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Kính thưa quí
vị
Trưởng
Thượng, Quí
Đồng Hương
Tây Ninh, và
Quí
Thân
Hữu,
Xuân
đến,
Xuân đi, Xuân
lại đến! Thời
gian trôi qua
quá
nhanh.
Xuân
Tân
Mão đã đến!
Trước tiên, chúng tôi hân hoan xin kính chúc toàn thể quý vị cùng bửu quyến một năm mới an khang và thịnh
vượng.
365 ngày qua, thế giới có rất nhiều biến động, thiên tai, lũ lụt, động đất, tràn dầu, chiến tranh, và các biến động
về chính trị cũng như cuộc khủng hoảng về kinh tếđã gây một ảnh hưởng trầm trọng trên toàn thế giới.
Hầu như ai ai trong chúng ta cũng không ít thì nhiều đều bịảnh hưởng bởi sự suy thoái về kinh tế tại Hoa Kỳ cũng
như tại các nước khác trên thế giới. Mặc dầu vậy, quý đồng hương và thân hữu Tây Ninh vẫn tiếp tục ủng hộ Tây
Ninh Đồng Hương Hội và Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Bằng chứng là quý đồng hương và thân hữu vẫn tham
dựđông đảo hai buổi họp mặt Mùa Hè và Tân Xuân do Hội tổ chức cũng nhưđã đóng góp tài chánh thật dồi dào
và bài vở thật phong phú cho quyển Đặc San Tây Ninh Quê Tôi.

Chúng tôi thành thật cám ơn quý đồng hương và thân hữu đã thể hiện một tấm lòng với “Tây Ninh”.
Là người chịu tránh nhiệm các sinh hoạt của Hội, chúng tôi cũng thành thật cám ơn các anh chị trong Ban Điều
Hành đã tận tình làm việc cũng như nhị vị cố vấn Cựu Hội Trưởng và các vị trong Hội Đồng Niên Trưởng đã giúp
đỡ Ban Điều Hành hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.
Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để Hội chúng ta vẫn tiến triển và Đặc San vẫn được phát hành hằng năm
để không phụ tấm thạnh tình và sự tin tưởng của quí vịđã giao trọng trách cho chúng tôi.
Riêng cá nhân chúng tôi thành thật cám ơn ba vị trong Ban Thực Hiện Đặc San Tây Ninh Quê Tôi, vì nếu không
có ba vị này thì quyển Đặc San năm nay có lẽ sẽ không được phát hành đúng ngày giờđã ấn định.
Chúng tôi ước mong vẫn được sự hợp tác, đóng góp và tham gia của tất cả quý đồng hương và thân hữu để chúng
ta vẫn duy trì được mối liên lạc tương thân, tương ái, và những tình cảm bằng hữu còn lại giữa đồng hương và
thân hữu của chúng ta.
Chúng tôi cũng không quên cám ơn quý đồng hương đã phụ giúp trong việc tổ chức Picnic Hè vừa qua. Nhất là
các đồng hương đã phụ giúp thức ăn và dọn dẹp.
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Một lần nữa chúng tôi xin được phép thưa cùng quý đồng hương và thân hữu: Công việc thì nhiều, nhưng sức
người có hạn, do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua nếu có những việc mà chúng tôi chưa làm hay đã làm nhưng chưa
đúng theo sự mong đợi của quý đồng hương và thân hữu thì kính xin quý đồng hương và thân hữu tha thứ và hỷ xả
bỏ qua cho.
Từ hôm Tết đến bây giờ có lẽ ai ai trong chúng ta cũng đều đã nhận được các lời chúc thật là hoa mỹ. Mặc dầu
các lời chúc có vẻ như là “sáo ngữ”, nhưng theo phong tục Việt Nam, các lời chúc ấy có lẽ không thể thiếu trong
dịp đầu năm. Do đó, một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc các vị Trưởng Thượng, quý vị trong Hội
Đồng Niên Trưởng, các thân hữu, và đồng hương, bà con cô bác một năm Tân Mão được đầy đủ sức khoẻ và bình
an trong tâm hồn. Còn các cháu lúc nào cũng vui vẻ và học hành tấn tới.
Phạm Ngọc Lân
Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội - Hoa Kỳ

