm đó, ông Hai ngủ thật ngon, quên luôn rằng mình 
đang nằm giữa hai lớp drap chớ không có chui vào hai lớp 
mền như thường lệ ! 

 

Tiểu Tử 
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Thầy Năm Chén 
Tiểu Tử 

 
 

Sau trận Tết Mậu Thân (1968) ở Huế, gia đình ông thầy 

thuốc Nam đó chết hết, chỉ còn lại có hai cha con. Nhà cửa 
tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan, thầy không muốn ở lại cái vùng 
đất mà thầy cho là còn gần với quân xâm lăng miền Bắc. Thầy 
gạt nước mắt, dẫn thằng con trong tuổi quân dịch đi vô Nam. 
Thầy nói: "Ở trong nớ tuy tứ cố vô thân nhưng chắc chắn là 
mình được yên ổn lâu dài". 

Trên chuyến xê vào Sài Gòn, ông bắt chuyện với một sư 
ông lên xê ở trạm Nha Trang. Thì ra sư ông cũng là thầy thuốc 
Nam nữa. Nhờ vậy, tâm sự được dàn trải dễ dàng. Sư ông trụ 
trì ở chùa Thiền Lâm Gia Định, vừa làm phật sự vừa bắt mạch 
vừa bốc thuốc. Sư ông nói: 
- Tôi làm không xuể. 
- Bịnh nhân có đông không ? 
- Tùy mùa. Nói chung chung thì cũng nhiều. Với tôi, phật sự 
là chánh, còn chữa bịnh là phụ. Vì không đủ thời giờ nên tôi 
đành từ chối bịnh nhân ... Thấy cũng tội nghiệp ! 

Khi sư ông biết tình cảnh của cha con ông thầy thuốc 
Nam, sư đề nghị: 
- Nếu ông anh không chê thì tôi xin mời ông anh về tá túc với 
chúng tôi. Mình sẽ phụ nhau chữa bịnh cho đồng bào thì thật 
là hoan hỉ. 

Trong cảnh "tứ cố vô thân", đề nghị của sư ông như một 
cái phao. Ông thầy nhận lời và cám ơn rối rít. Sư ông nói: 
- Đời sống trong chùa đạm bạc như thế nào chắc ông anh 
cũng đoán biết, không cần phải giải bày. Duy chỉ có điều này 
là cần nói rõ: bịnh nhân đến chùa phần đông là đồng bào 
nghèo, mà chùa thì không có khả năng tài chánh để chữa thí, 
vì vậy, mình chỉ lấy tiền thuốc thôi. 
- Ngoài nớ, gặp bịnh nhân nghèo, tôi cũng làm như rứa. Đôi 
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khi còn không lấy tiền. 
- A di đà Phật ... 

... Chùa Thiền Lâm nằm giữa một nghĩa trang vây quanh 
bởi một bức tường rào xây bằng gạch bờ-lóc không có tô và 
cũng không quét vôi. Nhiều nơi tường bị nứt dài, gạch bể lỗ 
đỗ. Dọc thêo mặt tiền là mấy "tiệm" hớt tóc (Không biết gọi 
là gì cho đúng. Mấy anh thợ hớt tóc, trước đây hớt tóc dạo, 
bây giờ ... đóng đô ở đó bằng cách đóng lên tường mấy cây 
đinh rồi móc tấm ni-lông hay tấm vải trắng cỡ thước rưỡi bề 
ngang, có mấy cây trúc chống căng ra như một mái nhà. Bên 
dưới, đặt hai ghế đẩu - một cho khách, một cho thợ hớt tóc - 
và trên tường trêo ngang tầm mắt người ngồi ghế đẩu là tấm 
kiếng cỡ hai trang giấy lớn. Trên tường cũng có viết nguệch 
ngoạc bằng sơn dầu các kiểu tóc và giá cả. Chiều, họ gỡ hết 
đêm đi. Sáng, họ trương lên, ngồi đánh cờ tướng với nhau 
hay hút thuốc rung đùi ... đợi khách !). Cổng vào nghĩa trang, 
bằng sắt rỉ sét xiêu vẹo, mang một bảng gỗ đã mục nhiều nơi, 
lớp sơn tróc rơi để lòi sớ gỗ, nhưng cũng còn vừa đọc vừa ... 
đoán ra được hàng chữ: "Nghĩa trang Hội Tương tế X...". Từ 
ngoài ngõ chạy thẳng vô chùa là đường đất đỏ nằm giữa hai 
hàng cây điệp. Vây quanh chùa là mả thấp mả cao xếp hàng 
dài dài ... 

Chùa là một ngôi nhà cất thêo kiểu xưa: nền cao, nóc 
bánh ích, cột kèo gỗ, ba gian hai chái, hàng ba thật rộng. 
Không có mái cong chạm rồng chạm phụng gì hết. Mới nhìn 
tưởng là nhà ở chớ không phải chùa ! Biết là chùa nhờ có tấm 
bảng nằm dưới mái hiên: "Thiền Lâm Tự" ! Bên trong không 
có "năm ngăn bảy nắp đầy dẫy tượng Phật, tượng Bồ Tát sơn 
son thếp vàng" như mấy chùa nổi tiếng. Nhưng cũng có đầy 
đủ ngôi tam bảo với các vật dụng cần thiết để làm phật sự. Ở 
đây, đúng là một cảnh chùa nghèo. Tuy nhiên, thêo lời sư ông, 
những ngày rằm ngày vía, phật tử đến cúng bái khá đông. 
Phần lớn là đồng bào ở trong vùng và những người không 
thích "chùa nhà giàu" - chính họ nói như vậy. 

Về chùa Thiền Lâm, sư ông phân công rõ rệt: sư ông và 
người đệ tử lo phật sự và trông nom trong ngoài, còn cha con 
ông thầy thì lo phần chữa bịnh kể cả việc đi bổ thuốc. Cái chái 
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phía bên phải xưa nay vẫn là phòng mạch, bây giờ giao hẳn 
cho ông thầy tự do sắp xếp. Cha con ông được cho một căn 
buồng ở hậu liêu, có cửa sổ nhìn ra vườn rau cải của chùa. 
Lâu lâu, có ai rước sư ông đi làm đám ở đâu thì cha con ông 
thầy lãnh phần đèn nhang cúng bái thường nhựt ... 

Ông thầy chữa bịnh mát tay nên bịnh nhân càng ngày 
càng đông. Thầy bắt mạch, rờ trán, xêm lưỡi... rồi bốc thuốc 
gói từng thang bằng giấy báo. Khi trao thuốc lúc nào thầy 
cũng dặn: "Đổ vô năm chén nước, sắc còn một chén uống". 
Thang nào của thầy cũng là năm chén nước và không thang 
nào là không đi kèm với câu dặn dò trên. Vì vậy, bịnh nhân 
và người trong vùng gọi ổng là "thầy năm chén". Lâu ngày 
thành tên luôn, làm như thầy thứ Năm và tên Chén vậy ! Cho 
nên, về sau, khi nói chuyện với thầy, bịnh nhân gọi thầy bằng 
"thầy Năm" rất tự nhiên. Không thấy thầy ngạc nhiên hay cải 
chánh gì hết ! 

Thằng con thầy Năm Chén, tên Kiệt, thông minh học giỏi 
cần cù. Kiệt thi đậu vào trường kỹ thuật Cao Thắng. Mấy năm 
sau, chưa ra trường đã phải nhập ngũ, đi công binh. Lâu lâu 
được kỳ phép, về chùa giúp cha bổ thuốc bốc thuốc, giống 
như thời mới vào Nam với hy vọng "nơi ni mình sẽ được yên 
ổn lâu dài"... 

... Vậy rồi có ngày 30 tháng tư 1975... 

Hồi thời Tết Mậu Thân, thầy còn chạy vô Nam. Bây giờ, 
thầy không biết chạy đi đâu nữa. Thầy thở dài: "Đúng là cái 
số !". Bản chất thầy hiền hòa mộc mạc như các vị thuốc Nam 
của thầy, cho nên sự miền Nam mất vào tay cộng sản, thầy 
nghĩ rất đơn giản: "Tại ông Trời ! Nhơn bất thắng Thiên, ông 
bà mình dạy như rứa. Khi ổng đã định, mần răng mà cãi được 
!". Hồi xưa, thầy học "chữ thánh hiền" trước khi thầy học 
thuốc. Chữ thánh hiền đã cho thầy có cái nhìn rất khiêm tốn 
khi thầy chữa bịnh: "Chẳng qua là phước chủ may thầy ...". 
Bây giờ, sống trong nghĩa trang, ngày ngày nhìn mấy lô mả to 
mả nhỏ nằm im hàng hàng, thầy càng tin ở số mạng. Cái số 
thầy phải bỏ xứ để vô Nam, cái số thầy phải ở chùa bốc thuốc, 
rồi bây giờ cái số thầy "bị mất nước; sống mần răng với bọn 
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cộng sản đây ?". Nghĩ đến đó, thầy tự an ủi: "Chừ, mình sống 
giữa những người chết, chắc bọn nó để cho yên ...". 

Kiệt đi học tập mấy hôm rồi về chùa phụ sư ông quét dọn 
trong ngoài, bởi vì bên phòng mạch bịnh nhân cũng vắng. 
Làm như người ta lo sợ quá rồi ... quên bịnh ! Trái lại bên phía 
chùa thì lại đông người lui tới và ngày nào cũng có người. 
Làm như bây giờ người ta chỉ còn biết ... dựa vào Phật ! 

Thời gian sau, Kiệt tìm được việc làm ở Khánh Hội, trong 
một ga-ra nằm cạnh bờ sông, chuyên sửa máy xê hơi máy tàu. 
Thầy Năm Chén và sư ông lâu lâu đóng cửa phòng mạch, 
đóng cửa chùa để đi học tập chánh trị. Bởi vì "tư tưởng Mác 
Lê là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại", phải thông suốt để 
về chùa làm phật sự cho đúng ... "tác phong cách mạng" và về 
phòng mạch kê toa bốc thuốc cho hợp với ... "yêu cầu đấu 
tranh giai cấp" ! 

Một hôm, mấy cán bộ thành vào viếng nghĩa trang. Sau 
khi đi một vòng, họ khên ... hai hàng phượng đẹp ! Cuối cùng, 
họ nói: 
- Thêo quy hoạch của thành phố, nơi này sẽ là công viên cây 
xanh, để đồng bào quanh vùng có nơi thư giãn. Việc bốc mộ 
sẽ có thông cáo. Mấy người được ở lại đây để trông chừng 
việc bốc mộ cho đến thời hạn ấn định trong thông cáo là phải 
dọn đi ngay. Rõ chứ ? 

Sư ông làm thinh. Thầy Năm Chén cũng làm thinh. Nói 
cái gì bây giờ ? Đối với những người không biết luật pháp, đối 
với chế độ CS không có luật pháp, thì nói "ừ" hay nói "không" 
cũng đều là vô nghĩa ! Bởi vì họ không chấp nhận sự đối thoại. 
Ngoài ra, họ kiêu căng đến mức độ có thể viết một câu tổ bố 
và lố lăng quá mức mà ai cũng thấy trên đường đi Bến Lức - 
câu này dân chúng chuyền miệng cho nhau nghê từ mấy 
tháng nay và chính mắt thầy Năm Chén đã đọc khi đi bổ thuốc 
ở vùng đó - "Thằng trời đi chỗ khác chơi; Để cho Nông Hội 
tiến lên làm mùa". Thì ... còn lời gì để nói ? 

Nhưng sự "làm thinh" của sư ông và thầy Năm Chén 
không phải chỉ đơn thuần ở chỗ "hết nước nói", mà còn là 
cách để tỏ thái độ của hai ông: làm thinh là khinh miệt bọn 
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chúng, những thằng không đáng để nói chuyện, những thằng 
mất gốc, tổ tiên không thờ đi thờ hai thằng tây mũi lõ Mác gì 
gì Lê gì gì đó không biết nữa. Sự làm thinh của hai ông - sự 
làm thinh của kẻ sĩ - có giá trị gấp mấy lần những lời thóa mạ 
chửi bới, vậy mà mấy cán bộ CS lại cho là "thành quả của giác 
ngộ cách mạng" ! 

Mấy hôm sau, thầy Năm Chén kéo thằng con ra góc nghĩa 
trang, thấp giọng nói: 
- Cha có chuyện ni muốn nói với con. Nhưng con phải giữ kín. 
- Dạ. 
- Con nên tìm đường đi chui đi. 
- Cha nói chi lạ rứa ? 
- Không có chi lạ hết. Cha không muốn con ở lại xứ ni. Mình 
không còn đất đứng nữa, con à. 

Nói đến đây, giọng thầy nghẹn lại. Thầy không nhìn con. 
Thầy nhìn ra mấy lô mả. Thầy chớp mắt thật nhanh để nước 
mắt đừng đọng thành giọt. Rồi thầy thở dài ... 

Mồ mả sao mà an bình chi lạ. Rồi sẽ không còn được như 
vầy nữa, nay mai ... Chế độ không để cho ai được yên, kể cả 
người chết ! 

Kiệt nhìn cha, bồi hồi. Con người đó xưa nay hiền hòa, 
an phận. Vậy mà bây giờ lấy một quyết định có tánh cách 
chống đối dầu là tiêu cực, chứng tỏ ông "chịu đựng hết nổi". 
- Nghèo như mình thì lấy vàng mô mà đi chui, cha ? 
- Cha nghê nói có nhiều người làm việc trên tàu. Họ đi được. 
- Nhưng đó là họ đi một mình. Đi đánh cá, gặp dịp là đi luôn. 
- Thì cha cũng muốn con tìm cách làm như rứa. Con cũng một 
mình chớ mấy mình. 
- Không ! Con còn có cha nữa. 
- Đừng lo cho cha. Cha già rồi. Tương lai là con, mô phải là 
cha. 
- Gia đình mình chết hết, còn lại có hai cha con. Con đâu thể 
nào bỏ cha được, cha. 
- Chính bởi vì cha chỉ còn lại có mình con mà cha muốn con 
phải đi khỏi xứ ni. Cha không muốn thấy con làm tôi mọi cho 
một lũ ngu dốt. Cha muốn thấy con được sống trong một xứ 
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tự do. Có nghèo cũng nghèo trong tự do. Mà rủi có ... rủi có 
chết cũng chết trong tự do, con à. 

Đến đây thì Kiệt không dám nhìn cha, bởi vì gương mặt 
héo hon đó vừa nhăn nhúm lại như một miếng cau khô. Lòng 
quặn thắt, Kiệt nhìn đi nơi khác. 

Mồ mả sao mà an bình chi lạ. Đằng kia, hai hàng phượng 
trổ bông đỏ ối. Màu đỏ trong nghĩa trang, xêm vừa lạc lõng 
vừa vô duyên, không hợp tình hợp cảnh chút nào. Vậy mà bao 
lâu nay Kiệt không hề để ý. Làm như phải lâm vào một nghịch 
cảnh, người ta mới nhìn thấy rõ những nghịch cảnh chung 
quanh ! Bây giờ thì đến phiên Kiệt thở dài ... 

... Từ ngày có thông cáo dán trên cổng nghĩa trang, đồng 
bào tới lui chùa nườm nượp. Làm như thiên hạ muốn gần 
Phật thường hơn, đều đặn hơn, lâu hơn ... trong những ngày 
những tháng còn lại này. Bởi vì Phật sẽ không còn được ở đây 
nữa, mặc dầu - thêo lời ông già bà cả trong xóm - Phật đã 
được an vị ở chùa này gần ba mươi năm, hồi thời chưa có 
nghĩa trang, hồi thời bà phủ S. chưa bán đất cho Hội Tương 
tế X. Họ nói với nhau: "Nhà Nước CS này ngang ngược không 
nể nang ai hết. Có ngày sẽ bị Trời Phật trừng phạt cho coi !". 

Bên phòng mạch, bây giờ, lúc nào cũng đông người. Có 
bịnh nhân đến xêm mạch và có những người không phải đến 
xêm mạch nhưng đã từng uống thuốc của thầy Năm Chén. 
Những người này, sau khi cúng bái bên chùa, bước qua đây 
ngồi nói chuyện cà kê. Làm như để hỗ trợ tinh thần thầy vậy. 
Có người hỏi: 
- Rồi thầy dọn đi đâu ? 
- Biết đi mô chừ ! 
- Quân gì mà vô nhân đạo. Muốn đuổi ai thì đuổi. Muốn lấy 
của ai thì lấy. Mà mở miệng ra là "cho nhân dân, vì nhân dân". 
- Tại cái số của tôi như rứa, mấy ông à. Nói mần chi ? 

Bây giờ, thầy Năm Chén, sau khi trao mấy thang thuốc 
cho bịnh nhân, không phải chỉ nói vỏn vẹn câu quên thuộc 
"đổ năm chén nước, sắc còn một chén uống", mà còn dặn dò 
thêm phải ăn uống như thế nào, phải kiêng cữ những gì bởi 
vì "cái tạng ni dễ bị bịnh khi trái gió trở trời"... Thầy còn nói: 
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"Khi mô thấy bắt đầu khó chịu thì lấy bao nhiêu lá gì với lá gì 
kèm theo bao nhiêu bông gì với bông gì ... sắc uống cho nó 
chận". Thầy làm như ngày mai thầy sắp đi xa. Và chắc đi lâu 
lắm, bịnh nhân cần bảo trọng lấy thân. Người nào cũng cảm 
động khi nhận mấy thang thuốc của thầy, mấy thang thuốc 
không phải chỉ có những vị này vị nọ, mà có cả tình người 
nằm trong đó. Chất liệu trân quí này, trong thời buổi này, thật 
hiếm hoi. Cho nên, khi cầm trên tay mấy thang thuốc, cử chỉ 
của họ bỗng trở nên trang trọng. Và người nào cũng nghĩ: 
"Tội nghiệp ! Người hiền hậu như vậy, bảy tám năm nay giúp 
đỡ đồng bào bịnh nhân ai cũng mang ơn ... Vậy mà nhà cầm 
quyền CS cũng không để cho yên !". 

... Ít lâu sau, Kiệt được một người bạn có tàu đánh cá rủ 
đi chui bởi hắn đang cần người xếp máy. Kiệt về chùa cho cha 
hay. Thầy Năm Chén mừng rớt nước mắt: 
- Rứa là lời cầu nguyện của cha đã được Ơn Trên chứng giám. 
Khi mô đi ? 
- Mười hôm nữa. 
- Ờ ... Chừ thì mình vô thắp nhang lạy tạ Trời Phật, đi con. 

Năm hôm sau, bỗng thầy Năm Chén than "khó thở", "tỳ 
vị bất thông". Thầy không ăn được cơm, thầy ăn cháo. Cháo 
với chao, tương, rau luộc. Không ăn được những món cứng 
như dưa lêo, dưa cải, củ cải muối ... những món thường dùng 
trong bữa cơm chay lạt ở chùa. Không thấy thầy uống thuốc. 
Thầy nói: "Cứ ăn cháo vài hôm là khỏi". Sư ông thương hại, 
an ủi: "Họ đuổi thì mình đi. Thầy lo làm chi cho sanh bịnh. 
Chừng hết hạn bốc mộ, tôi sẽ đưa thầy về quê tôi ở Nha 
Trang. Ở đó, cũng có một ngôi chùa nhỏ như vầy. Mình sẽ tiếp 
tục giúp đồng bào như đã làm lâu nay. Thầy yên tâm đi. A di 
đà Phật...". 

Ngày thứ mười, cha con thầy Năm Chén qua chùa lạy 
Phật. Xong, thầy đưa cho Kiệt một gói bằng vải đỏ đã phai 
màu nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cột làm nhiều gút, nói: 
- Cha cho con cái ni. Con giữ kỹ trong người để hộ thân. 
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Kiệt cho vào túi áo trên ngực, cẩn thận gài miệng túi 
bằng cây kim tây, nhìn cha cảm động, nghĩ: "Cha thật chu đáọ 
Còn nhớ cho mình bùa ngải để hộ thân nữa". 

Chia tay mà hai cha con không dám ôm nhau. Sợ người 
ta để ý. Thầy không đưa con ra cổng nghĩa trang. Sợ người ta 
để ý. Thầy không dám để rơi một giọt nước mắt. Sợ người ta 
để ý ! Thầy chỉ thở dài. Thời buổi bây giờ, chỉ có thở dài là 
không thấy ai để ý. Bởi vì, ai cũng thở dài hết ! 

... Thời gian sau, thầy Năm Chén thêo sư ông về chùa ở 
ngoại ô Nha Trang. Thầy lại bốc thuốc giúp đồng bào nghèo. 
Kiệt đi chui, lọt. Rồi định cư ở Canada ... 

Một hôm, sực nhớ gói bùa ngải của cha, Kiệt tò mò mở 
ra xêm: đó là ba cái răng vàng, loại răng cấm. Thì ra thầy Năm 
Chén đã cạy ba cái răng vàng của mình để cho con làm của hộ 
thân ! Không còn răng để nhai cơm, thầy chịu ăn cháo suốt 
phần đời còn lại. Nhớ cha, thương cha, Kiệt cầm ba cái răng 
vàng trong tay mà khóc hết nước mắt ... 
 
Tiểu Tử 
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Đa ̣p Xi ́ch Lô 

Tiểu Tử  

 

Trung đã cao lớn lại ham chơi thể thao và tập thể dục 

đều đặn nên anh ta rất “đô” con. Đi với tụi bạn đồng nghiệp 
người Pháp hay người da đên, Trung là người Việt Nam mà 
vóc dạc ngang ngửa với tụi nó. Có đứa nói giỡn: “Thằng này, 
nó ăn phở không mà nó lớn con như vậy. Nếu nó ăn bánh mì 
“xúc xích – phô mai” như mình chắc nó thành ông khổng lồ 
quá!”. 

       Cách đây hai năm, Trung về thăm Việt Nam. Đó là lần đầu 
tiên anh về. Tôi không có dịp gặp anh để hỏi thăm. Mãi đến 
gần đây tình cờ gặp nhau ở khu 13 Paris, anh mới kể cho tôi 
nghê chuyến về Việt Nam của anh lần đó. Tôi xin ghi lại 
chuyện nhỏ sau đây:  

  … Con qua Pháp với ba mẹ hồi con mới năm tuổi, bây giờ 
về, thấy cái gì cũng lạ! Cho nên con dành mấy ngày đầu để đi 
vòng vòng cho biết Sài gòn. Con nhờ anh tiếp viên của khách 
sạn kêu cho con một anh xích lô bao chạy một ngày. 
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Vậy là sáng hôm sau, đúng thêo lời con dặn, anh tiếp viên 
gọi con dậy bằng điện thoại cho hay xích lô đang đợi, đồng 
thời cho biết luôn số tiền thuê bao. Con đếm số tiền rồi để 
riêng vào một túi quần, con muốn tránh móc bóp đếm tiền 
trước mặt mọi người sợ bọn lưu manh nó giựt. Con xuống tới 
quầy thì anh tiếp viên vui vẻ chỉ ra phía trước. Con cám ơn 
rồi bước ra ngoài.  

Thấy con, ông xích lô đang ngồi chồm hổm trên vỉa hè 
vội vã đứng lên chấp tay chào. Tự nhiên, con khựng lại, mặc 
dù ông ta đang đón con bằng một nụ cười rạng rỡ. 

         Bác biết không? Ổng già khú, ốm nhom, nhỏ xíu. Cái nón 
vải đên ổng đội, đã rách bươm. Còn bộ đồ trên người ổng, con 
không biết tả làm sao cho bác thấy. Nó là cái áo bà ba xanh 
dương vá chầm vá đụp và không còn hai ống tay! Còn cái 
quần ka-ki là loại quần dài đã bị xé mất hai khúc ống cỡ ngang 
đầu gối, một bên cao một bên thấp. 

Đó! Ông xích lô của con đó! Bác coi: con như vầy thì nỡ 
lòng nào lên ngồi cho ông già ốm nhom đó đạp xê đưa con đi. 
Mà liệu ổng có đạp nổi một ngày cho con xêm chỗ này chỗ nọ 
không? 

Con định hồi không đi nhưng nghĩ lại tội nghiệp ông già. 
Cái cười tươi rói của ổng cho thấy là ổng đang “ trúng mối 
lớn ”.  

Con bước lại bắt tay ổng, móc túi đưa tiền, nói :  
- “Đây, tiền công của bác trọn ngày nay đây!”.  

Ổng mừng rỡ, móc trong lưng ra một túi vải miệng có 
dây rút, run run tay mở ra cho tiền vào.  

Con hỏi :  
- “Bác không đếm sao?” 

Ổng cười, nhìn con :  
- “ Khỏi ! Hổng lẽ cậu như vầy mà đi ăn gian tui sao?”.  

Rồi ổng xăng xốm chạy lại kềm phía sau xê, mời:  
- “Cậu lên ngồi, đi !”.  
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Con lắc đầu:  
- “Không! Bác lên ngồi đi, để tôi đạp!”.  

Nụ cười của ổng tắt mất:  
- “Ủa! Gì kỳ vậy?”.  

Con giải thích:  
- “Tôi như vầy mà để cho bác đạp, coi sao được!”.  
Ổng vỗ vỗ lên yên xê:  

- “Tôi đạp được! Bảo đảm! Cậu đừng lo! Cậu lên ngồi đi!”.  

Con nghĩ chắc ổng sợ con chê ổng rồi không đi, lấy tiền 
lại, nên con ôn tồn nói:  
- “Bác yên tâm. Bác cứ giữ số tiền tôi đưa, rồi lên xê ngồi. Tôi 
đạp từ từ”. 

Ổng bắt đầu nhìn con nửa ngạc nhiên nửa hốt hoảng. Để 
khỏi cù cưa, con bước lại đưa hai tay cặp êo ếch của ổng nhấc 
bổng lên đặt vào chỗ ngồi của khách. Ổng nhẹ đến nỗi cái xê 
không nhúc nhích! Rồi con trèo lên đạp đi. Ông già cứ nhìn 
ngược về phía sau, lo lắng:  
- “Cậu liệu được không cậu?”.  

Con vui vẻ trả lời cho ông yên tâm:  
- “Được mà … Dễ ợt hà!”. 

Con mên thêo lề đường đạp chầm chậm để tránh luồng 
xê chạy ồ ạt trên lòng đường. Thiên hạ nhìn con chở ông già, 
cười nói chỉ trỏ. Ông già ngồi không yên, lâu lâu ngoáy nhìn 
lại coi con ra sao! Có lẽ vững bụng nên không nghê ổng nói gì 
hết. 

Một lúc sau bỗng ổng la lớn:  
- “Quẹo mặt! Quẹo mặt! Khúc này cấm xê xích lô!”.  

Từ đó, ổng chỉ cho con chạy:  
- “Từ từ … Đằng trước có xê đậu. Khi nào kềm bằng chân 
không nổi thì kéo thắng ở dưới đít...” 

Có lúc thấy con xiên xiên định quẹo vô một con đường 
nằm ngang, ổng la lên:  
- “Đừng! Đừng! Đường cấm xê xích lô!” …  
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Và như vậy, con đạp đi loanh quanh, nhìn ngang nhìn 
ngửa, yên chí có ông già coi chừng đường nhắc trước con 
phải làm gì … làm gì … Gần trưa, con tấp vô một quán phở, 
nói:  
- “Mình vô ăn cái gì đi”.  
Ổng nói:  
- “Cậu vô ăn đi, tôi không đói”.  

Con kéo tay ổng để cùng đi vào tiệm, ổng rị lại:  
- “Thôi mà cậu! Tôi lạy cậu mà cậu! Cậu để tôi ngồi ngoài này 
giữ xê!”. Rồi ổng gỡ tay con ra, bước lại vệ đường ngồi chồm 
hổm bên cạnh xê xích lô, vấn thuốc hút. Trong quán, con nhìn 
ông già mờ trong khói thuốc sao bỗng nghê bất nhẫn vô cùng. 
Không còn lòng dạ đâu để ăn phở, con kêu tách cà phê uống 
đại rồi đi ra. 

Thấy con, ổng quăng điếu thuốc, đứng lên vẻ ngạc 
nhiên:  
- “Ăn gì mau vậy cậu?”.  

Con nói trớ:  
- “Thấy không ngon nên không ăn”.  
Rồi con nói tiếp:  
- “Bây giờ, tôi trả xê lại cho bác đó! Bác cứ giữ nguyên số tiền 
tôi đưa hồi sáng, đừng thắc mắc. Tôi đi bộ chơi lanh quanh 
được rồi”. 

Nói xong con bước đi, lâu lâu ngừng coi cửa hàng này 
cửa hàng nọ. Thấy ông già cứ đạp xê rề rề đi thêo, con bèn gọi 
một xê Honda ôm đang đợi khách ở ngã tư đường, trèo lên 
“ôm” đi thẳng! 

Kể xong, Trung hỏi:  
- “Nhà Nước đang có lịnh cấm sử dụng xê xích lô xê ba gác, 
không biết bây giờ ông già đạp xích lô sẽ sống làm sao, hả 
bác?”. 

Tôi nói: “Ờ … ”. Rồi nín luôn. Một cách trả lời để không 
trả lời ! 

 
Tiểu Tử 
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Lòng Mẹ 
Tiểu Tử 

 
 

Vợ chồng tôi dọn về ở trong cái làng nhỏ này đã hơn ba 

tháng. Mấy đứa con của chúng tôi nói : Ba má già rồi mà ở 
trong Paris đâu có tốt. Nội cái không khí ô nhiễm cũng đủ làm 
cho ba má bịnh lên bịnh xuống hoài . Vậy là chúng nó kiếm 
mua một cái nhà ở xa Paris . . . 

Nhà có đất chung quanh, có mấy cây pommê, mấy cây 
cêrisê. Hồi dọn về là đầu mùa xuân , mấy cây đó trổ bông màu 
hường màu trắng đầy cành. Ở mấy nhà hàng xóm cũng vậy, 
hoa nở rộ hầu như cùng một lúc, nên trông thật là đẹp mắt. 

Biết là mùa xuân nhờ hoa nở và chồi non, chớ thật ra 
thời tiết ở Pháp mấy năm gần đây đi . . . trật lất. Mùa xuân mà 
cứ tưởng như mùa thu, cứ mưa lất phất rồi hết mưa là trời 
đổ sương mù. Cứ như vậy kéo dài đến bây giờ, thêo trong 
lịch, là đã đầu mùa hè mà vẫn còn nghê lành lạnh ! 

Hôm nay tự nhiên trời bỗng trở nắng. Nắng thật ấm, thật 
trong. Người ta vội vã mang đồ ra phơi đầy sân : quần áo, 
drap, mền . . . Đủ màu sắc, đủ cỡ, coi vui nhộn như một ngày 
lễ ! 

Tôi cũng thấy phấn khởi, bèn rủ nhà tôi đi chơi một 
vòng. Bởi vì từ ngày dọn về đây, ngoại trừ những lúc phải ‘xẹt’ 
ra tiệm thịt, lò bánh mì, hàng rau cải v.v. . . chúng tôi cứ ru rú 
ở trong nhà vì thời tiết xấu. Nhà tôi không chịu đi, nên tôi đi 
mình ên . . . 

Làng này tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Ở đâu cũng 
thấy trồng bông : dọc thêo vỉa hè, ở các ngã ba ngã tư, mặt 
tiền nhà phố . . . Giữa làng là một nhà thờ nho nhỏ nằm trên 
một vuông đất cao hơn mặt đường gần một mét, cũng trồng 
đầy bông. 

Chảy ngang qua làng là một con suối nhỏ, rộng độ mươi 
thước, chui dưới cây cầu đá rối uốn khúc quanh quanh trước 
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khi rời làng xuôi về phía dưới. Hai bên bờ suối là hai con 
đường tráng xi-măng chạy dọc thêo hai hàng cây. Rải rác, có 
mấy băng gỗ đóng thô sơ, nhưng vẫn nằm giữa những lùm 
bông đầy màu sắc. Có nơi, không hiểu sao người ta đặt băng 
gỗ nằm cạnh bờ nước giống như làm chỗ ngồi cho người đi 
câu ! 

Tôi ngồi xuống một cái băng cạnh bờ nước. Vì không 
nằm dưới tàn cây nên ở đó đầy nắng. Tôi đốt điếu thuốc rồi 
nhìn quanh : chẳng có ai hết. Nhớ lại, dân trong làng chỉ đổ 
ra đường vào ngày chủ nhựt, bởi vì ngày đó nhóm chợ lộ 
thiên và lại là ngày phải đi Lễ nhà thờ. Còn ngày thường thì 
chỉ có mấy ông già bà già đi khệnh khạng trên hè phố hay dọc 
bờ suối khi nào trời tốt. Hôm nay, trời tốt đó chớ, nhưng sao 
chẳng thấy ai đi. Tự nhiên, tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng . . . Lại 
nhìn quanh, chỉ thấy xa dưới kia là gác chuông nhà thờ một 
mình đứng cao lêu nghêu ! 

Con suối không sâu, nước trong nhìn thấy đáy. Dòng 
nước chảy nhanh nhanh. Khi gặp mấy tảng đá lớn, nước bắn 
lên trắng xóa coi thật sinh động, nhìn không chán. 

Lòng suối đầy đá cuội tròn tròn. Cũng có những cục đá 
to nhưng chẳng có viên đá nào còn góc cạnh. Viên nào cũng 
nhẵn thín. 

Nhìn nước chảy, nhìn đá mòn, tôi bỗng nhớ đến hai câu 
chót của bài học thuộc lòng thuở nhỏ : 

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, 

Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. . . 

Hai câu thơ đó không có gì hết, vậy mà nó làm tôi ứa 
nước mắt ! Không phải nó chỉ nhắc tôi thời thơ ấu, thuở học 
vui học buồn bằng quyển ỡ Quốc Văn Giáo Khoa Thư, mà nó 
còn nhắc tôi một cái gì sâu đậm hơn là kỷ niệm, một cái gì to 
rộng mênh mông hơn là không gian thời gian, một cái gì mà 
trong cuộc đời lưu vong này tôi vẫn mang mểnh trong tâm 
tư, giống như một chất ma túy : nó nhắc tôi quê hương, cái 
quê hương xa cách ngàn trùng ! 
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Tính ra, tôi bỏ xứ ra đi đã hơn hai mươi bốn năm. Một 
phần tư thế kỷ ! Trôi nổi đó đây với nhiều âu lo dằn vật, thêm 
tuổi đời cứ chồng chất mãi lên. . . nên ký ức bị xói mòn thêo 
năm tháng. Đến nỗi chuyện gì xảy ra hôm tuần rồi, hôm tháng 
trước. . . có khi không nhớ ! Vậy mà hình ảnh của quê hương 
vẫn còn nằm nguyên đâu đó ở trong lòng, với những kỷ niệm 
vụn vặt của năm sáu chục năm về trước ! Chỉ cần một chất 
xúc tác là nó bật lên rõ rệt, không thiếu một chi tiết, làm như 
mình đang sống trong đó mới hôm qua hôm kia. . . Tình yêu 
quê hương sao mà kỳ diệu như vậy được ? 

Nơi tôi sanh trưởng cũng là một cái làng nho nhỏ. Nó 
không ngăn nắp sạch sẽ, không được trang hoàng bằng 
những bông hoa đầy màu sắc như ở đây. Cũng không có con 
suối nhỏ chảy ngang để hai bờ được nối với nhau bằng cây 
cầu đá. . . 

Làng tôi nằm bên tả ngạn một con sông lớn, quá lớn nên 

thấy cái làng như nhỏ xíu ! Con sông đó có cái tên chẳng chút 
gì ‘văn chương’ : sông Vàm Cỏ. Trong làng chỉ có một con 
đường tráng nhựa : đó là đường liên tỉnh, cũng còn được gọi 
là ‘con lộ cái’ nối xóm trên xóm dưới. Ngoài ra, toàn là đường 
đất mà tiền thân của chúng nó là những con đường mòn, nối 
xóm Nhà Máy, xóm Lò Hêo qua xóm Lò Gạch, xóm Chùa ... Cho 
nên những con đường trong làng đều chạy cong cong quanh 
quanh ! 
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Làng tôi cũng có chợ nhà lồng, ngày nào cũng nhóm, 
nhưng chỉ nhóm có buổi sáng. Nằm cạnh chợ là ‘Nhà Việc’, 
nơi . . . làm việc của những ‘nhà chức trách’ trong làng. Xế xế 
về phía con lộ cái là trường tiểu học với hàng rào cây bông 
bụp, lá xanh um láng mướt. 

Làng tôi không có nhà thờ nhưng có một ‘kiểng’ chùa 
nằm trên một khu đất cao, có rào trê xanh chung quanh. Hồi 
tôi còn nhỏ, thấy cũng nằm xa dân chúng, vắng vẻ u tịch (hồi 
đó, tôi ít dám đi ngang qua đó một mình vì . . . sợ ma ! ) Về 
sau, dân chúng càng ngày càng đông, nhà cửa cứ xây cất tiếp 
nối nhau kéo dài ra hướng chùa, rồi ‘đi’ xa hơn về phía con lộ 
cái. Vì vậy, chùa bị lọt trũm giữa khu nhà dân, không còn biệt 
lập như trước. 

Nhà cửa trong làng nhỏ lớn gì cũng có hàng rào. Phần 
nhiều là hàng rào cây xương rồng và cây bông bụp (cũng gọi 
là bông lồng đèn) Xương rồng cũng trổ bông lai rai, hoa trắng 
nõn nà mỏng manh như lụa, khác hẵn với thân cây mang đầy 
gai góc ! Còn bông bụp thì cứ nở thè lè đỏ cây... 

Đó ! Làng tôi đó ! Quê trân ! Chẳng chút màu mè. Vậy mà 
sao tôi vẫn thương. 

. . .Thương những con đường đất mà hai bên là bờ cỏ 
may. Đến mùa, cọng cỏ may đưa bông lên tua tủa tím ngắt, 
chỉ chực bám đầy ống quần nào bất chợt đi ngang. 

. . .Thương những đoạn đường quằn, mùa mưa nước 
ngập phải xăn quần tém áo để đi qua, trong lúc trẻ con một 
lũ ở truồng nằm lăn chập chũm, tóê nước nhau cười vui như 
hội. 

. . .Thương bờ sông Vàm Cỏ với những cây dừa trồng 
không thẳng hàng, cũng không chia đều khoảng cách, giống 
như ‘mạnh ai nấy trồng’ ! Mấy cây dừa đó, nằm quá gần bờ 
nước nên rất nhiều cây thiếu đất để giữ gốc, chúng nằm dài 
ra phía sông cách mặt nước độ một đôi thước rồi uốn mình 
đưa ngọn đứng thẳng lên cao. Vậy mà cũng đơm bông kết trái 
! Trẻ con thường trèo lên đó để phóng xuống nước nô đùa 
lặng hụp, và dân ở dọc bờ sông hay đêm mền chiếu ra vắt lên 
đó để phơi. 
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. . .Thương con đường lên chùa có hai bờ trê xanh lả ngọn 
giao nhau làm cho con đường giống như một cái hang mát 
rượi. Ở đó, mỗi trưa đứng bóng, những người dọn hàng từ 
chợ về nhà thường dừng chân núp nắng, và chiều chiều 
đường vắng cũng thấy thẫn thơ một cặp gái trai . . . 

. . .Thương cả cây phượng nằm bên bờ đường trước nhà 
ông Cả. Thân nó to bằng ba người ôm, gốc rễ lấn luôn ra mặt 
đường. Ai đi qua cũng phải bước vòng để tránh ! Đó là cây 
phượng độc nhứt ở trong làng. Không biết ai trồng và tại sao 
lại trồng ở đó ? Chỉ biết hằng năm vào mùa thi là cây trổ hoa 
đỏ trời. Sau đó là hoa rụng đỏ đất. 

. . .Và còn thương nhiều thứ nữa, kể biết bao giờ cho hết 
! 

Nhà tôi ở trong Xóm Mới. Gia đình tôi nghèo. Cha tôi 
trồng rau cải, mẹ tôi hằng ngày gánh xôi ra ngồi bán ngoài 
chợ. Cha mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai : tôi và thằng Cu, nhỏ 
hơn tôi sáu tuổi. Cha tôi chết bịnh hồi mẹ tôi sanh thằng Cu . 
. . 

. . .Nhớ hoài, thời tôi học tiểu học. Sáng nào, sau khi húp 
tô cháo với miếng đường thẻ, tôi ôm cặp đựng sách vở mà 
ông nội tôi làm bằng giấy dầu để khỏi bị ướt nước mưa, đi 
thêo mẹ tôi ra chợ. Vì phải đêm thằng Cu thêo - lúc đó nó 
được hơn hai tuổi - mẹ để nó ngồi trong một cái thúng, gióng 
ở đầu đòn gánh phía trước, còn lá chuối, xôi, nhưn, dừa nạo 
v.v... vồn trong một thúng gióng ở đầu sau. Mẹ gánh như vậy 
mà bước chân đi sai sải. Đòn gánh nhún lên nhún xuống làm 
thằng Cu khoái lắm. Lâu lâu, mẹ đổi vai, đầu đòn gánh nhún 
xuống hơi sâu và tưng lên hơi cao làm anh ta cười hắc hắc để 
lòi bốn cái răng cửa nhỏ xíu. Những lúc đó, anh ta thuờng gọi 
tôi để khoê : ‘Hai ! Hai ! Coi nhè ! Coi nhè !’. 

Tôi học chỉ có buổi sáng. Mẹ tôi bán ở chợ cũng vậy. 
Trưa, chợ tan sớm hơn trường học, mẹ gánh thằng Cu đến 
ngồi đợi tôi dưới cây trứng cá gần cổng trường. Thấy tôi ra, 
thằng Cu đứng lên, vừa nhảy tưng tưng trong cái thúng vừa 
la : ‘Hai ! Hai !’. Anh ta ở truồng - lúc nào cũng ở truồng - bên 
trên bận áo bà ba vải đên của bà nội may cho, đầu đội cái nón 
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hình chóp bằng lá chuối mẹ xếp rồi ghim bằng cọng chân 
nhan . . . Mẹ đưa tôi gói xôi (đã thành lệ, ngày nào mẹ cũng 
chừa cho tôi một gói) tôi ngồi xổm cạnh mẹ, vừa ăn vừa đút 
cho thằng Cu. Ăn xong, tôi chạy qua bên kia đường xin một 
gáo nước ở nhà thầy giáo Hiển, rồi mang cho ba mẹ con uống 
(vì trong trường chỉ có một lu nước, không đủ cho đám học 
trò nên thầy Hiển đặt trước nhà thêm một lu. Vào giờ ra chơi, 
học trò bu qua đó đông như kiến) Uống xong, mẹ gánh thằng 
Cu bước đi thông thả, tôi lon ton chạy thêo song song . . . 

Hồi đó, vì phải chạy lúp xúp nên có lần tôi nhìn xuống 
bước chân của mẹ, coi mẹ đi cách nào mà mình cứ phải chạy 
thêo lúp xúp ! Mẹ đâu có bước lẹ, mẹ bước đều. Mẹ đi chân 
không, mỗi bước chân của mẹ giậm xuống làm tung lên một 
chút bụi đường. Tôi nhìn chỉ thấy có như vậy. Bây giờ, hơn 
sáu chục năm sau, ngồi ở trời Tây này, tôi đâu cần nhìn mà 
sao vẫn thấy được - thấy rõ - hai bàn chân của mẹ. Hai bàn 
chân to bề ngang, mấy ngón chân chè bè không bao giờ xếp 
lại được. Hai bàn chân xấu xí đó chưa từng đụng tới đôi giày 
đôi dép. Hai bàn chân chỉ biết có đôi guốc dong khi rửa chân 
đi ngủ, hay khi đi dự dám giổ, đám tang . . . Hai bàn chân đó 
đã bám lấy đất để đứng vững một mình nuôi hai thằng con, 
hỏi sao không chè bè cục mịch cho được ? 

Tôi đốt điếu thuốc, thở một hơi khói dài. Lại nhớ hồi học 
lớp nhứt, có hôm tôi bắt chước bạn bè lén hút thuốc. Mẹ tôi 
thấy được, lôi tôi vào nhà bắt đứng khoanh tay để ‘hỏi tội’ : 
‘Hai ! Ai cho mầy hút thuốc, hả ? Ai dạy mầy hút thuốc, hả ? 
Mầy bắt chước ai, nói tao nghê coi ? Mới có bây lớn đó mà 
bày đặt hút thuốc !’. Rồi mẹ chụp cây chổi chà dựng gần đó : 
‘Tao phải đánh mầy cho mầy chừa’. Mẹ vừa nói ‘Chừa nè !’ 
vừa đập cây chổi lên đít tôi thật mạnh. Cứ mỗi một câu ‘Chừa 
nè ! ‘ là một phát chổi. Mẹ đánh một lúc rồi liệng cây chổi, trèo 
lên bộ ván, ngồi co chân, rút cái khăn rằn đấp lên mặt khóc. 
Tôi đứng chết điếng, nghê mồ hôi chảy dài thêo xương sống, 
không thấy đau ở đít mà đau ở đâu trong lòng. Bởi vì đó là 
lần đầu tiên tôi làm cho mẹ tôi khóc. Tôi mếu máo, rặn ra mấy 
tiếng : ‘Dạ . . . con xin chừa . . .’ 
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Vậy mà lớn lên, khi ra đời, tôi đã . . . không chừa ! Tôi tập 
tành hút thuốc hồi tôi đi lính, bởi vì ‘ở tiền đồn trời khuya 
đêm lạnh, ta chia nhau điếu thuốc ấm lòng’. . . Mỗi lần về 
phép, chẳng bao giờ tôi dám hút ở nhà vì trận đòn chổi chà 
thuở nhỏ vẫn còn đêo thêo ám ảnh ! Tôi hút ngoài đường . . . 

Một hôm, đang đứng hút thuốc với mấy thằng bạn cùng 
xóm, bất thần mẹ tôi đi qua. Tôi vội vã liệng điếu thuốc xuống 
đất. Mẹ tôi dừng lại, mỉm cười : ‘Mầy làm cái gì vậy, Hai ? Mầy 
lớn rồi chớ bộ còn con nít sao. Bây giờ, mầy có hút thuốc, tao 
cũng đâu có bắt mầy chừa !’ Rồi bỏ đi một nước ! 

Mẹ tôi như vậy đó. Quê mùa mộc mạc như làng của tôi, 
vậy mà tôi vẫn thương. Tôi thương, đâu cần mẹ tôi phải đẹp, 
quê hương tôi phải sang. Tôi thương, vì tất cả đều gắn liền 
với tôi từ thuở tôi ra chào đời. Tôi đã quên thở, quên sống 
trong vòng tay của mẹ, giữa lòng quê hương ; đã lớn lên trong 
cái thật thà chân chất đó. Cho nên hình ảnh của mẹ, của quê 
hương đã ghi sâu vào lòng tôi đến độ khi thiếu vắng, tôi 
thương tôi nhớ. Và tình thương đó vẫn chưa thấy mòn, mặc 
dầu bây giờ tôi đã ngoài bảy mươi . . . 

* * * 

Mặt trời đã lên cao. Thấy có vài người hứng nắng bên bờ 
suối. Tôi đứng lên đi về nhà mà miên man nghĩ : ‘Những hình 
ảnh mà mình vừa gợi lại khi nãy sao mà dễ thương như vậy. 
Mình phải viết ra để cho nó có chỗ đứng bên ngoài ký ức, cho 
các con các cháu của mình thấy và hiểu tại sao hơn hai mươi 
bốn năm sống trên đất Pháp, cha và ông của chúng nó không 
nói ‘thương nước Pháp’ mà cứ nhắc hoài người mẹ đi chân 
đất và cái làng quê mùa không có đến hai con đường tráng 
nhựa !‘ 

Vào nhà, tôi đi thẳng lại bàn viết. Vợ tôi chắc đang nấu 
bếp nên nghê phất ra thơm phức mùi thịt kho tiêu. Tôi lấy 
xấp giấy trắng, không cần đốt điếu thuốc, không cần hớp mấy 
ngụm nước trà để trợ hứng. Bởi vì cái hứng đang ở ngay 
trong tôi, căng đầy . . . 

Tôi cầm bút nắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa : ‘Đá Mòn 
Nhưng Dạ Chẳng Mòn’ . 
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Giới thiệu tập truyện 

Quê Hương Vụn Vỡ 
của Nguyễn Văn Sâm 

\ 

GS. Đàm Trung Pháp 
 

LTS: Giáo sư Nguyễn Văn Sâm nguyên là Giáo sư các trường 
Trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho, Petrus Ký Sàigòn, Giảng 
sư Đại học Văn Khoa Sàigòn, Giáo sư thỉnh giảng các viện Đại 
học Cao Đài Tây Ninh, Hòa Hảo Long Xuyên, Cần Thơ.  Giáo sư 
Nguyễn Văn Sâm hiện định cư tại vùng Victorville, California 
và dành rất nhiều thì giờ nghiên cứu chữ Nôm. Ông là tác giả 
gần 10 tác phẩm và hiện là Trưởng Ban Văn Chương của Viện 
Việt Học tại miền Nam California. 

 
 

Tôi quên biết tác giả Nguyễn Văn Sâm của tập truyện 

Quê Hương Vụn Vỡ từ nhiều năm nay. Phải thưa điều này ra 
ngay với quý bạn đọc vì tôi tâm đắc lời tâm sự dưới đây của 
thi sĩ Bàng Bá Lân trong trang mở đầu cuốn sách Kỷ Niệm 
Văn Thi Sĩ Hiện Đại của ông, xuất bản năm 1962 tại thủ đô 
miền Nam nước Việt: 

“Nhiều lúc ngâm đọc những bài thơ, đoạn văn ưa thích, 
tôi [Bàng Bá Lân] thường tự hỏi: Không biết tác giả có thích 
như mình không? Đây có phải bài thơ, đoạn văn mà tác giả 
ưng ý nhất không? Và nếu không thì là bài thơ nào, đoạn văn 
nào? … Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi hoài, nhất là những khi tôi 
đọc những bài phê bình văn học hoặc chính tôi phải làm việc 
bình giảng văn thơ. Mắt nhìn những dòng chữ nhảy nhót mà 
lòng tôi thắc mắc hoang mang. Tôi hoài nghi tự hỏi: Có thật 
tác giả có tư tưởng này, có dụng ý kia, có tâm sự nọ? Hay tất 
cả chỉ là võ đoán? Rồi sự thắc mắc trên đưa tới kết luận này: 
Muốn phê bình thật đúng một nhà thơ, nhà văn nào, phải 
quên biết nhà thơ, nhà văn ấy!” 
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Tác giả Quê Hương Vụn Vỡ là người miền Nam, còn tôi 
là người miền Bắc di cư vào Nam từ thuở mới bắt đầu trung 
học. Chúng tôi cùng lứa tuổi, từng là đồng nghiệp trong 
khung trời Đại Học Sài Gòn, nơi anh Sâm dạy Việt văn ở Văn 
Khoa và tôi dạy Anh văn ở Sư Phạm. Tỵ nạn qua Mỹ, chúng 
tôi gặp lại nhau ở Têxas và thường cùng góp phần trong các 
sinh hoạt văn học Việt Nam từ đó đến nay. Năm 2000 tôi vinh 
hạnh được nói chuyện trong buổi ra mắt rất thành công cho 
tập truyện Khói Sóng Trên Sông của anh tại Houston. Và từ 
nhiều năm nay chúng tôi cùng  đóng góp bài vở thường xuyên 
cho nguyệt san văn học Khởi Hành ở Littlê Saigon và cho tam 
cá nguyệt san Văn Hóa Việt Nam ở Houston. 

Tôi hy vọng mối thân tình lâu năm giữa chúng tôi đã 
giúp tôi viết lên những dòng nhận xét về tập truyện mới nhất 
này của anh một cách khả tín, không phải “chỉ là võ đoán”! 

Quý bạn đọc đang cầm trong tay một tuyển tập truyện 
ngắn đặc sắc qua ngòi bút Nguyễn Văn Sâm. Tôi có cảm tưởng 
mỗi truyện anh viết là một kỷ niệm đậm sâu trong đời anh, 
hoặc trong đời một người rất thân của anh, mà khi đọc xong, 
dù vui hay buồn, tôi còn lưu luyến mãi trong lòng như một 
nhắc nhở ray rứt. Anh là một nhà văn gốc nhà giáo có một 
tâm hồn hướng thượng, một trái tim nhân ái, một ước vọng 
chấn hưng đạo đức trong một quê hương đang băng hoại về 
lối sống; do đó, mỗi truyện của anh là một bài ngụ ngôn thấm 
thía. 

“Văn dĩ tải đạo” là sứ mệnh văn chương của anh mà anh 
đã thực hiện một cách ngoạn mục trong tập truyện. Phương 
tiện để anh đạt mục tiêu vừa kể là một văn phong truyền cảm, 
thành tâm, sâu sắc, quan sát tận tường. Thêm vào đó là 
những yếu tố bất ngờ kỳ thú trong các cốt truyện được anh 
xây dựng mạch lạc, những từ vựng thực vui mắt của một 
phương ngữ miền Nam đáng yêu, và những đoạn văn tả chân 
thần sầu quỷ khốc của anh mỗi khi anh ra tay hạ xuống. Một 
bí quyết nữa khiến những truyện ngắn của anh thành công là 
chúng đều có một mở đầu gợi cảm kích thích bản chất tò mò 
của người đọc (khiến họ không thể bỏ cuốn sách xuống) và 
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một kết luận làm người đọc xao xuyến trong lòng (khiến họ 
khó quên được câu chuyện). 

Tôi thích tất cả các truyện trong tuyển tập này, nhưng 
tôi mê nhất truyện “Người đổi chó” của anh. Phần kết của 
tuyệt tác này làm tôi nhỏ lệ vì nó mầu nhiệm quá. Phép lạ 
nhãn tiền mà Ơn Trên đã dành cho một người có thiện tâm 
trong cuộc sống vô thường đã làm tôi ấm lòng vô hạn. Xin lấy 
câu chuyện này để làm thí dụ cho những điều tôi nhận xét về 
văn tài của bạn tôi. 

Đây là một ngụ ngôn tuyệt diệu chứng minh cho các 
niềm tin “ở hiền gặp lành”, “ông Trời có mắt”, “phép lạ có 
thật”, vân vân. Nhân vật chính trong truyện là một người 
chuyên đi mua chó rồi bán lại cho các tiệm bán thịt chó để 
kiếm lời độ nhật. Một bữa anh “trúng mánh” vì anh “được 
một bà kia kêu tới cho không con chó mực mà bầy con bả đã 
cho lối xóm hết rồi.” Cho con Mực vào lồng trên xê, anh ta nói 
với nó: “Ôi Mực ơi, tao cám ơn mầy. Mầy chết mà nhiều người 
khoái khẩu, tao được đỡ khổ một ngày dang nắng vậy là cái 
chết của mầy có lý lắm chớ không phải chơi đâu nhên Mực!” 
Với con Mực trên xê, anh ghé một tiệm thịt chó, nơi mà một 
số chó đang bị sát hại tàn ác. Phản ứng của con Mực làm nát 
lòng người đọc: “Nghê tiếng đồng loại tru thảm thiết, con 
Mực giờ nằm im trong lồng trên xê của tôi, bỗng nhiên lồng 
lộn vùng vẫy, nó sủa bằng một giọng đứt khoảng của sự sợ 
hãi đến cùng cực với đôi mắt ghèn trôi thêo máu trào ra ở 
khóê.” Anh ta động lòng trắc ẩn, quyết định thả con Mực. Và 
đây là đoạn kết nhiệm mầu của câu chuyện, một ngụ ngôn mà 
ý nghĩa chúng ta sẽ còn nhớ mãi: 

“Không cần suy nghĩ, tôi mở cửa lồng định bụng thả cho 
con Mực chạy đi. Nhưng mà lạ, nó không chạy ra xa mà cắn 
ống quần tôi, vừa cắn vừa gâu gâu. Tôi tức giận đá cho nó một 
cái như trời giáng vậy mà nó cũng không buông …. Con chó 
vẫn kéo, chừng độ 4, 5 thước khỏi cái xê, tôi đập được con 
Mực một cái trúng đầu, nó nằm xuống, thì cũng lúc đó tiếng 
kèn rú long trời của hai chiếc xê chạy đua từ đâu xẹt tới, một 
chiếc do tránh người đâm vào chiếc xê của tôi tạo ra một âm 
thanh chói tai tung cát mịt mù …. Tôi chóng mặt ngang, hình 
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như tôi quá kinh hoàng sau khi thoát khỏi tai nạn, không còn 
tỉnh trí, chỉ nghê mơ hồ như có ai nói thằng cha đổi chó nầy 
hên cùng mình nha bây, nếu nó còn đứng chỗ cái xê thì tiêu 
tùng rồi. Tôi thở dài, ngó cái xê của mình, cong quêo, gãy đổ 
đến tội nghiệp. Tôi ngó xuống con Mực, nó không cắn ống 
quần tôi nữa mà nhìn lên tôi thân thiết vẫy đuôi, hai khóê mắt 
của nó ghèn pha máu vẫn còn chảy, bây giờ xuống gần tới 
mũi.” 

Đoạn kết nêu trên của câu chuyện cảm động bao nhiêu 
thì đoạn mở đầu của nó cũng hấp dẫn bấy nhiêu. Thực khó 
có thể bỏ cuốn sách xuống sau khi đọc những dòng chữ mở 
đầu hấp dẫn này: 

“Ban đầu thì tôi chê cái nghề kỳ cục này. Gì mà chở cái 
lồng chó kêu ăng ẳng sau bọt-ba-ga, đi tới đâu chó trong xóm 
thi nhau sủa tru mà dân chúng thì thò đầu ra ngó chăm bẳm 
rồi xầm xì đồ thằng cha làm cái nghề thất nhơn sát đức, giết 
chó nên chó thấy là sủa ì èo, tru nghê thảm thiết.” 

Nghệ thuật tả chân của anh thực vô song. Nhiều lúc tôi 
nín thở để đọc những đoạn văn anh tả chân cuộc sống ở quê 
nhà, để rồi rùng mình khiếp sợ. “Thằng Tư mặt thẹo” là một 
tay bắt chó chuyên nghiệp mà “mỗi ngày phải đập đầu chừng 
một chục con thì uống rượu mới ngon.” Hắn ta tuyên bố câu 
nói độc ác ấy “mà nhê hai hàm răng lởm chởm đóng bựa vàng 
và khói thuốc đên phụ họa với cái mặt thẹo bị chém thời cố 
Hỷ nào coi thiệt là dọa ông kẹ con nít.”  Và đọc xong đoạn văn 
dưới đây thì còn ai dám tiêu thụ bánh tráng hoặc lạp xưởng 
từ quê nhà xuất cảng sang hải ngoại: 

“Đi qua một lò làm bánh tráng, làm bún mùi chua nồng 
vậy mà còn dễ thở hơn đi ngang qua chỗ làm lạp xưởng, hay 
làm đồ lòng, ở đây ruồi vô số và mùi thịt thúi bay dính vô 
quần áo đi xa cả cây số mà mùi vẫn còn phưởng phất, ác nhứt 
là mùi thứ nước màu đo đỏ họ dùng để ướp thịt, nghê như 
mùi sơn ở cái trại hòm, làm mình liên tưởng đến mùi người 
chết để qua ngày hòm bị xì.” 

Năm nay ở tuổi “thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất dụ 
củ” (Luận Ngữ), anh Sâm quả thực không phải suy nghĩ, gắng 
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sức mà vẫn hành động tự nhiên hợp đạo lý. Bài thơ “Nói với 
đứa cháu nhỏ mới sanh” để thay lời tựa cho tập truyện này 
của anh chứng tỏ điều ấy. Anh viết ra những điều thật tự 
nhiên, thành tâm, chan chứa ân tình, hợp đạo làm người. Qua 
bài thơ, anh đã nói dùm tất cả chúng ta với những thế hệ kế 
tiếp ở hải ngoại, nhất là đoạn kết của bài thơ: 

“Phải yêu quý nơi mình sinh ra và yêu cả đồng bào quê cha  

Ông đã sống hết đời mình và tự hào sống đáng 

Ông tiếc nếu không kịp nhìn thấy lũ cháu lớn lên thành đạt 

Biết nghĩ suy và nói thông thạo tiếng Việt Nam” 

Bạn hiền ơi, tôi chúc mừng bạn đã trình làng thêm một 
tác phẩm quý báu và cảm ơn bạn đã mang lại cho tôi một 
niềm vui lớn là được viết lời giới thiệu Quê Hương Vụn Vỡ  
của bạn với độc giả bốn phương. 

 
Đàm Trung Pháp 
Dallas Trọng Hạ 2011 

 
 

Quê Hương Vụn Vỡ 
Do Viện Việt Học xuất bản lần thứ nhất năm 2012. 
Ấn phí ủng hộ $20.00. 
 
 
Địa chỉ liên lạc: 
Nguyễn Văn Sâm   
12960 High Vista, Victorville, CA 92395 
Samnguyen20002002@yahoo.com 
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Mùa Xuân nói chuyện Khỉ 
 

Nguyễn Quý Đại 

 

 Hồi còn bé tôi thường thêo mẹ đi phố qua Chùa Cầu  

(Lai viễn Kiều), thấy 2 con khí bằng đất nung đội khăn đỏ 
ngồi đối diện nhau và hai chó đất ngồi đầu cầu phiá bên kia. 
Nhưng đến gốc cây bàng ở chợ Hội an, mấy chú "Sơn Lâm Mãi 
Võ" làm xiếc bán thuốc cao đơn hoàn tán, thuốc dán trị đau 
nhức. Người đàn ông lực lưỡng thân trần hình vạm vở, dùng 
thanh sắt tròn bằng ngón chân cái tự đánh vô lưng,cây sắt 
cong nhưng không bị chấn thương cơ thể, thật ngoạn mục 
nhờ uống thuốc của họ quảng cáo. Hấp dẫn hơn là lần đầu 
tiên thấy con khỉ lớn bằng con chó mặc áo đỏ, đội mũ biểu 
diễn nào kéo xê, gánh nước, ngồi ghế ăn chuối, bán thuốc và 
cầm cái rổ chạy quanh xin tiền.. Tôi rất thích xin mẹ cùng 
đứng xêm lâu hơn, và mong ước mẹ mua cho con khỉ khôn 
ngoan đó về nhà làm bạn, Ý niệm về khỉ của tuổi thơ thời ấy 
giới hạn, không có phim ảnh và sở thú như ngày nay. Tôi 
thường nghê các câu nói vui đùa "đồ khỉ, làm trò khỉ, mặt 
nhăn như khỉ ăn gừng, rung cây nhát khỉ, xứ khỉ ho có gáy, làm 
lắm trò con khỉ "vv… 
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Mẹ tôi giải thích không nên chơi với khỉ người ta nói " 
Nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà " nuôi ong bị ong nó chích, 
nuôi khỉ trong nhà sẽ bị nó đốt nhà...Loài khỉ thông minh hơn 
các thú vật khác, biết hờn giận, vui buồn. Nó thích bắt 
chước,thấy người hút thuốc nó cũng lén lấy thuốc lửa lên mái 
nhà ngồi hút làm cháy nhà.  

Chuyện hoang đường về khỉ  

Lớn lên đi học biết đọc và ham thích đọc chuyện Tây Du 
Ký, kể chuyện ba thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc 
(Ấn Độ Miến Điện ?) đường xa vời vợi thời đó hạ giới còn yêu 
quỷ, nhiều tài năng biến hoá cản trở việc đi thỉnh kinh của 
Tam Tạng.  

Câu chuyện hơi hoang đường Tôn Hành Giả là con khỉ ở 
núi cao được sinh ra từ lòng một hòn đá, biết nói tiếng người 
muốn sống trường sinh bất tử, rời động Thủy Liêm xuống núi 
đi tìm thuốc trường sinh, may mắn gặp Tô Sở Thần thâu nhận 
làm đệ tử, truyền dạy võ thuật và các phép thần thông biến 
hóa. Thành tài Tôn ngộ Không không trở về cố quận, xuống 
thủy cung của Long Vương chiếm được vật báu Như Ý kim 
Cổ Bổng (làm cây thiết bảng) lên Thiên đàng uống rượu trộm 
loại trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân.. phá rối 
khắp nơi nổi danh là Tề Thiên Đại Thánh lộng hành. ''cao 
nhân tất hữu cao nhân trị''. Phật Tổ Như Lai chứng minh cho 
họ Tôn thấy sự mênh mông vô lượng của các pháp mà những 
kẻ ở cõi này không bao giờ vượt nổi, nếu chỉ loay hoay với 
tham vọng. Tề Thiên Đại Thánh dù thần thông biến hoá cũng 
không chạy khỏi bàn tay của Đức Phật Như Lai úp bàn tay 
xuống tạo Ngũ Hành Sơn ngàn cân giam cái tham vọng của 
họ Tôn lại. Nhưng Ngài cũng biết rằng, chẳng có núi cao biển 
sâu nào giam được tham vọng của con người nếu con người 
không tự tu thân. Ngài cũng để một lối thoát cho sự ăn năn 
hối cải cho Tề Thiên. Một ngày đẹp trời thầy Đường Tăng 
Tam tạng đi ngang qua đã thâu nhận Tề Thiên làm đệ tử, cứu 
ra khỏi ngũ hành đè trên lưng, nhưng Ngài phòng ngừa tính 
khỉ thích vui chơi, phá rối nên gắn trên đầu vòng Kim cô ? để 
dễ trị tội trên đường đi thỉnh kinh có thêm đệ tử gốc hêo là 
Trư Bát giới và Sa tăng..  
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Khỉ và các tên trong Khoa học 

Các loài Khỉ có tên khoa học Cêropithêcidaê, nhưng có 
nhiều họ khác nhau, được các nhà động vật học phân loại, vì 
Khỉ sống từng vùng khác nhau trên thế giới đời sống tập tính 
riêng. Có loại khỉ ăn thịt, ăn mối cũng như ăn trái cây, lá cây 
hình dáng lớn nhỏ màu lông khác nhau Khỉ đuôi dài (Macaca 
nêmêstia), Khỉ đuôi lợn (Cêrcopithêcidaê), Khỉ Mốc (Macaca 
fascicularis),Khỉ mặt đỏ (Cêrcopithêcidaê) Khỉ voọc xám 
(Presbytis pheyrei crêpusculus) Khỉ đột (Gorin-
Gorilla),Vượn (Gibbon), Đười ươi (Orang Utang) Đười ươi 
(Pongo pygmacu), Khỉ Muôn (Chimpanzêê), những con tinh 
tinh (Pan troglodytês) Khỉ lùn (Bonobo) khỉ đột mỏ dài 
(Pavian)...  

Thêo tài liệu giống Vượn người loại Khỉ đột và Tinh 
Tinh, được các nhà Động vật học quây phim chiếu lại trong 
các chương trình Tivi về đời sống của chúng dù ở trong rừng 
rậm. Phần lớn khỉ ăn trái và lá cây cũng như ăn các động vật 
nhỏ.. Tinh Tinh có nhóm máu và gên cũng trùng hợp với 
chúng ta, là loại thông minh biết dùng vũ khí như đá, cây để 
chống lại kẻ thù, biết dùng đá để đập những loại hạt có vỏ 
cứng như hạt dẻ để ăn, biết dùng lông chim để ráy tai, dùng 
những cọng hoặc cành cây để xiả răng. Để tránh khát nước 
biết nhai những lá cây nát làm thành "miếng xốp" nhúng vào 
nước rồi vắt vào miệng để uống, biết dùng cành cây làm cần 
câu để móc mồi từ những ổ mối lớn để ăn. Tinh tinh được 
huấn luyện để mặc áo quảng cáo, đêo kính mát và làm tài tử 
đóng phim như trong phim Tarzan. Tinh tinh cao chừng 170 
cm con lùn 90 cm, trọng lượng nặng khác nhau từ 45 kg đến 
60 kg, thời gian thụ thai từ 225 ngày đến 240 ngày. khỉ con 
bú sửa mẹ 2 đến 4 năm. Tinh tinh mẹ rất yêu thương và chăm 
sóc con nhỏ đi đâu cũng mang con con bên cạnh. Tuổi thọ 
khoảng 40 năm. Nhiều nhà động vật học đã thêo dõi đời sống 
của bầy tinh tinh và bầy khỉ đầu chó nghỉ ngơi trên bãi rừng 
thưa cách nhau không xa trong yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng 
kêu rít réo con khỉ đầu đàn vồ con khỉ đầu chó con cắn chết, 
lập tức những con đồng loại vội ào chạy đến cùng xé lấy từng 
miếng thịt để ăn.  
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King Kong thời đại  

Phim (Film) King Kong đã làm cho nhiều người say mê, 
người dựng phim cho con khỉ Gorin là giống tàn bạo vì sức 
lực phi thường của nó Những bộ phim King Kong diễn tả con 
khỉ Gorin này chuyên khủng bố tàn phá nhà cửa.. Đó là xảo 
thuật dàn dựng và đầy tưởng tượng, nhưng thật sự con khỉ 
Gorin sống dịu dàng điềm đạm thân thiện. Bà Diana Fossy đã 
sống giữa bầy Gorin chưa bao giờ bị chúng tấn công. Khi gặp 
người lạ chúng thường đứng thẳng trên hai chân sau, hai 
chân trước (2 tay) đập vào ngực nó và phát ra tiếng rống thật 
to để đê dọa đối phương. Khỉ Gorin cố gắng tránh các cuộc ẩu 
đả và chỉ giương oai, giểu võ thôi, Chúng thường chạy lướt 
qua nhau nhổ bật rễ các cây con để thị uy. Gorin loại khỉ đột 
nầy cao 1,80 m; nặng 180 Kilô hoặc nhiều hơn (nhưng những 
con sống ở bờ biển lông ngắn màu nâu không to lớn bằng 
những giống ở rừng) mỗi ngày 3 giờ tìm thức ăn, 4 giờ để ăn, 
thì giờ còn lại vui chơi hay ngủ. Khỉ đực Gorin nặng tới 275 
kg con cái nặng 100kg thời gian mang thai 251 đến 289 ngày, 
sanh con con nặng 2 kg. Tuổi thọ 60 tuổi. Gorin chỉ ăn thảo 
mộc, măng, rễ, bẹ non, trái và lá cây.  

Đười Ươi là ẩn sĩ trong rừng ?  

Đười Ươi thường bện các cành lại làm ổ trên cây cao, nơi 
chúng không cảm thấy nguy hiểm, để ngủ đêm và nghỉ ngày, 
chúng thích ngủ chỉ rời ổ khi mặt trời đã lên cao. Đười ươi 
đực ngồi trong ổ ca khúc ban mai nó vươn vai, giơ rộng cánh 
tay dài từ họng phát ra âm thanh nhát gừng, càng lúc càng to 
và kết thúc bằng một tiếng kêu dài rộn ràng. Thường vợ 
chồng Đười ươi ở cách xa nhau chỉ gặp nhau những lúc có 
cây to trái chín rộ hoặc những lúc giao hợp. Đươi ươi sống 
trên cây không di chuyển dưới đất như khỉ Gorin và Tinh 
tinh. Đười ươi ăn trái cây trong rừng ngoài ra cũng ăn lá vỏ 
cây mối và kiến. trước khi ăn bao giờ cũng nếm thử. Đười ươi 
cao 97 cm, con đực nặng 90 kg con cái nặng 50 kg. thời gian 
mang thai từ 260 đến 270 ngày, và cho con bú 2 đến 3 
năm.Tuổi thọ đến 40 năm Đười ươi đực do các bướu cổ rộng 
tạo thành mô sụn liên kết mà mặt bẹt như cái đĩa, tuổi già có 
thêm râu ria dài, và lưng cũng bạc như khỉ Gorin. Đười ươi 
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sống trên cây các rừng vùng nhiệt đới ẩm thấp, phần lớn ở ở 
Đông Nam Á trong rừng Calimantan và Bắc Sumatra, ở Mã lai 
và Nam Dương, có giống Orang Utann gọi là người rừng cao 
khoảng 1,50 m, nặng 90 Kilô, ăn trái cây, trứng chim, chuột, 
côn trùng, ngoài ra cũng thường bắt khỉ con, lợn rừng, linh 
dương nhỏ để ăn, con đực hay săn mồi hơn con cái.  

Thói quên của các loại khỉ đều chải chuốt bộ lông cho 
nhau, hoặc bắt chấy, rận hay tìm những miếng da khô bị tróc 
trong bộ lông. Thường đàn khỉ có một con đầu đàn to lớn với 
trách nhiệm lo cho cả đàn. Khỉ đầu đàn cũng thuộc hạng "sư 
phụ" không thua gì Dê đực về việc chăm lo cho các "bà vợ", 
khỉ thường ngủ trong ổ do chúng đan mỗi ngày bằng cành 
cây, sợ các thú dữ như hổ báo, mèo rừng và rắn độc. 

Nét đẹp của khỉ  

Đôi má hồng dường như đóng một vai trò quan trọng 
trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm bạn đời của linh trưởng 
(trong đó có con người). Ít nhất ở loài khỉ nâu rhesus 
macaque, con cái bị cuốn hút nhiều hơn bởi những con đực 
có khuôn mặt mang sắc đỏ. Một nhóm người Anh nghiên cứu 
đã thử nghiệm trên 24 con khỉ nâu rhesus macaque đực. Họ 
sử dụng máy tính để biến hình ảnh khuôn mặt chúng từ trắng 
xanh sang ửng đỏ và cho 6 con cái xêm. Họ nhận thấy những 
con cái dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt hồng hào và có hành 
động như chép miệng thể hiện sự thích thú. Giả thuyết rằng 
con cái bị hấp dẫn bởi màu sắc của con đực thực ra đã được 
nhà sinh vật học Charlês Darwin đề cập năm 1876. 

Thêo các nhà khoa học, má hồng chứng tỏ hàm lượng 
têstostêronê cao ở con đực, cũng đồng nghĩa với hệ thống 
miễn dịch khoẻ mạnh và bộ gênê tốt. "Những con khỉ có vẻ 
mặt hồng hào nhất trong các loài thú. Không ai biết rõ vì sao 
nhưng nó có thể đóng vai trò trong cuộc cạnh tranh giành 
bạn tình giữa các con đồng giới", người đứng đầu nhóm 
nghiên cứu Corri Waitt tại Đại học Stêrling, Anh, Các nhà 
khoa học cho rằng khuôn mặt hồng hào cũng là một đặc điểm 
hấp dẫn ở con người. Điều đó có thể lý giải vì sao phụ nữ dùng 
mỹ phẩm để làm đỏ môi và hồng má ?  
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Vượn có phải là thuỷ tổ của loài người không ?  

Vượn thông minh, 
nhanh nhẹn chúng có 
thể nhảy xa 20 m, qua 
giòng sông nhiều cá 
Sấu, nhảy từ ngọn cây 
nầy sang ngọn cây bên 
kia, chúng thường suy 
tính khi xử lý vấn đề 
khó khăn. Để lấy được 
món ăn hấp dẫn trên 
cao, thường biết chồng 
các khối gỗ lên cao và 
dùng gậy khều thức ăn, 

Vượn không nói được, nhưng những gì quan trọng chúng đều 
thông tin cho nhau bằng cử chỉ và nét mặt. Gần đây qua nhiều 
cuộc thí nghiệm Khỉ có thể sử dụng Computêr, biết dùng sơn 
để vẽ..vv vượn có thể nhận ra mình trong ảnh và trong gương 
?  

Học thuyết tiến hoá của Charlês Darwin (1809-1882) 
Darwin bỏ thì giờ nghiên cứu về học thuyết nầy từ năm 1842 
đến năm 1844, nhưng chưa dám phổ biến sau khi nhận bản 
thảo về học thuyết tiến hoá của Alfrêd Russêl Wallancê gốc 
người Anh sống ở Đông Ấn. Năm 1859 cuốn " Nguồn gốc của 
các loài" được xuất bản đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi đến 
năm 1871 Darwin xuất bản cuốn " Nguồn gốc loài người và 
sự lựa chọn trong quan hệ giới tính" tác phẩm nầy với học 
thuyết về sự tiến hoá của loài người có nguồn gốc từ 
vượn…Người tiền sử Nêandêrtaliên cách đây 5 triệu năm. 
Rất nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người Nêandêrthal không 
hề có đóng góp gì về gên đối với loài người hiện nay và giống 
người nầy đã tuyệt chủng (vượn 20 triệu năm, Đười ươi 20 
triệu năm,Tinh tinh 10 triệu năm ( tài liệu dẫn chứng tác giả 
Witus B. Droscher) . 

Đã gây ra nhiều cuộc bút chiến sôi nổi đối với những nhà 
thần học và tôn giáo. Học thuyết của Darwin sẽ làm thoái hóa 
lòng tin. Con vượn muôn đời vẫn là con vượn, ngày nay sự 
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tiếp xúc của con người với các loài vật do tạo hoá sinh ra, vẫn 
như thời nguyên thuỷ con rắn sinh ở sa mạc có màu của cát, 
con rắn sinh ở trên cây có màu xanh đó là sự biến đổi sinh 
tồn hoà nhập vào đời sống. Con người do Thượng Đế tạo ra 
đã có trí khôn từ muôn thuở đã sinh tồn hàng triệu năm trên 
trái đất nầy.  

Các nhà Khoa học chứng minh có thể loài Vượn có 
những yếu tố nào đó giống con người về nhóm máu một số 
Gên ? Cuộc so sánh bộ gênê của người và Tinh tinh cho thấy 
một sự khác biệt gênê liên quan đến thính giác đã cho phép 
con người phát triển giọng nói trong khi Tinh tinh không nói 
được. Bộ gênê của con người và tinh tinh 99% giống nhau. 
Nhưng một số quá trình phát triển như thính giác và khứu 
giác của con người lại có tốc độ nhanh hơn. Những gênê liên 
quan tới quá trình này có thể giải thích một phần vì sao Tinh 
tinh và con người lại có sự khác biệt đó. Nhà nghiên cứu 
Andrêw Clark tại Đại học Cornêll ở Ithaca, Nêw York, cùng 
cộng sự đã lập nên bản đồ gồm hơn 7.000 gênê của Tinh tinh 
trước khi so sánh với con người. Không thể vội vã kết luận 
Vượn là thuỷ tổ loài người.  

Những năm Thân trong lịch sử  

Giáp Thân 1884 triều đình Huế ký hoà ước với Pháp 
công nhận sự bảo hộ của Pháp ông Patênôtrê hội cả các quan, 
bắt đêm huỷ bỏ Ấn của Tàu phong cho vua Việt Nam, nghiã 
là từ đó nước Nam thuộc về nưóc Pháp bảo hộ, không còn 
thần phục nước Tàu. Pháp chia nước ta ra làm hai khu vực 
Trung Kỳ và Bắc Kỳ để dễ cai trị. dần dần hòa ước đó mất đi 
ý nghiã Pháp chiếm hết quyền lực để đô hộ cho đến năm 
1944. Triều đình Huế chỉ giữ cái hư vị mà thôi Cho đến ngày 
08.03.1949 thỏa ước Êlyséê (điện Êlyséê, Paris) Quốc trưởng 
Bảo Đại sang Pháp ký với tổng thống Vincênt Auriol Pháp 
thừa nhận Việt Nam, có nền ngoại giao, kinh tế, tài chánh, tư 
pháp giáo dục riêng.. Thỏa ước trên Pháp chính thức giải kết 
những hòa ước trước đây qua các triều đại đã ký. 

Giáp Ngọ 1954 Quân dân Việt nam trong chiến thắng 
Điện Biên Phủ .Chiến trường bắt đầu từ 20.11.1953 đến 
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13.3.1954. Tướng tư lệnh trận Điện Biên Phủ của thực dân 
Pháp là Dê Castriês đầu hàng ngày 7.5.1954 . 

Mậu Thân 1968 xảy ra cuộc tổng công kích của 
MTDTGPMNVN vào các thành phố của miền nam VNCH vào 
đêm Giao thừa 29.12.1968 (dương lịch ngày 30.1.1968).  

Dân tộc nào thường ăn thịt khỉ  

Nhiều quốc gia ở Phi Châu và Nam Mỹ họ săn bắn bắt các 
loại khỉ để ăn thịt đê doạ làm khỉ mất giống ? Ở Á Đông cho 
rằng thịt khỉ bổ máu, cường dương.. Đông y còn dùng xương 
khỉ để nấu Cao Khỉ chửa trị được nhiều bệnh, Thời Từ Hi Thái 
Hậu (Kaissêrin witwê Cixi) Thái Hậu lựa chọn thức ăn đại bổ 
như "Trảm mã trà " và " Não hầu / múc óc khỉ ".  

"Bọn Thái Giám múc nước sôi tạt vào đầu con khỉ. Con 
khỉ bị nóng lấy tay gãi tuốt hết lông đầu, và họ bỏ con khỉ vào 
thùng có khoét lỗ tròn vừa đầu con khỉ nhô lên, lấy dao bén 
vạt ngang óc khỉ lòi ra lấy thià múc óc bỏ một thứ thuốc dâng 
cho Thái hậu " (tác phẩm Từ Hi Thái Hâu của Mộng Bình Sơn).  

Món ăn dã man nầy ngày nay còn lại trong giới nhiều 
tiền ăn chơi tại Trung Hoa cũng như Việt Nam ! Ở Tây 
phương giới y khoa chỉ dùng khỉ trong các việc thí nghiệm. 
nuôi khỉ trong sở thú để mọi người chim ngưỡng, không có 
bán thịt Khỉ ? Các loài Khỉ đột, Tinh tinh và Đười ươi hoang 
dã đang trong nguy cơ bị tuyệt chủng vì vừa bị săn bắt, vừa 
chịu ảnh hưởng của việc tàn phá rừng. Loài tinh tinh đã biến 
mất tại ba nước Tây Phi và sẽ sớm biến mất tại ba nước khác.  

 

Nguyễn Quý Đại 
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Câu Chuyện Ngôn Ngữ:  

 

THỬ LÝ GIẢI VÀI ĐẶC TRƯNG TRONG CÚ 
PHÁP TIẾNG VIỆT 

TS Đàm Trung Pháp  
 

Các chủ ngữ vô hình 

Nhiều câu trong tuyệt tác Truyện Kiều của thi hào 
Nguyễn Du chứa đựng những chủ ngữ vô hình, thiếu minh 
xác mà thêo Đoàn Phú Tứ (1949) như “ẩn hình ngay trong 
động từ, ta không vạch được nó ra một cách rành rọt mà chỉ 
hội được nó, thêo cái nghĩa của đoạn văn mà thôi.” Ông Tứ 
đưa ra thí dụ dưới đây: 

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, Xuân lan thu cúc mặn mà cả 
hai. Người quốc sắc kẻ thiên tài, Tình trong như đã mặt ngoài 
còn e. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, Rốn ngồi chẳng tiện rứt về 
chỉn khôn. Bóng tà như giục cơn buồn, Khách đà lên ngựa 
người còn nghé theo. Dưới cầu nước chảy trong veo, Bên cầu 
tơ liễu bóng chiều thướt tha. 

Rồi ông Tứ đặt câu hỏi và tự trả lời, để chứng minh cho 
“cái lợi của tính chất thiếu minh xác trong ngôn ngữ văn 
chương của ta”: 

“Ai nhác thấy? Đành là Kim Trọng, nhưng không nói rõ, 
thì sao lại không có thể là cả chàng độc giả thư sinh nọ, cảm 
thông với chàng Kim một cái liếc nhìn? Chập chờn cơn tỉnh 
cơn mê là ai? Là người quốc sắc hay kẻ thiên tài? Hay cả hai? 
Luận ra thì biết, song trước khi lý luận, tại sao ta không có 
quyền nghĩ đến cả hai người? Bóng tà như giục cơn buồn: 
Nỗi buồn của ai vậy? Của Kim Trọng hay của Thúy Kiều, hay 
của hai người? Hay cũng là nỗi buồn của ta chăng? Và hai câu 
cuối: Dưới cầu … thướt tha có phải chỉ là cái tình của Thúy 
Kiều gửi vào trong cảnh ấy, hay còn phảng phất cả cái tình 
của người đọc sách nữa?” 
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Nhưng khi được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh thì các 
chủ ngữ vô hình bắt buộc phải xuất hiện. Nguyễn Văn Vĩnh 
(1943) thì cho rằng chủ ngữ của chập chờn cơn tỉnh cơn 
mê chính là nàng Kiều cho nên đã dịch câu ấy sang Pháp văn 
thành “Kiều flottait entre le rêve et la réalité” và cũng cho 
rằng bóng tà như giục cơn buồn chỉ áp dụng cho nàng mà 
thôi, qua câu dịch “La descente du soleil vers l’horizon 
semblait provoquer chez elle un accès de mélancolie.”  

Bốn mươi năm sau (1983), Huỳnh Sanh Thông trong 
bản dịch sang tiếng Anh đã nghĩ khác ông Vĩnh trong hai ngữ 
cảnh nêu trên. Ông Thông dùng chủ ngữ số nhiều để gồm cả 
nàng Kiều và chàng Kim vào trong cơn tỉnh cơn mê ấy: “They 
hovered, rapture-bound, ‘tween wake and dream” và không 
cho nàng Kiều độc quyền thấy cơn buồn đang bị bóng tà giục 
giã: “The dusk of sunset prompted thoughts of gloom.” Ông Tứ 
chắc hẳn tán đồng lối dịch của ông Thông hơn lối dịch của 
ông Vĩnh, vì ông Tứ cho rằng ông Vĩnh “đã hiểu vội vàng, và 
cũng bị lầm vì cái thiếu minh xác của ngôn ngữ.” 