Thư Chúc Tết TÂN MÃO
2011 của Châu Đạo Cao
Đài California
Kính gởi:
Chư Chức Sắc Thiên Phong,Chư tôn
Giáo Phẩm các Tôn giáo bạn,
Quí vị Lãnh Đạo các Cơ Sở Đạo, Hội Đoàn, Đoàn thể, Cơ quan, Truyền Thông, Báo Chí,
Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, quí Đồng Đạo và quí Đồng Hương,
Trong khung cảnh thiêng liêng của ngày đầu năm Tân Mão, thay mặt Châu Đạo Cao Đài
California, chúng tôi kính cẩn gởi đến chư liệt vị lời chúc năm mới: Vạn lành và thăng tiến.
Năm Canh Dần đã qua, chúng ta còn giữ lại những thành quả tốt đẹp và đồng thời buông thả
những gì không được trọn vẹn, những nỗi thất vọng … theo về với dĩ vãng.
Nay, năm mới Tân Mão đến, với nổ lực mới, với tinh thần phục vụ mới, nằm trong căn bản
Đạo Đức vững chắc… chúng ta hi vọng sẽ đạt được những ước mơ mà mình đang mong muốn.
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Trên con đường đi đến thành công, chắc chắn không sao tránh khỏi những khó khăn, những
trở lực… Ở ngoài đời cũng như trong cửa đạo đều phải chấp nhận đó như là một định luật tất
yếu. Vì thế, người tu hành đứng trước nghịch cảnh bao giờ cũng nghĩ rằng mình đang đối phó với
một cuộc thử thách, sẵn sàng bước chân vào giai đoạn nhồi nắn của cơ Thiêng Liêng để xứng
đáng làm tôi tớ của nhơn sanh trong sứ mạng Phổ Độ mà Đức Chí Tôn đã giao phó.
Do vậy, lời chúc cho nhau trong ngày đầu năm: Hãy vượt chướng ngại để bước đến thành
công cũng là lời chúc thiết thực.
Ngoài ra, song song với việc đón mừng Xuân mới, chúng ta cũng không quên cái thực trạng
thế giới hiện nay: Chiến tranh, thiên tai và thảm cảnh do con người gây nên…khiến nhơn loại lúc
nào cũng như đứng trước một hiểm họa kinh hoàng.
Để mong thoát khỏi, xin hãy cùng nhau hiệp tâm dâng lời cầu nguyện cho toàn sanh chúng
vĩnh sùng chánh giáo, giải quả tiền khiên, nghiệp chướng, hầu cộng hưởng thái bình, an cư lạc
nghiệp và lập đời Thánh Đức tại thế theo Thánh ý của Đức Chí Tôn khi khai sáng nền Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ với hồng ân Đại Ân Xá Kỳ III.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hiền Tài Phạm văn Khảm Kính chúc

Kính
thưa
quí
niên

trưởng, quí đồng hương Tây Ninh, Kính thưa quí thân hữu,
Lại một năm tha hương, một cái Tết xa Tây Ninh; chúng tôi lại được ban Điều hành Tây Ninh Đồng Hương HộiHoa Kỳ giao trọng trách thực hiện quyển đặc san Tây Ninh Quê Tôi (TNQT), Tân Mão, 2011.
Cũng như bao năm trước đây, nếu không có sựđóng góp của quí đồng hương và thân hữu về mặt tài chánh cũng
như tinh thần qua các bài viết, sáng tác thơ văn, thì quyển đặc san TNQT năm thứ 7 này không có trong tay quí vị
để làm mối dây liên lạc thân ái.
Chúng tôi chân thành tri ân tất cả quí vị.
Chúng tôi cũng nhận được lời khích lệ cùng nhiều ý kiến xây dựng của quí độc giả. Chúng tôi xin cảm ơn và ghi
nhận để học hỏi hầu quyển đặc san của chúng ta ngày càng phong phú hơn. Riêng ý kiến thành lập một trang mạng
để phổ biến bài vở cũng như sinh hoạt đồng hương Tây Ninh, chúng tôi đã chuyển đến ban Điều hành Tây Ninh
Đồng Hương Hội-Hoa Kỳ. Cá nhân chúng tôi, dầu
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có khả năng, nhưng còn bận bịu công việc sinh nhai, nên không kham nổi trọng trách này.
Quyển TNQT 2011 có sự góp mặt của 32 đồng hương và một thân hữu.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả cao niên đã không quản khó khăn của tuổi tác, viết và gởi đến chúng tôi
những câu chuyện xa xưa về quê nhà. Đây là tài liệu quí giá cho những thế hệ mai sau của chúng ta.
Chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự đóng góp của những cây viết “trẻ”, tuổi còn trên dưới 40. Tương lai của
TNQT nằm trong tay của các bạn.
TNQT năm nay đặc biệt có sự góp mặt của một thân hữu là anh Nguyễn Viết Tân, gốc Dầu Tiếng, một tác giảđoạt
giải VIỆT BÚT 2010. Xin cảm ơn lòng ưu ái của anh qua bài viết “Người Dầu Tiếng nhìn về Tây Ninh.”
Sau cùng nhưng không kém quan trọng, chúng tôi hân hoan chào đón chín đồng hương Tây Ninh lần đầu tiên đến
với TNQT: Võ thị Ngọc Diệp, Trần thị Bạch Mai, Nguyên Bông, Võ thị Minh Trang, Nguyễn thị Lạc, Ngọc Thử,
Nguyễn thị Thu An, Võ thị Thanh Chi và “Nàng dâu Tây Ninh”. Chúng tôi hy vọng độc giả TNQT sẽ hài lòng qua
những bài viết, truyện ngắn, bài thơ phảng phất con người và non nước Tây Ninh của các đồng hương này.
Kính chúc quí đồng hương Tây Ninh, quí thân hữu và quí độc giả một năm mới AN KHANG, HẠNH PHÚC.
Ban Thực Hiện ĐS-TNQT