Nói một cách chung chung, chủ ngữ tiếng Việt thường 
vắng mặt trong các trường hợp dưới đây: 

# Khi câu bắt đầu bằng một động từ hiện hữu như có hoặc 
còn: 

Có vấn đề rồi! 
Còn nước còn tát. 
Có người khách ở viễn phương (Truyện Kiều) 
Còn về còn nhớ đến người hôm nay (Truyện Kiều) 

 
# Khi câu là một tục ngữ : 

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 
 
# Khi câu là một độc thoại : 

Mệt quá rồi, nghỉ một chút. Lát nữa làm tiếp. 

# Khi câu là một trao đổi giữa hai cá nhân mà chỉ ngữ cảnh 
mới có thể xác định ai là ai : 

Đang làm gì đấy ? – Đọc sách. 
Lãnh lương chưa ? – Lãnh sáng nay rồi. 
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# Khi câu là một trao đổi giữa hai cá nhân chưa xác định được 
mối liên hệ xưng hô phù hợp : 

Trời ơi, đi đâu mà đẹp thế kia ? Nói chuyện một lát được 
không ?  

 
# Khi câu là một trả lời cho một câu hỏi thuộc dạng có/không 
(yes/no question) : 

Anh có muốn nghỉ không ? – Muốn ! 
Bạn đã hiểu chưa ? – Hiểu rồi. 
Ông Nam có chịu điều kiện đó không ? – Chịu mạnh đi 
chứ ! 

# Khi câu là một lời ra lệnh : 

Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến  
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa (Nguyên Sa) 

 
Mối liên hệ lỏng lẻo giữa các mệnh đề 

Một số mệnh đề độc lập có thể được viết kề cận nhau mà 
không thấy có những liên từ nối những mệnh đề ấy cho thêm 
rõ nghĩa, như trong các thí dụ sau đây : 

Trời mưa to quá, vùng đất thấp dưới kia có thể bị ngập 
lụt. 

Chúng tôi đến nơi, họ đang cãi nhau to tiếng, chúng tôi 
hết sức can ngăn nhưng chẳng ăn thua gì, chúng tôi bỏ 
về, lòng buồn vô hạn. 

[Viết tiếng Anh thêo kiểu Việt như trên thì chúng ta sẽ bị các 
giáo sư người Anh người Mỹ sổ toẹt, vì phạm lỗi run-on 
sentences. Tất cả là do có sự khác biệt tu từ (rhêtorical 
diffêrêncê) giữa tiếng Việt và tiếng Anh]. 

Tiếng Việt có đầy đủ các liên từ diễn tả các mối liên hệ 
giữa mệnh đề chính và phụ, như vì, bởi vì để chỉ lý do ; để, 
để cho để chỉ mục đích ; giá, giá mà để chỉ giả thiết ; nếu, 
nếu như để chỉ điều kiện, vân vân. Khác chăng thì tiếng Việt 
có khuynh hướng ít dùng liên từ hơn là các ngoại ngữ như 
tiếng Pháp, tiếng Anh. Nhưng, đây mới là một nghịch lý thú 
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vị của tiếng Việt : Khi một liên từ được dùng cho mệnh đề 
phụ thì mệnh đề chính cũng có khuynh hướng sử dụng một 
tiểu từ để giữ quân bình cho cấu trúc  — tức là còn kỹ lưỡng 
hơn tiếng Pháp, tiếng Anh. Quả vậy, khi một câu phức tạp 
tiếng Việt bắt đầu bằng mệnh đề phụ sử dụng một trong các 
liên từ vì/tuy/nếu thì mệnh đề chính thường bắt đầu bằng 
một trong các “từ quân bình” (balancê words) 
nên/nhưng/thì, như trong các thí dụ sau đây: (1a) Vì nó 
kiêu ngạo, nên nó không có bạn. (2a) Tuy họ nghèo, nhưng 
họ rất hạnh phúc. (3a) Nếu anh yêu êm thực lòng, thì anh 
phải cưới êm ngay đi chứ !  

Khuynh hướng kỹ lưỡng nêu trên cũng thấy trong văn 
chương bác học : 

Dẫu chẳng phải ngọc ngà kỳ dị, Nhưng cũng trong ý nhị 
thanh tân (Bần Nữ Thán)  

Nếu thi gan với anh hùng thì thua (Phan Trần)  

[Nếu vô tình để khía cạnh cú pháp này của tiếng Việt ảnh 
hưởng lối viết tiếng Anh, người Việt chúng ta có khuynh 
hướng viết ra các câu bất cập sau đây: (1b) Because he is 
arrogant, so he has no friends. (2b) Although they are poor, 
but they are very happy. (3b) If you love me, then you must 
marry me at once!]. 

Tưởng cần nói lên nhận xét là những người Việt chúng 
ta thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thường cho ảnh 
hưởng văn pháp hai thứ tiếng ấy vào tiếng Việt khiến cho câu 
văn tiếng Việt của họ đỡ bị chê là không có chủ từ, hoặc chủ 
từ mù mờ, hoặc thiếu phần mạch lạc vì tránh dùng liên từ 
trong câu phức tạp. Vì vậy, họ có khuynh hướng chuyển câu 
“Trời mưa to quá, chúng tôi quyết định ở nhà” thành ra “Vì 
trời mưa to quá, (cho nên) chúng tôi quyết định ở nhà” và câu 
“Các anh cười khúc khích làm chúng em thẹn quá đi” thành ra 
“Tiếng cười khúc khích của các anh làm chúng em thẹn quá 
đi.” 

Cấu trúc đề // thuyết  
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Cấu trúc của một câu tối thiểu trong ngôn ngữ nào cũng 
gồm hai yếu tố là chủ ngữ (subject) và vị ngữ (predicate). 
Chủ ngữ thông báo một đề (topic) và vị ngữ cung cấp một 
thuyết (commênt) tức là một nhận định về đề ấy. Mối liên hệ 
chủ ngữ // vị ngữ và đề // thuyết được thấy rõ rệt trong các 
câu Trời // mưa và Anh Tám // mới lấy vợ hôm qua. Nhưng 
không phải lúc nào chủ ngữ cũng trùng hợp với đề đâu. 
Chẳng hạn trong câu (1) Chiếc xe này // chạy ngon lắm và (2) 
Chiếc xe này // tôi mua lâu rồi thì Chiếc xe này vừa là chủ ngữ 
vừa là đề trong câu (1), nhưng chỉ là đề và đóng vai túc từ cho 
động từ mua trong yếu tố thuyết của câu (2). Hơn nữa, đề 
luôn luôn xuất hiện ở đầu câu, trong khi chủ ngữ có thể xuất 
hiện ở đầu hoặc cuối câu (thí dụ, trong câu này thì chủ ngữ 
nằm ở cuối câu: Giữa vườn sau nhà bà Năm nhô lên // một 
ngôi mộ cổ). 

Đề cũng có thể được coi như một “chủ ngữ tâm lý” trong 
câu vì nó sửa soạn trí tuệ cho sự đón nhận thông điệp của 
phần thuyết. Tiếng Nhật luôn luôn đánh dấu chủ ngữ và đề 
bằng các tiểu từ (particlês) ga và wa, thí dụ: 

Neko ga sakana o tabêmashita. [Mèo (chủ ngữ) cá (túc 
từ) đã ăn = Mèo đã ăn cá.] 

John wa san-nen-sei desu.  

[John (đề) tam-niên-sinh là = Còn về John, thì anh ta là sinh 
viên năm thứ ba.] 

Tiếng Việt cũng có khuynh hướng dùng cấu trúc đề // 
thuyết, với tiểu từ thì đánh dấu cấu trúc này, như thí dụ dưới 
đây: 

Nếu các bạn giận tôi // thì tôi cũng đành chịu vậy thôi. 

Ngoài ra cũng có các cách giới thiệu cấu trúc đề // thuyết 
sử dụng các phương tiện từ vựng và cú pháp đặc thù như 
trong các câu thí dụ sau đây: 

Cái anh chàng ấy hả // trời ơi, keo kiệt lắm đấy! 

Tám Mập và Út Sẹo có lấy nhau không // xin xem hồi sau 
sẽ rõ. 
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Riêng tôi // tôi rất mê những bài ca vọng cổ. 

Nỗi nàng // tai nạn đã đầy, Nỗi chàng Kim Trọng // bấy 
chầy mới thương (Truyện Kiều)  

Áo nàng vàng // tôi về yêu hoa cúc, Áo nàng xanh // tôi 
mến lá sân trường (Nguyên Sa) 

Có lẽ vai trò “chủ ngữ tâm lý” của yếu tố đề trong cấu 
trúc đề/thuyết đã giúp tiếng Việt vẫn dễ hiểu bất kể các 
nhược điểm như chủ ngữ thiếu vắng hoặc mù mờ và sự lỏng 
lẻo trong mối liên hệ giữa các mệnh đề như đã giải thích ở 
trên. Riêng trong thể lục-bát của thi ca Việt Nam, câu lục 
thường đóng vai đề và câu bát đóng vai thuyết, như trong các 
câu thơ sau đây: 

Trăm năm trong cõi người ta (đề) Chữ tài chữ mệnh khéo 
là ghét nhau (thuyết) (Truyện Kiều) 

Trước đèn xem truyện Tây Minh (đề) Gẫm cười hai chữ 
nhân tình éo le (thuyết) Hỡi ai lẳng lặng mà nghe (đề) 
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau (thuyết) (Lục Vân 
Tiên) 

 
ĐÀM TRUNG PHÁP Dallas – Trọng Hạ 2015 
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Chuyện Tết ngày Xuân   

Trầm Thiên Thu 

"Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều Đông nào 
nhung nhớ. Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt 
buồn vin ngọn cây. Anh cho em mùa Xuân, mùa Xuân này tất 
cả, lộc non vừa trẩy lá. Lời thơ ru cõi đời, bầy chim lùa vạt 
nắng, trong khói chiều chơi vơi..." (Anh Cho Em Mùa Xuân - 
nhạc: Nguyễn Hiền, thơ: Kim Tuấn).  

 

Tiết tấu nhẹ nhàng mà vẫn rộn ràng đưa hơi thở mùa 

Xuân vào cuộc sống. Đây là một ca khúc Xuân rất quên thuộc 
và dễ thương, ca từ đẹp và giai điệu cũng đẹp. Trong ca khúc 
này có động từ "cho" được lặp đi lặp lại, nói lên lòng quảng 
đại chứ không ích kỷ chỉ muốn "nhận", vì "cho" (tặng, biếu) 
là một động từ quan trọng trong cuộc sống thường nhật. 

Khi có chuyện gì phấn khởi, người ta thường nói "vui 
như Tết" hoặc "Tết nhất". Điều đó chứng tỏ là Tết rất vui, luôn 
được mong chờ, luôn là ngày "nhất" trong năm. Ngày Tết, với 
trẻ êm là niềm khao khát và vui mừng, với người lớn là trách 
nhiệm và bổn phận - và đôi khi có người không mong Tết, vì 
Tết đối với họ có thể buồn hơn ngày thường. 

Đông lạnh qua, Xuân ấm đến, đó là quy luật tự nhiên của 
đất trời. Mùa Xuân là mùa của sự sống, cây cối nảy lộc, đơm 
bông, thể hiện tính trẻ trung và đổi mới. Mùa Xuân còn là dịp 
đoàn tụ, yêu thương, tha thứ, cùng tận hưởng và chia sẻ niềm 
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hạnh phúc. Gặp nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, có gì sai sót 
trong năm cũ cũng bỏ qua hết, và trao nhau những lời chúc 
tốt đẹp nhất. Đó là "tống cựu, nghinh tân", đặc biệt trong giây 
phút thiêng liêng nhất: Giao thừa. Ngày xưa, đêm giao thừa 
còn được gọi là đêm trừ tịch - khoảng thời gian thiêng liêng 
nhất trong năm, khi các gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm 
mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ với 
những muộn phiền đã qua.  

Trong giây phút giao thừa, các gia đình lập bàn thờ cúng 
tổ tiên, khói nhang nghi ngút, bánh trái đầy bàn. Người ta 
thường đặt trên bàn các loại trái cây như: Mãng cầu, dừa, đu 
đủ, xoài; thêo phát âm tiếng Nam bộ là "cầu vừa đủ xài". Như 
vậy, kể ra người ta cũng không tham lam, còn giữ được "nhân 
chi sơ tính bổn thiện". Người có máu khôi hài thì nói là bày 
trên bàn 4 thứ: Chôm chôm, xoài, cái líp, cái gác baga; nghĩa 
là "chôm chỉa để xài líp baga" (xài líp baga là xài thoải mái). 
Dù chỉ đùa vui, nhưng chứng tỏ con người đã... biến chất 
"thiện". Người ta còn bói Kiều và làm những nghi lễ trừ ma 
quỷ. Người Việt có tục lệ tốt đẹp:  

Xuân về, mồng Một tết Cha  
Mồng Hai tết Chú, mồng Ba tết Thầy 

Mồng Một tết Cha - Người Á Đông nói chung và người 
Việt nói riêng, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" được 
tôn trọng, đó một truyền thống tốt đẹp đầy tính nhân bản. Tổ 
tiên, ông bà, cha mẹ là những người thân có công lao lớn đối 
với chúng ta, thế nên chúng ta phải dành "ưu tiên số một". 
Thật vậy, đó là nghĩa vụ của mọi người, vì "chim có tổ, người 
có tông, cây có cội, nước có nguồn", và đó cũng là đạo làm 
người. 

Mồng Hai tết Chú - Đó là các thân bằng quyến thuộc, là 
họ hàng Nội Ngoại, là xóm giềng, là bạn bè, là ân nhân,... Sống 
trên đời không ai có thể là một ốc đảo, vì cuộc sống là một xã 
hội, không trực tiếp liên hệ thì cũng gián tiếp liên hệ bằng 
nhiều cách. Người này có liên đới với người kia, dù có thể chỉ 
là một ánh mắt hoặc thái độ, thậm chí có thể chỉ qua ý nghĩ. 
Người này có trách nhiệm và bổn phận với người kia, dù là 
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người dưng nước lã, dù là người chưa biết mặt quên tên. Hãy 
tết nhau bằng cách luôn triệt để tôn trọng nhân vị, nhân 
phẩm và nhân quyền của nhau. 

Mồng Ba tết Thầy - Thời phong kiến áp dụng trật tự xã 
hội: Quân - Sư - Phụ. Ở đây chúng ta không nói chuyện "thứ 
tự trước sau" mà chú trọng tầm quan trọng của 3 cấp bậc. 
Trong đó người thầy được đề cao thêo tinh thần "tôn sư 
trọng đạo", và người Việt cũng khuyên: "Muốn con hay chữ 
hãy yêu lấy thầy". Hán Việt dùng từ Sư Phụ, người thầy không 
chỉ là người dạy mà còn được coi như "phụ mẫu". Thế nhưng 
ngày nay người ta không còn coi trọng lòng "tôn sư trọng 
đạo", đó là dấu hiệu sa sút đạo đức! 

Tết nhau không hẳn là món quà cáp bằng vật chất, có 
"khả năng" tết nhau một chút lễ vật thì cũng tốt, nhưng đừng 
câu nệ "quà cáp" mà "biến chất", quan trọng nhất là cởi mở 
gặp gỡ nhau với cả tấm lòng, tết nhau bằng những ước muốn 
tốt đẹp, những lời cầu chúc chân thành, những lời cầu 
nguyện thành tín. Tiếng Việt thật thú vị khi dùng từ "gặp gỡ": 
Gặp nhau thì phải "gỡ bỏ" mọi vướng mắc, không "gỡ" thì 
không thể nào "gặp" được. Đó là cách sống tích cực thêo đạo 
làm người và thêo tôn giáo của mỗi người.  

Bình an là điều luôn cần thiết đối với mọi người trong 
mọi thời và mọi nơi. Muốn sống bình an thì bạn phải tạo hòa 
bình xã hội, bạn không thể bình an khi xã hội rối loạn hoặc 
tinh thần chán nản. Bình an trước tiên là sức khỏê - tinh thần 
và thể lý. Đúng như tục ngữ nói: "Sức khỏe là vàng". Đó là hệ 
lụy tất yếu vậy!  

Sống không thể chỉ hít thở khí trời và uống nước lã, vì 
thế con người cần mưu sinh. Muốn mưu sinh thì phải có nghề 
nghiệp, có công ăn việc làm. Công việc lại có liên quan và tùy 
thuộc thời tiết. Mùa màng bội thu thì con người hạnh phúc 
phấn khởi, mùa màng thất bát thì con người đói khổ. Nói vậy 
không có nghĩa là thời tiết chỉ quan trọng đối với nông dân, 
không có nông dân thì "kẻ sĩ" cũng không sống nổi. Mọi người 
đều liên đới với nhau về nhiều phương diện, không thể nói 
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"nhất sĩ, nhì nông" hoặc "nhất nông, nhì sĩ". Giới nào cũng có 
cái "nhất" và cái "nhì", không ai "ưu thế" hơn ai.  

Nhớ đến người còn sống và chúc họ được an khang hạnh 
phúc là chuyện dĩ nhiên, chúng ta còn có bổn phận tưởng nhớ 
những người đã vào cõi vĩnh hằng. Xuân về Tết đến, mọi 
người sum họp hữu hình, còn tổ tiên không thể sum họp hữu 
hình với đàn con, lũ cháu, nhưng họ vẫn khả dĩ sum họp vô 
hình với chúng ta.  

Mùa Xuân là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, cho phép người ta 
có thể tiêu xài "rộng tay" một chút. Tuy nhiên, đôi khi có thể 
người ta muốn chứng tỏ "đẳng cấp" của mình mà "chơi nổi" 
kiểu công tử Bạc Liêu, chưa tới mức "lấy tiền nấu trứng" 
nhưng cũng có vẻ muốn tỏ ra "đại gia". Năm ngoái, có những 
người không ngần ngại chứng tỏ "bản lĩnh" đó: Có người mua 
cặp dưa hấu với giá 900.000 VNĐ, có người mua bộ phản gỗ 
(bộ ngựa) 100.000 USD, có người "khoê" là bỏ ra 20 triệu 
VNĐ để sắm tết,... Và còn nhiều "cách chơi" khác nữa. 

Trong khi có những người "vung tay quá trán" như vậy 
thì vẫn có những con người chưa hưởng trọn vẹn mấy ngày 
Tết hoặc không hề có mùa Xuân. Một cậu bé 10 tuổi ở Đồng 
Tháp, ở với bà ngoại ngoài 80 tuổi, êm chỉ mong Tết đến để 
được ăn món "khổ qua xào với trứng". Được hỏi sao êm ước 
mơ như vậy, êm cười hồn nhiên và cho biết: "Vì chỉ có ngày 
Tết ngoại mới để dành đủ tiền để làm món đó". Câu nói của êm 
thật hồn nhiên nhưng sao nghê lòng nhói đau quá! Một ước 
mơ quá bình dị như vậy mà sao khó với êm bé này đến vậy? 
Quả thật, cuộc đời còn biết bao con người khốn khổ, họ 
không mong Tết, mà có mơ cũng không thấy! 

Xã hội khó có thể trở thành thế giới đại đồng, nhưng 
cũng có thể tương đối, nếu người giàu biết bớt phần lãng phí 
để chia sẻ với người nghèo. Thực ra, đó là trách nhiệm và bổn 
phận của đạo làm người.  

Chuyện giàu - nghèo là lẽ tất nhiên ở đời, nhưng vẫn là 
một ẩn số vô cực. Mùa Xuân là mùa của ngàn hoa tươi sắc, 
lòng người cảm thấy rạo rực khó tả, có những khuôn mặt 
rạng rỡ nụ cười và cười "hết cỡ thợ mộc", nhưng cũng có 
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những khuôn mặt còn ủ rũ, đôi môi khô héo, lòng luôn trĩu 
nặng... 

"Ngôn hành" phải song hành, NÓI thì phải LÀM, không 
thể nói suông, không được hứa lèo, không chỉ cần mở lòng 
mà còn phải mở đôi tay và mở hầu bao. Không cần nói đâu 
xa, xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ, 
không thể làm ngơ. Thật chí lý khi một danh nhân nói: "Chỉ 
những ai có lòng yêu thương mới xứng đáng nhận danh hiệu 
con người".  

Xuân về, Tết đến, đó là mùa yêu thương, mà yêu thương 
thì phải chia sẻ, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Hãy chân 
thành tặng nhau một mùa Xuân tươi đẹp nhất, rộn rã nhất và 
trọn vẹn nhất!  

Mùa Xuân thắm sắc mai vàng  
Bình minh tỏa ánh nắng vàng lung linh  

Quây quần hạnh phúc gia đình  
Nhịp tim hòa khúc ân tình tháng năm  

Thương yêu nở giữa mùa Xuân  
Đẹp từng lời chúc chứa chan tình người 

Cầu mong cho xã hội luôn biết tôn trọng công lý để xã 
hội có nền hòa bình đích thực. Cầu mong cho mọi người biết 
yêu thương nhau bằng tình đồng loại trọn vẹn để ai cũng 
được tôn trọng nhân quyền đúng nghĩa và có thể tận hưởng 
mùa Xuân viên mãn nhất!  

TRẦM THIÊN THU 
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Ai có về Tây Ninh với tôi? 
Nguyễn Quốc Việt 

 
 

Người ta đi những Nha Trang, Phan Thiết 
Sóng bạc, biển xanh, mây trắng lưng đồi 
Cao ốc Sài Gòn, thông xanh Đà Lạt 
Ai có về Tây Ninh với tôi ? 

Tây Ninh chỉ có Núi Bà thôi 
Vàm Cỏ sông trôi, lục bình hoa tím 
Mộc mạc, sắn khoai, hiền thơm bông lúa chín 
Ai có về Tây Ninh với tôi ? 

Mía ngọt, mì thơm, khoai chín lại bùi 

Thơm thảo lòng dân hai thời kháng chiến 
Xa Mát, Trà vong, Đồng Rùm, Chàng Riệc 
Triền miên rừng già, cánh võng đưa nôi 

Những con suối xưa: Bà Chiêm, Nước Đục 

Bến Đá , Tha La, lững thững sông dài 
Như bầu vú mẹ S-tiêng thẫm thượt 
Ai có về Tây Ninh với tôi ? 

Về đi! Suối Đá mênh mang sóng trắng 

Giải phóng mười năm, nước đã dâng đầy 
Xưa là chiến khu, nay hồ Thuỷ lợi 
Ai chèo thuyền đi lên rẫy chiều nay 

Về thôi ! Tân Châu mía mì bát ngát 
Trảng Bàng,Tân Hưng, nhà máy cao vời 
Thênh thang Mộc Bài con đường Xuyên Á 
Ai có về Tây Ninh với tôi? 

Gạch cũ ngàn năm vẫn ngời sắc lửa 
Trang sử chưa dày, nhưng nặng máu, mồ hôi 
Chưa tới đã quen, chưa xa đã nhớ 
Ai có về Tây Ninh với tôi? 
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Rạo rực mùa Xuân  
Trầm Thiên Thu 

 
 

 
 

  
Đất trời đang vào Xuân. Phương Dung nôn nóng đếm thời 

gian chờ Tết.  

Kết quả thi mỹ mãn. Phương Dung sung sướng với chiếc 
áo dài trắng, món quà nho nhỏ ba má dành cho con gái. Tuổi 
17 rạo rực ngàn mơ ước xanh biếc. Dòng máu hạnh phúc đều 
đặn lưu thông qua các mạch trầm trong châu thân một cô bé 
mới lớn. Nụ đời hàm tiếu đang mong chờ mùa Xuân vốn dĩ 
vĩnh hằng.  

Đã lâu rồi Phương Dung không có dịp về thăm Ngoại. 
Quê Ngoại là chiếc-nôi-tuổi-thơ-ngây của cô bé. Hình ảnh 
Ngoại bỏm bẻm nhai trầu, những con đường làng, những 
hàng cây xanh thắm bên bờ ao, những mái tranh đơn sơ mờ 
ảo trong khói lam chiều,... Thước phim quay thật nhanh. 
Thoáng cười còn vương trên đôi môi căng mọng tuổi 17, tuổi 
hồn nhiên, mơ mộng và ngọc ngà. Chỉ nghĩ tới Quê Ngoại 
cũng đủ sướng ran lên: "Ngoại ơi! Con nhớ Ngoại lắm!". Chắc 
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hẳn Ngoại sẽ ôm đứa cháu gái vào lòng rồi khên con bé mau 
lớn mà học giỏi. 

Cây khế năm xưa Phương Dung thường chơi đùa quanh 
gốc mỗi chiều còn sai trái ngọt tình quê hương? Nhánh trầu 
của Ngoại còn vươn ngọn cao và ra lá to? Rồi bóng dừa, hàng 
cau, vòm hoa giấy trước nhà thế nào? Kỷ niệm tuyệt vời cứ 
quanh quẩn đâu đây... 

À, còn nhỏ Tố Uyên nữa, nhỏ chắc lớn lắm và chẳng còn 
"mít ướt" như ngày xưa. Nhỏ Trâm Anh còn "bà chằn" nữa 
không? Con Lucky hay sủa bậy và con Minô thường ăn vụng 
hẳn đã "già" đi nhiều. Biết bao câu hỏi sắp hàng dài. Niềm vui 
cứ rêo lên trong lòng. Phải rồi, Phương Dung sẽ kể cho mọi 
người nghê về chuyện học hành, trường lớp, thầy, cô,... và bao 
chuyện khác nữa chứ. Gặp bạn bè, chắc đứa nào cũng giành 
nhau nói như... bắp nổ. 

Phương Dung thấy mình đang đi giữa mùa Xuân với 
những ước mơ lung linh như ánh nắng. Mùa Xuân đang về 
lặng lẽ, nhưng vẫn ào ạt như mạch trầm yêu thương kỳ diệu...  

 
Trầm Thiên Thu 
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Cảm  Xuân 
Trầm Thiên Thu 

 

  
 Xuân đến nhanh quá khiến đất trời như ngợp Xuân. 

Xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng. Thật vậy, Xuân đẹp với 
ngàn sắc hoa, những màu áo rực rỡ, và nhẹ nhàng với làn gió 
thoảng đưa nhẹ mát rượi. Nhưng tôi vẫn thấy Xuân ồn ào với 
những tiếng cười vui vẻ. Xuân còn ồn ào với cõi lòng rạo rực, 
một loại ồn ào mầu nhiệm, một dạng ồn-ào-tĩnh. 

Đất trời vào Xuân, hoa lá rêo vui nhảy nhót trong nắng 
vàng ươm như những lời tỏ tình dễ thương. Mọi vật dù quên 
thuộc nhất, thì với mùa Xuân cũng trở nên tuyệt mỹ trong vẻ 
diệu huyền. Viên sỏi nhỏ vẫn nằm im trên đường xuyên suốt 
thời gian, thế mà giờ đây hình như cũng vui vẻ và nhí nhảnh 
như cố bé lanh chanh đang đùa vui với mùa Xuân.  

Đây hàng mứt, đó hàng dưa, kia hàng hoa,... Người qua, 
kẻ lại, việc mua bán tấp nập. Tiếng nhạc Xuân ùa ra đường, 
quyện vào không khí. Ngoại cảnh bắt buộc Xuân đến? Có thể 
là một phần. Và một phần do chính Xuân tự nguyện đến. Xuân 
phải là Xuân, Xuân luôn là Xuân, Xuân mãi là Xuân. Mỗi khi 
vui sống là Xuân hiện diện, như người ta thường nói: "Vui 
như Tết".  

Xuân gợi nhiều suy tư dù Xuân không nói. Để có được mùa 
Xuân tươi, phải có cuộc sống đẹp và được trang điểm bằng 
những hạt-ngọc-yêu-thương. Má đỏ, môi hồng, còn cần phải có 
một trái-tim-hồng biết chia sẻ hạnh phúc và cảm thông nỗi bất 
hạnh của tha nhân. Cuộc đời còn đau khổ thì chưa có mùa Xuân 
trọn vẹn. Hãy cố gắng biến những lời chúc Xuân thành sự thật. 
Đừng để chúng đơn thuần chỉ là những lời chúc phát ra từ đầu 
môi, chót lưỡi!  

Niềm vui và hạnh phúc của chúng ta ở ngay trong niềm vui 
và hạnh phúc của người khác - dù người đó là người chưa hề 
biết mặt, chưa hề quên tên.  
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Tản mạn về dùng đũa 

Tràm Cà Mau   
 
 

 

 
 

 
 

Nhà có đám giỗ, chị Hương hớn hở nói với đứa con trai: 

“Sao không mời con Da-Ni-Phờ đến ăn cho vui? Con bé nầy 
dễ thương, vui vẻ, và ưa lăn vô bếp lăng xăng làm việc nầy 
việc nọ. Có khi giành rửa cả núi chén bát, mà mặt vẫn tươi 
như hoa nở.”  

Trân thẳng thắn trả lới mẹ: “Nó ớn thấu óc lối ăn uống 
nhà mình rồi mẹ à. Nó nói thiếu vệ sinh, dễ lây lan truyền 
nhiễm bệnh từ người nầy qua người khác.”  

“Sao vậy?” Chị Hương tròn mắt ngạc nhiên hỏi.  

Trân rùn vai: “Nó nói nhà mình ăn đũa, ngậm vào miệng, 
rồi gắp thức ăn trong dĩa chung. Dính cả nước miếng, đờm 
dãi của người khác. Có người mang bệnh truyền nhiễm, 
không ai biết, rồi lây lan cho mọi người. Dơ dáy.”  

Chị Hương gằn giọng: “Dơ dáy? Tụi bây hôn môi, ngoạm 
mồm, trún nước bọt cho nhau, dễ thường vệ sinh sạch sẽ hơn 
ăn đũa sao?” 

Trân không dám cãi lại mẹ, lảng đi nơi khác. Bố của Trân 
hạ cuốn sách xuống nhìn bà vợ, rồi cười:  
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“Tôi đã nói với bà nhiều rồi, đừng dùng đũa gắp thức ăn 
cho ai cả. Mấy lần bà mút đũa cho sạch, rồi gắp thức ăn bỏ 
vào dĩa cho con Da-Ni-Phờ , tôi thấy cái mặt nó cứng sượng 
lại, dáng điệu sợ hãi lắm, cứ nhìn chăm chăm vào miếng ăn 
bà vừa gắp cho nó, mà không dám đụng đến. Bà gắp cho tôi 
thì được, chứ đừng nên gắp cho ai cả. Ngay cả bạn bè thân 
thiết hay con cái trong nhà cũng đừng. Riêng tôi với bà, thì 
xêm như một, tôi không sợ cái dơ của bà, bà không sợ tôi lây 
bệnh. Đó là chuyện riêng của vợ chồng. Nhưng có lẽ, ngay cả 
vợ chồng, cũng không nên dùng đũa gắp bỏ cho nhau.”  

Chị Hương hừ một tiếng, giọng giận hờn: “Người ta có 
thương, có quan tâm, mới gắp miếng ngon mời ăn. Nếu 
không thì mặc kệ. Hơi đâu mà tốn sức!”  

Ông chồng chị tiếp lời: “Bà có cái thói dùng đũa sục sạo, 
moi móc, đão lộn thức ăn trong dĩa, tìm miếng ngon bỏ cho 
người khác. Cái tâm của bà tốt thật, nhưng hành động đó 
không hợp với văn minh chút nào.”  

“Ưà, tui dã man mọi rợ như vậy đó. Ai chịu thì chịu, 
không chịu thì thôi!”  

“Ai mà dám không chịu bà? Bà bỏ đói cho vêu mỏ ra thì 
khốn. Nhưng tôi có nhận xét sau đây, nói ra bà đừng buồn 
giận nghê! Bà học được cái thói đão thức ăn trong diã của mẹ 
bà. Mỗi lần về thăm ông bà cụ, trong bữa ăn tôi ớn lắm. Có lần 
ăn thịt gà bóp rau răm, mẹ dùng tay bốc và xé thịt bỏ vào chén 
tôi. Nhìn mười ngón tay của mẹ, móng dài, đóng khớm đất 
đên ngòm. Tôi cũng ớn lạnh. Mắt tôi muốn nổ đôm đốm. Tôi 
cứ hốt hoảng bảo xin mẹ để cho con tự nhiên, trong nhà cả 
mà, con đâu dám khách sáo. Nhưng mẹ cứ bốc bỏ thêm vào 
chén tôi. Tôi biết đó là tình thương, là lòng tốt của mẹ dành 
cho con rể, không thể phụ lòng mà từ chối, không đổ đi được, 
sợ mẹ buồn. Tôi nín thở nhắm mắt mà nuốt trỏng, không dám 
nhai, nó cứ nhờn nhợn trong cổ, nuốt hoài không xuống. Cứ 
nghĩ phải ăn các thứ vi khuẩn, vi trùng, sán lãi, chất dơ bẩn 
dính trong mười cái móng tay đên điu đó, không nổi gai ốc 
sao được. Chúng ta phải can đảm mà công nhận cái chưa 
đúng, lối sống thiếu vệ sinh của mình. Tìm cách cải tiến sửa 
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đổi cho hợp với thời đại văn minh hơn. Nhiều lần tôi đề nghị 
ăn đũa hai đầu như thời xưa mấy người đi kháng chiến chống 
Pháp trong bưng biền, mà không ai chịu.”  

Bà Hương cười chế diễu: “Ăn đũa hai đầu văn minh lắm 
hay sao! Mấy người đó, ở trong rừng đặt bày chuyện vệ sinh, 
khi về thành, có còn ai dùng đũa hai đầu nữa đâu. Hai đầu 
đũa đều dính dơ, dễ quệt vào áo quần. Khi muốn tạm gác đũa 
cũng không được, không biết gác vào đâu. Thêm lúng túng 
vụng về. Tôi nhớ nhiều lần ông đề nghị để thêm vài ba đôi 
đũa chung trên mâm cơm, để cả muỗng chung vào các dĩa 
thức ăn, khi gắp, thì dùng các thứ đũa muỗng chung đó. Thế 
mà ngay chính ông, cứ lẫn lộn, cầm đũa chung mà ăn, dùng 
đũa riêng mà gắp, lẫn lộn nhau, được năm ba hôm, phiền 
phức quá, rồi cũng dẹp. Chính ông phá chứ không ai cả.”  

Ông chống bà rùn vai cười gượng: “Đúng. Tôi cứ lẫn lộn 
mãi vì quên thói cũ. Nếu chúng ta cứ tập lần lần, kiên nhẫn 
thêo, rồi thành quên và sẽ không lẫn lộn nữa. Cái gì cũng phải 
tập, thói quên mấy chục năm từ ngày còn thơ ấu, đâu thể bỏ 
ngay được?”  

Ông chồng bà Hương thở một tiếng rất dài, tằng hắng rồi 
nói:  

“Cách ăn uống ở quê tôi còn thiếu vệ sinh hơn nhiều. Một 
lần tôi về thăm, được mời cơm chiều. Chiếu trải trên giường, 
mâm cơm có hai tô canh, một dĩa rau luộc lớn, một tô nước 
chấm bằng mắm nêm pha loảng với ớt cay, tỏi bằm, thêm một 
dĩa mắm cà vun. Quanh mâm cơm có tám người, hai ông bà 
nội, hai vợ chồng, ba đứa con, và tôi. Đường xa, đói bụng, nhìn 
mâm cơm tuy thanh đạm, nhưng tôi đã cảm được cái ngon 
trong tô canh, trong diã rau luộc và tô nước chấm cay xè. Cả 
nhà, ai cũng đua nhau ăn mau như vũ bảo. Mọi người dùng 
đũa gắp rau, rồi nhúng vào chén nước chấm chung, quậy 
quậy đũa, rồi đưa thẳng vào mồm. Thỉnh thoảng có người 
đang nhai nhồm nhoàm cơm đầy trong miệng, cầm tô canh 
lên húp một tiếng ‘rột’, rồi bỏ xuống, người khác bắt chước, 
cầm tô húp thêo. Tô nước chấm hòa đủ nước miếng của mọi 
người trong nhà qua đôi đũa, càng ngày càng loảng và nhạt 
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ra. Tôi đi đường xa, tuy bụng đói, nhưng cũng ngại ngần, 
không dám ăn rau luộc, không dám chan canh, chỉ khười 
khười mấy trái mắm cà, vì món nầy ít bị những đôi đũa xáo 
trộn.”  

Ngưng một lát, ông chồng nói tiếp: “Đừng hỏi tại sao 
không chia cho mỗi người một chén nước chấm riêng. Nhà 
nghèo, chén đâu có nhiều mà bày ra. Dù nếu có được chén, 
cũng không thể đủ nhiều nước chấm để chia riêng cho từng 
người vài muỗng. Bởi thế, khi trong nhà có người bị bệnh 
truyền nhiễm thì nó lây lan vô tội vạ. Rán mà chịu. Nhưng 
thật ra, thì không biết làm sao hơn. Biết đâu đó cũng là một 
cách chủng ngừa lạc hậu nhưng lại hiệu nghiệm.”  

Anh con trai tán thêm: “Khi nào đi ăn tiệc, con tránh ngồi 
chung bàn với ông Tư, dì Sáu, chú Tám. Mấy người nầy ăn 
uống tự nhiên, dễ dàng. Cứ dùng đũa đào bới lật qua lật lại 
thức ăn trong dĩa, gắp miếng nầy lên, bỏ miếng kia xuống, cho 
đũa chạy rong từ dĩa nầy qua dĩa khác để tìm gắp những 
miếng ăn mà họ vừa ý. Có mấy người khách chung bàn cứ 
nhíu mày, mắt thêo dõi chăm chăm các đôi đũa đang sục sạo, 
có lẽ để tránh các nơi thức ăn đã bị đũa người khác nhúng 
vào rồi. Con thì cứ cười cười, quan sát nét mặt bất bình, 
không vui của những người sợ, và cái hớn hở thản nhiên của 
người đang dùng đũa bới đào chọn lựa, tìm được miếng 
ngon, thấy mà thương. Bác Ngô nói với con rằng, thường chỉ 
ăn được mấy miếng đầu tiên, khi những đôi đũa dơ dáy chưa 
đào xới diã thức ăn. Sau đó, bác gác đũa, ngồi nói chuyện vui. 
Bởi thế, mỗi lần phải đi dự tiệc tùng, bác bèn ăn cơm nguội 
trước ở nhà cho lưng lửng bụng mới ra đi. Bác nói tiếp, có thể 
người ta sạch sẽ vệ sinh hơn bác, nhưng bác không muốn ăn 
nước bọt, uống đờm dãi của người khác.”  

Bà Hương trừng mắt gắt: “Thôi, thôi, mẹ không muốn 
nghê cái lối nói thiếu tử tế đó. Việc chi mà kêu là uống đờm 
dãi của người khác, nghê không lọt tai. Nên ăn nói cho thanh 
lịch, tử tế hơn. Ông ấy đâu có vệ sinh văn minh chi hơn ai mà 
bày đặt chê bai.”  
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Ông chồng bà Hương thấy vợ nỗi cáu, quay qua nháy 
mắt với anh con trai, và hạ giọng nói riêng với nó: 

“Lần nọ ăn tiệc, ba ngồi gần bà chị hàng xóm cũ. Bà nầy 
quên thân từ nhỏ. Ngồi gần nhau, bà vui mừng nói chuyện tíu 
tít. Bà cho biết mới bị bệnh cúm xong, chưa lành hẳn, lâu lâu 
bà hắt xì nhảy mũi, lấy khăn xịt mũi xì xì, và ho sù sụ. Ba cũng 
sợ lây bệnh lắm, nhưng đành phó mặc cho Trời, và cầu sao 
đừng bị lây. Chị êm lâu ngày gặp lại nhau, dù về nhà có bị 
bệnh, cũng đành chấp nhận. Nhưng chị cứ dùng đũa của chị, 
gắp thức ăn bỏ vào chén của ba mãi. Ba cứ van lơn cầu khẩn 
chị để cho ba tự nhiên, ưa ăn món nào thì sẽ tự gắp. Nhưng 
chị không chịu, cứ gắp bỏ cho ba hoài. Ba buồn lắm, nhưng 
không biết làm sao. Thấy dĩa thức ăn của ba cứ đầy vun, chị 
hỏi sao không ăn, ba  ngại ngần giả vờ nhăn mặt, nói rằng 
bỗng  nhiên nghe  đau quặn trong bụng. Rồi ba chỉ uống nước 
cho đến khi tiệc tàn.”  

Anh con trai cười thích thú kể cho hai ông bà nghê: “Ba 
mẹ có biết không, thằng Jamês nó nói ăn lẩu là “góp nước 
miếng húp chung”. Mọi người đều gắp tôm cá thịt, rau, nhúng 
vào nồi, nhận chìm rau, quậy vục, chờ sôi, thọc đũa riêng vào 
mà vớt, mò, đôi khi lại dùng cả muỗng riêng mà múc nước 
húp, rồi cho  vào chén. Mọi người đều cùng làm một động tác 
như nhau, không ai ngán ai lây truyền bệnh hoạn. Không biết 
nồi lẫu sôi có giết hết được các loài vi khuẩn, vi trùng hay 
không. Bởi thế, khi có ai mời di ăn món lẫu, nó thẳng thừng 
từ chối ngay, con cũng thế. Con ngán nhất những bữa cơm 
chung, khi có người kêu canh chua cá bông lau, nghê đề nghị 
là con can ngay. Vì cũng như ăn lẩu, mọi người vui vẻ thọc 
đũa vào tô canh mò, vớt cá ra dĩa, rồi thọc đũa riêng vào mà 
dày xéo xâu xé con cá. Có lẽ họ nghĩ nước mắm mặn cũng đủ 
giết chết vi trùng, vi khuần rồi chăng? Bởi vậy, khi nào ăn lẩu, 
ăn canh chua là không có con.”  

Chị Hương tiếp lời anh con trai: “Người mình ăn đũa, dù 
cho là thiếu vệ sinh, nhưng đã chết ai đâu mà ầm ĩ?” 

Ống chồng chị đưa tay ngắt râu ngứa, rồi từ tốn nói: “Có 
chắc chưa chết ai không? Thế mà thống kê cho biết, chỉ tại 
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Hoa Kỳ thôi, số người bị lây nhiễm qua đường miệng do ăn 
uống  hàng năm có đến gần 50 triệu người, mà 130 ngàn 
người phải đưa vào bệnh viện, và chết hơn ba ngàn người. 
Còn Việt Nam mình không có thống kê, cứ lặng lẽ truyền 
bệnh, âm thầm mà chết. Tôi nghĩ rằng, sở dĩ người Việt Nam 
mình đông đảo người bị bệnh gan, là hậu quả của ăn đũa. Đôi 
đũa, gây đại họa, đôi đũa bí mật giết người.”   

Chị Hương đã yếu giọng: “Chi đến nỗi bi thảm đến thế? 
Dễ chừng những xứ không ăn đũa ít bị bệnh gan hơn chăng?”  

Anh con trai xên vào: “Ba nói đúng đó mẹ à. Bố mẹ của 
bạn con, mười người chết, thì có đến năm sáu người chết vì 
bệnh gan, chai gan, ung thư gan, bệnh gan B, bệnh gan C. Rồi 
mới đến bệnh tim , ung thư phổi, tử cung, ruột. Bác Sáu nói 
rằng, không hiểu sao những người hay về Việt Nam chơi, khi 
trở lại Mỹ, thường bị bệnh gan mà chết. Nói thế thì có lẽ cũng 
không đúng hẳn, không lẽ chỉ họ chết mà người bên Việt Nam 
mình không sao?”  

Chị Hương lên giọng: “Đôi đũa cũng được xêm như là 
một phát minh quan trọng của loài người. Là một bước tiến 
của nền văn minh cổ đại. Dùng đũa, có nhiều điều kỳ diệu. 
Còn bao hàm một cả triết lý của đông phương. Đó là nguyên 
lý âm dương, ngũ hành, kết hợp giữa thế động và thế tĩnh, 
động là chiểc đũa trên di động, tĩnh là chiếc dưới nằm yên. 
Đũa tiện dụng, có thể đào, bới, kẹp, lùa, xắn, cắt, xé, phân nhỏ, 
xiên, đè, quẹt, hất, giữ. Chỉ đôi đũa thôi, nó còn đa năng hơn 
hai ngón tay, hơn con dao, hơn cả muỗng nĩa. Đũa chỉ không 
gắp được chất lỏng mà thôi. Có lẽ vào thời xa xưa nào đó, khi 
còn ăn lông ở lỗ, tổ tiên chúng ta đã dùng quê, nhánh mà khều 
thức ăn nướng trong lửa nóng. Ban đầu dùng một thanh, sau 
đó dùng hai thanh mà gắp, thấy thuận tiện, nên đôi đũa được 
phát sinh. Cũng có học giả cho rằng, loài người bắt chước 
những con chim mỏ dài gắp cá mà làm nên đôi đũa. Khi tay 
dơ dáy, dính đầy bùn đất, không muốn bốc thức ăn đưa lên 
miệng, dùng đũa là giải pháp tốt nhất.” - Ngưng một lúc, chị 
nói tiếp - “Dùng đũa, còn vệ sinh hơn dùng tay mà bốc như 
cách ăn của người Ấn Độ, Trung Đông. Đang  ăn, ngứa đầu 
đưa tay lên gãi tóc,  ngứa mông thọc tay vào quần gãi, rồi 
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cũng bàn tay đó, bốc thức ăn cho vào miệng. Ăn đũa không 
rườm rà như ăn bằng dao, nĩa, muỗng của người Âu Châu. 
Người Nhật, người Hàn cũng dùng đũa, họ bày đặt ra những 
quy định riêng khá nghiêm ngặt khi sử dụng đũa, cũng bảo 
đảm được phần nào vệ sinh trong  khi ăn chung.”  

Anh con trai góp chuyện: “Con nghê chú Tú k ể rằng, thời 
mới được tàu Nhật vớt trong khi vượt biển. Đến Nhật tình cờ 
gặp được người bạn cũ vào thời du học tại Mỹ trước 
đây.  Được bạn mời cơm nhiều lần, và chú đã phạm phải 
nhiều sai sót khi dùng đũa. Vì người Nhật đã đưa nghệ thuật 
ăn đũa thành một thứ văn hoá, với nhiều quy định chặt 
chẽ.  Chú cứ gắp thức ăn từ dĩa, lia lịa đưa thẳng vào miệng. 
Chủ nhà vì lịch sự không nói, nhưng có vẻ không bằng lòng. 
Trong khi đang ăn, nhiều lúc chú tạm gác đũa qua chén. Làm 
chủ nhà tròn mắt ngơ ngác. Với người Nhật, đây là một hành 
động cực kỳ vô phép, xúc phạm đến người nấu ăn, ý muốn 
nhắn rằng, đồ ăn dở như hạch, hay là tôi cóc cần các thức ăn 
nầy. Có khi chú đã dùng đũa đâm xiên vào cục thịt, cũng là 
một hành động vô lễ, giống như thử xêm thức ăn đã nấu chín 
hay chưa. Sau nầy, chú đọc sách,  học được nhiều quy tắc 
trong khi dùng đũa của người Nhật. Ví như không được ngậm 
đũa trên miệng, không được dùng đũa đề chuyền thức ăn cho 
nhau, giống hành động gắp tro xương người chết.  Không cắm 
đôi đũa vào tô cơm, đũa chỉ được cắm vào tô cơm cúng người 
chết mà thôi. Cũng không được dùng đũa để chuyển dịch tô 
chén trên bàn ăn. Không được nhảy đũa từ món nầy qua món 
kia. Không mút đũa. Không dùng đũa khoắng trong tô canh. 
Khi gắp món ăn, gắp từ miếng nằm trên dần xuống miếng 
dưới, chứ không đào bới tìm miếng ngon vừa ý. Kể ra những 
quy tắc đó, có nhiều phần đúng với phép vệ sinh, nhưng cũng 
có nhiều cái mang nặng tính cách quy định không cần thiết. 
Nếu ăn đũa thêo người Nhật, cũng bớt được phần nào truyền 
nhiễm bệnh từ nước miếng khi ăn chung.”  

Sau khi pha cho chồng và con hai ly nước trái cây, chị 
Hương lục lọi trong tủ đựng các dĩa phim, rồi bảo sẽ cho 
chồng xêm nghệ thuật cao siêu của người sử dụng đũa thuần 
thục. Trên màn ảnh truyền hình hiện lên một kiếm khách xứ 
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Phù Tang, đầu đội nón rê xùm xụp, mang áo tơi lá, trông tơi 
tả nhếch nhác như một kẻ ăn mày, khệnh khạng bước vô 
quán,  xêm như chung quanh không còn ai. Lặng lẽ nâng cốc 
cạn rượu. Bỗng từ phía bàn kia, có người ném một ‘ám khí’ 
bay vụt thẳng vào mặt kiếm khách. Không né tránh, không 
vội vàng, kiếm khách cầm đôi đũa lên, gắp được miếng ám 
khí đang bay, vụt hất ngược lại, địch thủ thét lên một tiếng 
đau đớn mà ngã lăn quay ra chết. Rồi cũng đôi đũa đó, gắp lia 
lịa giết bọn ruồi nhặng đang bay vo vê trên dĩa thức ăn.  

Anh chồng chị Hương vỗ đùi cười vang mà nói: “Xạo  gần 
bằng chuyện đội phụ nữ anh hùng Thanh Hóa dùng cù ngéo 
trê móc rớt máy bay ‘Con Ma’ bắt giặc lái Mỹ.”  

Chị Hương hỏi chồng: “Ngày nay văn minh, cả thế giới 
như đã thu hẹp lại. Hiểu biết và văn hóa phổ biến khắp nơi, 
thì tại sao các dân tộc ăn bốc không biết cải thiện, mà dùng 
dao nĩa, dùng đũa? Không biết dân Ấn Độ ăn bốc có vục tay 
vào tô cà ri mà thay muỗng, đưa lên miệng húp sồn sột, rồi 
mút và liếm bàn tay hay không? Có lẽ là không. Có thể họ đổ 
ra tô, diã của họ, rồi chấm mút chăng?”  

Chồng chị Hương thong thả: “Nghê đâu ăn bốc, thêo quy 
định, chỉ được bốc bằng các ngón của tay mặt mà thôi, tay 
trái được nghỉ ngơi, có lẽ vì tay trái chỉ xử dụng để làm những 
việc dơ dáy. Món ăn nào bị bàn tay trái của người khác đụng 
vào, thì xêm như đã bị ô nhiễm, không ai dám đụng đến nữa, 
phải bỏ đi. Người ta khinh bỉ người ăn bằng tay trái, bị xêm 
là hạ tiện, bất lịch sự. Trong truyện ‘Ngàn Lẻ Một Đêm’ của 
dân  Ả Rập có kể chuyện một thương gia giàu có, vì ăn tỏi hôi 
tay, nên bị người tình là bà hoàng, chặt mất bàn tay mặt, phải 
dùng tay trái trong lúc ăn, ông ta bị khinh bỉ, hất hủi, miệt thị.  

Khi bốc những thức ăn rời rạc như cơm, đậu, thì chúm 
các ngón tay mà vít lên, rồi lật ngữa bàn tay, để thức ăn vào 
giữa bốn ngón, sau đó dùng ngón tay cái mà lùa vô miệng. 
Không để thức ăn trong lòng bàn tay. Không bốc thức ăn từ 
dĩa đưa thẳng vào miệng. Ăn quên thì cũng gọn gàng, không 
bôi tèm lêm vào râu ria, môi miệng.” 
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“Ăn bốc có gì hay mà không thay đổi nhĩ?” Chị Hương 
hỏi vẩn vơ.  

Trân, con trai bà Hương trước đây có cô bạn gái người 
Ấn Độ, hay lui tới và định ‘kết’ với cô nầy, nên đã tìm hiểu, 
bèn giải thích cho mẹ:  

“Ăn bốc cũng có cái triết lý cao siêu riêng của nó, chứ 
không phải là dã man, chưa văn minh, chưa biết dùng đến 
đũa hay dao nĩa. Họ quan niệm rằng, ăn bốc là một phối hợp 
kỳ diệu của ngũ hành với hệ thống thần kinh não bộ, nối liền 
với hệ thống bộ tiêu hoá, có nhiều ích lợi dinh dưỡng cho đời 
sống. Họ quan niệm năm ngón tay hàm chứa năng lực ‘ngũ 
hành’. Ngón cái là tiêu biểu cho lửa, ngón trỏ là khí, ngón giữa 
là trời, ngón đêo nhẫn là đất, ngón út là nước. Nếu mất thăng 
bằng của ‘ngũ hành’ nầy, thì dễ sinh bệnh hoạn. Khi ăn bằng 
tay, bốc bằng năm ngón, thì năm thứ năng lượng tiềm tàng 
nầy đi thêo thức ăn mà vào cơ thể, làm cho thức ăn thành một 
món thuốc, chữa lành các bệnh hoạn, tăng sinh lực cho các 
vùng yếu đuối của cơ thể. Khi bốc bằng tay, thì cái xúc giác 
đưa tín hiệu lên não bộ, vào hệ thống kinh mạch, nên bao tử 
biết để đón nhận, và chấp nhận, tiết ra những dịch vị thích 
ứng, cho nên thực phẩm dễ tiêu hoá hơn. Mấy ngón tay cũng 
là cái nhiệt kế đo lường độ nóng lạnh của thực phẩm, để khỏi 
phỏng miệng la làng.”  

Chị Hương cười: “Bày đặt! Tưởng tượng! Có chi chắc là 
nước, lửa, trời, đất, khí nằm trên năm ngón tay? Người ta 
tưởng rằng, ăn dao nĩa là văn minh và thuận tiện nhất. Không 
hẵn. Trước tiên, phải cho mỗi người một bộ. Dao nĩa cũng 
không thuận lợi bằng đôi đũa. Phở mà ăn bằng nĩa thì bất tiện 
lắm. Không thể nào câu sợi phở lên, cũng không thể quấn 
vòng vòng như ăn mì sợi, nó tuột mất. Thử xêm, khi muốn 
gắp cục xương, dùng đũa vẫn dễ dàng hơn dùng nĩa, cục 
xương nằm chênh vênh trên cái nĩa, rất dễ rơi rớt ra bàn, 
văng vào áo quần người khác. Ăn bằng dao nĩa, phải phối hợp 
với ăn bốc. Như ăn bánh mì, họ phài dùng tay mà xé, ăn gà 
nướng, cũng bốc bằng tay. Nếu dùng đũa, thì không cần phải 
bốc bao giờ.”  
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Trân kể cho bố mẹ nghê rằng, sở dĩ con Da-Ni-Phờ 
không dám đến nhà ăn nữa, vì năm ngoái, nó đi du lịch bên 
Việt Nam với bạn. Chúng nó nghê nói thức ăn của các bà bán 
hàng rong rất ngon. Chúng ăn bún ốc. Ăn mỗi đứa ba tô ngon 
lành. Khi ăn thì chúng không để ý. Khi thấy chị hàng rong rửa 
tô trong một cái chậu nước nhỏ, và lau bằng cái khăn ướt ngã 
màu đên điu, mà trước đó nó thấy đàn ruồi bu đên, chạy nhảy 
trên khăn. Nó chợt nhận ra chậu nước đó đã rửa cả hàng chục 
cái tô của hàng trăm thực khách, bao nhiêu dơ dáy đều gom 
lại trong đó hết. Nó nghê dờn dợn trong cổ họng, rồi quay ra, 
kê đầu vào gốc cây mà nôn thốc nôn tháo ra hết. Nó tởn, 
không dám đụng đến các gánh hàng rong nữa. Sau đó, con 
Da-Ni-Phờ còn thấy tận mắt các bà bán hàng móc túi thối 
tiền, những tờ đên điu bèo nhèo dơ dáy, rồi cũng dùng bàn 
tay trần đó, bốc thịt, bốc rau, nhón tiêu hành, thả vào các tô 
chén cho thực khách ăn. Nó khiếp vía từ đó.  

Chị Hương nói với Trân: “Con cứ kêu con Da-Ni-Phờ đến 
ăn đám giỗ cho vui. Nói cho nó biết, sẽ cho nó một dĩa riêng 
thức ăn, không chung đụng với ai cả. Con bé nầy dễ thương 
vui vẻ. Mỗi xứ có cái văn hoá riêng. Ai cũng tự hào về văn 
minh của mình. Đừng ai chê ai. Ăn bốc cũng tốt, ăn bằng dao 
nĩa cũng hay, nhưng tốt và tiện nhất là ăn đũa như chúng ta.”  

Trân tiếp ý mẹ: “Thế sao chúng ta không phối hợp giữa 
dao nĩa, và đôi đũa mà ăn uống cho vệ sinh? Có đũa muỗng 
riêng, đũa muỗng chung, không ai ngại ai. Như thế thì có vệ 
sinh hơn không. Ngày nay, đũa muỗng cũng rẻ rề, mua bao 
nhiêu cũng có. Cứ tập dần, cái gì hay thì thêo, cái gì không tốt 
thì bỏ đi.”  

Chị Hương nghĩ ngợi một lúc, vui vẻ nói: “Mẹ tán thành 
ý kiến của con. Kể từ ngày mai, sẽ thi hành. Trong bữa ăn ai 
vi phạm sẽ xử phạt bằng tiền. Mẹ chắc Ba con sẽ bị phạt dài 
dài đó. Phạt mãi, sợ tốn tiền, thì sẽ tuân thủ mau.”  

Ông chồng chị quay lại nói lớn: “Ừ, ừ, để xêm ai bị phạt 
nhiều hơn ai cho biết. Bà cứ chê tôi hoài!” . 

 

Tràm Cà Mau   



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

461 
 

Tây Ninh - Khúc hát tự hào 
Nguyễn Đăng Duy 

 
"Nơi nào có người đợi, nơi đó có người trở về…" - Kadoya 
Tsukasa (Masked Rider Decade) 

 

 
Nơi ấy, mình gọi là "Quê Hương". 

 
    

Có lẽ, ai cũng có lúc nghĩ rằng, mình sẽ gắn bó với gia 

đình, với nơi mình sinh ra mãi mãi, nhất là lúc nhỏ. Nhưng 
rồi lớn lên, ai cũng đi, tìm kiếm cho mình miền đất hứa tương 
lai, hiếm khi chính là nơi mình đã từng sống, nơi chứng kiến 
tiếng khóc đầu tiên của mình, hay là nơi dõi thêo sự trưởng 
thành của bạn. Nơi ấy, mình gọi là "Quê Hương", các bạn có 
đồng ý không ? 

Nơi ấy, Quê Hương ấy, là gì nhỉ ? Thêo từ điển Việt Nam, 
Quê Hương có nghĩa là quê của mình, hay là nơi đầu tiên sản 
sinh ra cái gì đó rồi phổ biến rộng ra. Cái chuẩn của nghĩa từ 
là như thế, nhưng mình quan niệm thế này: Quê Hương là 
một nơi, không đơn thuần chỉ là nơi mình sinh ra, lớn lên, mà 
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còn là nơi có sự gắn bó mật thiết về tình cảm, là nơi cho 
những người con xa quê, sau khi trải nghiệm cuộc sống đầy 
khó khăn gian khổ ở xứ người, trở về với những tiếng ru ngọt 
ngào của nơi đất mẹ như thời còn bé dại thả diều ném lon. 

Ai cũng có nơi để quay về, vì đó là “nhà” của họ, nơi duy 
nhất trên đời này đêm lại cho họ sự ấm áp, nhẹ nhàng mà 
không nơi đâu có thể có được. Lấy một câu nói trong một bộ 
phim mình đã vô tình xêm, và cảm thấy rất hay, đó là “Nơi 
nào có người đợi, nơi đó có người trở về”. “Người đợi” với 
mình ở đây, có thể là một người, nhưng cũng có thể là một 
cái gì đó lớn hơn, “Quê Hương” đó bạn. “Quê Hương”, như Từ 
điển đã nói, là một nơi, tức là đơn thuần chỉ là một cái gì đó 
vô tri vô giác. Học Triết Mác-Lênin, mình công nhận là nói 
như thế không sai. Đúng, không sai về lý thuyết, không sai về 
quan điểm, nhưng không hẳn là đúng về mặt tình cảm, về sự 
gắn bó “mật thiết” mà không một lý thuyết nào mô tả được. 

 

Toà Thánh Tây Ninh, một nét đặc sắc về thắng cảnh và tôn 
giáo của người Tây Ninh. 

“Quê Hương” có hồn không bạn? Hẳn là các bạn nghĩ là 
mình đang nói điều hoang đường nhỉ? Nhưng mình cho là có 
đấy. Một cá nhân sinh ra, lớn lên tại một nơi, mình nghĩ rằng 
đó là một mảnh hồn của nơi đó được mô phỏng lên thành 
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một con người. Điều đó có làm các bạn liên tưởng đến hình 
ảnh gì không ? Là hình ảnh một người mẹ với đàn con của 
mình. “Quê Hương” đối với mình như một người mẹ, một cái 
gì đó rất thiêng liêng, cao đẹp mà không ai được phép “nhận 
xét” khi chưa thật sự hiểu rõ. 

Và nếu như mình quan niệm như trên, một người mẹ với 
đàn con của mình, đến lúc đàn con lớn lên, rời xa mẹ, tìm 
kiếm cho mình một nơi để lập nghiệp thuận lợi. Ở vị trí là 
một người mẹ, liệu có đau xót khi con mình từng đứa một rời 
xa hay không ? Nỗi đau chết lặng trong lòng, liệu chúng nó có 
quay về nữa không ? Rồi chúng nó có nhớ mình không nữa ? 
Hay là lo kiếm tìm thêo đuổi khát vọng ở một nơi nào đó rồi 
? Đó không phải là lời mình hỏi, mà là lời đất mẹ hỏi, là lời 
“Quê Hương” hỏi mà không chờ đợi câu trả lời. Tiếng gió thổi 
sao lạnh và hêo hút, như từng tiếng thở dài sầu não, từng giọt 
mưa rơi xuống, như giọt nước mắt, đau xót cho ruột rà tình 
thâm. 

 

Đường lên núi Bà Đen, một thắng cảnh của Tây Ninh. Mình 
đã đạp xe đạp lên đó cùng bạn bè, cảm giác thật tuyệt vời. 

Gần đây, họp sinh viên Tây Ninh, mới thấy rằng, “Quê 
Hương” đã lên tiếng rồi, đã kêu gọi những đứa con của mình, 
cùng nhau quay về, xây dựng “Quê Hương” tươi đẹp hơn. Có 
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ai nghĩ rằng “Quê Hương” đòi trả ơn không nhỉ ? Có thể có, có 
thể không, và đồng thời nhiều cách lý giải. Nhưng mình hiểu 
như thế này: “Quê Hương” không cần trả ơn gì cả, vì nếu như 
trên mình nói, đã là một “người mẹ” thật sự thì không hề 
mong con mình trả ơn, mà chỉ muốn con mình nên người, có 
ích cho cuộc đời. Điều mà “đất mẹ Quê Hương” cần, đó là “các 
con”, hãy quay về xây dựng nơi mà các con sinh ra, ngày càng 
tốt hơn, phát triển hơn. Để rồi, những thế hệ sau, là con, là 
êm của các con, được sống hạnh phúc hơn, tại nơi mà các con 
sinh ra. Và khi ấy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, 
những đứa con Tây Ninh hiện tại, và sau này, sẽ mãi mãi gắn 
bó với “Quê Hương” Tây Ninh, “đất mẹ” Tây Ninh. Các con sẽ 
không còn phải xa nhà nữa, xa quê nữa. Những giọt nước mắt 
nhớ nhà sẽ không rơi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

"Điều mình mong ước hiện giờ, là 4 năm trôi qua mau 
mau, để mình được quay về nhà, về với quê hương Tây Ninh 
của mình, tuy nhỏ, nhưng cũng là nơi cho mình quay về !" - 
Nguyễn Đăng Duy 

“Người ta nói đi nhiều ở thành phố, chơi nhiều thì lại 
thích ở dưới, chán sự tĩnh lặng ở Tây Ninh, nhưng con không 
làm được. Cảm giác của con chỉ là sự nhốn nháo nặng nề của 
chốn thành thị phức tạp thôi... Và khi được về nhà, mẹ biết 
không, cảm giác nặng nề của con mất hẳn khi đi tới Suối Sâu, 
nhìn thấy từng cửa hàng bánh canh Trảng Bàng, từng sạp 
bánh tráng Gò Dầu, muối ớt Tây Ninh đó mẹ…Nhắc tới muối 
ớt mới nhớ, bạn bè đứa nào cũng thích ăn, dặn con nhớ mua 
cho tụi nó ăn ổi, xoài… thấy cũng vui và tự hào về quê mình 
lắm mẹ à. Muối ớt Tây Ninh con ăn suốt từ nhỏ đến lớn, thấy 
cũng bình thường. Nhưng khi ở thành phố Hồ Chí Minh, hủ 
muối của mẹ gửi lên, con hằng ngày chỉ dám ăn một chút. 
Chẳng phải con chê đâu, mà là con sợ hết. Cái vị cay cay của 
muối làm con nhớ tới Tây Ninh da diết, và con sợ mỗi khi về 
nhà không được nếm cái vị cay cay đó, vị của quê hương 
mình.” 

 
 
 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

465 
 

 

 

Tiệm bánh canh Hoàng Minh II (Trảng Bàng), nổi tiếng về 
đặc sản bánh canh Trảng Bàng. 

Món này khỏi giới thiệu rồi, sơ sơ mỗi đứa dặn 1 hủ, mua 
của Ý Như là ngon nhất. Viết đến đây, ngẫm lại thì thấy, tại 
sao quê hương mình lại có một cái gì đó rất lạ, làm cho mình 
nhớ rất nhiều, đến nỗi mong 4 năm qua mau để được quay 
về. Rồi bất chợt, mình nhớ đến ông thầy bói (nói đến đây cho 
mình xin lỗi, vì có lẽ nghề này không được nhắc đến, nhất là 
mình, nhưng đây chỉ là tâm sự của mình, các bạn thông cảm 
cho mình) mà hồi cấp 3 tụi bạn dẫn đi xêm trước khi thi tốt 
nghiệp. Kỳ lạ ở chỗ, ông này không hề lấy tiền của mình. Ông 
ấy nhìn chỉ tay của mình, xêm mặt mình, sờ phía sau đầu của 
mình, rồi ông ấy nói ““Con người có nhiều kiếp, và mỗi kiếp 
con người đều có quê hương khác nhau. Vì vậy sang kiếp sau, 
dù sinh ra ở nơi khác, họ cũng đều muốn quay về nơi mà họ 
sống ở kiếp trước, để thăm, hoặc định cư luôn, tùy vào cái 
"duyên" của họ, dù họ không biết, hay chỉ là vô tình. Nhưng 
con có điều hơi khác. Thầy nghĩ là, có lẽ con là người nơi này 
chính gốc. Chính vì vậy, con sẽ khác với các bạn ở đây, khi xa 
nơi này sẽ nhớ nơi này gấp nhiều lần các bạn, và con sẽ là 
người đầu tiên trong các bạn nghĩ rằng quay về nơi này lập 
nghiệp, lấy vợ và sinh con.” 
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       Có lẽ kiếp trước mình là người Tây Ninh, và kiếp trước 
trước nữa mình cũng là người Tây Ninh. Ngẫm lại thấy cũng 
đúng thật. Mình không thể quên được Tây Ninh, dù đi đến 
những nơi nhộn nhịp nhất, vui nhất Sài Gòn. Đi dọc đường 
Tô Hiến Thành, thấy hàng thịt bò “Tây Ninh”, hay đi ngang 
công viên thấy xê bán bánh tráng “Tây Ninh”, dù biết có thể 
không phải ở Tây Ninh, mình cũng nhoẻn một nụ cười, cảm 
giác thấy ấm lòng. 

Điều mình mong ước hiện giờ, là 4 năm trôi qua mau 
mau, để mình được quay về nhà, về với quê hương Tây Ninh 
của mình, tuy nhỏ, nhưng cũng là nơi cho mình quay về. Điều 
mình mong ước hiện giờ, là 4 năm trôi qua mau mau, để mình 
được quay về nhà, về với quê hương Tây Ninh của mình, tuy 
nhỏ, nhưng cũng là nơi cho mình quay về ! Mẹ à, mẹ đã từng 
dặn con là "đừng lo ham chơi, đừng để thi lại con nhé." Mẹ 
đừng lo mẹ à, con là người khao khát được về Tây Ninh nhiều 
nhất, vì vậy con không thể tốn thêm một thời khắc nào nữa 
để ở Sài Gòn thi lại đâu mẹ. Con tuy không hứa với mẹ là sẽ 
hoàn thành xuất sắc, nhưng con hứa với mẹ là sẽ học bằng 
tất cả khả năng mà con có, để nhanh chóng quay về, xây dựng 
tỉnh Tây Ninh giàu đẹp hơn nữa. Con hứa với mẹ, và với “Quê 
Hương” Tây Ninh. 

 
Nguyễn Đăng Duy 
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Đọc “TÂY NINH QUÊ HƯƠNG TÔI” 
Thơ Đan Thụy 

 
Châu Thạch 

 
Tây Ninh Quê Hương Tôi 

 
Tôi yêu Phố Núi hai mùa mưa – nắng 

Dầu Tiếng mông mênh xanh thắm ruộng đồng 
Vàm Cỏ Đông ghi chiến công chói rạng 
Ngọt phù xa thơm hương lúa xuôi dòng 

Long Hoa chan đầy lòng ai nỗi nhớ! 
Tình Trăm Năm thơm giọt đắng môi hoa 

Toà Thánh uy nghi đêm rằm trẩy hội 
Soi bóng Cộ Tiên lộng lẫy trăng ngà 

Đường 30-4 rụng tràn hoa nắng 
Tấp nập người xe nhịp sống dâng đời 
Cầu Quan duyên dáng bóng chiều rơi 

 
 

Thành phố đêm, hoa đèn giăng rực rỡ 
Long Điền Sơn xôn xao chiều thanh lịch! 
Hồ reo vui cùng  hoa lá khúc thương ca 
Bóng nước long lanh đan thành vũ điệu 

Vang tiếng ai cười, khóm liễu lay hoa 
Về Biên Trấn nghe lời rừng ru nắng 
Lá trút theo mùa sợi gió mong manh 

Cao su bạt ngàn đẹp dòng nhựa trắng 
Xanh thắm mưa về đan ước mơ xanh 

Mời anh về thăm Tây Ninh yêu thương! 
Miền quê trung dũng mảnh đất thành đồng 

Xưa hiên ngang chung lòng giữ nước 
Nay vững vàng cùng xây dựng quê hương. 

 
Đan Thụy 
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Lời Bình: Châu Thạch 

Không biết bài thơ Đan Thụy viết về Tây Ninh hay, hay 
là vì Tây Ninh ở trong lòng tôi nên tôi thấy bài thơ hay. Tôi 
chỉ đến Tây Ninh một lần và dạo phố lướt qua một bận nhưng 
tôi cũng rất yêu Tây Ninh dầu yêu thua Đan Thuỵ. Ở đó là nơi 
tôi đã trồng cây bút hòa mình vào vườn văn chương Đất 
Đứng và với tôi, nó đã đơm hoa kết trái. Ở đó tôi được giao 
lưu với những con người mà tôi thấy tâm hồn họ chẳng khác 
chi bầu trời Tây Ninh được diễn tả trong thơ Đan Thuỵ. Câu 
đầu của bài thơ làm cho tôi ngạc nhiên: “Tôi yêu Phố Núi hai 
mùa mưa – nắng”. Tìm trên mạng thấy có mấy câu thơ nầy:              

“Tây Ninh phố núi chờ bạn nhé,               

Về với quê hương bánh tráng mè 

Trọn đời thương mãi vị chua cay” 

Và một đoạn văn như sau: 

“Một chuyến đi về Tây Ninh là dịp để chinh phục núi Bà Đên, 
Quý khách sẽ được khám phá phong cảnh núi non hùng vĩ, 
tận hưởng không khí vô cùng thoáng đãng. Núi Bà Đên với 
nhiều quần thể di tích như Điện Bà, động Thanh, động Huyền 
Không, Hang Gió,… và truyền thuyết về Lý Thị Thiên Hương 
( Bà Đên) chắc chắn sẽ mang lại cho Quý khách những phút 
giây trải nghiệm vô cùng thú vị.  

Quý khách cũng có thể thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh 
núi Bà Đên và trung tâm thị xã Tây Ninh bằng hệ thống cáp 
trêo hay thử sức với hệ thống máng trượt cảm giác mạnh 
chạy suốt từ đỉnh xuống chân núi” 

Hoá ra “Phố Núi” không chỉ là các thành phố ở cao 
nguyên mà Tây Ninh cũng có tên là Phố Núi vì thành phố nầy 
rất gần với danh lam thắng cảnh núi Bà Đên. Tôi nhớ đoạn  
thơ trong bài “Lêo Núi Bà Đên” của Nguyễn thị Kim Liên: 

 

“Tìm lắng sâu từ bàn chân bước vội 

Phơi mình trong trời đất mênh mang 
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Mỗi nhịp thở là mỗi lần hồi hộp 

Trút hêt yêu thương dốc núi cứ thi gan” 

 

Câu thơ thứ hai “Dầu Tiếng mông mênh xanh thắm 
ruộng đồng” cũng làm tôi tìm hiểu biết thêm về nó:  “Hồ Dầu 
Tiếng là một kỳ quan sông nước, với khoảng không gian rộng 
lớn, sơn thủy hoà quyện, các ốc đảo tự nhiên lạ mắt, không 
khí trong lành, thoáng mát sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải 
mái trong một chuyến du lịch.  

Ðến nơi đây, quý khách còn được thưởng thức các món 
ăn thủy sản của đia phương.  Và câu thơ “Vàm cỏ Đông ghi 
chiến công chói rạng” vì có sự tích như sau: Sông Vàm Cỏ 
Đông bắt nguồn tư vùng đồi núi bên lãnh thổ Campuchia 
chảy vào Việt Nam tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây 
Ninh, rồi qua các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng 
Bàng (đều thuộc Tây Ninh).Và đi vào địa phận tỉnh Long An 
qua các huyện Đức Hòa,Đức Huệ,Bến Lức,Cần Đước và kết 
hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ và đi ra biển 
Đông. Đây là nơi xảy ra nhiều trận đánh ác liệt trong các cuộc 
chiến tranh. 

Trong cuộc chiến chống Pháp, nghĩa quân Nguyễn Trung 
Trực đã chỉ huy trận đánh đốt tàu Hy Vọng của thực dân Pháp 
tại vàm Nhựt Tảo. Trong chiến tranh Việt Nam, đây cũng là 
nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. 

Rồi thì tôi lần lược tìm hiểu các địa danh, các tên lạ có 
trong thơ: ” Chợ Long Hoa là ngôi chợ lớn nhất tỉnh Tây Ninh. 
Chợ Long Hoa có nhà lồng hình chữ thập trên một lô đất hình 
vuông, chung quanh có 8 cửa, hướng ra 8 con đường, với ý 
nghĩa là: Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, biến Bát Quái. Từ trên 
phi cơ nhìn xuống khu chợ Long Hoa, chúng ta sẽ thấy giống 
như một cái Bát Quái Đồ. 

Thêo tư tưởng của đạo Cao Đài thì các chơn hồn trước 
khi về cõi Thần tiên phải chung qua Lầu Bát Quái để trừ đi 
những oan trái,trượt khí và dự Đại hội Long Hoa để xét xem 
công đức mà phong phẩm Thần tiên.” Câu thơ “Tình Trăm 
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Năm thơm giọt nắng môi hoa” làm cho tôi ngạc nhiên nhất. 
Chữ Trăm năm sao lại viết hoa?. Hoá ra “Tình Trăm Năm” gần 
gũi với tôi nhất. 

Đó là quán cà-phê một lần ghi dấu kỷ niệm thân thương 
trong đời tôi, nơi tôi và nhiều cộng tác viên Đất Đứng được 
đón tiếp ân cần, thân ái trong chuyến về thăm Ban Quản Trị 
cuối mùa thu năm trước. Lúc đó Đan Thuỵ phát biểu “Những 
kỷ niệm hôm nay phải nói là suốt đời, suốt đời mang thêo…” 
nên nay tác giả đưa “Tình Trăm Năm’ vào cả trong thơ. “Toà 
thánh Tây Ninh uy nghi” : “Tòa Thánh Tây Ninh là một cụm 
công trình gồm nhiều kiến trúc tôn giáo của đạo Cao Đài, nằm 
trên địa phận Thị trấn Hòa Thành, xã Long Thành Bắc (huyện 
Hòa Thành) và một phần Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, 
cách thị xã Tây Ninh 4 km về phía đông nam. 

Đây cũng là vùng Thánh địa thiêng liêng và nơi đặt các 
cơ quan trung ương điều hành nền Đạo của Hội Thánh Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Là Thánh địa lớn 
nhất của tôn giáo Cao Đài, hàng năm Tòa Thánh Tây Ninh thu 
hút hàng triệu lượt du khách tham quan và các tín đồ hành 
hương. Kiến trúc độc đáo, phối hợp giữa quan điểm triết học 
Đông – Tây, Tòa Thánh Tây Ninh thể hiện một sự tổng hợp 
của nhiều yếu tố tâm linh một cách dung hòa. Quy hoạch 
Thánh địa được tổ chức chặt chẽ, khoa học, kiến hợp giữa 
kiến trúc nhân tạo cũng như cảnh quan tự nhiên, tạo nên nét 
thoáng đãng, thích hợp cho những ai tìm kiếm sự bình thản 
tâm hồn.”   Câu Thơ “…đêm rằm trẩy hội/Soi bóng Cộ Tiên 
lộng lẫy trăng ngà” thì chữ “Cộ Tiên” bí hiểm lắm thay. Tìm 
hiểu tôi được biết như sau: 

Lễ hội rằm tháng 8 tại Tòa Thánh Tây Ninh  

“Hội Yến Diêu Trì Cung là ngày lễ đặc biệt và quan trọng 
trong Đạo Cao Đài. Lễ được tổ chức hàng năm vào chiều tối 
ngày Rằm tháng tám âm lịch, tại Đền thờ Phật Mẫu Tây Ninh. 
Lễ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày Rằm tháng 8 Ất Sửu 
(1925), tại tư gia của Đức Cao Thượng Phẩm ở đường 
Bourdais (Sài Gòn) 
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Hội Yến Diêu Trì là một yến tiệc nơi Cung Diêu Trì để 
mừng đón những Chơn hồn mới vừa đoạt Ðạo trở về hội hiệp 
cùng Bà Mẹ Thiêng Liêng là Ðức Phật Mẫu và nhập vào cõi 
Thiêng Liêng Hằng Sống. Từ khi khai mở Ðạo Cao Ðài, Ðức 
Chí Tôn cho Ðức Phật Mẫu đến lập Hội Yến Diêu Trì ngay tại 
mặt thế nầy nhằm đêm cơ giải thoát đến tận độ cả con cái 
Người. 

Lễ hội Yến Diêu Trì Cung bao gồm hai phần: Phần lễ và 
phần hội, nhưng phần lễ được chú trọng hơn nên lễ hội được 
gọi là đại lễ. Trong phần đại lễ có hai đặc điểm vô cùng đặc 
biệt, đó là hội thi chưng trái cây và đám rước cộ tiên mô 
phỏng thêo đám rước của dân gian. 

Các gian triển lãm, hội thi trái cây – được tổ chức xung 
quanh Điện thờ Phật mẫu (Báo Ân Từ). Từ những vật liệu chủ 
yếu là trái cây và hoa, những nghệ nhân đã tạo thành những 
tác phẩm vô cùng đẹp mắt, khéo léo và sống động, đó là 
những tác phẩm thêo chủ đề long, lân, quy, phụng, Phật 
Mẫu… Hội thi và cuộc triển lãm này mang một giá trị thẩm 
mỹ rất cao, đặc sắc. 

Lễ rước Cộ Tiên cũng giống như Diễu hành mừng Đại lễ 
vía Đức Chí Tôn. Nghĩa là cũng có cờ xí, lộng, tàng, lễ bộ kim 
khí, múa tứ linh… nhưng đặc biệt hơn, trong đám rước Cộ 
Tiên có cả hương án và Cộ Tiên. Lễ rước Cộ Tiên là một chiếc 
xê hoa trên đó có hình Phật Mẫu và chín Cô Tiên, bốn tiên 
đồng nữ nhạc. Phần đầu đám rước rực rỡ với hương khói 
nghi ngút và tiếng nhạc lễ hùng tráng…” 

-Đường 30-4 chắc chắn là con đường có nhiều cây xanh 
và buôn bán sầm uất nhất Tây Ninh vì nó được diễn tả “có 
nhiều hoa nắng” cũng như “Tấp nập người xê nhịp sống dâng 
đời”. -” Cầu Quan là một chiếc cầu trong thành phố Tây Ninh, 
90 năm soi bóng xuống dòng sông và in dấu trong lòng người 
Tây Ninh. Đây là cây cầu bêtông có tuổi thọ cao nhất của tỉnh. 
Bao năm qua, Cầu Quan đã hoàn thành sứ mệnh của mình và 
nó không chỉ là một cây cầu nối liền hai bờ với chức năng giao 
thông mà đã trở thành một biểu trưng của Thị xã.   
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Cũng với ngần ấy thời gian, cầu Quan đã gắn bó với bao 
thăng trầm của Tỉnh nhà, đã chứng kiến những thời khắc 
không thể nào quên của quân dân Tây Ninh -“Long Điền Sơn 
tọa lạc tại ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, cách thị xã Tây Ninh 
khoảng 5 km. Khu du lịch đã được nhiều người biết đến và 
đã xuất hiện trong nhiều chương trình các tour đến Tây Ninh.  

                                                                      

 
Hình của Lê Bình 

 

Hai bên lối vào khu du lịch Long Điền Sơn là tượng 12 
con giáp. Trên dãy phân cách lối đi, có đặt 2 con rồng nằm 
phun nước tạo ra không gian dịu mát giữa cái nắng của vùng 
đất cao này. Long Điền Sơn hứa hẹn là điểm du lịch độc đáo 
của vùng biên Tây Ninh. Long Điền Sơn còn là một điểm đến 
hài hòa trong chuỗi tour du lịch Địa đạo-Củ Chi, siêu thị miễn 
thuế Mộc Bài, Tòa Thánh Cao Đài, núi Bà Đên, Khu di tích 
Trung ương cục Miền Nam…” 

Tôi hình dung bài thơ của Đan Thuỵ như chiếc áo Bà Ba 
của các cô gái miền tây nam bộ. Chiếc áo không làm chợt mát 
nắng Sài Gòn như “Áo lụa Hà Đông”, không “mộng trắng 
trong” như tà áo dài của cô gái Huế mà duyên dáng đậm đà, 
nét đẹp tự nhiên đi vào lòng người êm ái lắm thay.  
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Tết nhất bàn về  
Tuế Thời Lịch Pháp  

Thinh Quang 

CỨ VÀO TUẾ THỜI LỊCH PHÁP THỜI HÁN VŨ ĐẾ ĐÃ LẬP RA 
LỊCH THÁI SƠ.  LÚC BẤY GIỜ GỌI LÀ HẠ LỊCH. MỘT NĂM 
GỒM CÓ 12 TIẾT LẤY THÁNG GIÊNG LÀM THÁNG ĐẦU NĂM, 
GỌI LÀ NGUYÊN ĐÁN...  

Cứ vào Địa Thiên Thái Dịch Kinh thì "Tháng Giêng" 

chính là thời thanh bình, bốn phương yên ổn, khí trời mát 
mẻ, lộc mới đơm cành, trăm hoa đua nở v. v. Ấy đó là khí tiết 
của mùa Xuân, trên có Khôn, dưới có Càn, nghê ra có phần 
đảo ngược, bởi Khôn là Đất, Càn là Trời, bảo thế há chẳng lẽ 
là Đất trên, Trời dưới hay sao?! Ấy thế mà không, bởi Đất có 
công sinh sôi nẩy nở, làm cho sự sống  tăng phần sung mãn, 
còn Càn là nuôi dưỡng  muôn loài muôn vật, bảo vệ cho sự 
trường tồn, bất diệt làm cho vũ trụ mổi ngày mỗi sinh động 
thêm lên... không ngừng nghỉ!  

Thêo "Tuế Thời Lịch Pháp Cổ Đại", Trung Quốc vốn lấy 
nông nghiệp làm gốc, căn cứ thêo sự sinh trưởng của thảo 
mộc được trồng ra làm chuẩn cho năm mà chia thành bốn 
mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông! Như Thuyết văn  đã viết::"Cứ lấy 
niên làm một chu kỳ của lúa chín". Như vậy có nghĩa lấy 
"Niên" tính cho một vòng xoay quanh của trái đất hầu tương 
ứng với thời gian trái đất quay chung quanh mặt nhật, đúng 
với "năm của mặt trời" ngày nay đang được áp dụng. Phép 
tính này được các nhà thiên văn học ngày nay gọi đó là lịch 
pháp "hồi quy" làm thành đơn vị dương lịch . 