Khấu đầu dưới
bệ Thần Táo Tây
Ninh Về đến
Thiên Đình Đệ
trình Báo Cáo.
Thần đây là Táo
Hiện ở Hoa Kỳ
Ngụ tại County
Quận Cam danh
hiệu. Một năm
bận bịu Lo liệu
làm sao Châu
Đạo nhiều
phương Đồng
hương trăm vụ
Đêm 30 Năm Cũ Từ Thiên Cung về đến Minh Tơ Thần dự lễ Năm Kỷ Sửu tiễn đưa Phút Giao Thừa đón
Canh Dần Cùng muôn dân Cung Nghinh Chư Thánh. Mở đầu thanh cảnh Cúng tế trọn năm Cử lễ ba rằm
Tam Nguơn rực rỡ.
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Phật Bà Vía Đức Phật Mẫu Vía Quan Thánh Đế Quân Vía Đức Khổng Thánh Vía Thái Thượng Lão Quân
Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Vía Đức Lý Giáo Tông Vía Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung Thế Tánh Lễ Đưa
Chư Thánh Hai Bốn Tháng Chạp Triều Thiên Vía Đức Chúa Jesus Đã hai ngàn năm giáng trần nhập thế.
Bước qua phần Nghi Lễ Của Châu Đạo Cali Lễ Đại Đạo Khai minh Bát Thập Lục niên tiền Đấng Cao Đài tá
thế. Lễ năm nay phải kể Nơi nhân thế xuất thần Vi diệu Đạo giáng trần Qua danh nhân phát biểu Giúp mọi
người nhớ hiểu Nhân quần đang nặng trĩu Những hệ lụy trần ai Đạo Cao Đài thế kỷ sáng khai Ban Ân Đức
Tam Kỳ Phổ Độ « Trễ một ngày một ngày phải khổ » Đã đến thì hoa trổ mọi nơi Tu nhứt kiếp đắc nhứt thời
Lời thánh dạy là lời khắc ghi Tà mị khởi, khởi từ nguyên thủy Khảo đảo người đắp lũy ngăn tu Đấng Thiêng
Liêng còn lắm công phu Nhơn sanh há nhàn du đạo hạnh ?

Vô ma khảo đạo bất thành CHA ban áo giáp lòng lành nguyện xin Cùng mọi người thoát khỏi vô minh
NhoTông Trị Thế hiển vinh Ơn Trời.
Tiếp Đệ Trình Thần có đôi lời Dành cho sinh hoạt dưới đời Cần tán dương khắp chốn khắp nơi Một thành
quả triển khai Cơ Đạo Đã thấy thuở nào Có đến chín người Đến giúp một tay Mà trong sốấy Có nhiều tín
ngưỡng
Đáng được tán thưởng Là Rick Regan