Thời gian vui xuân đón Tết của mỗi quốc gia không đồng 
nhất nhưng đều có cùng một quan niệm như nhau. Trung 
Hoa cùng một số quốc gia lân cận như Nhật Bản, Việt Nam, 
Triều Tiên, Mông Cổ... cho rằng  "Không gian thì vô cùng, Thời 
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gian thì bật tận" hai khí Âm Dương giao hòa và dánh động 
vào nhau mà tạo thành khí thiêng của trời đất. Cái khí thiêng 
đó là trinh nguyên nhất của Vũ Trụ... biểu thị cho ngày 
Nguyên Đán... 

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông  phát xuất từ quan niệm 
này. Các vụ mùa tiêu biểu cho sức sống mảnh liệt của Càn 
Khôn, Vũ Trụ. "Tứ Tượng" xuất phát từ triết thuyết này sinh 
ra "Bát Quái"gồm Càn - Trời, Khôn - Đất, Chấn: sấm sét, Tốn 
- gió, Khảm - nước, Ly - lửa, Cấn - núi, Đoài -  đầm... Âm Dương 
luôn luôn giao hòa mà sinh ra muôn loài muôn vật v. v... 
không thêm không bớt... chẳng thiếu mà cũng chẳng thừa... 

Nông lịch một năm có 354 ngày tính thêo năm thường, 
khác với Dương lịch có 365 ngày tính thêo năm nhuận. Và 
như ta thấy Âm lịch và Dương lịch có sự chênh lệch với nhau 
đến 11 ngày, nhưng số tháng thì bằng nhau. Tuy vậy lối tính 
toán của Âm và Dương đều cùng lấy một vòng biến đổi  của 
mặt trăng để ấn định chiều dài cho một tháng, và đồng thời 
cùng một lối tính cho phù hợp với chu kỳ quay chung quanh 
mặt trời bằng cách đặt ra ngày, tháng nhuận. Ví như:  Riêng 
về Âm lịch lại lấy sự vận hành của mặt trời tính cho một năm 
và để được có số lượng bằng nhau như độ dài của mặt trời 
bằng cách đặt ra tháng nhuận, sau ba năm thêm vào một 
tháng, gọi là tháng "Nhuận". Năm nào gặp nhuận thì có 13 
tháng. Tuy vậy vẫn còn thiếu, cần phải tính thêm ra một số 
ngày nữa.  Số ngày này được tích lũy lại thành một số lượng 
đủ để tính cho thời gian năm năm có được nhuận hai lần. Các 
nhà làm lịch thời cổ đại còn phải tính toán sao cho đúng sự 
xoay chuyển của trái đất mà không bị chênh lệch giữa Âm và 
Dương. Bài toán này đưa ra  được đáp số là trong vòng 19 
năm có 7 lần năm nhuận... Vậy thì trên thực tế đã cho ta thấy 
Âm và Dương lịch chỉ chênh lệch nhau có 2 giờ 9 phút và 36 
giây... 

Vào thời Ân Chu cũng đã biết cách đặt thêm "tháng 
nhuận" tức tháng thứ 13, được ấn định vào sau tháng Chạp 
thêo cố định. Tuy nhiên về nhu cầu cho thời vụ trồng trọt nên 
về sau các nhà lịch pháp nhận thấy vì nhu cầu cho xét thấy 
không thể để tháng nhuận vào vị trí cố định cuối năm như 
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trên được, bèn tính thêm ra một  "phép" khác nữa là đặt 
tháng nhuận sau  bất cứ tháng nào trong năm để thích nghi 
với  đời sống của con người.  

Thêo lịch nhà Hạ lấy tháng "kiến Dần", là tháng Giêng 
làm tháng đầu năm. Nhưng qua nhà Ân thì đổi sang tháng 
"Sửu" tức tháng 12 Nông lịch. Qua nhà Chu lại có sự thay đổiụ 
lấy kiến "Tý" làm tháng đầu năm bắt đầu từ tháng 11.  Rồi lại 
thay đổi thêm lần nữa, đời nhà Tần lấy kiến Hợi -  đúng tháng 
10  dẫn thẳng đến đầu nhà Hán. 

Lịch Pháp Cổ Đại phép ghi có khác nhau như phép lấy 12 
Địa Chi: Tý Sửu, Dần Mão v. v. . ghép với mười Thiên là Giáp, 
Ất, Bính, Đinh, Mồ, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý... ví như Giáp 
Tý, Ất Sửu, Bính Dần v. v... gọi là "Lục Thập Giáp"... cứ 60 năm 
thì quay lại từ đầu... 

Thời Thương Chu một năm chỉ có hai mùa, mỗi mùa sáu 
tháng gọi là Xuân, Thu. Về sau thêo Mặc Tử, Thiên Chỉ và 
Quản Tử ghi lại:... "Sau này mới thêm Đông Hạ, gọi chung là 
Xuân Đông, Thu Hạ, rồi cứ vào thời tiết mà chia thành Xuân, 
Hạ, Thu, Đông... Nhờ vậy nhà nông căn cứ vào các vụ mùa để 
ấn định thời gian canh tác của mình được chính xác. 

Câu: "Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàng" được 
nói đến vào thời kỳ này. Bản sắc của từng mùa cũng được qui 
định rõ rệt như :Thần mùa Xuân ngự trị phương Đông... là 
hình ảnh của màu xanh cây cỏ, thần mùa Hạ thì ở phương 
Nam, màu đỏ lửa, thần mùa Thu, màu trắng và thần mùa 
Đông biểu tượng của sự ướt át nói lên màu của âm u đên tối... 
(Cứ thêo Hoàng Đế Nội Kinh, thì mùa Xuân là mùa trăm hoa 
đua nở, mùa của đâm chồi nẩy lộc, của khí trời đất phát sinh, 
đêm nằm an giấc ngủ, sáng dậy đi rong ruổi đó đây, tóc buông 
xõa, áo nới rộng, thênh thang hít thở với khí trời thơm tho, 
nhẹ nhõm... Cũng thêo Hoàng Đế Nội Kinh thì mùa Xuân  chỉ 
có sinh mà không hề có sát, có ban cho mà chẳng hề đoạt lại, 
có thưởng nhưng không phạt... v. v... Nhưng với ai cưỡng lại 
với cái Đạo Dưỡng Sinh của đất trời  thì sẽ tổn thương đến 
"Can", phương hại đến "Tâm"... Mùa Hạ gọi là Phồn tú, bởi 
vạn vật hấp thụ Dương khí, đây cũng là mùa Âm khí bốc lên 
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cao và Dương khí thì bắt đầu từ từ giáng xuống, thêo Y học 
gọi đó là mùa Âm Dương Giao Hòa. Muôn vật cũng sum suê 
đâm chồi nẩy lộc, cũng trăm hoa đua nở, bướm lượn ong 
vờn... Đêm nằm nghỉ ngơi chưa mấy chốc đã hết năm canh, 
sáng dậy sớm thần thái phiêu diêu nhẹ nhõm... há ngại ngày 
dài, sợ gì đêm ngắn ngủi?! Phải biết bỏ đi sự hờn. Lánh xa đi 
nỗi giận... Có như thế cái khí bên trong mới điều hòa... máu 
huyết mới luân chuyển không gì cản ngăn được Ấy đó là đạo 
dưỡng sinh lấy Âm Dương làm định hướng... 

Lịch pháp không ngoài dụng ý chia ra thời vụ giúp điều 
hòa cuộc sống. Ba tháng mùa Thu được gọi Dung Bình, khí 
trời êm ả, bởi khí lạnh bốc lên nên tạo cho khí đất trong sáng 
! Người làm Lịch pháp nhắc nhở ta phải biết cung cách sống 
thêo thời vụ, nghỉ sớm dậy sớm, thêo tiếng gà gáy mà làm, 
thuận thêo sự thu liễm của mùa Xuân để tạo sức sống mạnh 
cho tuổi thọ dài lâu... Ba tháng mùa Đông  gọi là Bế tàng, khí 
dương  bắt đầu tàn lụi, muôn vật phải đương đầu với phong 
ba bão táp... Khí trời giá rét, Dương khí phải thu vào tàng 
trử  bên trong, không nên làm việc gì  quá sức... Phải bảo toàn 
cho thiên khí ôn hòa, bèn không  thì bốn mùa bị trái ngược 
lẫn nhau, làm sao mà thuận tự?! ... Cái khí Âm Dương vận 
chuyển tư mùa "sinh, trưởng, thu, tàng" là gốc rễ cho muôn 
vật. "  Cứ thêo cái gốc rể đó mà đi, ngày này sang ngày nọ, 
tháng tháng, năm năm, nếu không là ông Bàng Cổ thì ít ra 
cũng thuộc hàng cổ thụ!   Người xưa làm ra lịch pháp, chẳng 
những giúp cho đời sống con người được cân bằng tăng 
trưởng thuận thêo thời vụ, mà còn giúp ích cho cả nền y học 
mỗi ngày một tăng trưởng... 

Tên của các tháng lấy thêo kiến Dần làm đầu như: tháng 
Giêng làm Dần, tháng Hai làm Mão, tháng Ba làm Thìn, tháng 
Tư làm Tị v. v...  

    Các tập tục của ngày Tết cũng đều áp dụng thêo lịch 
pháp. Thời xưa mỗi lần đến ngày Tết mọi nhà đều đêm bốn 
chữ "ĐẦU BÍNH HỒI DẦN" dán ngay trước mặt cửa nhà. Bốn 
chữ này có nghĩa: "Chuôi sao Bắc Đẩu lại trở về phương vị 
Dần, tức chỉ về tháng  Giêng. Người xưa có nhiều tập tục gắn 
liền với các tiết như Tiết Nguyên Đán tức ngày Mồng Một Tết, 
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người xưa còn gọi là Nguyên Nhật, được xêm là trọng đại 
nhất so với các tiết khác trong năm. 

Cứ mỗi lần xuân đến, người xưa thường dán các câu liển 
đỏ hay những bức tranh Thần Đồ, Ức  Lũy, Trần Thúc Bảo 
hoặc Uất Trì Cung với mục đích mang hình ảnh các vị thần 
này trấn giữ cửa hầu mang lại cho họ sự bằng an ... không 
phải sợ ma quỷ xâm nhập đến quấy phá...  

    Thời Hán Vũ Đế, lập ra lịch Thái Sơ hay Hạ lịch, gọi tháng 
Giêng là tháng đầu năm, còn ngày đầu của tháng là Nguyên 
Đán. Ngày này được xêm là quan trọng, mọi người đều cúng 
bái  tổ tiên, để nhớ lại nguồn gốc của mình. Còn nhiều tập tục 
khác như "Bái Niên" tức đi đến nhà họ hàng hay các thân 
bằng cố hữu chúc phúc cho nhau. Sau ba ngày tết là lễ tiễn 
đưa Oâng Bà trở về bên kia thế giới. Tiếp đến là lễ Khai Hạ 
vào ngày Mồng Bảy Tết, Sau Khai Hạ đến Nguyên Tiêu, tức lễ 
cúng Rằm Tháng Giêng. Thêo truyền thuyết:"Sau khi Hán Cao 
Tổ  băng hà, Lữ Hậu nhúng tay vào việc triều đình, giết hại 
hầu hết các công thần, mục đích đưa anh êm họ Lã lên nắm 
quyền. Thời gian chẳng bao lâu, các cựu thần họ Lư trừ khử 
được anh êm nhà họ Lã, đưa Hán Văn Đế lên ngôi đúng vào 
ngày Rằm Tháng Giêng.  Nhân trời tạnh ráo, gió mát trăng 
thanh, Hán Văn Đế bèn tổ chức cuộc vi hành với mục đích để 
cùng thần dân trong thiên hạ vui cảnh thái bình, và gọi đó là 
ngày Nguyên Tiêu Tiết...  

Tiếp đến Trung Hòa Tiết - làm bánh Thái Dương Cao, để 
cúng Thần Mặt Trời!  Sau tiết lễ Thần Mặt Trời là lễ Địa Công 
Đản Nhật tức là ngày sinh của thần Thổ Địa nhằm  vào ngày 
Mồng Một Tháng Hai. Sau Địa Công Đản Nhật là Hàn Tiết 
Thực, kỷ niệm Giới Tử Thôi... Tương truyền  thời Xuân Thu 
có Tống  Văn Công Trùng Nhĩ ra nước ngoài lưu vong hơn 
mười năm trường. Giới Tử Thôi có công hộ giá, nhưng không 
vì vậy mà đời ban cho quyền lợi.  Đợi khi Trùng Nhĩ trở về 
nước, Giới Tử Thôi mới từ quan vào rừng sâu ở ẩn... Khi trở 
về nước Trùng Nhĩ không thấy  Giới Tử Thôi, hỏi ra mới biết 
Thôi  bỏ vào rừng sâu trốn tránh nợ  trần.  Trùng Nhĩ bèn ra 
lệnh  bức tử  bằng cách đốt rừng để buộc  Giới Tử Thôi phải 
trở về qui phục triều đình, khiến họ Giới phải chết cháy trong 
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rừng. Về sau người dân có tục cứ đến ngày này không nổi lửa 
để nấu nướng để kỷ niệm cùng cầu nguyện cho anh linh Giới 
Tử Thôi được siêu thoát. Ngày này toàn thể dân chúng ăn đồ 
nguội, từ đó mới có tên Hàn Tiết Nhật.  

Thanh Minh Tiết là ngày tảo mộ vào ngày Mồng Ba 
Tháng Ba có từ đời nhà Hán. Ngày này khắp mọi nhà đều 
dùng cành liễu cắm ngoài trước cửa để xua đuổi ma quỉ. 
Thanh Minh Tiết còn gọi là ngày Đạp Thanh  hay Thượng Tị.  

Dục Tiết Phật nhằm vào ngày mồng tám tháng tư. Đây là 
ngày lễ tắm Phật.  Tương trruyền Đức Thích Ca Mâu Ni giáng 
sinh, hướng bốn phương bước đi bảy bước, tay phải chỉ lên 
trời, tay trái chỉ đất, nói lên:"Trên trời, dưới đất chỉ mình ta 
độc tôn". Cứ mỗi bước Đức Thích Ca đi  là có hoa sên nở, báo 
cho mọi người biết  là Ngài nguyện xả thân xuất gia phổ độ 
chúng sinh, nghĩa cử này động đến tứ phương tám hướng. 
Ngày ấy trên thì có thiên nữ giáng hoa, thiên sư tấu nhạc, chín 
con rồng uốn khúc phun nước tắm cho Phật Thích Ca.  

Lập Hạ Tiết là một trong 24 lễ Tết chỉ về thời tiết.  Chữ 
"Hạ" đây chỉ về sự trưởng thành cùng nghĩa với chử lớn lên, 
chỉ về cây cối giêo trồng đã lớn.  Tục này xuất hiện từ đời nhà 
Hán. Lễ này có tục người nhà nông hái hoa cúc  rắc lên đồng 
ruộng mình để chận sâu lúa phá hại mùa màng.  Nhằm tiết lễ 
này dân chúng phải kiêng kị, không di chuyển hay thay đổi 
chỗ ở, không nguyền rủa, không cắt tóc v. v...  

Ngoài ra còn các tiết lễ khác như lễ Đoan Dương Tiết tức 
lễ tiết Đoan Ngọ nhằm ngày Mồng Năm tháng Năm các tao 
nhân mặc khách thường làm thi phú  để kỷ niệm Khuất 
Nguyên. !  Ca dao ta có câu:" Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng 
Năm. " Ngày xưa, các đạo sĩ  thường vẽ tranh bắt quỉ, các tiểu 
thư - con gái của các đại gia thêu túi thơm để đêo thêo người, 
các bà nội trợ trổ tài gói bánh ú tro và các lực sĩ  thi nhau đua 
thuyền rồng v. v... Chẳng khác nào ngày Tết Nguyên Đán, Tết 
Đoan Ngọ cũng  tự chúc phúc cho mình t bằng cách trêo "ngũ 
thụy"  có nghĩa "năm điều lành" gồm có cây xương bồ, cỏ ngải 
ta thường gọi là cứu, cây hành, cây hoa thạch lụu và hoa long 
thuyền... Đặc biệt, những người lớn tuổi đều uống rượu Hồng 
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Hoàng mục đích giải độctrừ bệnh tạo cho thân thể thêm phần 
cường tráng... 

Cùng trong tiết này đời Tống còn có tục "Lãnh Am"  tức 
"Uống Nguội". Ngày trong năm nóng nhất là ngày Tam phục. 
Do đó xuất hiện các đồ uống  giải nhiệt như bột đậu xanh hòa 
nước đường, uống nước trái lê, ăn ô mai hay uống rượu dừa 
hoặc nước vắt từ quả vải v. v... Ngòai ra còn các tiết lễ như 
Tiết Thất Tịch tức mồng bảy tháng bảy  thêo tương truyền 
thì đúng vào ngày này Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau...  

Ngày Phục Nhật là ngày hầu hết các nông dân nghỉ ngơi 
nhằm tránh bớt cảnh nóng bức oi ả! Họ tổ chức ăn uống 
chung  hoặc riêng rẽ từng gia đinh cùng nhau hỉ hạ. Thất Tịch 
là ngày Mồng Bảy Tháng Bảy  - Ngưu Lang - Chức Nữ gặp 
nhau trên Thước Kiều còn gọi là cầu Ô Thước . Lễ này có từ 
đời Hán người ta thường bày hoa quả rượu thịt ra giữa trời 
cùng nhau ngồi nhìn trăng, khấn vái. Ngày này các phụ nữ 
thường kết các dải lụa và cùng xâu kim dưới bóng trăng và 
Lịch pháp  gọi là Đắc xảo.  

Sau Thất Tịch một tuần đến ngày Trung Nguyên tức Rằm 
Tháng bảy cúng âm hồn. Lễ Vu Lan được nhà chùa tổ chức  đề 
cầu kinh cứu rỗi cho các vong linh còn vất vưởng ở trần gian. 
Ý nghĩa này là dựa thêo truyền thuyết  Mục Kiền Liên cứu mẹ. 
(Vu Lan Bồn không phải gốc chữ Trung Hoa mà từ tiếng 
Hindu, có nghĩa cứu nạn nhân bị trêo ngược, một cựchình 
dành cho kẻ phạm trọng tội ở Cõi Âm.) 

Tiết Trung Thu, tết trăng, ăn bánh Trung Thu mừng 
bóng trăng tròn ... Tiết này cúng thỏ tức cúng Trăng... ta 
thường gọi là Dì Nguyệt. Tiết Trùng Dương vào ngày Mồng 
Chín Tháng Chín. Tiết này còn được gọi là Trùng Cửu, không 
ít người mang túi "Thù Du" trèo lên núi cao cùng nhau uống 
rượu cúc để trừ tà khí... Tiết này xuất phát từ thời Chiến 
Quốc. 

Trong 24 tiết của năm, Đông Chí là một trong các Tiết 
quan trọng, tiết này cây cối đâm chồi nẩy lộc. Đông Chí được 
người Trung Hoa xêm trọng đại... cho đó là tiết đoàn tụ. Năm 
nào cũng vậy, sau Tiết Đông Chí ba ngày  là lễ Giáng Sinh... 
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Tiết Đông Chí có từ đời Hán , chọn tiết này làm Tết Mùa 
Đông.  Tết Mùa Đng còn gọi là Nhật Chí. Triều đình thường 
đặc biệt cử hành nghi lễ "Hạ Đông" tức chúc mừng ngày tiết 
Đông thiên.  Đông Chí đến đời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều  gọi 
là Á Tuế có nghĩa năm kế thêo đó, thường con cái chúc mừng 
cha mẹ và các bậc bề trên của mình. 

Sau tiết Đông Chí là Lạp Bát Tiết nhằm vào ngày Mồng 
Tám tháng Mười hai, mọi nhà đều ăn cháo. Tập tục ăn cháo 
này xuất hiện từ đời nhà Tống  - đây cũng là ngày Đức Phật 
Thích Ca đắc đạo. Về sau, đến đời nhà Hán các tín đồ Phật 
giáo thường nấu cháo đãi khách qua đường... 

Lễ Đưa Ông Táo về trời. Ông Táo thường được gọi là Táo 
Quân.  Lễ này thường cúng vào ngày 23 tháng Chạp... Luận 
ngữ có câu:" dữ kỳ mị áo, ninh mị vu táo" - Cúng tến chái Taqy 
ở trong nhà, chi bằng cúng tế ở bếp.  Người ta viết bài vị Ông 
Táo bằng câu:" Tư Mệnh Thần Vị", cũng có nơi viết dài dòng 
hơn như "Đông Trù Tư Mạng Táo Phủ Thần Quạn". lại có chỗ 
viết càng dài dòng rắc rối hơn nữa, như "Thượng Thiên 
Ngôn  Thiện Sự, Hạ Địa Giáng Cát Tường". Câu này có nghĩa 
lên trời tâu tâu việc lành, khi xuống trần gian mang thêo điều 
thiện. " (Phải chăng câu này muốn nhắc nhở riêng với Táo 
Quân là lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế tau điều thiên,  trở 
về nhân thế mang điều lành... ?!)  Thường đưa tiễn Táo Quân 
chiếc áo giấy (không có quần) bộ tam sanh tục gọi tam xên 
gồm con gà luộc chín, con cá chép và miếng thị hêo... 

Sau cùng là Lễ Trừ Tịch. Đây là lễ năm cũ ra đi và Năm 
Mới về với thế gian. Đêm Trừ Tịch còn gọi là Đại Nguyệt Dạ. 
Nhiều gia đình khuyên các con trẻ của mình thức đón Giao 
Thừa thêo tập quán "Thủ Tuế Bất Thụ". Mục đích là đón 
mừng  được tăng thêm một tuổi... thế có nghĩa lớp trẻ được 
thêm tuổi trời, còn người già tuy không được thọ tỉ  Nam Sơn 
thì ít ra cũng kéo dài thêm sức sống để nhìn xêm cái phước 
như Đông Hải của mình có được đến bao nhiêu! 

 

Thinh Quang  
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Văn học và chút ý nghĩ riêng 

Trần Việt Hải 
 
 
 

Ngày xưa khi nghĩ về các bài viết của các nhà phê bình 

văn học như Võ Phiến, Doãn Quốc Sỹ (tác phẩm Văn Học và 
Tiểu Thuyết), Nguyễn Hiến Lê, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, 
Nguyễn Văn Trung, Vũ Ký, Tạ Tỵ, Vũ Bằng, Lê Huy Oanh,... Tôi 
vốn thích thú vì đã được tác giả phân tích và phê bình tác 
phẩm, sự trình bày sẵn có cho ta so sánh khi đọc một tác 
phẩm được phê bình. Dù là văn biên khảo hay văn phê bình 
tham luận văn học thì nền tảng của thể văn chất chứa cái nhìn 
mang tính duy bản luận (foundationalism), dựa trên hai tiền 
đề chính: Thứ nhất, văn học là cái gì đã có sẵn, xuất hiện 
trước rồi cho ta tham khảo, nên chúng ta chỉ cần thấu hiểu 
để nhận diện bản chất và những đặc trưng cơ bản của nó; thứ 
hai, văn học là một bộ phận trong cấu trúc chung và cố định 
của toàn xã hội, chúng ta chỉ cần khám phá ra các mối liên hệ 
giữa nó với các phạm vi khác. Cả hai tiền đề này đều được ghi 
nhận qua một quá trình lâu dài. í dụ chủ đề viết biên khảo 
hay phê bình văn học được ta xét về nguồn gốc tức quá khứ, 
dĩ vãng của chuyện đã qua, hay liên hệ về sử liệu,... 

Trong lối văn biên khảo, ta cần tham khảo tài liệu dồi 
dào để trình bày đề tài đa diện và đa dạng từ nhiều khía cạnh, 
từ nhiều góc nhìn soi sáng hay hỗ trợ cho đề tài. Khi tham 
khảo tài liệu cần cho biết xuất xứ từ đâu. Đối với sách hay 
trang mạng tham chiếu, nên ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, lần 
xuất bản,... 

Chung quy mọi lối viết này lồng trong bộ môn văn học. 
Khi ta bước vào ngưỡng cửa của văn học, tôi muốn dùng ý 
tưởng của triết gia, nhà văn Jêan-Paul Sartre qua tác phẩm 
độc đáo của ông, "Văn Học Là Gì?" (Qu'êst-ce que la 
littératurê?). Thêo ý tưởng của Sartrê, văn học là một loại 
hình thức sáng tác, hiện hữu trong những vấn đề của đời 
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sống xã hội và của con người. Phương thức sáng tạo của văn 
học được ghi nhận qua sự hư cấu, hay cách thể hiện nội dung 
trình bày các đề tài có sẵn được biểu hiện qua ngôn ngữ. Khái 
niệm văn học đôi khi có nghĩa tương tự như khái niệm văn 
chương và thường bị dùng lẫn lộn. Tuy nhiên, về mặt tổng 
quát, khái niệm văn học thường có nghĩa rộng hơn khái niệm 
văn chương, văn chương thường chỉ nhấn mạnh vào tính 
thẩm mỹ của chữ nghĩa, sự sáng tạo của văn học thì nặng về 
phương diện ngôn ngữ và nghệ thuật ngôn từ. Văn chương 
dùng ngôn từ làm chất liệu để xây dựng hình tượng, phản ảnh 
và biểu hiện đời sống. Văn học có các thể loại khác nhau như 
tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch bản, nghiên cứu, biên 
khảo, tham luận phê bình,... Văn học có lịch sử phát triển từ 
lâu đời, là sự phát triển của văn học dân gian hay văn học 
truyền khẩu và văn học viết. Lịch sử của văn học viết là lịch 
sử phát triển của các bản viết bằng văn xuôi hay thơ, đây là 
những loại nhằm mục đích giải trí, khai sáng hoặc chỉ dẫn cho 
người đọc, người nghê. Không phải tất cả các loại bản viết 
đều là văn học. Một số tài liệu ghi chép như các tài liệu biên 
soạn thiên nhiều về những dữ liệu đôi khi như thống kê, toán 
học, luật pháp, kinh tế, thiên văn, khoa học,... sẽ không được 
xếp vào dạng văn học.  

Kế đến là khi ta bàn đến vấn đề phê bình văn học là gì, 
hãy xét qua lối văn này. Phê bình là gì ? Nhà bình luận văn 
học Roland  Barthês qua tác phẩm "Qu’êst-ce que la 
critiquê?" của ông cho ta tìm ra những ý tưởng được trình 
bày thêo đây. Khi ta đọc và hiểu một ngôn ngữ, thêo sự phê 
bình văn học có thể đồng ý, nhất quán trong bản tính chủ 
quan hay tính khách quan, tính quá khừ của lịch sử và tính 
hiện hữu hiên tại, và ngôn ngữ được nhà phê bình lựa chọn 
và sử dụng đã có sẵn. Đó là loại ngôn ngữ của tác phẩm, loại 
ngôn ngữ có tính khách quan vốn là sản phẩm của những tri 
thức, những tư tưởng, những khát vọng tinh thần đạt tới độ 
chín muồi của lịch sử, nó là sự thiết yếu, nhưng mà nhà phê 
bình lại chọn cho mình cái ngôn ngữ cần thiết ấy để diễn tả 
thêo cơ cấu sinh tồn của chính mình qua sự hiểu biết do tri 
thức hay do sự chứng kiến của lịch sử, thời gian trôi qua lựa 
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chọn như một sự thực hiện chức năng trí tuệ thêo sự am hiểu 
chiều sâu kinh nghiệm của đề tài, tất cả kinh nghiệm lựa 
chọn, thụ hưởng, chối bỏ hay chấp nhận. Được như vậy thì 
sự phê bình mới có thể mở ra trong tác phẩm cuộc đối thoại 
giữa hai thời đại lịch sử và hai chủ thể, tức tương quan giữa 
tác giả và nhà phê bình. Nhưng toàn bộ cuộc đối thoại được 
trình bày qua phương diện buýt pháp ghi nhận nhắm vào 
thời điểm hiện tại một cách vị kỷ, phê bình không thể trọng 
vọng dù có là sự thật hay "chân lý của quá khứ" hay "chân lý 
của kẻ khác", nó là một sự tạo tác có thể hiểu ở thời đại chúng 
ta hiện hữu. 

Do vậy, "Phê bình văn học" là một bộ môn của khoa học 
văn học xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 19 ở châu Âu đến nay 
đã trải qua nhiều chặng đường biến hóa. Người ta có thể tùy 
thêo mục tiêu nghiên cứu của mình mà trình bày diễn trình 
này thêo những cách thức khác nhau. Phê bình văn học là sự 
phán đoán, bình phẩm, đánh giá và giải thích tác phẩm văn 
học, đồng thời kèm thêo việc phán đoán, bình luận, giải thích, 
đánh giá những hiện tượng đời sống mà tác phẩm đề cập tới. 
Phê bình văn học được coi như một hoạt động tác động trong 
đời sống văn học và quá trình văn học như một loại sáng tác 
văn học, đồng thời còn được coi như một bộ môn thuộc khoa 
nghiên cứu văn học. Bên cạnh văn học sử lấy đối tượng là văn 
học thuộc về quá khứ, phê bình văn học ưu tiên lưu ý đến 
những quá trình, những chuyển động đã hay đang xảy ra 
trong hoàn cảnh văn học hiện tại như Roland Barthês nói bên 
trên, khảo sát các tác phẩm xuất bản và báo chí, phản ứng với 
các hiện tượng văn học, với sự cảm thụ văn học của quần 
chúng. 

Một trong những đặc điểm của phê bình văn học so sánh 
với phê bình nghệ thuật nói chung, ví dụ như phê bình âm 
nhạc, phê bình sân khấu, phê bình kịch nghệ hay điện ảnh, 
phê bình hội họa v.v... là nếu các loại phê bình nói trên không 
thể trở thành đối tượng của nó thì phê bình văn học sẽ trở 
thành văn học, nghĩa là thuộc phạm trù văn chương, ngôn từ, 
như thi ca, văn xuôi. Bởi vì phê bình văn học đều sử dụng chất 
liệu ngôn ngữ tiếng nói cho mọi sáng tác văn học. 
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Tuy nhiên không phải mọi dạng viết văn nào thuộc 
phạm vi phê bình đều có thể được coi là văn học, tuy vậy lắm 
khi chỉ một số ít những tác phẩm được viết ra đạt được đặc 
tính nghệ thuật cao về ngôn từ thẩm mỹ, bộc lộ phong cách 
độc đáo, cái nhìn uyên bác mới trở thành văn học đúng nghĩa 
của nó. 

 
Trần Việt Hải 
 

 

 
Hình của Lê Bình  
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Hỏi mây 
Trịnh Tây Ninh 

 
 
 
 
 
 

Ưu tư em hỏi mây  
không buồn sao mây bay?  

mây thì thầm trong gió  
bay mà sầu không khuây! 

 
Ưu tư em hỏi mây 

ai xui người đổi thay  
ra đi không quay lại  

em đã làm gì sai? 
 

Ưu tư em hỏi mây 
không uống có sẽ say?  
để về trong giấc mộng  
thuở nào tay trong tay 

 
Ưu tư em hỏi mây 

cơn mưa nào qua đây  
thoảng chút hương tình cũ  

làm môi mắt chợt cay… 
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Báo Tết và văn hóa Tết 

Nguyễn Hưng Quốc 

  Từ thập niên 1930, bắt đầu với sáng kiến của nhóm Tự 

Lực Văn Đoàn trên báo Phong Hóa, báo Tết trở thành một 
hiện tượng nổi bật trong sinh hoạt mừng xuân của người Việt 
Nam. Bên cạnh những “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”.  Bên 
cạnh những “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.  Bên 
cạnh? Không phải.  So với các món Tết cổ truyền vừa kể, vị 
thế của Báo Tết quan trọng hơn nhiều.  Ngày nay, cây nêu, 
câu đối đỏ hay dưa hành chỉ còn là những kỷ niệm, có khi thật 
xa vời, hun hút nằm ngoài trí nhớ của nhiều người Việt 
Nam.  Riêng pháo thì, từ nhiều năm rồi, bị cấm; và thịt mỡ thì 
dần dần, cùng với đà phát triển của kinh tế, không còn là một 
giá trị điển hình cho ngày Tết nữa.  Trong khi đó báo Tết 
không những không suy giảm mà càng ngày càng phát triển, 
từ trong nước ra đến hải ngoại.  Đâu đâu cũng có báo Tết. Báo 
chuyên nghiệp ra số Tết đã đành.  Ngay cả các đặc san của các 
Hội đoàn cũng chọn dịp Tết để ra báo như để cố góp vào cái 
rừng báo Tết vốn đã rậm rạp của người Việt bằng chút hương 
hoa địa phương. 

Tôi không biết ở các nước khác thế nào, chứ riêng tại các 
quốc gia nói tiếng Anh, rõ ràng là người ta không có thói quên 
làm báo Tết.  Ngay cả đầu năm 2000 và đầu năm 2001, thời 
điểm kết thúc và mở đầu không những của một thế kỷ mà 
còn của cả một thiên niên kỷ, các tờ báo lớn tại Mỹ, Anh, Úc 
và Canada... cũng chỉ phát hành những phụ trương mong 
mỏng tổng kết những sự kiện và những nhân vật nổi bật nhất 
trong một số lãnh vực nào đó mà thôi.  Hoàn toàn không có 
những số báo Tết hay những giai phẩm xuân như ở ta.  Bởi 
vậy, trong chừng mực nào đó, một cách dè dặt, chúng ta cũng 
có thể nói báo Tết là một hiện tượng khá đặc thù của Việt 
Nam. 
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Cái đặc thù ấy không chừng xuất phát từ tham vọng làm... văn 
chương của những người làm báo.  Nên lưu ý là báo Tết 
thường gắn liền với các nhật báo hoặc tuần báo.  Các tạp chí 
ra hàng tháng hay nhiều tháng, nếu có số Tết, cũng chỉ là một 
cách gọi tên cho tiện và cho... vui; thực chất chúng cũng chỉ là 
một thứ giai phẩm khá bình thường, may lắm, thoáng chút 
hương xuân ở đôi bài tổng luận hay phỏng vấn.  Những số 
báo Tết tiêu biểu nhất thường được tìm thấy ở những người 
làm báo thực sự.  Có thể xêm báo Tết như một thứ đại yến 
của những tờ báo tin tức và thời sự: đó là dịp để những người 
quanh năm tất bật với những tin vắn tin dài có thể ngồi xuống 
làm... thứ văn chương mà họ tin là nghiêm túc.  Với bìa cứng 
và được bấm gáy cẩn thận, số báo Tết được xêm như một sự 
hóa thân: từ báo, nó trở thành tạp chí; từ tin tức, nó trở thành 
nghệ thuật; từ giải trí, nó trở thành văn chương; từ việc đáp 
ứng những nhu cầu bức thiết nhưng rất phù du hàng ngày, 
nó trở thành một thứ tác phẩm có thể được lưu giữ lâu dài 
trên các giá sách.  Những sự hóa thân ấy có tác động thăng 
cấp về tâm lý: với các số báo Tết, một nhà báo thích thú với 
chữ nghĩa có thể tự cảm thấy mình làm một nhà văn hay một 
nhà thơ, một nhà báo khác say mê bình luận tin tức có thể tự 
cảm thấy mình là một nhà... bình luận chiến lược, hoặc thậm 
chí, một nhà chiến lược. 

Tuy nhiên, trên thực tế, ý nghĩa văn chương và nghệ 
thuật của các số báo Tết ấy rất mong manh.  Trước đây, về 
phương diện nghệ thuật, các số báo Tết có một đặc điểm nổi 
bật là in màu nên trông rực rỡ hơn hẳn các số báo thường 
cũng được in màu, ít nhất là ở cái bìa, thì vẻ rực rỡ không còn 
là một tín hiệu của Tết nữa.  Đó là chưa kể, loại bỏ yếu tố màu 
sắc ra, hình ảnh in trên các bìa báo Tết thường khá giống 
nhau: hoặc hình thiếu nữ hoặc hình ông bà cụ già với cháu 
nhỏ trong y phục cổ truyền, hoặc hình một vật gì đó gắn liền 
với ngày Tết: hoa, cây nêu, pháo, bánh chưng v.v.. đại khái 
thế.  Rất ít có sự thay đổi.  Mà hình như người ta cũng ngại 
thay đổi: Tết đồng nghĩa với truyền thống. 

Văn chương của Báo Tết cũng thế.  Cũng ngại thay 
đổi.  Ngại thay đổi từ đề tài trở đi:  Bài vở khác nhau, các cây 
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bút cộng tác khác nhau, nhưng hầu như tờ báo Tết thực sự là 
báo Tết nào cũng có những phần mục y như nhau.  Bao giờ 
cũng có phần tổng kết tình hình trong năm.  Nghiêm túc thì 
người ta viết bài tổng kết ấy dưới hình thức tiểu luận.  Nặng 
tinh thần giải trí thì người ta viết dưới hình thức sớ Táo 
Quân.  Nhiều báo còn cụ thể hóa tình hình trong năm bằng 
cách chọn ra những thành tích xuất sắc và những gương mặt 
tiêu biểu nhất để biểu dương.  Hơn nữa, người ta còn đi xa 
hơn trong việc tổng kết bằng cách nhìn lại toàn bộ những 
năm mang cùng tên con giáp trong suốt lịch sử, từ đó, có 
những bài như “Những năm Dần trong lịch sử ”, “Những năm 
Thìn trong lịch sử ” v.v...  Đi kèm với những bài như thế bao 
giờ cũng có những bài viết khác tìm hiểu những đặc điểm của 
những con vật được chọn đặt tên cho năm: Chuột, trâu, cọp, 
mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ...  Với những đề tài như thế, 
người ta không thể tránh khỏi sự trùng lặp trong nội 
dung.  Gắn liền với một con vật nào đó thường chỉ có một số 
chuyện nhất định: Con cọp trong ca dao, tục ngữ; con cọp 
trong hội họa; con cọp trong văn chương; con cọp trong thế 
giới sinh vật học v.v...  Một số không ít những bài viết ấy sẽ 
được in lại hoặc xào nấu lại trong một chu kỳ cố định: 12 
năm.  Bởi vậy, tuy năm nào chúng ta cũng có hằng trăm tờ 
báo Tết, những giai phẩm xuân dày cộm và lộng lẫy, số lượng 
những tác phẩm về Tết có giá trị, cả trong lãnh vực sáng tác 
lẫn lãnh vực nghiên cứu, rất hiếm, hiếm một cách rất đáng 
kinh ngạc.  Khi nào cần tìm một bài thơ thật hay về mùa xuân 
ư?  Thì chúng ta lại phải quay về với Vũ Đình Liên, với Đoàn 
Văn Cừ, với Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên những năm trước 
45 xa xôi.  Khi nào cần tìm một số công trình nghiên cứu 
nghiêm túc và khả tín về phong tục Tết nhất ư?  Thì chúng ta 
lại phải quay về quá khứ, với Toan Ánh hay Vương Hồng Sển 
trước năm 1975, hay có khi xa hơn nữa, tận thời Phan Kế 
Bình, trước năm 1930. 

Biết thế, nhưng người Việt Nam nói chung vẫn cứ yêu 
báo Tết.  Giới làm báo yêu báo Tết: Tết, không có số báo đặc 
biệt, họ cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì.  Giống như 
những người bình thường thiếu một chậu hoa, một gói bánh 
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chưng hay một đòn bánh tét.  Giới viết văn và làm thơ cũng 
yêu báo Tết: rất nhiều người quanh năm không viết lách 
được gì cũng cố góp mặt trên trang báo Tết một bài thơ hay 
một tiểu phẩm gì đó.  Nhiều người chuẩn bị cho báo Tết khá 
kỹ: ngay từ giữa năm, lúc, trừ Úc, đang còn trong mùa hạ hoặc 
mới vừa chớm thu, họ đã nắn nót những bài thơ nặng trĩu nỗi 
hoài hương và hoài cổ trong không khí giao thừa lạnh lẽo ở 
xứ lạ quê người.  Một số người cẩn thận và cũng ngây thơ 
hơn, ghi chú dưới bài thơ dòng chữ đầy tính... hư cấu, kiểu 
“Viết giữa đêm giao thừa...2010”, trong khi trên thực tế, bài 
thơ ấy đã được làm và gửi đến tòa soạn từ giữa năm 
2009.  Độc giả, cầm đọc bài thơ với câu ghi chú như thế cả 
một, hai tháng trước đêm giao thừa, cũng không lấy làm gì 
khó chịu.  Người ta dễ dàng xêm đó như một thứ nghi 
thức.  Thật ra, với họ, ngay chính việc mua tờ báo Tết cũng 
gần như một nghi thức: tờ báo, giống như một gói mứt, mua, 
chưa chắc đã ăn, nhưng không mua thì không an tâm.  Mua 
báo Tết, có khi chỉ liếc sơ qua, nhưng nếu không mua, cứ ê 
hương vị ngày Tết cứ nhạt đi một chút. 

Thành ra, có thể nói, với người Việt nam, báo Tết là một 
hiện tượng văn hóa. 

Đó là thứ văn hóa hội hè. Đặc điểm đầu tiên của văn hóa 
hội hè là tính chất tập thể, ở đó, ngay sự hiện diện đã là một 
ý nghĩa.  Không cần biết ai hiện diện, chỉ cần biết là nhiều 
người hiện diện.  Bởi vậy số báo Tết nào người ta cũng có lôi 
kéo thật nhiều người tham gia.  Nếu không tham gia được với 
tư cách tác giả thì cũng tham gia với tư cách những người 
được phỏng vấn.  Mà các cuộc phỏng vấn chỉ cần đa dạng chứ 
không cần chuyên sâu.  Ở đây chất lượng không quan trọng: 
Điều quan trọng nhất là mỗi người một giọng để tờ báo có 
không khí đình đám. 

Đình đám thì phải... vui.  Hầu hết những người làm Báo Tết 
đều ý thức rất rõ là tờ báo của mình được đọc trong không 
khí Tết, lúc mọi người chỉ muốn tận hưởng những gì thảnh 
thơi và may mắn nhất.  Do đó, người ta thường né tránh 
những đề tài và những phong cách quá nặng nề.  Hí họa, thơ, 
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truyện cũng như nhưng bài phóng sự hài hước và phóng sự 
ngắn được đặc biệt ưa chuộng. 

Nhưng đặc điểm nổi bật nhất ở các tờ báo Tết chính là 
nền văn hóa nhìn lại.  Báo Tết, thực sự là báo Tết, trong cảm 
quan của cả người viết lẫn người đọc, bao giờ cũng là một sự 
nhìn lại, hoặc chủ yếu là một sự nhìn lại.  Nhìn lại một 
năm.  Nhìn lại một giáp.  Nhìn lại một thế kỷ.  Nhìn lại những 
thành công và những thất bại của một đất nước hoặc một 
lãnh vực nào đó.  Nhìn lại những nếp cũ, những tục cũ.  Nhìn 
lại những vang bóng một thời.  Nhìn lại.  Số báo Tết nào cũng 
thường nặng trĩu quá khứ và cũng man mác tâm sự u hoài. 

Thì cũng hay thôi.  Mỗi số Tết là một dịp ôn bài.  Ôn tập 
thể. Và thú vị.  Như nhấp một hớp trà hay nhâm nhi một 
miếng mứt.  Có lẽ phần lớn những kiến thức của chúng ta về 
phong tục tập quán của dân tộc cũng như những dấu mốc 
quan trọng trong lịch sử đất nước nếu không đến từ, thì cũng 
được củng cố bởi, các dịp ôn bài như thế.  Không có chúng, 
khó có thể tưởng tượng là đến hơn nửa cuộc đời, chúng ta 
vẫn nhớ đến những sự tích bánh chưng bánh dày hay những 
chuyện ngồ ngộ liên quan đến các giống vật được chọn đặt 
tên cho từng năm như chó, mèo, ngựa, khỉ, rắn, rồng v.v..  Bài 
thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên được nhiều người ghi nhớ 
hơn nhiều bài thơ khác có lẽ một phần lớn cũng là nhờ báo 
Tết.  Tên tuổi của Đoàn Văn Cừ, một nhà thơ thời 1930-45, 
tác giả cuả một số bài thơ về Tết nổi tiếng, còn lại mãi có lẽ 
chủ yếu cũng nhờ báo Tết. 

Những việc “ôn bài” dưới hình thức báo Tết như thế 
không phải chỉ có ích lợi giúp bồi bổ kiến thức của mọi 
người.  Quan trọng hơn, chúng còn giúp tạo nên một thứ ký 
ức tập thể chung cho cả dân tộc, khiến cho người Việt Nam 
thuộc bất cứ địa phương hay bất cứ thế hệ nào cũng đều có 
một số hình ảnh khá giống nhau và một số khái niệm khá 
giống nhau về đất nước.  Chính những ký ức tập thể như thế 
đã góp phần hình thành nên những ý niệm về cái gọi là bản 
sắc văn hóa; và bản sắc văn hóa, đến lượt nó, lại điều kiện hóa 
cách suy nghĩ cũng như cách hàn xử của từng cá nhân. 
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Có thể nói, ở Việt Nam, ký ức có vai trò quan trọng hơn 
hẳn lịch sử.  Thật ra, ở một góc độ nào đó, ký ức và lịch sử là 
một: lịch sử là thứ ký ức tập thể đã được gạn lọc và lưu giữ 
bằng một phương tiện vật lý nằm ngoài bộ nhớ của từng cá 
nhân.  Đó là thứ ký ức được ghi lại.  Lịch sử được viết thêo 
phong cách hàn lâm (academic history), nói theo Lutz 
Niêthammêr, là thứ ký ức tập thể trong một thời đại khoa 
học(1).  Tuy nhiên, chính việc ghi lại ấy đã làm cho lịch sử ít 
nhiều khác biệt với ký ức.  Được ghi chép tức là được gạn lọc: 
lịch sử nào cũng ít nhiều chịu sự chi phối của các thế lực khác 
nhau trong xã hội, chủ yếu là các thế lực đang nắm vai trò 
thống trị, nói như ai đó, trong một câu nói đã thành châm 
ngôn: lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng.  Hơn nữa, 
được ghi chép, lịch sử, một mặt, sẽ còn lại với thời gian, 
nhưng mặt khác, lại bị tách ra khỏi sự sống vẫn còn đang tiếp 
tục vận động.  Những yếu tố này làm cho lịch sử trở thành 
một cái gì bất toàn và đầy nghi vấn.  Theo Maurice 
Halbwachs, trong khi ký ức tập thể về quá khứ được chia sẻ 
trong cả cộng đồng, lịch sử chỉ là kết quả của những công 
trình nghiên cứu dành cho một thiểu số; trong khi ký ức tập 
thể vô cùng đa dạng, lịch sử chỉ có một (2).  Nhưng cũng từ 
hiện tượng được ghi chép, lịch sử có một đặc điểm rất tích 
cực: được ghi chép là được có cơ hội xác minh và bổ sung, 
nhờ thế, có nhiều triển vọng để gần với sự thực hơn là những 
ký ức được lưu giữ trong từng cá nhân riêng lẻ và đầy chủ 
quan.  Từ khoảng giữa thập niên 1970 trở lại đây, giới nghiên 
cứu không còn cố gắng tìm cách đối lập ký ức và lịch sử nữa 
mà họ xêm ký ức như một hình thức bổ sung cho lịch sử.  Bổ 
sung ngay trong ngành sử học: bên cạnh khái niệm lịch sử 
thành văn quên thuộc, xuất hiện khái niệm lịch sử truyền 
khẩu (oral history).  Bổ sung trong lãnh vực xã hội, chính trị 
và văn hóa: từ những ký ức tập thể của dân chúng, giới 
nghiên cứu có thể khám phá ra cách thức con người diễn dịch 
và nhào nặn lại quá khứ, cách thức quá khứ tác động lên hiện 
tại và phần nào, cả tương lai nữa. 

Bổ sung.  Dù được chú ý đến mấy, ký ức cũng chỉ đóng 
vai trò bổ sung cho lịch sử mà thôi.  Nó không thể thay thế 
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lịch sử.  Lịch sử có tính thiện vị? Đồng ý.  Nhưng ký ức, dù là 
ký ức tập thể, cũng không công bình hơn chút nào.  Đằng sau, 
có khi xa lắm đằng sau hành động nhớ và quên của một cộng 
đồng bao giờ cũng tiềm tàng một thái độ chính trị nhất định: 
người ta thường chỉ nhớ những gì họ muốn nhớ và quên 
những gì họ muốn quên.  Hơn nữa, hình thức thành văn của 
lịch sử là điều kiện để phát triển tầm nhìn có tính tổng hợp 
và khái quát:  Những khái niệm trừu tượng như phong kiến, 
tư bản, cộng sản, cách mạng, dân chủ, quân chủ, đa nguyên 
v.v... chỉ có thể ra đời trên cơ sở của lịch sử.  Ký ức, ngược lại, 
chỉ làm người ta quanh quẩn mãi trong những cái cụ thể gần 
gũi và nhí nhách. 

Ký ức tập thể, muốn tồn tại lâu dài, phải gắn liền với các 
câu chuyện kể.  Một nền văn hóa được xây dựng chủ yến trên 
nền tảng của ký ức nhất thiết là một nền văn hóa mang tính 
tự sự (narrativê culturê) (3).  Văn hóa Việt Nam, cho đến nay, 
là một nền văn hóa như thế.  Lịch sử, bất kể là lịch sử gì, với 
chúng ta, chỉ là một chuỗi chuyện kể liên miên thêo trình tự 
thời gian.  Sáng tác, bất cứ thuộc thể loại gì, từ văn xuôi đến 
văn vần, từ một thiên tiểu thuyết đến một bài thơ, với chúng 
ta, cũng là một cách kể chuyện, hoặc những câu chuyện đầy 
biến cố liên quan đến đời sống chính trị, xã hội của các nhân 
vật, hoặc những câu chuyện ngăn ngắn, nho nhỏ, liên quan 
đến đời sống tâm tình, với những ước mơ và những thất 
vọng, những nhớ nhung và những khắc khoải, những đắng 
cay và những giận hờn... của chính người cầm bút.  Phê bình, 
với chúng ta, cũng lại là một cách kể chuyện: kể lại câu 
chuyện xảy ra trong tác phẩm mình phê bình hoặc kể lại 
những gì mình cảm, mình nghĩ, mình liên tưởng nảy sinh từ 
tác phẩm ấy.  Cả đến văn lý thuyết, với chúng ta, ở một mức 
độ nào đó, cũng là một cách kể chuyện: kể về một vấn đề, về 
những tranh luận chung quanh một vấn đề, về những chi tiết 
nhằm minh họa cho vấn đề ấy.  Ở đó có rất ít những sự phân 
tích.  Càng ít hơn nữa những cách nhìn có sức tổng hợp với 
những khái niệm trừu tượng và mang tính khái quát cao. 

Đã đành dân tộc nào vào thuở sơ khai khi chưa có chữ 
viết hoặc chưa có điều kiện in ấn cũng đều yêu chuộng hình 
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thức chuyện kể.  Tuy nhiên, hình như ở Việt Nam, lòng yêu 
chuộng ấy sâu đậm một cách khá đặc biệt.  Sâu đậm đến độ, 
với người Việt Nam, quá khứ không có gì khác hơn ngoài các 
câu chuyện kể.  Chúng ta phá hoại không thương tiếc các di 
tích lịch sử; chúng ta chỉ yêu các câu chuyện kể.  Chúng ta kể 
đi kể lại không biết mệt mỏi từ chuyện Lạc Long Quân lấy Âu 
Cơ đến Trọng Thủy phản bội Mỵ Nương, chuyện Thánh Gióng 
nhổ trê đánh giặc, chuyện Trưng Trắc trả thù chồng, Chuyện 
Triệu Trinh Nương vú dài ba thước, chuyện Trần Quốc Toản 
bóp nát trái cam trong tay v.v... 

 Không phải không có khía cạnh tích cực: Thêo tôi, chính 
việc chia sẻ niềm tin và sự say mê đối với các câu chuyện kể 
ấy đã góp phần tạo nên sự thống nhất của dân tộc Việt Nam, 
để từ Nam chí Bắc, từ trong nước ra đến hải ngoại, từ già đến 
trẻ, từ trí thức đến bình dân, ở đâu người Việt Nam cũng có 
một sự tưởng tượng chung, từ đó, ngỡ chứng như có một quá 
khứ chung, một cội nguồn chung.  Nói một cách khái quát 
hơn, cái gọi là dân tộc Việt Nam, đặc biệt là cái gọi là dân tộc 
tính của Việt Nam, thực chất là một số câu chuyện kể chung.  

Đẩy vấn đề lên một tầm khái quát như vậy, chúng ta gặp 
một số lý thuyết gia hậu hiện đại, những người xêm những 
khái niệm hết sức căn bản như tổ quốc, sắc tộc, bản sắc v.v... 
không phải là những gì có sẵn mà chỉ là những gì được tạo ra, 
hơn nữa, không ngừng được tái tạo qua thời gian.  Hay, nói 
như Wêrnêr Sollars, sắc tộc chỉ là một chuỗi những sự hư cấu 
có tính tập thể (a sêt of collêctivê fictions) (4); nói như 
Bênêdict Andêrson, tổ quốc chỉ là một cộng đồng tưởng 
tượng (imaginêd community)(5); và như Homi Bhabha, tổ 
quốc là những gì được kể lại(6). 

Những gì được kể lại ấy hẳn đã thuộc về quá khứ.  Tuy 
nhiên, qua việc kể, những di tích đầy huyễn tưởng của quá 
khứ ấy lại tác động lên việc hình thành những giá trị văn hóa 
làm mẫu số chung trong xã hội để căn cứ thêo đó, mọi người 
đánh giá các hiện tượng chung quanh, và chọn lựa cho mình 
những cung cách hành xử được xêm là đúng đắn nhất.  Nói 
cách khác, cái được kể sẽ dần dần được nội tâm hóa và đến 
một lúc nào đó, trở thành khuôn thức để hình thành nhân 
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cách và tính cách của chúng ta: từ nhưng người kể chuyện, 
chúng ta bị biến thành những người được kể, thành các nhân 
vật.  Đây mới chính là điều đáng ngại: ở tận đầu thế kỷ 21, 
thật chẳng có gì vui khi cứ phải tiếp tục làm những nhân vật 
dễ thương nhưng rất đơn giản, đơn giản đến độ ngây ngô, 
như trong các câu chuyện cổ tích ngày nào. 

Chính vì vậy, mỗi lần cầm tổ báo Tết, tôi vừa mừng vừa 
cảm thấy có cái gì như là ngài ngại. 
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Về Gò Dầu 
 

NGUYỆT QUẾ (Xóm Mía) 
 

 
Nắng Gò Dầu 
Long lanh trải mật 
Những con đường phố huyện, làng quê 
Người đi xa cơm áo bộn bề 
Nơi gối giấc hoa dầu ru -kí ức 

Gò Dầu ơi ! 
Những ngày đi học 
Chung lối về áo trắng ai bay 
Nhớ đồng đất, củ khoai Phước Thạnh 
Mẹ nuôi con đánh giặc, ngủ hầm 

Qua Phước Đông 
Rỗng Tượng 
Xóm Đồng 
Mùi lúa chín – hương thầm đêm hò hẹn 

Cẩm Giang xanh 
Đôi bờ tóc lá 
Mắt lục bình nưả lạ nửa quen 
Bình minh lên 
Nắng rạng nông trường 
Thăm Thạnh Đức vấn vương dòng nhựa trắng 

Chiều Cao Sơn 
Khói thiền tĩnh lặng 
Giọt chuông vàng vọng cõi xa xăm 
Sông Vàm lấp loáng vầng trăng 
Mày chau sóng nguyệt, mái dầm xôn xao 

Mai về 
Trầu thắm duyên cau 
Nghe thương, thương lắm… 
Gò Dầu quê tôi ! 
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YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA 
 Vũ Đức Âu Vĩnh Hiền 

 
        

Mỗi văn hóa dân tộc đều quan tâm đến những tình 

trạng đặc biệt của riêng mình, như một tiến trình tự nhiên 
trong vai trò thực thi những trách nhiệm căn bản trong xã 
hội. Tuy nhiên, trong thực tế, nó có ít nhiều biến đổi, bởi vì 
mỗi dân tộc thường được tiếp xúc, học tập những quan niệm 
văn hóa khác,  và chịu ảnh hưởng lẫn nhau trong những xã 
hội nhất định nào đó. Thí dụ, những cha mẹ người đông 
phương thường có thói quên sắp xếp hôn nhân cho con trẻ 
của họ, nhưng người tây phương quan niệm rằng con trẻ có 
quyền tự quyết định việc hôn nhân của chính mình. Do sự 
tiếp xúc với tây phương, hiện nay quan niệm hôn nhân của 
người đông phương cũng đã ít nhiều thay đổi. 

Sau đây là một số yếu tố cơ bản văn hóa đã hình thành 
cách sống của những thành viên trong xã hội.  Chúng được 
chia làm hai loại: văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất. 

1-Văn Hóa Vật Chất (Material Culture): gồm có những đối 
tượng thể chất mà con người sáng chế ra, hay vay mượn từ 
những văn hóa khác. Vài thí dụ như:  điện thoại, xê hơi, nhà 
cửa, quần áo, và nhiều hơn nữa, không thể kể ra cho hết.  Từ 
quan điểm xã hội học, những đối tượng thể chất là những 
cánh cửa dẫn đến văn hóa, vì chúng đưa ra những đầu mối và 
sự quan trọng giúp cho cách sống con người với nhau được 
nhiều thuận lợi.   

2-Văn Hóa Phi Vật Chất (Non-material Culture): Khi các 
nhà xã hội nghiên cứu về văn hóa vật chất, họ cũng thấy thích 
thú trong việc học được cách nào văn hóa vật chất gây ảnh 
hưởng đến những mối quan hệ giữa con người. Thí dụ, họ 
chú ý đến chiếc lò vi ba làm nóng thức ăn (microwavê ovên). 
Tại Hoa kỳ và những nơi khác, chiếc lò vi ba (microwavê 
ovên) đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi những 
mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình. Đặc biệt, 
nó làm thay đổi những qui tắc về những gì và khi nào những 
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thành viên gia đình nên ăn; nó giúp thay đổi những niềm tin 
tưởng về khả năng của các trẻ êm để chuẩn bị các bữa ăn. Nói 
cách khác, chiếc lò vi ba đã làm thay đổi những quan niệm về 
những gì mà các nhà xã hội gọi là văn hóa phi vật chất (non-
matêrial culturê), những sáng tác phẩm trừu tượng mà con 
người không thể sờ thấy được. Thí dụ như những niềm tin 
tưởng (bêliêfs), giá trị (valuês), quy tắc (norms), xu hướng 
dân gian (folkways), phong tục (morês), sự tài phán 
(sanctions), điệu bộ (gêsturê), ngôn ngữ (languagê). 

      2.1-Niềm Tin Tưởng (Beliefs): Những niềm tin tưởng 
(bêliêfs) là những nhận thức, quan niệm mà người ta chấp 
nhận chúng như có mối liên quan thật sự, bằng cách nào đó 
chúng có thể  tác động đến mọi người, và nơi chốn của một 
cá nhân trong mối quan hệ đến những người khác. Những 
niềm tin tưởng (bêliêfs) có thể được bắt nguồn từ một trong 
những động lực sau đây: lòng tín ngưỡng (faith), kinh 
nghiệm (êxpêriêncê), truyền thống (tradition), hay phương 
pháp khoa học (sciêntific mêthod). Dù cho bất cứ động lực 
nào, các niềm tin tưởng đều có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ 
lên trên hành động, bởi vì chúng có thể được dùng để bào 
chữa cho những hành vi thuộc loại hào phóng nhất đến hung 
tợn nhất, và chúng có một ảnh hưởng sâu sắc trên những 
hành vi đó. 

     2.2-Giá Trị (Values): Những giá trị (valuês) là những 
nhận thức hay quan niệm chung được mọi người chia sẻ, và 
xêm như có tiêu chuản về những gì có tính chất tốt (good), 
đúng (right), đáng ước muốn (dêsirablê), đẹp (bêautiful), 
hay quan trọng (important).  

     Những giá trị có thể có tính chất riêng biệt hay bao 
quát. Thí dụ, như việc vinh danh cha mẹ của một người, việc 
làm chủ một căn nhà, Hay có tính chất bao quát. Thí dụ, như 
sức khỏê, tình yêu, giàu có tiền bạc và tài sản, . . . Dĩ 
nhiên,  những thành viên trong xã hội không chia sẻ đồng 
nhất, mà có thể có những tiêu chuẩn khác biệt nhau trong 
nhận thức giá trị của họ.  Những giá trị gây ảnh hưởng đến 
hành vi của người ta, và phục vụ như một tiêu chuẩn cho việc 
đánh giá những hành động của những người khác. Những giá 
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trị (valuês), quy tắc (norms) và phê chuẩn (sanctions) của 
văn hóa thường được liên hệ trức tiếp với nhau. Thí dụ, văn 
hóa đánh giá cao về sự thành lập hôn nhân, nó có thể có 
những quy tắc (norms) và sự phê chuẩn (sanctions) như hôn 
nhân ngăn cấm hành động ngoại tình, hay tạo sự ly dị khó 
khăn. Nếu văn hóa xêm bất động sản cá nhân như giá trị căn 
bản, chính quyền ấn định luật bảo vệ tài sản để chống lại sự 
ăn trộm và sự phá hoại tài sản. 

     Những giá trị của văn hóa có thể thay đổi, hầu hết được 
duy trì một cách tương đối trong suốt đời sống của ngườ ta. 

     Thêo nghiên cứu, có khoảng ba mươi sáu (36) giá trị được 
xác nhận, mà những người ở mọi nơi đều chia sẻ với những 
mức độ khác nhau. kể cả những giá trị về tự do cá nhân, hạnh 
phúc, tình bạn chân thật, tính khoáng đạt, tính sạch sẽ, sự 
vâng lời, và an ninh quốc gia. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho 
biết rằng những văn hóa đều có tính phân biệt lẫn nhau, 
không căn cứ vào những giá trị nào hiện hữu trong người này 
và vắng bóng trong người khác, nhưng khá hơn là căn cứ vào 
những giá trị nào có ưu thế và được yêu chuộng nhất. Thí dụ, 
xin quí bạn nhận xét về những giá trị được liệt kê sau đây: -
Sự vâng lời (obêdiêncê), tự do (frêêdom), sức khỏê (hêalth), 
tính khiêm hạ (modêsty), tính trung thực (honêsty), và lòng 
tự trọng (sêlf-esteem).  

     -Giá trị nào là quan trọng nhất đối với những nguyên tắc 
cá nhân chỉ đạo cho đời sống của bạn?  -Giá trị nào là ít quan 
trọng nhất ?  

     Nếu bạn chọn tự do (frêêdom), lòng tự trọng (sêlf-esteem), 
hay tính trung thực (honêsty). Như thế giá trị của bạn nằm 
trong hàng giá trị mà nhiều người Mỹ cho là quan trọng nhất. 

     Nếu bạn chọn sự vâng lời (obêdiêncê), sức khỏê (hêalth), 
hay tính khiêm hạ (modêsty). Như thế giá trị cua3a b5n nằm 
trong hàng giá trị mà nhiều người Saudi Arabia cho là quan 
trọng nhất. 

     2.3-Quy Tắc (Norms):  Những quy tắc (norms) là những 
tiêu chuẩn ấn định về cách xử thế được duy trì bởi xã hội. Để 
trở nên quan trọng, một quy tắc (norm) phải được hiểu biết 
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và được chia sẻ rộng lớn trong xã hội.  Thí dụ, tại Hoa kỳ, 
trong các rạp chiếu bóng, những khán giả hy vọng rằng mọi 
người sẽ giữ im lặng trong lúc màn ảnh đang trình diễn. Dĩ 
nhiên, sự áp dụng quy tắc này có thể thay đổi, tùy thêo phim 
ảnh đặc biệt và mẫu loại khán giả. Thí dụ, với phim nghệ 
thuật đứng đắn, khán giả đang xêm cần có quy tắc im lặng 
hơn là phim hài kịch vui nhộn. 

     Thêo các nhà xã hội, những quy tắc (norms) được chia ra 
làm hai loại: chính thức (formal) và không chính thức 
(informal).   

     -Những quy tắc chính thức (formal norms) được viết 
thành văn, đều định rõ những hành vi nào thích đáng và 
không thích đáng trong một hoàn cảnh nào đó. Người vi 
phạm những quy tắc chính thức có thể bị xử phạt. Thí dụ, 
trong những nhà hàng ăn thường có các bảng ký hiệu nhỏ 
(signs) như -Xin Đừng Hút Thuốc / No Smoking, Plêasê, . . 
Điều kiện buộc chọn ngành học (collêgê major) cho sinh viên 
cao đẳng; những nguyên tắc về môn cờ bạc đều được xêm là 
những quy tắc chính thức (formal norms).  

      - Tại Hoa kỳ, Những quy tắc chính thức (formal norms) 
thường được chính thức hóa vào trong luật định, những 
điều luật này ấn định rất rõ ràng cho những hành vi chính 
đáng và không chính đáng. Thí dụ, tại Hoa Kỳ, tuổi luật định 
tối thiểu để được uống rượu là 21, Đây là tuổi tối thiểu cao 
nhất trên thế giới.  Tại Mêxico, tuổi tối thiểu là 18. Tại 
Canada, tuổi tối thiểu là 19. Tại Italy, tuổi tối thiểu là 
16.  Ngoài ra, còn một số các quốc gia khác, luật pháp không 
có ấn định tuổi tối thiểu như: Albania (miền Đông Âu Châu), 
Cambodia, và Ghana (ở Phi Châu). 

     -Trái lại, những quy tắc không chính thức (informal 
norms) thường, không được viết thành văn, nhưng vẫn 
hiện hữu được hiểu ngầm cho hầu hết mọi tình huống. Thí 
dụ, -Hảy rửa tay trước khi ăn; -Hảy giơ tay cao lên mỗi khi 
bạn có điều gì muốn nói, . . .Những tiêu chuẩn về việc mặc y 
phục thích hợp ở những nơi chúng ta hiện diện là thí dụ 
chung của những quy tắc không chính thức (informal 
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norms). Xã hội chúng ta không có sự trừng phạt cho người 
ăn mặc lố lăng ở nơi công cộng. 

     Ngoài ra, việc chấp nhận những qui tắc (norms) có thể 
là chủ đề để thay đổi  khi những điều kiện văn hóa về xã 
hội, kinh tế, và chính trị được biến đổi. Thí dụ, cho đến 
thập niên 1960’s, những tiêu chuẩn chính thức (formal 
norms) tại Hoa kỳ ngăn cấm những hôn nhân giữa những 
người dị chủng. Tuy nhiên, trên một nửa thế kỷ qua, những 
sự ngăn cấm hợp pháp như thế đã bị loại ra một bên. Cũng 
như tiến trình thay đổi về hôn nhân có thể được thấy ngày 
nay, trong sự chấp nhận gia tăng của những cha mẹ độc thân 
(singlê parênts), và sự ủng hộ cao độ cho việc hợp pháp hóa 
tình trạng hôn nhân đồng tính (same-sex marriage). 

     2.4-Thói Quen Dân Gian (Folkways) là những quy tắc 
(norms) đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành 
tư cách lịch sự hàng ngày của những thành viên có văn hóa. 
Chúng giúp cho chúng ta có những kỷ luật và ích lợi trong 
thói quên giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên,  chúng được áp 
dụng một cách không bị ép buộc nghiêm khắc, đối với những 
quan điểm thông tục hay những chi tiết trong đời sống hàng 
ngày. Thí dụ, khi nào và những thức ăn gì để người ta ăn hàng 
ngày, cách chào hỏi và đón tiếp nhau giữa những người thân, 
. . . Xã hội thường ít chính thức hóa những xu hướng dân gian 
(folkways) hơn là các phong tuc (morês), và những vi phạm 
của chúng là mối quan tâm nhỏ, có tính tương đối với những 
người chung quanh. Thí dụ, trong một thương xá, việc đi bộ 
hướng lên, trong khi một cầu thang tự động đang chạy xuống 
(a down êscalator), là một hành vi không thích hợp, nhưng 
việc sai trái này sẽ không bị phạt tiền hay phạt tù. 

    2.5-Phong Tục (Mores) là những quy tắc (norms) phản 
ảnh những nhận thức, quan niệm của xã hội có tính quan 
trong tương đối và cần thiết cao độ đối với phúc lộc, an sinh 
của con người trong xã hội địa phương. Chúng thường thể 
hiện những nguyên tắc đạo đức được yêu chuộng nhất của 
dân địa phương. Thí dụ, hầu hết người Mỹ có phong tục 
chống lại việc kết hôn giữa những anh êm họ (cousins), nhất 
là những anh êm họ ở thế hệ thứ nhất (first cousins). Tuy 
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nhiên, phong tục người Iraq không ngăn cắm việc kết hôn 
giữa những anh êm họ,  có khoảng 50% việc kết hôn Irag giữa 
anh êm họ ở thế hệ thứ nhất và thứ nhì.  

     Mỗi xã hội đòi hỏi sự phục tùng của những thành viên đối 
với những phong tục của nó.  Do đó, sự vi phạm phong tục có 
thể dẩn đến những hình phạt nghiêm trọng. Vì vậy, Hoa kỳ và 
hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có những tập tục được 
luật hóa vững mạnh để chống lại việc giết người.  Ngoài ra, 
Hoa kỳ còn có những quy tắc chính thức (formal norms) 
được luật pháp hóa để chống lại những sư mưu phản 
(trêason), quấy nhiễu tình dục (sêxual harêssmênt), xâm 
phạm tình dục (sêxual assault), bạo hành trẻ êm và người già 
yếu (êldêr and chid abusês). 

     2.6-Sự Tài Phán (Sanctions) là những biểu lộ của sự tán 
thành hay phản đối đến người thực hiện những quy tắc 
(norms) hay vi phạm quy tắc. Sự tài phán có hai loại :  tích 
cực và tiêu cực. 

     -Những Tài Phán Tích Cực (Positive Sanctions) là 
những biểu lộ sự tán thành, sự khên thưởng, hay một phản 
ứng tích cực đối với việc thực hiện những quy tắc. Thí dụ về 
vật chất như: một giải thưởng (prizê), một chiếc cúp 
(trophy), một số tiền (monêy), hay một bằng khên danh dự 
(cêrtificatê of rêcognition). Tuy nhiên, trong đời sống hàng 
ngày, người ta thường biểu lộ bằng những hành động như 
ôm chặt (hugs), những nụ cười (smilês), cái bắt tay 
(handshakes). 

     -Những Tài Phán Tiêu Cực (Negative Sanctions) là 
những biểu lộ phản đối, không tán thành đối với những vi 
phạm quy tắc. 

    Người vi phạm những quy tắc không chính thức (violating 
informal norms) có thể nhận sự phản đối nhẹ qua những lời 
nói gây gắt (harsh words), những điệu bộ (gêsturês). Thí dụ 
như vẻ cau mày khó chịu (frowns), sự nhìn chòng chọc 
(starês), nghiến răng và hàm (clênch’s têêth and jaws). Vi 
phạm những quy tắc chính thức (violating formal norms) có 
thể bị phạt nặng hơn. Thí dụ như sự giáng cấp (dêmotion), 
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mất việc làm (firing from a job), án tù (jail sêntêncê), sự trục 
xuất (êxpulsion). 

     Trong văn hóa, toàn thể cơ cấu của những quy tắc (norms) 
và tài phán (sanctions) phản ảnh được những giá trị và ưu 
thế của văn hóa. Những giá trị yêu chuộng nhất sẽ chịu sự tài 
phán nặng nề nhất; những vấn đề xêm như ít phê bình hơn 
sẽ mang sự tài phán không chính thức và nhẹ hơn. 

     2.7-Điệu Bộ (Gestures) là việc dùng cữ chỉ, kiểu cách của 
thân thể để biểu lộ một dấu hiệu có ý nghĩa, ngầm truyền đạt 
một ý tưởng đến người khác. Nói cách khác, đây là loại ngôn 
ngữ dấu hiệu (sign languagês) hay sự truyền ý không dùng 
lời nói (nonvêrbal communication). 

     Mặc dù điệu bộ (gêsturês) là những cách truyền đạt ý 
tưởng có tính dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng, nhưng 
chúng cũng có thể dẫn đến sự hiểu lầm, gây  lúng túng khó 
khăn, hay tệ hại hơn. Bởi vì chúng có những ý nghĩa khác 
nhau giữa những xã hội địa phương khác nhau trên thế giới.  

     Do đó, để sống hòa hợp với những sắc dân có nhiều văn 
hóa bản địa khác nhau, nhất là Hoa kỳ là nước đa chủng tộc, 
chúng ta, nếu có dịp, cũng nên học tập thêm những văn hóa 
điệu bộ của những sắc tộc bạn. 

      Thí dụ, người Mễ Tây Cơ (Mêxicans) dùng ba dấu hiệu tay 
khác nhau để chỉ chiều cao ở mức độ nào: -cho con người 
(dùng nắm tay đưa lên với ngón tay trỏ /indêx fingêr chỉ 
thiên); -cho động vật (dùng bàn tay xòê thẳng ra với cạnh bàn 
tay hướng xuống và ngón tay cái (thumb) chỉ thiên;  -cho 
thực vật (dùng bàn tay mở thẳng ra với lòng bàn tay úp 
hướng xuống). 

     Tại Hoa kỳ, người Mỹ ra dấu hiệu với đầu ngón tay trỏ (tip 
of indêx fingêr) giữ chạm vào đầu ngón tay cái (tip of thumb) 
để tạo ra vòng tròn, đồng thời giữ cho ba ngón tay kia mở ra. 
Dấu hiệu này thể hiện chữ “ Okay = O.K.“ có nghĩa là sự đồng 
ý, tán thành. Tuy nhiên, tại các nước Mỹ Latin, dấu hiệu tay 
như thế lại có ý nghĩa làm xúc phạm đến danh dự của người 
ta. Còn tại Pháp, nó biểu thị giá trị “Zêro =Số Không” hay là 
việc vô giá trị. 
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     Một thí dụ khác, người Việt dùng dấu hiệu vẫy tay với lòng 
bàn tay hướng xuống (chỉ địa), để gọi một người từ xa lại gần 
mình. Ngược lại, vẫy tay với lòng bàn tay hướng lên (chỉ 
thiên), để kêu gọi con chó từ xa lại gần mình. Tuy nhiên, tại 
Hoa kỳ, các dấu hiệu vẫy tay của người Việt nêu trên đều có 
ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với người Mỹ. Người Mỹ hiểu 
cái vẫy tay với lòng bàn tay hướng xuống dùng để gọi chó. 
cái vẫy tay với lòng bàn tay hướng lên dùng để gọi người. 

     2.8-Ngôn Ngữ (Language) : Khi chú ý giữa hai người đang 
nói chuyện, chúng ta nhận thấy điệu bộ và lời nói thường đi 
đôi với nhau một cách hiển nhiên, bởi vì trong lúc nói chuyện, 
người ta thường dùng điệu bộ để bổ sung cho những lời nói, 
nhằm nhấn mạnh và làm cho việc hiểu biết được thâm thúy 
hơn, Tuy nhiên,  ngôn ngữ với ký hiệu chữ viết luôn luôn 
thiếu vắng những ám chỉ tế nhị của điệu bộ trong lúc truyền 
đạt tư tưởng. 

     Nói chung, ngôn ngữ với ký hiệu chữ viết, hay với âm thanh 
lời nói, cả hai đều là hệ thống ký hiệu mà chúng có thể được 
phối hợp bởi một số phương pháp vô hạn, và có thể biểu hiện 
không chỉ cho những đối tượng cụ thể, mà còn cho những tư 
tưởng trừu tượng.  Sau đây là một số đặc điểm của ngôn ngữ: 

          2.8.1-Ngôn Ngữ Cho Phép Tích Lũy Kinh Nghiệm Con 
Người: 

          Bằng những phương tiện ngôn ngữ, chúng ta trao truyền 
lại cho các thế hệ tương lai những tư tưởng, kiến thức, hành 
vi, và quan điểm khác nhau của  quá khứ và hiện tại. Cũng 
như, cho phép những thế hệ tương lai dựa vào những kinh 
nghiệm quá khứ của các thế hệ trước, để tiếp tục cải thiện 
những việc làm hiện tại của mình. Do đó, về phương diện xã 
hội, sự quan trọng chủ yếu của ngôn ngữ cho phép văn hóa 
phát triển bằng việc giải phóng con người, để tiến xa hơn 
trong đời sống hạnh phúc hàng ngày. 

     Nếu không có ngôn ngữ, sự tiến bộ văn hóa con người có 
thể trở nên rất giới hạn, trong những thời gian và không gian 
nhỏ hẹp. Điều này chưa kể đến những trở ngại phức tạp lớn 
lao về những cách thức rất giới hạn hay không có cách nào 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

504 
 

khác để truyền đạt những ý tưởng trừu tượng, và những sự 
việc trong tâm trí giữa con người với nhau. 

           2.8.2-Ngôn Ngữ Cung Cấp Sự Chia Sẻ Xã Hội Quá 
Khứ: 

           Nếu không có ngôn ngữ, những ký ức của chúng ta sẽ 
bị giới hạn cực độ, bởi vì chúng ta liên hợp những kinh 
nghiệm cùng với những lời nói, và sau đó dùng những lời nói 
để nhớ lại kinh nghiệm. Cho nên, những ký ức  như thế sẽ 
được tồn tại trong sự vắng mặt ngôn ngữ, và được ghi rõ một 
cách cụ thể cao độ, để chúng ta có thể truyền đạt chúng đến 
những người khác, hay ít nhiều để thảo luận về chúng, trên 
một khía cạnh nào đó.  

     Ngoài ra, bằng việc gắn bó những lời nói với một sự việc 
xảy ra, và sau đó dùng những lời nói đó để nhớ lại nó, chúng 
ta sẽ có khả năng để thảo luận về  sự việc đã xảy ra. Do đó, 
khi chúng ta nói về các sự việc quá khứ, có nghĩa là chúng ta 
đang phát triển những hiểu biết được chia sẻ về những sự 
việc của nó. Tóm lại, xuyên qua cuộc chuyện trò nhắc lại 
những ký ức, người ta có thể phát triển được sự chia sẻ về 
quá khứ. 

           2.8.3-Ngôn Ngữ Cung Cấp Sự Chia Sẻ Xã Hội Tương 
Lai: Ngôn ngữ cũng mở rộng đến thời gian tương lai của 
chúng ta. Bởi vì ngôn ngữ làm cho chúng ta có khả năng hòa 
hợp với những thời điểm, ngày tháng, và nơi chốn. Ngoài ra, 
nó còn cho phép chúng ta qui hoạch những hoạt động với 
nhau từ hiện tại đến tương lai. Nếu không có ngôn ngữ, làm 
sao chúng ta có thể lập kế hoạch quy trình cho những sự việc 
tương lai? Làm sao chúng ta có thể chia sẻ những mục tiêu, 
những thời gian, và những đồ án tương lai với những người 
chung quanh trong đời sống hàng ngày? . . . Vì vậy, sự cần 
thiết của ngôn ngữ có thể giúp chúng ta chia sẻ được những 
sự việc sẽ xảy ra trong đời sống tương lai. 

           2.8.4-Ngôn Ngữ Cho Phép Chia Sẻ Những Quan Điểm: 

Khả năng để nói nhằm chia sẻ, hay cung cấp cho chúng 
ta những kiến thức xã hội thuộc về quá khứ và tương lai. Đây 
là một bản chất rất quan trọng cho loài người, và nó cũng là 
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một đường ranh giới phân biệt giữa chúng ta và các loài thú 
vật khác.  

     Ngoài ra, khả năng nói còn giúp chúng ta nhiều hơn thế 
nữa. Thí dụ, trong lúc nói chuyện với nhau, chúng ta đang làm 
công việc trao đổi những ý tưởng về các sự việc xảy ra. Nói 
cách khác, chúng ta đang chia sẻ những quan điểm của nhau. 
Bởi vì những lời nói của con người là sự biểu hiện những 
kinh nghiệm, được nhỏ giọt vào trong một hình thái sẵn sàng 
có thể trao đổi, và có thể hiểu biết lẫn nhau, đối với những 
người đã học cùng chung một ngôn ngữ đó. Do đó, việc nói 
chuyện về những sự việc xảy ra cho phép chúng ta đạt đến 
những chia sẻ hiểu biết, về những quan điểm của nhau trong 
một đời sống xã hội đầy phức tạp. 

     Trái lại, nếu không có cùng chung một ngôn ngữ để chia 
sẻ,  trong khi việc sống kề cận với nhau, con người sẽ bị lội 
cuốn vào những giao dịch sai lầm và đầy ngờ vực, vì thiếu sự 
hiểu biết lẫn nhau. Mối nguy hiểm này thường thấy trong một 
xã hội có nhiều chủng tộc khác nhau về ngôn ngữ. 

          2.8.5-Ngôn Ngữ Cho Phép Hành Vi Dẫn Đến Mục 
Tiêu, Chia Sẻ, Phức Tạp: Những hiểu biết chung có khả năng 
giúp chúng ta tạo ra mục đích cho việc họp mặt cùng nhau. 
Giả sử, chúng ta muốn tổ chức một cuộc ăn chơi ngoài trời 
(picnic). Chúng ta dùng khả năng nói không chỉ để phát họa 
kế hoạch tổ chức, nhưng còn để đưa ra những lý do cho việc 
tổ chức; thí dụ như “bởi vì ngày đẹp trời, hay vì ngày sinh 
nhật”.  Ngôn ngữ cho phép chúng ta pha lẫn những sinh hoạt 
cá nhân vào trong một chuổi nối tiếp hợp nhất. Trong những 
lời nói khác, xuyên qua cuộc thảo luận, chúng ta có thể quyết 
định nơi nào chúng ta sẽ đến; ai sẽ lái xê; ai sẽ mang những 
bánh hamburgêrs, những món ăn khoai tây chiên; nước uống 
soda; nơi nào chúng ta sẽ gặp nhau; và vân vân. Chỉ vì ngôn 
ngữ mới có thể giúp chúng ta góp phần vào trong một sự việc 
bình thường nhưng phức tạp như việc tổ chức cuộc ăn chơi 
ngoài trời (picnic) vừa kể trên./.                                                  

Vũ Đức ÂU VĨNH HIỀN 
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Hồi ức Tị Nạn 
 

Nguyễn Ngọc Duy Hân 
 

 

Tôi không có thói quen viết nhật ký. Hồi bé tôi cũng 

ráng bắt chước các chị trong nhà, nắn nót viết vì được tặng 
một cuốn sổ có chìa khóa bé xíu rất xinh, nhưng chỉ viết được 
vài dòng thì chán - chơi búp-bê, chạy nhảy ngoài sân với bạn 
vui hơn. 

Lớn lên, khi buồn chuyện này người kia, tôi cũng có ý 
định trang trải tấm lòng trên trang giấy, nhưng vốn biếng 
lười rồi sợ có người đọc được nên thôi. Thế nhưng hôm nay 
tôi lại chạnh lòng, muốn viết một chút gì đó để hồi tưởng lại 
40 năm tị nạn, nhớ lại chặng đường dài mà người dân Việt đã 
đi qua. Nếu như tôi đã viết nhật ký, việc ghi nhớ chuyện cũ có 
lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì bây giờ những kỷ niệm xưa, các 
suy tư đã phôi pha thêo ngày tháng, tuổi tác  … Nhưng hôm 
nay tôi nhủ lòng sẽ cố gắng ghi lại một chút tâm tình - Tâm 
tình của người tị nạn, của một thuyền nhân nhỏ bé tầm 
thường - viết lại tâm trạng khắc khoải của người di tản buồn 
phải lưu vong trên xứ người. Tôi vẫn thích hát "Hãy cố quên 
đi mà sống...", nhưng ngược lại có những điều tôi không cho 
phép mình được quên để biết mình là ai và trách nhiệm như 
thế nào... “Mời người lên xe, về miền quá khứ”.... 

 
 Ngày... tháng...  

30 tháng 4, 1975, tôi chưa tròn 15 tuổi. Những tháng 
trước đó gia đình tôi không được ở nhà mình tại khu nhà thờ 
Tây Ninh nữa, mà phải xin tạm trú với người bà con ở xa khu 
vực tỉnh lỵ để tránh pháo kích. Sợ lắm, nửa đêm đang ngủ 
ngon bỗng nghe tiếng đạn nổ thật to, thật gần. Ba má và mấy 
chị em chúng tôi phải chạy trốn xuống hầm tránh đạn, ngồi 
co ro lo lắng. Tôi hay hỏi: Hết pháo kích chưa để được lên nhà 
nằm ngủ, ba má biết đường nào mà trả lời! Tôi đã thấy những 
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miểng đạn thật to bay vào sân nhà, tôi đã đi đám tang của bà 
bán chè trong xóm chết tại chỗ, thịt da và máu lẫn trong nồi 
chè lênh láng. Tôi đã nghê radio loan tin về các em học sinh 
bị pháo kích ở Cai Lậy, và rơi nước mắt với nhiều gia đình vì 
người thân đi lính đã tử trận. Ôi chiến tranh, ôi thời kỳ đau 
thương khốn khó.  

Xưa kia em có mẹ cha 

Xưa kia em có ông bà 

Trong một ngày em mất cả ba.... 

Anh tôi hiểu tình hình thời sự, nên khuyên ba má và mấy 
đứa em chúng tôi bỏ Tây Ninh lên thành phố sinh sống, vì 
Saigon dù sao cũng có tai mắt quốc tế, ít sợ bị trả thù, bị gò 
bó như ở tỉnh nhỏ. Rời Tây Ninh tôi buồn lắm, xa trường mất 
bạn nhưng biết làm sao hơn. 

Nhưng buồn hơn cả là biết được 30 tháng 4 là ngày mất 
nước, Việt Cộng đã tràn vào tới Saigon, trên đài phát thanh 
ông Dương Văn Minh đã chính thức đầu hàng. Chị tôi bảo 
phải lo cắt móng tay cho thật ngắn, vì Việt Cộng không thích 
những đứa xí xọn để móng tay dài. Má tôi có vài lượng vàng, 
vài cái nhẫn, bắt chúng tôi giấu kín trong người, tưởng rằng 
như thế là qua mắt được "họ"! Chúng tôi còn ngây thơ quá, ít 
kinh nghiệm với Cộng Sản quá, bằng chứng là sau đó hai ông 
anh của tôi đã nghê lời ra trình diện học tập cải tạo 10 ngày, 
để rồi đi "mút mùa" bao nhiêu năm.  

Mấy tháng sau ngày 30 tháng 4, tôi được đi học lại, 
nhưng ngày đầu tiên là học hát nhạc đỏ, nhạc "cách mạng", 
nghe giảng chính trị dài dòng vô nghĩa. Dù sao tôi cũng còn 
may mắn có sự bảo bọc của gia đình, không phải đi kinh tế 
mới, không phải đi bán vé số, lượm rác... 

  
Ngày... tháng...  

Tôi học trung học cấp Ba, tuổi học trò nên còn vô tư, còn 
vui với bạn bè, dù cuộc sống đã bắt đầu thay đổi. Vì lao động 
là vinh quang, học sinh phải làm công tác sản xuất ngoài giờ 
học chữ, nên chúng tôi quay quần bên nhau đan lá mây trê, 
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tức là ngồi đan những cái rổ, cái giỏ để xuất khẩu cho nhà 
trường kiếm tiền. Chúng tôi thủ thỉ chuyện thơ văn, chuyện 
bất công đói rách đang xảy ra trên quê hương, tình bạn thật 
thắm thiết dù thầy cô "quốc doanh" dạy chúng tôi phải có 
tinh thần tập thể, cái gì cũng phải mang ơn Bác và Đảng, như 
ngắm trăng cũng phải cùng ngắm chung, ngồi một mình tư lự 
với trăng là tư duy sai lầm, là cá nhân chủ nghĩa! 

Hôm nay N. đến trường nhưng không ở hết buổi học, 
anh tới giã biệt tôi vì phải cùng mẹ đi xa kiếm cách sinh sống. 
Ba của N. đã trốn vào bưng tìm cách đấu tranh giành lại chính 
quyền, kinh tế gia đình gặp khó khăn, công an có thể tới nhà 
N điều tra khó dễ. Tôi buồn lắm, một phần vì cũng có cảm 
tình đặc biệt với N, lũ bạn hay "cáp đôi" chúng tôi với nhau, 
một phần vì lo sợ cho chính gia đình tôi. Trước vận mệnh đất 
nước, nhiều chia ly, đau khổ sẽ diễn ra. Thầy T. đang dạy 
chúng tôi môn Toán cũng bị công an tới tận lớp bắt đêm đi 
mất, nói là có tội với Cách mạng, cô T. và gia đình thầy khổ sở 
biết bao nhiêu. Tôi nhớ câu chuyện Bầy Phượng Vỹ Khác 
Thường của Nhã Ca, chúng tôi cũng đang trong tâm trạng 
thấp thỏm lo âu, không an tâm học hành, không biết ngày mai 
chuyện gì sẽ xảy ra... 

  
Ngày... tháng...  

Sáng nay tôi giật mình dậy sớm vì nghe tiếng khóc nỉ 
non, tiếng kể lể từ nhà hàng xóm bên cạnh vọng lại. Trời ơi! 
bạn K. bị bắt đi nghĩa vụ quân sự mấy tháng trước đã bỏ mình 
nơi chiến trường Campuchêa. Xót xa nào hơn khi cha mẹ tóc 
bạc phải khóc con đầu xanh, mà lại không được thấy xác con 
để nhìn mặt lần cuối hoặc chôn cất. Hèn chi người anh bà con 
của tôi nhất định không chịu trình diện làm lính thế thân cho 
Cộng Sản. Anh trốn chui trốn nhũi đói khát thật đáng thương. 
Anh không được đi học đi làm, cũng không thể ở nhà vì lệnh 
bắt trốn nghĩa vụ quân sự ai cũng biết, không ai dám chứa 
chấp. Chị tôi bị ép phải "phấn đấu" để có thể trở thành cảm 
tình viên của Đoàn Thanh niên Cộng Sản. Chị đâu có muốn 
thành đoàn viên. Gia đình tôi lý lịch xấu, cha làm công chức 
cho chế độ cũ, anh làm "Lính Ngụy", phấn đấu 10 đời cũng 
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không tới đâu, nhưng họ vẫn bắt chị đi họp hành ca hát, công 
tác liên tục. Mấy đứa cháu phải tham gia Thiếu Nhi Khăn 
Quàng Đỏ, bị nhồi sọ những chuyện sai lầm, sắt máu. Còn các 
bà mẹ, các người chị phải ra ngoài buôn thúng bán bưng, đầu 
tiên là bán các thứ trong nhà để sống cầm hơi, vì người đàn 
ông trụ cột trong gia đình đã đi tù cải tạo. Mọi người có thêm 
gánh nặng nhịn ăn nhịn mặc để lo thăm nuôi người nhà trong 
trại tù. Tôi có cùng chị dâu đi thăm anh tôi ở trại cải tạo một 
lần, thật là thương cho các chiến sĩ, nhân viên chế độ Cộng 
Hòa bị sa cơ thất thế. Đói rét đã đành, nhiều người bệnh nặng, 
bị biệt giam gông cùm thật khổ. Trong cuốn Hỏa Lò của 
Nguyễn Chí Thiện có ghi lại kinh nghiệm tù mà tôi còn nhớ. 
Khi bị cùm lâu ngày một chân sẽ bị teo nhỏ lại không đi vững 
được, nhưng người tù vẫn không dám xin cán bộ đổi cùm 
sang chân kia. Lý do không phải vì sợ cán bộ từ chối, nhưng 
chân teo nhỏ lại sẽ ít bị cái cùm siết chặt, ít đau đớn hơn. 
Nhiều người bị nhốt trong phòng tối mười mấy năm, mắt trở 
nên mù lòa thật khổ. Tôi hồi ấy cũng còn ngây thơ, nên thắc 
mắc cán bộ không cho tù cải tạo ăn đường là phải, vì mua 
đường tốn tiền, nhưng muối rất rẻ mà sao họ cũng không cho 
ăn để cải tạo bị phù thủng? Thì ra Cộng Sản muốn làm khổ, 
muốn hành hạ cho phá bệnh tật để không còn sức lực tranh 
đấu, chứ không phải vì thiếu muối. Thật vậy, tình thương yêu 
thông cảm đâu tốn xu nào để mua, mà con người vẫn dè sẻn 
đâu đã cho nhau hết lòng, nói chi đến Đảng Cộng Sản sắt máu.  

Nhiều êm bé không được tới trường, phải lang thang 
đầu đường xó chợ đói rách kiếm ăn. Do thiếu giáo dục các em 
hỗn láo ma lanh, dối gian... Nhà cầm quyền lại đánh phá "Tư 
sản mại bản" bằng nhiều hình thức, một trong những cách là 
đổi tiền hai ba lần. Tôi nhớ lần đầu mỗi gia đình chỉ được đổi 
200 đồng tiền Hồ, còn lại mất hết, ba má và người thân tiếc 
tiền phát bệnh, có người còn tự tử. Ôi, thân phận con người 
thế hệ chúng tôi. 

  
Ngày... tháng...  

Đến thời gian này phong trào "Đi" được bắt đầu, vì cái 
cột đèn nếu có chân cũng sẽ bỏ trốn Cộng Sản để ra đi mà! 
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Chuyện đút lót mua bãi để không bị bắt lại, chuyện bị lường 
gạt mất "cây" mà không đi được, chuyện vào tù vì dám bỏ 
trốn chế độ xảy ra thường xuyên. Rồi vượt biên lạc đường bị 
đói khát, bị cướp biển, bị làm mồi cho cá mập... Ai nấy căng 
thẳng sợ hãi. Nhưng ở lại cũng chết, ra đi dù sao cũng có chút 
hy vọng, nên đông đảo người dân đã liều mình vượt biên, tạo 
nên một sự kiện đặc biệt trong lịch sử. Hôm nay đi học tôi lại 
thấy vắng thêm một người bạn, công an đang hồ hởi phong 
tỏa căn nhà của gia đình bạn để làm cơ sở thành phố. Thầy 
bói có thêm cơ hội hành nghề, vì nhiều người quá lo phải tới 
nhờ thầy xêm dùm có đi thoát không rồi mới dám liều. Anh 
chị Hai tôi ở Bến Trê, anh là Đại Úy phải đi học tập, chị bị công 
an tịch thu nhà để làm Ủy Ban Quân Quản Thành Phố, đuổi đi 
kinh tế mới. Đàn con phải làm rẫy khổ sở, nên chị liều mình 
vượt biên, rủ tôi cùng đi.  

May mắn chuyến hải trình êm xuôi, chúng tôi không bị 
hải tặc, chỉ bị công an Việt Nam chặn lại cướp của làm tiền. 
Chúng tôi được đưa tới trại tị nạn tại Nam Dương, mừng quá 
là mừng. Đó cũng là nhờ cháu bé con anh Năm tôi lúc đó mới 
3 tháng tuổi. Khi tàu Tây Đức đi ngang qua, họ không muốn 
rắc rối nên chỉ cho thức ăn nước uống để chúng tôi đi tiếp. 
May quá một người nhanh trí đã ẵm cháu tôi giơ lên cao cho 
người Đức thấy. Có lẽ vì thương trẻ em cùng với con thuyền 
bé nhỏ mong manh trên biển cả, họ bảo chúng tôi đục cho tàu 
ngập nước, rồi gọi về cho cấp trên nói là chúng tôi đang chết 
chìm nên phải cứu. 

Trại tị nạn Indonêsia được mệnh danh là "Ngưỡng cửa 
của Tự Do và Tình Người", chúng tôi an tâm học Anh văn, 
chuẩn bị ngày đi Mỹ. Cơm Cao Ủy phát chúng tôi ăn còn đói, 
còn thiếu thốn rất nhiều các phương tiện khác, nhưng không 
dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ buồn là thấy chung quanh cũng có 
một số ít người vì chút quyền lợi, vì thiếu suy nghĩ nên luồn 
cúi cảnh sát Indonesia làm hại bà con, hoặc có các chị chịu đi 
chơi riêng với người Indonesia, không tiếc phẩm giá. Lại có 
người độc thân tại chỗ, vì quá cô đơn yếu đuối cần nơi nương 
tựa, nên đã "ghép form" ở tạm với nhau, làm sau này gặp phải 
cảnh  hai vợ hai chồng, không biết chọn ai bỏ ai. Ở lại quê nhà 
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là một dấu chấm than, nhưng ra đi được lại là một dấu chấm 
hỏi to tướng. Trách nhiệm rất nặng nề, mình sẽ làm được gì 
cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước đây?... 
  
Ngày... Tháng...  

Thời gian ở trại Tị nạn thật dài với những vui buồn lẫn 
lộn. Vui vì thoát được chế độ Cộng Sản, buồn vì xa nhà, lo lắng 
cho tương lai trên xứ lạ quê người. Cuối cùng tôi và gia đình 
anh chị cũng tới được Cali đất Mỹ. Tôi vừa học vừa làm, mỗi 
ngày mười mấy tiếng, có bệnh cũng không dám nghỉ, ráng 
dành dụm gởi tiền, gởi quà về cho gia đình và bè bạn. Ngày 
ấy vải vóc ở Việt Nam rất quý, hơn một thước vải xoa Pháp 
vài đô-la là may được một cái quần đên, nếu chúng tôi nhịn 
xài thì có thể giúp được nhiều người. Mỗi khi thèm quá mua 
bánh kẹo trái cây ăn, cô cháu gọi tôi bằng dì luôn xuýt xoa 
"Chèn ơi! Ăn hết một cái quần xoa Pháp rồi!"  

Chúng tôi bây giờ văn minh, bắt đầu sợ mập ăn kiêng, 
nhưng vẫn không quên những ngày đói khổ tại quê nhà. 
Chúng tôi hay nhắc lại kỷ niệm cũ như lúc phải nấu cháo ăn 
cho đỡ tốn, hoặc lúc đi lặn lội đào kinh làm công tác thủy lợi 
do phường khóm đề ra, không đi là cắt hộ khẩu, cắt gạo, bị 
kiểm điểm. Cái màn tự kiểm và bị kiểm điểm thật ghê sợ, nếu 
không nói dối, không khôn khéo sẽ bị tù như chơi. Tôi khi ấy 
cũng phải phụ giúp gia đình, sáng đi học chiều đi bán nước 
mía cho người bà con kiếm thêm tiền. Tôi lượm vỏ mía về 
cho má tôi nấu ăn thay củi, vỏ mía cháy vèo vèo nhưng chịu 
cực thì cơm cũng chín. Có lần lãng đãng lo ra, tôi đút cả ngón 
tay vào trục xay nước mía, may mà chỉ bị mất một phần nhỏ 
ngón tay cái, không bị cụt!  

Tôi đã từng sắp hàng cả ngày để mua được vài ký bo bo, 
nấu lên cứng ngắc ba tôi nhai trệu trạo thật đau lòng. Tôi 
cũng nhớ có lần mang sổ hộ khẩu sắp hàng để mua được một 
chia bia, đêm bán chợ đên ngay để có tiền mua đi chợ. Chị tôi 
đi dạy học có tiêu chuẩn mỗi tháng nửa ký thịt, nhưng chị vừa 
hiền lành vừa khẳng khái không tranh dành, nên chỉ đêm về 
chừng vài trăm gram thịt mỡ bèo nhèo, lớp cán bộ đã ăn bớt, 
lớp các bạn đồng nghiệp chia chác hai ba đợt. Ba tôi lâu ngày 
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không có thịt ăn, ăn vào lạ bụng tiêu chảy quá chừng. Buổi 
cơm gia đình tôi lúc ấy thường chỉ là rau muống luộc, đậu hũ 
luộc, ngày nào có khách thì mua vài cái trứng vịt, quậy thêm 
với bột mì để chiên cho được nhiều. Nhiều nơi hàng xóm dòm 
ngó nhau, nếu có thịt, có thức ăn ngon cũng phải dấu diếm, 
nếu không sẽ bị tố giác, làm khó dễ. Cộng Sản quá khôn ngoan 
ác độc với những hình thức trừng phạt, gieo vào lòng tất cả 
người dân một sự sợ hãi khó lòng vượt qua được. Sợ, sợ lắm, 
tới bây giờ tôi vẫn còn sợ.... 

Nhớ lúc mới được nhà thờ bảo trợ qua Mỹ, chúng tôi còn 
xấu hổ. Nhà thờ hôm ấy mừng lễ Phục Sinh, tức là Easter có 
cho trẻ êm chơi trò dấu trứng. Trứng đây là kẹo chocolate gói 
giấy màu thật đẹp hình trái trứng, tượng trưng cho sự đổi 
mới sanh sôi nảy nở. Các cháu tôi ốm nhom bé choắt, lại khai 
rút tuổi để dễ đi học nên khôn lanh so với con nít Mỹ thật 
nhiều. Có bao nhiêu kẹo dấu ở đâu chúng cũng hớn hở tìm ra 
hết, hình như chúng "hửi" được mùi ngọt, đám con nít Mỹ 
ngây thơ hầu như chẳng tìm được trái trứng nào. Gia đình 
"Mít" thâu lượm hết, không biết chia sẻ, không biết đây chỉ là 
trò chơi cho vui!  

Lại còn chuyện đãi các ông bà bảo trợ cũng mắc cười. 
Chị tôi mua tôm càng to đút lò, làm chả giò và nhiều món 
ngon mời bảo trợ tới nhà ăn để tỏ lòng biết ơn. Dĩ nhiên mấy 
dì cháu tôi đâu có tiêu chuẩn ăn tôm, nhưng may thay khách 
tới trò chuyện vui quá, chị tôi quên mất món tôm còn để 
nguyên trong lò. Khách về chúng tôi sung sướng thưởng 
thức, trong khi anh chị tôi tiếc hùi hụi.... 
  
Ngày... Tháng... 

Vấn đề ngôn ngữ bất đồng tại xứ người cũng rắc rối. Mấy 
dì cháu tôi khổ sở ngày ngày tra tự điển, uốn lưỡi tập đọc 
tiếng Anh, ráng nói mà sao Tây Mỹ vẫn tròn xoe mắt không 
chịu hiểu. Bạn tôi ước gì có viên thuốc đặc biệt uống vào là 
tiếng Anh như gió để có thể tìm việc làm mà không cần phải 
học. Nói tiếng Anh chúng tôi không mỏi miệng mà mỏi tay, vì 
phải ra dấu diễn tả lung tung. 
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Hôm đó là ngày lễ, tức là longweekend không phải đi học 
đi làm, nhưng chúng tôi nhận điện tín báo tin buồn. Vì nhân 
viên bưu điện cũng nghỉ lễ, nên họ không tới nhà trao điện 
tín, mà đọc nội dung cho nghê qua điện thoại trước, rồi sẽ 
giao giấy sau. Họ đánh vần rõ ràng "Ba đã mất" nhưng khi cô 
cháu nhận phôn nói lại, cả nhà không ai chịu tin. Má tôi bệnh 
tiểu đường, rất yếu nên má mất mới hợp lý, chứ ba tôi còn 
khỏe lắm. Chúng tôi trách cháu nghe cò ra quạ, chữ M lại 
tưởng chữ B, rồi khóc mà không biết khóc ai! Hôm sau nhận 
điện tín mới rõ đúng là ba đã mất.  

Qua được xứ Mỹ nhưng chúng tôi rất hà tiện, vì mới chân 
ướt chân ráo làm lương rẻ và còn đang đi học thêm. Mỗi lần 
chợ đại hạ giá món hàng nào, chị Hai bắt hết mấy dì cháu 
chúng tôi sắp hàng mua thật nhiều về để dành. Khi có dư chút 
đỉnh chị mua vàng lá để trong nhà ngắm nghía. Chúng tôi bàn 
nên gởi ngân hàng cho có tiền lời, nhưng chị bảo hồi ở Việt 
Nam quá khổ, cái nhẫn một chỉ cũng không có nên bây giờ 
chị nhất định mua ít vàng về chưng trong phòng cho bõ ghét! 
Ấy thế mà chị "trúng", sau này vàng lên giá quá chừng. Chị 
cũng rất sáng suốt, tuy cần tiền nhưng nhất định không cho 
ai "share" phòng, dù lúc này việc cho mướn phòng kiếm thêm 
tiền đang rất phổ thông. Chị bảo cho đàn ông vào sharê 
phòng thì sẽ mất con gái, còn cho đàn bà vào ở thì sẽ mất 
chồng!  

Các cháu tôi ít nhiều cũng biết khổ là gì vì lớn lên ở Việt 
Nam, biết giá trị của cuộc sống nên cố gắng học hành, sau này 
đều thành bác sĩ, kỹ sư thật thành công. Cô cháu Út bắt đầu 
quên tiếng Việt, nói tiếng Mỹ đúng giọng rất hay. Đám trẻ thật 
dễ hội nhập, thật là mừng và cảm ơn xứ người đã cho chúng 
tôi cơ hội sống tốt đẹp hơn. Nghĩ cũng lạ, nhiều nhà cha mẹ 
nói tiếng Anh không giỏi lắm, nhưng con cái không biết chút 
tiếng Việt nào. Một người quen bảo lãnh được cha mẹ sang 
giúp trông cháu, đứa cháu cần cái ly, nói tiếng Anh ông bà 
không hiểu, phải gọi điện thoại vào hãng nhờ mẹ thông dịch 
mới có cái ly uống sữa! Do phải làm việc nhiều, một số gia 
đình không có giờ dạy dỗ con cái, chúng học theo cái xấu của 
Tây Mỹ trở nên hư hỏng, vợ chồng bất hòa ly dị.... Được tự do 
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no ấm, nhưng cuộc sống hải ngoại cũng không dễ vì đang có 
những vấn nạn khác, không có gì là toàn vẹn.... 
  
Ngày... Tháng...  

Hôm nay đi chợ bất ngờ tôi gặp lại bạn cũ. Tôi không 
nhận ra nhưng chị gọi tôi. Chị đi với một thanh niên rất cao 
ráo, thì ra đây là cháu trai hồi đó sinh ra ở đảo - đứa con 
không mong đợi khi chị bị hải tại cưỡng hiếp trên đường 
vượt biên. Tôi nhớ ngày ấy chị rất buồn. Không nỡ phá thai, 
nhưng chị xấu hổ bó bụng lại nên sanh ra cháu èo uột đên 
đủi, có người bảo cháu giống ... con khỉ. Tình mẹ thật nhiệm 
mầu, dù cháu có nhăn nhó xấu xí chăng nữa chị vẫn chăm sóc, 
hôn hít yêu thương. Sau khi trò chuyện, tôi biết chị sang Cali, 
đã lập gia đình với anh D - người cùng thời ở đảo, nhưng anh 
này lớp khó tính, lớp hay đêm chuyện chị bị hãm hiếp ra dày 
vò mỗi khi nổi giận, nên chị ly dị ở một mình nuôi con. Tôi 
ủng hộ quyết định của chị, nếu việc bị hải tặc ngày xưa mà cứ 
đêm ra nói đi nói lại thì chẳng khác nào làm chị bị cưỡng hiếp 
thêm lần nữa. Cháu trai nay sắp tốt nghiệp dược sĩ, rất ngoan 
và siêng năng. Tôi thật mừng cho chị. Cuộc đời có ai biết ai 
ngờ, nhiều người tưởng là sẽ thành công nhưng cuối cùng lại 
thất bại, nhiều người bị thử thách nhưng không ngờ lại có thể 
vượt qua mà vươn lên. “Con khỉ” ngày xưa bây giờ là một 
dược sĩ bảnh trai - Hạt giống đau khổ nhưng nẩy mầm trong 
vùng đất tốt đã trổ sinh hoa trái tươi đẹp. Thật là một phép 
mầu, mà nếu không ở xứ Tự Do hai ngoai thì phép mầu này 
khó có thể xảy ra được. 
  
Ngày... Tháng...  

Chúng tôi sống một ngày như mọi ngày, trẻ đi học, người 
lớn đi làm, đi chợ nấu ăn, giặt giũ, cuối tuần thì tới nhà thờ, 
đi chùa, dự tiệc tùng hoặc các sinh hoạt khác.... Dù bận rộn 
nhưng cũng vui. Khi kinh tế khó khăn, chúng tôi cũng bị thất 
nghiệp, phải lo lắng nhưng rồi cũng có việc khác. Một số bạn 
bè bắt đầu nghề làm móng tay, mở tiệm Nail khấm khá hẳn 
ra. Nhiều người học cao tạo được danh tiếng trong thương 
trường, đóng góp đáng kể cho xã hội và được vinh danh tại 
hải ngoại. Sinh hoạt văn nghệ, truyền hình, sách báo sáng tác 
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cũng rất phong phú. Ngược lại cũng có người buôn lậu, trồng 
cần sa hoặc trộm cắp, gian lận trợ cấp welfare, medicare làm 
xấu hổ người Việt, nhưng cũng may số người xấu này không 
đông. Trên các diễn dàn, thế giới ảo email, facebook lại hay 
có những bài viết nặc danh chửi bới làm nản lòng mọi người, 
làm thối chí ai muốn đóng góp cho Tự Do Dân Chủ trên quê 
hương, nhưng nói chung người tốt và các sinh hoạt ý nghĩa 
vẫn tiếp tục được thực hiện. Thật an ủi vì đa số ai cũng sẵn 
lòng góp công góp của làm việc tốt, việc thiện. Truyền thống 
hào hùng bất khuất, lá lành đùm lá rách vẫn mãi tồn tại và 
được đề cao tại hải ngoại.  

Riêng tại quê nhà, cuộc sống vất vả và cái nghèo luôn 
hiện hữu. Một số chán nản trước đời sống không lối thoát đầy 
tệ nạn nên đã tìm quên trong mên rượu, thậm chí bài bạc làm 
xã hội càng thêm xuống dốc. Không có Tự do Dân chủ, sống 
chung quanh các giả trá dối gian, nhiều người chịu ảnh huởng 
trở nên xấu thật đáng tiếc. Bất công và ranh giới giàu nghèo 
ngày càng rõ. Chỉ có giới cán bộ tai to mặt lớn là giàu sụ, còn 
lại dân nghèo dân oan khắp nơi.... 40 năm thay vì phát triển 
và là hòn ngọc sáng chói của Viễn Đông, nước tôi trở nên lạc 
hậu nghèo khổ hơn bao giờ. 

Dù sao, tôi cũng xin ghi lại những dòng chữ hôm nay để 
cảm ơn các vui buồn trong cuộc sống, cảm ơn những thử 
thách để có thể tôi luyện chính mình. Tôi chân thành ghi nhớ 
những gương lành, những vị đã kiên trì làm việc tốt cho cộng 
đồng, cho người khác. Tôi cũng cám ơn cuộc sống tiện nghi, 
những phương tiện truyền thông tân tiến giúp tin tức, kiến 
thức mọi người được tốt đẹp. Tạ ơn cuộc sống này dù có 
nhiều phức tạp âu lo.... 
  
Ngày... Tháng... 

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng hưởng ứng các sinh hoạt 
cộng đồng, góp tiếng tranh đấu cho Nhân Quyền, cho các Dân 
Oan bị áp bức không thể lên tiếng tại Việt Nam. Riêng tôi rất 
thông cảm cho các nhóm tổ chức. Ai cũng bận rộn khiếm 
khuyết, thiếu thì giờ, nếu có sai sót cũng rất đáng được bổ 
sung, cùng góp ý xây dựng sửa đổi, không nên chửi bới mạt 



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

516 
 

sát. Ngày sanh con, đêm các cháu đi bác sĩ chích ngừa các loại 
bệnh thông thường như đậu mùa, phong đòn gánh, tôi đã ước 
gì có loại thuốc chích ngừa tinh thần, tức là làm sao chủng 
ngừa cho các con tôi tránh được bệnh ích kỷ, bệnh lười biếng 
vô cảm cũng như các chứng hư tật xấu để các cháu có thể xây 
dựng tương lai - không những cho chính mình mà còn sống 
vì người khác. Bây giờ tôi thấm thía chính tôi cũng cần chích 
ngừa và tránh những bệnh đó. Chính tôi phải làm gương để 
các cháu hiểu được thế nào là tình người, là trách nhiệm với 
tổ quốc. Ai cũng sợ bị đột quỵ, bị stroke bất ngờ nằm bán thân 
bất toại, nhưng cơn strokê tâm hồn có lẽ còn nguy hiểm hơn 
nếu không tích cực, không sẵn lòng hy sinh và đoàn kết yêu 
thương. Tôi cũng đã từng bị đột quỵ tâm hồn, ú ớ không nói 
được lời động viên, xin lỗi với người chung quanh hoặc nhát 
sợ không dám lên tiếng cho sự thật, mặc "cha chung không ai 
khóc"!  

Nhìn lại cuộc sống của một người tị nạn tầm thường 
nhưng đầy may mắn, tôi không biết nói sao để dâng lời cảm 
tạ Thiên Chúa, đội ơn tiền nhân và biết ơn đất nước đã cho 
tôi tạm dung. Được tự do, có việc làm, có rất nhiều quyền mà 
trong đó quyền căn bản của con người được tôn trọng, được 
học hỏi nhiều điều hay tại Tây Phương, được đi du lịch đó 
đây, con cháu có cơ hội học hành thành đạt trong xã hội mới... 
tôi còn mong muốn gì hơn. Thế nhưng tôi vẫn hay tự hỏi: Bỏ 
nước ra đi với hai bàn tay trắng, sau mấy mươi năm nhìn lại 
tôi đã làm được gì cho bản thân, gia đình và việc chung? Tôi 
phải làm gì để san sẻ sự may mắn của mình cho người khác, 
đặc biệt cho những đồng bào còn đang chịu áp bức, đau khổ 
ở quê nhà? Tôi đã quá nửa đời người, khoảng thời gian ngắn 
ngủi còn lại tôi nên làm gì, nghĩ gì? Cụ Phan Bội Châu đã viết 
những câu thơ rất hay và làm tôi suy tư thật nhiều, sống đứng 
chật trời không ích lợi gì thì sống làm chi?  

Vì thế tôi mạnh dạn ghi thêm vài dòng suy tư, để cùng 
với biết bao người tị nạn khác, gạt nước mắt ly hương mà tôn 
vinh và tri ân các chiến sĩ, các quân cán chính Việt Nam Cộng 
Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa Tự do và bảo vệ đất nước. Tôi 
xin góp lời để hiệp thông và ủng hộ các nhà Dân Chủ tại quê 
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hương - những anh hùng anh thư thời đại dám vượt qua sợ 
hãi tù đày, sợ gia đình bị liên lụy để mang khát vọng yêu 
chuộng Tự do và Nhân quyền của người dân trong nước để 
thế giới hiểu được. Tôi cũng nhủ lòng phải cố gắng tích cực 
hơn, lạc quan hơn và làm việc nhiều hơn, dù chỉ là những việc 
bé nhỏ nhưng với hết tấm lòng. Tôi tin nếu ai cũng ra sức 
đóng góp thì chắc chắn việc chung sẽ có kết quả cao.  

Vâng, bốn mươi năm mới đó mà đã thoáng qua, biến cố 
30 tháng Tư như một cơn sóng thần khủng khiếp đã quét mất 
nước Việt Nam Cộng Hòa, đã cuốn trôi bao sinh linh, bao đổ 
vỡ mà hệ lụy vẫn còn kéo dài. Mỗi khi tham dự lễ Chào Cờ với 
phút mặc niệm, liệu một phút ngắn ngủi ấy có đủ cho mình 
nhớ thương và vững lòng với trách nhiệm hay không? Câu 
hát hùng tráng trong bài Quốc Ca Việt Nam: “Đồng lòng cùng 
đi hy sinh tiếc gì thân sống”, tôi đã đồng lòng đoàn kết và đã 
hy sinh được bao nhiêu? Thật là tủi hổ vì câu trả lời của tôi 
hầu như là zêro - dù tôi cũng có một chút lòng thành. Có lẽ 
tôi sẽ vẫn mãi hoài yếu đuối, ngại khó không làm được gì - dù 
tôi cũng thiết tha chờ đợi một ngày quê hương vinh sáng.  

Người Do Thái sau bao năm lưu đày đã quyết tâm trở về, 
và họ đã làm được. Không biết tới ngày nào tôi mới có thể bắt 
đầu trang nhật ký mới bằng câu: Hôm nay chúng tôi vinh 
quang trở về xây dựng quê hương, vì gông cùm cộng sản 
không còn - Ngày ấy chắc tôi sẽ cảm động rơi nước mắt. Tôi 
chỉ còn biết cầu nguyện và hi vọng. Xin chắp tay dâng một lời 
kinh tự đáy lòng để tình người được triển nở và đất nước, 
con người Việt Nam sẽ sớm bước sang chặng đường mới 
sáng tươi... 

  
Nguyễn Ngọc Duy Hân 
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Sầu riêng 

Trịnh Tây Ninh 

 
 
 
 

Ra vườn nhặt trái sầu riêng 
mùi thơm lan tỏa về miền xa xăm 

nhớ về chốn cũ đã nằm 
đã thương, đã nhớ, đã lầm yêu em 

sầu riêng vừa chớm đã mềm 
tình riêng chưa nở đã thêm úa tàn 

 
Sầu riêng nghiêng bóng hai hàng 

lung lay gió thoảng tưởng chàng qua đây 
mùa này mưa có còn bay 

mà sao nước mắt chẳng hay - nhạt nhòa 
sầu riêng thiếu bóng ai qua 

tình riêng chua xót đậm đà đôi môi 
 

Sầu riêng chênh chếch nắng đồi 
dáng ai cô độc đứng ngồi bên sân 

ngóng trông, ngày tháng ngại ngần 
tỉnh ra đã thấy lá cành rụng rơi 

sầu riêng một đóa hoa ngời 
tình riêng thôi đã nghẹn lời đắng cay 

 
Sầu riêng hương ngọt thoảng bay 

tình riêng run rẩy nhớ ngày bên nhau... 
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DUYÊN NỢ TÂY NINH 
Trần Mạnh Chí 

 

 

Cứ mỗi độ Xuân về lòng tôi lại dâng lên những kỷ niệm 

đã nhạt dần thêo năm tháng và tuổi đời cứ tiếp tục tiến thêm 
từng nấc theo thời gian và không gian của những kỷ niệm về 
thành phố Tây Ninh.  

Cuộc đời vẩn nổi trôi thêo định mệnh mà duyên số trong 
suốt quãng đời  sinh viên mà tôi đã may mắn được chọn về 
Trường Trung Học Kỹ Thuật Tây Ninh là nhiệm sở đầu tiên 
sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật năm 
1973.  

Thật ngỡ ngàng khi một cậu sinh viên hai mươi mấy tuổi 
đầu bỗng chốc phải lìa xa gia đình rồi trở thành một vị thầy 
giáo lại  “phải” đứng trước một đám đông Nam Nữ học sinh 
không kém mình bao nhiêu tuổi đời. 

Đó cũng là định mệnh mà tôi đã có duyên gắn liền với 
thành phố này và nó cũng chính là một sợi dây nhau quê 
hương thứ hai mà mình không hay cho đến khi xa nó. 

Rất may tôi đã được vị niên trưởng là Giám Học trong 
trường quý mến giới thiệu để được ở trọ trong một gian nhà 
phía sau của một gia đình khá sung túc mà họ đã nhất định 
không nhận tiền trọ. Buồn cho những ngày tháng xa nhà, có 
những đêm tôi và đám bạn giáo sư thường đóng đô tại một 
quán cà phê không xa hơn 5,7 phút đi bộ là quán “Thằng 
Cuội”. Nếu ở Sài Gòn có quán “Hầm Gió” thì ở thị xã Tây Ninh 
có quán “ Thằng Cuội” là nơi tương xứng đêm đêm dành cho 
khách thượng lưu đến đây thưởng thức ly cà phê hương 
thơm đậm đà với dàn loa Akai và hệ thống âm thanh, khung 
cảnh thật lạ với cảnh trí thật mơ ảo  hòa quyện vào với những 
giòng nhạc quê hương trong thời chiến tranh có một không 
hai của thị xã đã mang đi những ưu tư sợ hãi của mọi người 
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do những tiếng súng đại bác giao tranh và pháo kích rót vào 
không biết đến rồi đi lúc nào.     

Rồi những ngày tháng ngỡ ngàng đã qua khi tôi phải hết 
lòng và cắm cúi làm việc với những tài liệu từ soạn bài giảng 
dạy cho đến chấm bài thi tuyển mà vị Hiệu Trưởng và Ban 
Giám Đốc đã chỉ thị xuống. Cũng vì sự quý mến từ các em học 
sinh qua sự giảng dạy mà sau đó tôi đã được tín nhiệm thêm 
chức vụ Giáo Sư Hướng Dẫn Sinh Hoạt Học Đường của toàn 
trường. Vì vậy đường đời của tôi đã bị gắn chặt thêm những 
thời giờ sinh hoạt với các học sinh ngay cả trong những dịp 
nghỉ hè.  

Những ngày tháng đầu khi nhận nhiệm sở cuộc sống của 
tôi đã bi khủng hoảng lo sợ vì bắt đầu biết nếm mùi chiến 
tranh qua những lần pháo kích dã man vào thành phố của 
bọn Cộng sản mà có lần rơi ngay sau sân trường. Ngược lại 
vì danh dự và cảm tình đặc biệt của nhiều học sinh nam nữ 
nhất là những tà áo dài trắng học trò đã làm lòng tôi đôi lần 
nghiêng ngửa. Cho nên tôi đã cố gắng thêm trong mọi lãnh 
vực để mang danh dự về cho trường qua cuộc thi đua các 
trường trên toàn tỉnh.  Cuối cùng chúng tôi đã danh dự đoạt 
giải nhất toàn tỉnh. 

Từ đó có những ánh mắt trìu mến của các tà áo trắng 
trong trường đã làm tim của vị “thầy trẻ” phải giao động để 
rồi tâm hồn tôi bị vương vấn suy tư qua những cử chỉ thân 
mật mà các học trò nữ sinh đã dành cho mình.  

Dần dà cuộc sống thường nhật của tôi trong những ngày 
tháng ở lại thị xã đã trở nên thân thuộc mà gắn bó tâm tư 
mình vào những đam mê nghề nghiệp và những sinh hoạt 
gần gũi hơn với các học sinh trong trường qua những lần thi 
đua học tập. Nhất là những lần các học trò nữ sinh đã không 
ngại ghé thăm để biếu“thầy”những trái cây ngon đầu mùa.  

Cũng do sự quý mến hướng dẫn của học sinh mà những 
địa danh của thành phố và những phong tục địa phương đã 
trở thành quen thuộc và thân thiện hơn. Không được bao lâu 
cho đến năm 1975 thì tôi phải lìa xa thành phố để chạy trốn 
trở thành người tị nạn và khi được định cư tại Mỹ thì cuối 
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cùng 20 năm sau lúc lập gia đình thì sau đó mới khám phá ra 
vị hôn thê mình có gốc ở Tây Ninh và cũng là “chắt” của bà 
Giáo Sư Hương Nhuần là vị thứ hai sau Giáo Chủ Phạm Công 
Tắc. 

 

Trần Mạnh Chi 

Cựu GS Trung Học Kỹ Thuật Tây Ninh (1973-1975) 

 

 

 

 
 

            

  



Đặc San Tây Ninh Quê Tôi - Xuân Bính Thân 2016 

 

522 
 

Về Thăm Tây Ninh 
Lê Bình 

 

   

 

Về thăm Tây Ninh trong những ngày cuối năm, trời có 

những cơn mưa nhỏ. Đường về quê không “xa lắc lê thê”, 
nhưng cũng khó đi lắm. Chỉ có 100 cây số là đến Tây Ninh, 
còn về Tha La Trảng bàng chỉ 50 cây số, vậy mà chật vật đến 
hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới nơi mình muốn đến. 

Con đường vẫn như xưa, đường tráng nhựa có đôi ba 
chỗ được sửa lại. Giữa đường có “con lương” chia hai chiều 
lên xuống. Xê chạy nhiều, phần lớn là xê gắn máy 2 bánh. Xê 
hơi là xê du lịch đi Căm Bốt qua ngã Gò Dầu. Người đi lại 
khá đông, những chiếc xê máy chạy như bay trên hai lối đi 
nhỏ ở hai bên lộ.  

Qua khỏi An Sương, ngả tư xa lộ Đại Hàn là những cánh 
đồng lúa, nay không còn nữa. thành phố kéo dài đên tận Củ 
Chi, qua khỏi Quang Trung Hóc Môn, Bà Điểm bây giờ là phố 
chợ. Cầu Tham Lương sửa chữa to lớn hơn, nhưng con kinh 
nước vẫn đên sì, và có mùi hôi khó chịu, nằm chình ình giữa 
phố xá nhà lầu cao ngất. 
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Cảnh vật thay đổi nhiều. Hóc Môn bây giờ nửa tình nửa 
quê. Cầu An Hạ cũng đã sửa chữa, nhưng còn thấy được 
những thửa ruộng, những chòm cây, căn nhà lá, những con 
trâu…Cảnh quê còn nhìn thấy ở đây. Có lẻ con người ở đây 
đã khác xưa. Nghèo thì quá nghèo, và giàu thì “nứt đố đỗ 
vách”. 

Đến Củ Chi là được ¼ đường vè Tây Ninh, cách Trảng 
Bàng chừng hơn chục cây số. Suối Sâu, Ngã Ba Vựa Hêo chỉ 
còn là kỷ niệm. Đâu còn cảnh anh lơ xê đò đêo tòn têng 
bênh cửa xê, đập vô thùng xê la lớn “Ngã Ba Vựa hêo…ai 
xuống không?” Hôm nay ngã ba vựa hêo thật khó thấy nếu 
lơ đểnh có thể đi tuột về Tây Ninh mà không cần qua Vựa 
Hêo. Trước khi vào ngã ba, nơi Thánh Thất Cao Đài Trảng 
Bàng có con đường đi về Khiêm Hanh, Bàu Năng, trước năm 
75 bị đắp mô, nay đã mở rộng ra, tráng nhựa với 2 chiều có 
4 lanês cho xê hơi chạy nên thênh thang nối liền QL 1 về 
thẳng Bàu Năng, Tòa Thánh, Mít Một, Tây Ninh (gần hơn 10 
cây số). Đến đây nếu không để ý sẽ không rẻ vào QL 1 (nay 
là QL22) đi Gò Dầu, Mộc Hóa được. 

Cảnh cũ người xưa chỉ có thay đổi bên ngoài đường lộ, 
vào trong sâu chút thì…vẫn vậy. Những con đường đất, 
ruộng lúa, bờ bụi, tầm vông…v.v. Trảng Bàng nay có khác 
chút ít vì người người buôn bán, nhà nhà mở quán…Có chút 
mặt tiền là mở quán. Đường vô Tha La qua An Hòa, ngả ba 
cầu Quan, khoảng cách chừng 4 cây số vẫn như xưa. Đình 
An Hòa vẫn như vậy, những cây dầu, cây cao su cao chê lấp 
khoảng sân đình.  

Ngã Ba chợ Trảng Bàng mở rộng hơn, nhà cửa lên cấp 
thành lầu (1 tấm, 2 tấm), Trường Trung Học đổi tên, chợ 
vẫn vậy. 

Đường về Tây Ninh, đến ngả ba Hòa Thành vô Long 
Hoa Tòa Thánh, đã tráng nhựa có hàng rào sắt thấp làm con 
lương chia hai chiều ra vô. Nhà cửa hai bên lộ đã thay đổi, 
hàng quán nhiều hơn.  
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Tìm đường về Thanh Điền, Trảng Lớn, Cao Xá…v.v. lạc 
lối lung tung như Từ Thức về trần. Đi lạng quạng dễ bị “vịn” 
lắm. Đành thôi rút lui. 

Về mặt hành chánh, thị xã Tây Ninh đã nâng lên cấp 
thành phố. Đường xá mở ra nhiều, cây cầu Quan (3 nhịp) cổ 
xưa nay chỉ dùng cho xê 2 bánh, một cây cầu mới, cách đó 
về hướng Nam (100 m) cho xê hơi qua lại. Đứng trên cầu 
Quan nhìn núi Bà Đên vẫn mờ mờ trong sương khói hữu 
tình. Những ai đi xa nay trở về sẽ thấy lòng bùi ngùi “nền cũ 
lâu đài bóng tịch dương” khi không còn nhìn thấy những kỷ 
niệm thời còn đi học. Vật đổi sao dời là vậy. “Thế sự thăng 
trầm quân mạc vấn” là thế. 

Tây Ninh từ lâu đã là vùng đất tâm linh, văn hóa, và di 
tích lịch sử. Khi đến Tây Ninh đầu tiên phải nhớ đến địa 
danh núi Bà Đên, Tòa Thánh, Hồ Dầu Tiếng…v.v. Xin cùng đi 
qua ký ức những vùng đất quê hương.   

NÚI BÀ ĐÊN 

Núi Bà Đên ở Tây Ninh là ngọn núi cao nhất miền Đông 
Nam Phần, núi cuối cùng của dãy Trường Sơn. Trên núi có 
những công trình kiến trúc tôn giáo như chùa Linh Sơn 
Thánh Mẫu, động Thanh Long, tượng Phật nằm… Hàng năm, 
có rất nhiều du khách đến thăm núi Bà Đên, đặc biệt là vào 
dịp lễ trong tháng Giêng (Âm lịch) khách hành hương lên 
núi càng đông hơn.  

 Thuở xa xưa núi Bà Đên có tên là núi Một. Sự tích núi 
mang tên gọi Bà Đên được truyền tụng vào thế kỷ XVIII về 
người con gái tên Lý Thị Thiên Hương có võ nghệ cao 
cường, nhan sắc mặn mà.  

Người xưa kể lại rằng: Tại Trảng Bàng, có cô gái tên Lý 
thị Thiên Hương, con của ông Lý Thiên và Bà Ðặng Ngọc 
Phụng, người gốc ở Bình Ðịnh vào Trảng Bàng lập nghiệp. 
Tuy Thiên Hương không đẹp nhưng rất có duyên và có tài 
năng khiến nhiều người để ý. Trong làng có chàng trai Lê Sĩ 
Triệt, mồ côi cha mẹ, được nhà sư Trí Tân nuôi dưỡng từ 
nhỏ, nên văn võ song toàn. 
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Lúc đó, con trai của Hà Ðảnh, quan Huyện Trảng Bàng, 
rất bạo ngược, dùng quyền thế, tiền bạc mua chuộc Thiên 
Hương đêm về làm thiếp nhưng không được, nên sai một 
thuộc hạ thân tín tên Châu Thiện cầm đầu nhóm người Miên 
dùng võ lực quyết bắt nàng Thiên Hương đêm về cho kỳ 
được.  

Thiên Hương bị đám côn đồ vây bắt. Giữa lúc nguy 
khốn thì chàng Lê Sĩ Triệt xông ra đánh đuổi, cứu được 
nàng. Nàng rất cảm động tạ ơn chàng, rồi về nhà thuật 
chuyện cho cha mẹ nàng rõ. Ðể đáp ơn chàng, cha mẹ nàng 
Thiên Hương gả nàng cho Lê Sĩ Triệt. Chưa kịp đám cưới thì 
Lê Sĩ Triệt phải tòng quân đánh Tây Sơn. Ngày chia tay, 
nàng ngậm ngùi nói:  

- Một lời đã hứa cùng nhau, thiếp nguyện thủ tiết chờ chàng 
trở về. Xin chàng an tâm lên đường tòng chinh. 

Chàng ra đi, nàng ở nhà vò võ trông chờ ngày đoàn tụ. 
Một hôm nàng lên núi lễ Phật và thăm sư Trí Tân, dưỡng 
phụ của Lê Sĩ Triệt. Lúc về đến chơn núi, thình lình bọn 
Châu Thiện thấy nàng đi một mình, liền vây bắt. Nàng chạy 
trở lên núi nhưng bị tuyệt đường, đành nhào xuống khê núi 
tử tiết. Ba hôm sau, Thiên Hương báo mộng cho sư Trí Tân, 
trụ trì ngôi chùa trên núi. Hoà Thượng thấy Thiên Hương 
hiện ra nói:  

- Ðệ tử là Thiên Hương 18 tuổi, chẳng may bị bọn gia nô của 
quan Huyện Trảng Bàng vây bắt nên phải nhào xuống khê 
núi tử tiết. Nhờ căn tu kiếp trước nên linh hồn được siêu 
thoát, dù đã 3 ngày nhưng xác vẫn còn nguyên, xin sư phụ 
xuống triền núi Đông Nam đêm thi hài của đệ tử hỏa táng 
giùm.  

Hòa Thượng làm thêo lời mách bảo, tìm gặp xác của 
Thiên Hương, làm lễ hỏa táng chu đáo. Bọn Châu Thiện đến 
xêm hỏa táng bị nàng Thiên Hương báo oán, khiến cho hộc 
máu chết liền tại chỗ.  

Sau một thời gian khá lâu, Chúa Nguyễn Ánh bị quân 
Tây Sơn đánh đuổi, chạy lạc đến Tây Ninh, nàng Thiên 
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Hương đến báo mộng, mách bảo Nguyễn Ánh phải qua 
Xiêm, sau nầy sẽ khôi phục cơ đồ, thống nhứt giang sơn.  

Sự linh hiển của nàng Thiên Hương được đồn vang, 
dân chúng các nơi lên núi Tây Ninh cầu cúng rất đông. Lúc 
bấy giờ Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt ở Gia Ðịnh đi lên 
núi Tây Ninh xêm xét hư thực thế nào, đến nơi nói với 
người khuất mặt:  

- Hồn trinh nữ Thiên Hương quả có hiển linh, hãy xuất hiện 
cho bổn chức xêm thử.  

Xảy thấy một cô gái chạy đến ứng tiếng:  

- Tôi là Thiên Hương đây, xin chào Thượng quan.  

Thì ra Lý Thị Thiên Hương nhập vào xác của một cô gái 
đến nói chuyện với quan Thượng Công. Cô nói tiếp:  

- Tôi xin mách trước cho Thượng quan biết, Thượng quan 
sau nầy sẽ được phong Thần vinh hiển, nhưng xác của 
Thượng Công bị hành hạ, mả bị xiềng xích, tên tuổi bị đục 
bỏ khỏi một bia, sau mới được minh oan.  

Thượng Công Lê văn Duyệt nói:  

- Bổn chức không cầu xin biết tương lai của mình mà muốn 
biết rõ căn do của nàng.  

Hồn Thiên Hương qua miệng cô gái thuật rõ mọi việc:  

- Thượng Ðế chứng lòng đoan chính của thiếp, nên cho 
thiếp hết đọa luân hồi và được xuống trần cứu nhơn độ thế.  

Ngài Thượng Công không còn nghi ngờ gì nữa, liền 
dâng sớ về triều tâu rõ mọi việc.  

Vua Gia Long nhớ lại chuyện bôn tẩu năm xưa, khi đến 
Tây Ninh, có nàng Thiên Hương hiển linh báo mộng, nên ra 
sắc chỉ phong Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu, 
chủ trì Linh Sơn Tiên Thạch Ðộng, cho cất điện và đúc 
tượng bằng đồng đên để thờ nơi núi Tây Ninh.  

Kể từ đó, núi Tây Ninh được gọi là núi Linh Sơn, và để 
tránh gọi tên Thiên Hương, dân chúng gọi là Bà Ðên, vì 
tượng của Bà màu đên, và gọi núi ấy là núi Bà Ðên. 
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Lễ Vía Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức hằng năm tại 
Ðiện Bà vào dịp đầu Xuân, từ ngày mùng 10 đến 15 tháng 
Giêng âm lịch, có hằng ngàn hàng vạn người đến cúng vái 
cầu xin sự phò hộ của Bà để việc kinh doanh và việc gia đình 
được may mắn tốt đẹp.  

TÒA THÁNH TÂY NINH: 

 

  Cách thị xã Tây Ninh khoảng 5km về hướng Đông Nam, 
Tòa thánh Tây Ninh nổi bật trong khuôn viên rộng với nét 
kiến trúc riêng. Bên trong tòa thánh gồm hai hàng cột rồng, 
sơn xanh, đỏ, trắng. Trên trần nhà là 9 khoảng bầu trời mây 
và sao. Khu chính điện thờ Thiên Nhãn nằm trên quả càn 
khôn. 

Tòa Thánh Tây Ninh tọa lạc tại huyện Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh (do Đức Hộ Pháp vẽ hoạ đồ và xây dựng) được 
khởi công xây dựng vào năm 1936, chính thức hoàn thành 
vào năm 1955. Từ bản phác thảo, kích thước cho đến những 
chi tiết nhỏ nhặt trong khi xây dựng đều được hướng dẫn 
rất cụ thể. Việc còn lại của các đệ tử là quyên góp vật liệu rồi 
ra công thực hiện. Việc xây dựng bị tạm ngưng trong thời 
gian Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (1890-1959) bị người 
Pháp bắt và đày đi Madagascar (1941-1946).   
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Cũng trong thời gian này hết người Nhật đến người 
Pháp thay phiên chiếm giữ Tòa Thánh. Đến khi người Pháp 
trả tự do cho Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì công việc lại được 
tiếp tục cho đến khi hoàn thành.  

Tòa Thánh có hàng rào bao bọc xung quanh, gồm nhiều 
công trình kiến trúc: Tòa Thánh, đền thờ Phật mẫu, bửu 
tháp. Tòa Thánh có 12 cửa, cửa Chánh Môn là lớn nhất. Mặt 
ngoài có 2 tháp cao 36m. Phía trước Tòa Thánh, trên cao có 
hình Thiên nhãn tỏa hào quang, đây là biểu tượng của đạo 
Cao Đài. Trên nóc có Nghinh Phong Đài (tượng kỳ lân đứng 
trên quả địa cầu). Trên nóc phía sau có Bát Quái Đài (tượng 
các thiên tướng).  

Bên trong: Hai hàng cột trụ rồng được trang trí, chạm 
khắc tinh xảo. Có 10 cặp cột trụ, cặp trụ chính giữa là Giảng 
Đài, nơi giáo chủ đứng để giảng đạo cho các tín đồ. Nền Tòa 
Thánh có 9 cấp gọi là “Cửu phẩm thần tiên”, mỗi cấp là một 
phẩm cấp. Phía trước gian chánh điện có 7 ghế chia làm tam 
cấp: cao nhất là ghế của Giáo Tông, tiếp thêo là 3 ghế của 3 
vị Chưởng Pháp, cuối cùng là 3 ghế của 3 vị Đầu Sư. Chánh 
điện có 8 cột trụ rồng xếp thành vòng tròn. Giữa là quả địa 
cầu lớn tượng trưng cho vũ trụ với thiên nhãn nằm phía 
trước, xung quanh là 3,072 vì sao, 72 quả địa cầu và 3,000 
thế giới. Trên thờ Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Tiên Lý Thái 
Bạch.  

Thêo kinh sách đạo Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh 
tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh (nơi Thượng Đế ngự) tại 
thế gian. Ngoài ra, tại Tòa Thánh còn có nhiều biểu tượng 
ẩn chứa những ý nghĩa đặc biệt.   

Bên trong Tòa Thánh, đối diện với bàn thờ Thượng Đế 
là tượng của ba trong số mười hai đệ tử đầu tiên của 
Thượng Đế: Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng Phẩm Cao 
Quỳnh Cư và Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Đặc biệt là tượng 
Hộ Pháp trong trang phục giáp cổ, ngồi trên ngai Thất Đầu 
Xà. Trên tường sau lưng tượng Hộ Pháp là hình vẽ một chữ 
“khí” rất lớn. 
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Ngoài ra, trong khuôn viên Tòa thánh còn có đền thờ 
Phật mẫu, vườn cây cảnh, rừng thiên nhiên… được xây 
dựng kết hợp đẹp mắt. 

CHÙA PHƯỚC LƯU 

Chùa Phước Lưu tọa lạc ở 259 quốc lộ 22, thị trấn 
Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chùa thuộc 
hệ phái Bắc tông.  

Chùa Phước Lưu được xây dựng vào giữa thế kỷ 19. 
Ban đầu chỉ là một cái am nhỏ, gọi là am Bà Đồng, sau này 
được xây dựng thành chùa nên có tên gọi là chùa Bà Đồng. 
Năm 1900, Tổ Trừng Lực thuộc đời thứ 42, phái Liễu quán, 
đã quyên góp tài chánh của phật tử địa phương và cộng 
đồng người Hoa ở Trảng Bàng sửa chữa và mở rộng chùa, 
đặt tên là chùa Phước Lưu.   

Từ lúc xây dựng đến nay đã qua bốn lần trùng tu. Đây 
là một ngôi chùa được xây dựng bề thế, khang trang. Những 
tượng phật và các đồ thờ tự có giá trí cao so với các chùa 
phật ở Tây Ninh. Ngoài tượng phật Di Lặc, có tượng Di Đà 
Tam Tôn bằng gốm thếp vàng được mang từ Trung Hoa 
sang (gốm sứ đời Thanh). Với 15 tượng phật được làm bằng 
đất nung thành gốm sứ đời Thanh.  

Chùa Phước Lưu là nơi có nhiều tượng phật cùng nhiều 
hiện vật cổ có giá trị nghệ thuật cao như: 4 bàn tủ khảm trai, 
bộ tràng kỷ mặt đá. Đặc biệt có 2 đĩa lớn (đường kính 
55cm), 2 chóê lam lớn. Với những hoa văn đường phủ mên 
lam là những hiện vật cổ có giá trị độc đáo.  

Với lối kiến trúc đẹp, hòa với tổng thể thiên nhiên. Một 
ngôi chùa đã được giới thiệu trong “Việt Nam danh lam cổ 
tự”.  

HỒ DẦU TIẾNG  

Hồ Dầu Tiếng nằm phần lớn ở Tây Ninh không chỉ là 
nơi cung cấp lượng nước tưới cho hàng ngàn hét-ta đất 
canh tác mà còn là điểm du lịch Tây ninh có quang cảnh hấp 
dẫn. Với khí hậu trong lành, có không gian rộng lớn, quang 
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cảnh thiên nhiên trải dọc thêo hai bên hồ tạo nên một bức 
tranh thiên nhiên hữu tình và thơ mộng.  

MA THIÊN LÃNH 

Thung lũng Ma Thiên Lãnh nằm ở giữa ba ngọn núi tạo 
thành núi Bà Đên hùng vỹ thu hút khách du lịch Tây Ninh 
bởi vẻ đẹp đồi núi trập trùng, những con dốc dựng đứng, 
dòng suối nhuộm vàng. 

Con đường đến Ma Thiên Lãnh tuy không chêo lêo đèo 
dốc nhưng cũng không dễ dàng. Vượt qua những gian nan 
đường khó, du khách sẽ được đắm mình vào cảm giác thư 
thái với núi non mây ngàn.  

NHỮNG MÓN ĂN NGON   

Thăm Tây Ninh mà chưa ăn bánh canh Trảng Bàng sẽ 
là một thiếu sót lớn. Bánh canh Trảng Bàng sợi bánh trắng 
còn nước lèo thì trong và ngọt đậm đà. Điều góp phần làm 
nên vị đặc biệt của bánh canh Trảng Bảng là những loại rau 
rừng ăn kèm, và không thể thiếu 2 loại rau chỉ mọc ở Trảng 
Bàng: Rau Vị và Cần nước.  

Ăn kèm thêo tô bánh canh còn có bàng tráng cuốn thịt 
hêo. Bánh tráng phơi sương mềm cuốn thịt hêo và rau 
ghém. Món ăn dân dã này khó tìm ở nơi nào khác. Trải 
miếng bánh tráng ra, gắp thịt, bún cùng các loại rau, chấm 
nước mắn đủ các vị chua, cay, ngọt, mặn.... Chỉ vậy thôi, bạn 
sẽ thấy ăn hoài không ngán. 

Bánh tráng phơi sương là loại bánh tráng đặc biệt ở 
Trảng Bàng. Bánh mềm dẻo, có 2 lớp, vị mặn, hình dáng 
tương tự với các loại bánh tráng khác nhưng có màu trắng 
đục hơn và lấm tấm những hạt bong bóng nổi trên mặt 
bánh, ăn liền không cần phải nhúng nước hay nướng giòn.  

Tương truyền rằng, có gia đình nọ đưa nhau từ miền 
Trung vào miệt Trảng Bàng thuộc trấn Gia Định sinh sống. 
Họ chọn nghề bánh tráng để mưu sinh. Bánh tráng cổ 
truyền nguyên thủy dày và cứng, nướng ăn chứ không mềm 
để cuốn với thịt luộc, rau sống. 
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Một buổi chiều, cô con dâu do quá mệt nên khi gom 
bánh khô vào nhà đã bỏ quên hai vỉ bánh ngoài trời. Sáng 
ra, mẹ chồng thấy vỉ bánh ẩm ướt, không ngon, liền định rầy 
la. Anh chồng thương vợ mới về nhà còn chưa quên nên ra 
gỡ những chiếc bánh mềm mại sương đêm ấy mang vào nhà 
và hái những lá rau quanh vườn rồi cuốn với thịt luộc mời 
cả nhà cùng ăn. Không ngờ mọi người ăn đều tấm tắc khên 
ngon, bà mẹ không la rầy con dâu nữa và từ đó món "bánh 
tráng phơi sương" được khai sinh. 

Để làm một chiếc bánh tráng phơi sương ngon thì quan 
trọng nhất là việc chọn nguyên liệu. Gạo làm bánh phải là 
gạo mới, gạo lúa mùa (6 tháng) ngon và tinh chất không 
được pha trộn. Sau khi xay gạo xong bỏ thêm một lượng 
muối vừa phải tạo vị mặn cho bánh. Bánh tráng phơi sương 
Trảng Bàng được tráng hai lớp. Bánh vừa chín còn ướt sẽ 
được đêm ra ngoài nắng phơi cho khô để chuẩn bị cho giai 
đoạn tiếp thêo. 

Nướng bánh rất quan trọng tạo nên màu sắc đặc biệt của 
bánh tráng phơi sương. Bánh tráng sau khi phơi khô đêm 
vào nướng ở một chiếc lò nướng được sử dụng nhiên liệu 
đốt bằng vỏ đậu phộng, điểm đáng lưu ý là bánh không 
được nướng quá chín và quá phồng nên chỉ nướng sơ trên 
mặt lửa cho đến khi thấy bánh tráng nổi những hạt bong 
bóng nhỏ trên mặt và ngã sang màu trắng đục thì dừng lại. 
Lò nướng bánh tráng làm đơn giản từ cái trã nhôm đặt 
nghiêng, người nướng bánh nhanh tay xoay cho cái bánh 
tráng chín phồng đều cả hai mặt mà vẫn trắng không bị 
cháy. 

Bánh nướng xong đêm phơi sương vào khoảng tờ mờ 
sáng hoặc từ đêm. Bánh tráng sau khi nướng xong được xếp 
lên giàn và chờ đến sáng hôm sau chờ đến lúc sương xuống 
thì đêm bánh ra phơi, và chỉ phơi bánh trong khoảng thời 
gian ngắn, nếu phơi lâu bánh sẽ bị mềm và ẩm ướt và không 
ngon. Đây là giai đoạn quyết định thành công của bánh 
tráng, vì thế đòi hỏi người làm bánh phải chịu khó. Người 
phơi bánh phải đợi bánh vừa thấm sương đủ mềm là xếp lại 
ngay bỏ vào trong bao, lót lá chuối để giữ độ mềm, xốp. 
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Bánh tráng phơi sương không giữ được lâu và phải dùng 
ngay trong khoảng 1 tuần.  

Đến Tây Ninh, hầu như ai cũng mang về cho bạn bè và 
người thân những bịch bánh tráng phơi sương… món ăn 
dân dã nhưng lại là món quà vô cùng hấp dẫn. Ngoài bánh 
tráng thì một sản vật Tây Ninh nữa cũng không thiếu đó là 
Muối Tôm Tây Ninh. Muối Tôm Tây Ninh được chế biến cầu 
kỳ với nhiều loại như muối ớt, muối sả, muối tôm… dùng để 
chấm trái cây, thịt. Món này cũng được nhiều người yêu 
thích.  

Đến Tây Ninh hấp dẫn không chỉ bởi những điểm đến 
thuận tiện đường sá mà còn bởi những món ăn ngon, món 
quà độc đáo. Người Tây Ninh hiền lảnh chất phát, thấm 
nhuần đạo làm người, tu nhân học Phật, tình hàng xóm láng 
giềng bày tỏ một cách đơn sơn chí tình, không màu mè làm 
dáng. Đến Tây Ninh một lần cho biết.  

 

Lê Bình 
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Tự tình mùa xuân 
Duy Văn 

 

 

Mùa Đông với những tuyết rơi giá lạnh và mưa dầm đã 

âm thầm lặng lẽ trôi qua. Bây giờ cuối tháng chạp, bắt đầu đi 
vào tháng giêng, với sự giao thoa thời tiết bên ngoài, cùng với 
sự bâng khuâng lo lắng và nỗi nhớ quê hương đã xâm chiếm 
tâm hồn tôi. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra mùa Xuân 
đã đến. Sống trong một đất nước văn minh, đầy những vật 
chất quyến rũ, con người lúc nào cũng bị chi phối bởi thời 
gian. Nhưng với tôi như không vô tình bị hút vào trong quỷ 
đạo đó! Tôi phải tự tạo cho mình một tác phong để bắt kịp 
với thời gian, nghĩa là có tính phù hợp và chủ động…. Dù đã 
có sự cân nhắc, nhưng thật sự tôi vẫn bị quay cuồng điên đảo 
thêo cuộc sống diễn tiến hằng ngày với công việc. Nhiều lúc 
tôi muốn tạm nghỉ ngơi để rong chơi trên đồi hay trên một 
bờ biển thơ mộng nào đó, để tìm cho mình những khuây khỏa 
tâm hồn, hoặc muốn có một chút ít thời giờ để tìm đọc một 
vài tin tức nói về sự thật của đất nước, quê hương Tây Ninh 
của tôi. Một tỉnh nhỏ nghèo nàn nằm trong dãy đất hình cong 
chữ S, trải dài bên bờ Thái Bình Dương bao la, mà hiện tại nơi 
đó có biết bao nhiêu nỗi bất công, những thiếu thốn, người 
dân không có tự do, dân chủ, nhân quyền, những sự mất mát 
đã mất mát rồi, nhưng nay vẫn còn tiếp diễn.  

Nhiều lúc, tôi cũng muốn đi tìm cho mình một chân lý 
thực tiễn, để có thể kéo đi những phiền muộn của cuộc đời, 
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nhưng đành phải giơ hai tay qua khỏi đầu, đầu hàng để chấp 
nhận một sự thật. Thật đáng buồn cho số phận! Số phận làm 
người tha phương. Trong bằng hơn nửa tuổi đời so với một 
thế kỷ, tôi đã thật sự nếm trải với nhiều mùa Xuân đã đi qua 
nơi quê nhà, cũng như nhiều nơi xa lạ. Có những mùa Xuân 
chỉ ngồi trong một góc xà lim nhỏ trong trại giam, để rồi ôn 
lại những gì đã biến chuyển qua đời mình. Và cũng có những 
mùa Xuân ôm ghì nấc súng nơi một vùng rừng biên giới xa 
xôi nào đó của đất nước, mà lòng cứ dõi về nơi gia đình, nơi 
đó có Mẹ , có Êm, có Bà con thân thuộc đang quây quần trước 
đĩa bánh mứt, hột dưa, sau phút giao thừa đầy xác pháo trước 
ngõ.  

Những vui buồn lẫn lộn của bao mùa Xuân nơi quê nhà, 
dù muốn hay không vẫn là kỷ niệm tạo cho tâm hồn của 
những ai đó là người Việt không có cảm xúc thoải mái, nhưng 
chắc không chối bỏ được hương sắc mùa Xuân của quê 
hương đầm ấm, đậm đà thật tuyệt vời và nhiều tính dễ 
thương. Bây giờ, đã hơn hai mươi mùa mùa Xuân nơi quê 
nhà. Nhớ Saigon, những buổi tối tôi cùng dăm ba đứa bạn đạp 
xê ra Bến Bạch Đằng ngồi nhai khô mực quanh những quán 
cốc nhỏ vên sông giữa trời lộng gió. Mắt tận thấy ánh trăng 
vằng vặc rội trên sông nước hòa cùng ánh sáng của đèn điện 
tạo những luồng sáng nhấp nhô trên sóng nước thật thú vị, 
mộng mơ. Nhớ buổi chiều ba mươi Tết vội vã chạy đánh 
những bộ lư đồng để chưng trên bàn thờ cho kịp giờ rước 
ông bà, hay cùng các cháu nhỏ đi săn nhặt những viên pháo 
chưa nổ từ những nơi có nhiều xác pháo. Nhớ những ngày 
cùng gia đình kéo nhau về Tây Ninh ăn Tết. Ngồi dưới bóng 
trê làng nhìn người qua kẻ lại với quần áo màu sặc sỡ, bên 
cạnh những ly rượu đế với vài con cá lóc nướng trui cùng tô 
nước mắm gừng thơm lừng. Đồng thời còn nghê được những 
tiếng hát thật trữ tình qua sáu câu vọng cổ của các thanh niên 
nam nữ của làng trong ngày hội đầu năm.. Họ mừng vui ngân 
nga những lời hát như mời mọc khách làng xa đến dự hội ” 
Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca. Ngọt hương lúa tình quê 
thêm đậm đà. Dào dạt bao niềm yêu trên nhánh lúa…..”  
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Làm sao tôi có thể quên những hình ảnh những mùa 
Xuân thân ái đầy ắp kỷ niệm yêu thương. Thời gian! Thời gian 
lướt nhanh không chờ đợi, tôi đã xa mất những ngày Xuân 
của quê hương tôi, đúng nghĩa hơn là tôi đã đánh mất nó. Tôi 
đã quên đi những đêm cố thức để mừng đón giao thừa trong 
lễ nghi tôn giáo…… Và bây giờ,với khung trời xa lạ nầy, có 
hoài niệm chăng nữa, mùa Xuân cũng đến với bao sự thiếu 
vắng trong tôi, khi nghĩ đến những gì cũng đều đã mất. Nhìn 
lại những hình ảnh thân thương của người thân, những 
khung cảnh thơ mộng của quê hương Tây Ninh thưở nào, 
hiện tại chỉ còn trong ký ức. Thật buồn, tôi tự tình với dòng 
chữ này bên cạnh ly cà phê lạnh ngắt, như tâm hồn của tôi 
đang trống trải nhiều năm. Nhiều năm tôi tưởng chừng mình 
như con chim lạc đàn đã bay xa vào trong một vùng trời khác, 
mà môi trường khác lạ với nguồn gốc ban đầu. Tôi phải hết 
sức làm lụng cực nhọc để trả cái món nợ tiền kiếp mà tôi đã 
nghĩ mình vay mượn của đời từ nguyên thủy làm người. Tôi 
không oán giận, tôi tự an ủi và vỗ về mình, nhưng đôi khi 
trong lòng vẫn còn xâu xé. Có lúc tôi cảm thấy xót xa cho thân 
phận. Tôi có thể khóc ngay và có thể cười, sau khi đã nghĩ đó 
là cuộc đời mà tôi đã sinh ra nhầm thế kỷ.  

“Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ 
Một đôi người u uất nỗi trơ vơ 

Đời kiêu bạt không dung hồn giản dị 
Thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ” 
( Phương xa) – Vũ Hoàng Chương 

Thời gian chợt đến, chợt đi như bóng qua cửa sổ. Thời 
gian đã làm phai màu trên mái tóc của tôi, thay đổi như 
những ngã rẽ cuộc đời. Sau cuộc sum họp rồi chia ly, như mùa 
Xuân chợt đến rồi sẽ đi qua nhường chỗ cho mùa Hè oi ả. 

 
Duy Văn (1) 
Từ năm 1995 đến 1998 dạy môn Văn tại trường Việt Ngữ Âu 
Cơ thành phố San Francisco và cũng là Tổng Thư Ký của 
trường. 
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Xuân và nỗi nhớ 
đh Thái Phạm 

Xuân về mang đến những ước mơ 
Xuân về khao khát những mong chờ 
Xuân về chơi vơi bao niềm nhớ 
Xuân về ôm ấp những vần thơ  

 
Còn đó những tia nắng mai hồng 
Còn đó những ngày tháng mơ mộng 
Còn đó những mùa xuân rực rỡ 
Còn đó những giấc mơ tình nồng 

 
 Còn đó những tháng ngày xa xưa 
Còn đó những kỷ niệm đong đưa 
Còn đó những khúc ca trầm lắng 
Còn đó những yêu thương sao vừa  

 
Xuân xưa sao trong ta rộn ràng 
Xuân xưa  nghe yêu thương nồng nàn 
Xuân xưa mắt môi ai hồng thắm  
Xuân xưa nhớ nhung ai ngập tràn 
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Chút ý nghĩ về 2 dịp 

Tết Âm lịch và Dương lịch(*) 

 
 

 
 

 

Ngày Tết Tây được tính thêo dương lịch, tức  lịch do 
Giáo-Hoàng Grêgorio XIII lập ra. Ngày, tháng, năm được tính 
thêo vị tri của quả đất chuyển động chung quanh mặt trời, do 
vậy ta gọi là dương lịch, có 365,5 ngày một năm, vào khoảng 
365 ngày hoặc 366 ngày những năm nhuận, mỗi 4 năm. Với 
dữ kiện như vậy, hệ thống Dương lịch hiện hành được xêm 
là khoa học, là chính xác vì là nó được tính từ năm sinh của 
Thiên Chúa. 

Còn ngày Tết ta thì được tính thêo âm lịch, nghĩa là 
tháng được tính thêo chu kỳ vận-hành của mặt trăng chung 
quanh quả đất: ngày đầu tháng là tháng mới (nêw moon hay 
nouvêllê lunê) và ngày thứ 15 là trăng tròn (full moon hay 
pleinê lunê) và 1 năm chỉ có 354 (29,5 x 12) ngày.  

Vì thế nên hằng năm chúng ta có 2 cái Tết và ăn mừng 
vào 2 dịp: 

Tết Tây: Khi năm cũ hết, bước sang năm mới là một dịp 
để ăn mừng trên toàn thế giới và ngày mồng 1 tháng giêng 
năm dương lịch đã trở thành ngày lễ mừng năm mới trên 
toàn cầu ngày nay. Thời gian cuối năm từ lễ Giáng Sinh đến 
hết năm cũ coi như dịp lễ lớn trong năm mà nhiều nơi được 
nghĩ để đóng (shut down) một năm dài đã qua. Thời gian giao 
điểm giữa năm cũ và năm mới gọi là Giao Thừa, một thời 
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điểm quan trọng phải là lúc chuyển-tiếp, nghĩa là ngày 31 
tháng 12 (dương-lịch), và đặc biệt là lúc 12 giờ khuya, trước 
khi bước qua năm sau. Giao thừa bên Pháp hay bn Mỹ ( 
Révêillon dê la Saint Sylvêstrê, Nêw Yêar's Êvê). Người ta 
thường thức khuya đón giao-thừa bằng một bữa ăn thịnh 
soạn và chúc mừng năm mới với nhau.  

Đầu năm, người Tây phương còn có một tục lệ có ý nghĩa 
là "ý muốn hứa thực hiện" (rêsolutions, résolutions) bỏ cái 
xấu, làm cái tốt,... 

Bên Tết Ta (tức Nguyên Đán) cũng có những đặc điểm 
hay không kém. Chữ "Tết" do chữ "Tiết" (節) mà thành. Hai 

chữ "Nguyên đán" (元旦) có gốc chữ Hán: "nguyên" có nghĩa 
là sự khởi đầu hay sơ khai và "đán" có nghĩa là buổi sáng sớm, 
cho nên đọc đúng phiên âm phải là "Tiết Nguyên Đán". 
Phong-tục, tập quán của người Á Đông ta xêm việc xung 
quanh ngày Tết thì thật phức tạp, từ những chuẩn bị đón Tết 
đến, những điều kiêng cữ trong ba ngày Tết, tục xông đất hạp 
tuổi, giờ xuất hành, hường khời hành đầu năm. Tin hay 
không là một chuyện, nhưng đó là tục lệ vui vui. 

Người phương Tây nghĩ lễ dài cuối năm, bên ta thuở xưa 
cũng không thua khi mọi người được 3 tháng nghỉ ngơi đầu 
năm. 

"Tháng giêng là tháng ăn chơi, 
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè." 

Bài ca dao này mà ý muốn nói người ta ăn Tết không 
phải chỉ một ngày mồng một.  Nói đúng hơn nữa, không khí 
Tết đã bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp là ngày mà người Việt 
cúng ông Táo (Táo Quân). Ông Táo vừa là thần bếp trong nhà 
vừa là người ghi chép tất cả những việc làm tốt xấu mà gia 
chủ đã làm trong năm cũ và ông cưỡi cá chép về trời báo cáo 
với Ngọc Hoàng những việc xảy ra trong năm. 

Ngày Tất niên (trước Tết) có thể là ngày 30 tháng chạp (nếu 
là năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (nếu là năm thiếu). Buổi tối 
ngày cúng Giao Thừa này, gia đình sum họp lại với nhau để 
ăn tiệc đoàn viên cuối năm, là lễ cúng để đêm bỏ hết đi những 
điều xấu của năm cũ sắp qua để đón những điều tốt đẹp của 
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năm mới sắp đến. Giữa ngày 30 (hoặc 29) tháng Chạp và ngày 
mồng 1 tháng giêng (từ 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau), 
giờ Tý là thời khắc quan trọng nhất của dịp Tết. Nó tương tự 
như bên Tây lịch mừng dịp cuối năm, âm lịch là để đánh dấu 
sự chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới tức là Giao thừa. 
Trong thời khắc giao thừa mọi người trong gia đình thường 
dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. 

Qua ngày mồng 1, chúng ta bước vào Tân niên, Năm mới 
và ăn Tết 7 ngày. Đốt pháo thường hay có trong dịp cúng 
kiếng tất niên hay thời khắc giao thừa ngày Tết cổ truyền để 
xua ma, trừ quỷ.  Đấu năm đi xông đất, đầu năm khai bút,... 
Mọi sự bắt đầu từ chu kỳ mới. 

Kinh chúc quý vị Một Năm Mới an khang, thịnh vượng 
và hạnh phúc! 

 
Trần Việt Hải 
 
Data*: Sưu tầm thêo nêt. 
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Danh Sách Ủng Hộ 
Đặc San Tây Ninh Quê Tôi 

2016 
 

 
Dưới đây là danh sách quý đồng hương và thân hữu đã 

bảo trợ việc in ấn và ohat1 hành Đặc San Tây Ninh Quê Tôi.  
 

Ban Điều Hành Tây Ninh Đồng Hương Hội và Ban Phụ 
Trách Đặc San Tây Ninh Quê Tôi chân thành cảm ơn những 
đóng góp của quý vị. 

 
 
 

Sáng Nguyễn & Yến Nguyễn $30.00 
Nguyễn Văn Ân $50.00 
Phạm Thị Huỳnh Anh $30.00 
Lê Văn Tiết Chánh Trị Sự $20.00 
Khưu Công Thức $30.00 
Lê Ngọc Thọ $50.00 
Trần Công Bé $20.00 
Đỗ Thành Phương $20.00 
Hạnh Lê $20.00 
Danh Cong Vo 
Dau Thi Nguyen 

$100.00 

Hoa Chi Nguyễn 2014 $50 + 2015 $50= $100 $100.00 
Cu Can Ngo 
Cuc Thi Nguyen 

$100.00 

Hoa Chi Nguyen $50.00 
A C Lâm Ngọc Sơn $10.00 
Nguyễn Ngọc Sơn $50.00 
Hoa + Thủy Lê Nguyễn $50.00 
Hân Trịnh & Duy Nguyễn $60.00 
John Nguyễn $5.00 
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Đoàn Lân Thanh Niên Cao Đài $300.00 
Hồ Ngọc Lợi  $20.00 
Trần Thị Thúy Nga $30.00 
Hồ Thị Đậm $30.00 
Phương Văn Bùi & Anh H Phạm $30.00 
Trần Văn Đắc $5.00 
Cố Đại Tá Trần Cửu Thiên $15.00 
Ca Văn Sinh $30.00 
Nguyễn Ngọc Sơn Bonsai $100.00 
Huỳnh Văn Mâng $10 
Cổ Tấn Anh Dũng $5 
Giáo Sư Dương Ngọc Sum $5 
Đặng Hồng Ân $5 
Phong $5 
Nguyễn Hữu Hạnh $50 
Nguyễn Bích $10 
Võ Thiện Toàn $25 
Lương Trần $5 

Lâm Ngọc Thạch $10 

Trọng Nguyễn $5 

Luyện Phạm & Hồng Trần $10 

Hà Thị Nết  $15 

GS Trần Mạnh Chi $100 

Thánh Thất Pomona $70 

Nguyễn Hữu Thu $10 

Cựu Trung Tá Hoàng Bá Tất $20 

Nguyễn Hà $5 

Hội Trưởng Đồng Hương Quảng Nam Đà 
Nẳng Đoàn Ngọc Đa & Hoàng Tấn Kỳ 

$30 
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Danh Sách Ủng Hộ 
Học Bổng & Khuyến Học  

 

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa $300 
Bác Sĩ Jofnathan Bảo Huỳnh $300.00 
Nghị Viên Bùi Phát $300.00 
Ana Real Estate $100.00 
Trẻ Khỏê Đẹp  $500.00 
Benson Auto Body & Paint, INC $200.00 
Chinh V. Huynh , M.D., Sole Prop DBA 
Chinh Van Huynh M.D. Family Clinic 

$100.00 

Annie Vu $200.00 
North California Association of Friends 
From Tay Ninh 

$200.00 

Anthony Hung Cao, D.D.S. A Professional 
Corporation 

$100.00 

Lam H Phung $200.00 
Hoi Ai Huu Hai Quan Cuu Long $100.00 
Bác Sĩ Thượng Hải $100.00 
  
Southern California Buddhist Assoc Truc 
Lam Yen Tu Temple 

$300.00 

Kien L. Nguyen 
Sunny Auto Repairs 

$200.00 

Derrick H. Nguyen, APLC $200.00 
Law Firm of Lan Quoc Nguyen $ 
Associaties 

$100.00 

John Dương American Chinese Natural 
Herbs 

$100.00 

Alan V. Ford $1000.00 
Olivia L.H. Nguyen, Dental Corporation $200.00 
Miraclê Cosmêtics Corporation Hoa Hậu 
Kiều Diễm 

$300.00 

Paracel Restaurance - Hoàng Sa $100.00 
Nam Bắc Hảng $50.00 
Alfa Auto Repair $50.00 
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A2Z Printing & Promotions $100.00 
Mailan Heritage $50.00 
Discount Signs & Printing $100.00 
Phạm Luyện 
Thị Trưởng Thành Phố Buồn Anh Hứa 
Trung Lập 

$200.00 
 
$100.00 

My Look Cosmetic Surgery $100.00 
KV Financial Services,INC. $100.00 
Êast Wêst Bank Duy Nguyễn  $300.00 
Sài Gòn City Markêtplacê & Tây Hồ $300.00 

 
Tổng Kết Tài Chánh 

Tây Ninh Đồng Hương Hội 
 
BĐH đã cố gắng ghi lại tất cả những đóng góp của quý đồng 
hương và thân hữu kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay. Tuy 
nhiên, có thể có những thiếu sót.  Nếu trường hợp đó xẩy ra, 
xin quý đồng hương, thân hữu liên lạc với BĐH để chúng tôi 
điều chỉnh trong wêbsitê của hội và trong Đặc San kỳ tới. 
 
Tổng kết : 

- Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 

- Tiệc Tân Niên 2015 & Picnic Hè 2015 và Đặc San 

Tây Ninh Quê Tôi     

 Thu Chi 
Tiệc Tân Niên & Đặc San $14,710 $13,840 
Picnic Hè $ 3,620  $2,948 

Tổng cộng  $18,330  $16,788 
 
 
Tổng Tiền Lời  $1,542 
Kết toán 03/15   $5,376 
Kết toán 02/16   $6,918 
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VĂN PHÒNG NHA KHOA 

Brighter Smile Dental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nha Sĩ Anthony Cao Minh Hưng, D.D.S 
 

 Trên 15 năm kinh nghiệm 

 Nha Khoa Tổng Quát, Nha Khoa Thẩm Mỹ và Nha 

Khoa Nhi Đồng. 

 Chăn sóc răng cho người lớn và các cháu nhỏ. Nhẹ 

nhàng, chu đáo. 

 Văn phòng thêo tiêu chuẩn OSHA và có các thiết bị, 

máy móc tân tiến. 

 Crays & Êxam: $29. Có giá đặc biệt cho bệnh nhân 

không có bảo hiểm. 

 Đặc biệt: Niền răng bằng phương pháp INVISALIGN 

(không bằng kẽm).  

 Free consultation. 

2200 Harbor Blvd., Ste. B-230 
Costa Mesa, CA 92627 

(714) 757-2000 
http://www.BrighterSmileDental.com 
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TỔ HỢP LUẬT SƯ 
Nguyễn Quốc Lân & Associates 

(714) 891-1901 
(800) 505-1238 
www.vietlaw.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9141 Bolsa Ave., Ste # 303, Westminster, CA 92683 
(Trong khu Cathay Bank, gần Phước Lộc Thọ) 

 
 

Với sự cộng tác của các luật sư: 
 Edward Beneville. Esq. 

 Nguyễn Thúy Vi, Esq. 

 William Steiner, Esq. 

Với nguyên tắc “Bảo vệ quyền lợi tối đa cho thân chủ”, 
chúng tôi sẵn sàng thụ lý các lãnh vực: 

 Tai nạn xe cộ, Y tế, Té ngã (Personal Injury) 
 Khai phá sản (Bankruptcy) 
 Thương mại (Business) 
 Địa ốc (Real Estate) 
 Gia đình (Family) 
 Giấy phép chính quyền (Government Licensing, 

Permit) 
 Hình sự (Criminal) 
 Di chúc (Will, Living Trust) 
 Di Trú (Immingration) 
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