Được hỏi nguồn căn
Bảo : là do THƯỢNG ĐẾ
Nơi đ ây NHƯT THỂ
TAM NGŨ HIỆP NGUYÊN
Thất nguyệt Canh Dần niên
Khánh thành Thánh Thất Hương Đạo Wichita
Trên đất Mỹ Tiểu Bang Kansas
Trong khi đó ở vài nơi khác
Việc phiền lòng lác đác xảy ra Chẳng qua vì quên mất Chánh Tà
Trên trang mạng Qui Nguyên nói rõ (1)
Trở về xứ Cali rực rỡ Chốn Minh Tơ bẩm báo định kỳ Năm vừa đi sinh hoạt kể ra Nơi Thánh Thất đèn hoa
nở rộ Cầu Thiêng Liêng siêu độ các hương linh Tết Trung Thu tuổi trẻ linh đình Học Minh Đức giữ gìn
Tiếng Việt. Các hội đồng hương lễ tiết Tây Ninh đều có tham gia.(2) Sóng dậy thuở nào vùng biển cả Thân
anh hùng gởi lại cõi Hoàng Sa Tam Thập Thất niên hậu xót xa (3) Cùng khấn niệm các âm ba linh hiển. Duy
những việc Trời ban thiên hạ Tiền định cho tất cả hồng trần Vì thần đây hiểu rõ Hồng Ân Nên trong Sớ
Xin không có lời Tiểu thần phúc mệnh (4)
Sau đại sự thần xin nói đến Những chăm lo “ở tại trong nhà” (5) Mỗi một người vốn đã là ba Đồng Đạo,
Đồng Hội, Đồng Hương ta, Có việc gì mà tính chẳng ra Bếp khéo ngon trông cậy các bà Gánh khó nhọc là
Thanh Niên Đại Đạo. Xin nhắc lại năm qua một dạo Người Tây Ninh giữ mối tương giao Chọn Ngọc Lân
quốc phục bảnh bao Bầu Hội Trưởng lược thao gánh vác.(6) Tây Ninh có áng văn tải Đạo Chiêu văn chương
quí báu gần xa (7) Các Tây Ninh tạp chí điểm qua Những sự lý của đất trời vô tận. Phổ cập Đại Đạo có “Qui
Nguyên” đảm nhận Thuật chuyện đạo, đời là bổn phận Đặc San Tiễn Canh Dần Tân Mão bước sang Xin
khải tấu Đức Ngọc Hoàng ngự lãm.

Mấy lời mộc mạc Thần kính dâng lên Mong được Ơn Trên Chứng tri thành quả. Chúng dân giới hạ Lắm
chuyện xót xa Táo ở từng nhà Đã tâu đủ mục. Nay Thần xin phủ phục Lạy tạ Đấng Chí Tôn Ơn Sáng Khai
Đại Đạo trường tồn Đức Phổ Độ trần gian an thái Thần Táo Tây Ninh kính bái.
Thành Phố Westminster, Tiểu Bang California, Mỹ Quốc Ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch Năm Canh Dần
XẾP BÓ
Lời Tòa Soạn :
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Khi được Tư Mạng Táo Quân giao cho chép lại Tờ Sớ của Ngài, ĐH Xếp Bó có được Ngài cho phụ chú đôi điều :
(1) www.quinguyen.org
(2) Đây là nói về các lễ tiết của đồng hương nói chung mà ông hội trưởng TNĐHH đã tham dự:
• Lễ Tất Niên của Đền Hùng Hải Ngoại.
• Lễ Húy Nhựt của Đức Trần Hung Đạo Thánh Tổ Hải Quân
• Viá Đức Lê Tả Quân
• Lễ giỗ Chí Sĩ Phan Chu Trinh
• Lễ cúng tất niên hằng năm các vị Tướng tuẫn tiết năm 1975.
• Lễ giỗ Cố Niên trưởng THĐHH Đặng Văn Trọng
• Lễ Khánh Thành Công Viên Anh Hùng tại Little Saigon, Quận Cam
• và các buổi lễ được cử hành bởi các Hội Đồng Hương và hội đoàn : Hội Ái Hữu Bến Tre, Ái Hữu CSQG, Ái Hữu
Long Xuyên-An Giang,, Ái Hữu Nha Trang-Khánh Hòa, Hội Đồng Hương Kiên Giang...
•
(3) Đến ngày 17 tháng 1 năm 2011 (còn trong tháng Chạp Canh Dần) trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra trước
đó 37 năm.
•
(4) Phúc mệnh : Phúc trình đã thi hành mệnh lệnh. Ông Táo mượn nhóm chữ này để diễn tả ý rằng : Ngài
biết những việc lớn trong thế gian là do Trời làm, nên Ngài không bẩm báo trở lại với Ngọc Hoàng nữa.
•
(5) Táo cần đủ 7 chữ nên dùng văn chương bình dân truyền khẩu Miền Nam. Đã nói « ở trong nhà » mà còn
thêm tiếng « tại » !
•

(6) Tây Ninh Đồng Hương Hội Mỹ Quốc bầu hội trưởng đương nhiệm ngày 7 tháng 3 năm 2010

•

(7) Chiêu : là mời về (chiêu dụ). Thu thập bài vỡ từ khắp nơi giới thiệu với độc giả Tây Ninh.

MỪNG XUÂN TÂN MÃO
2011

đồng hương NGŨ CÂN tiểu bối

Đồng tâm tiễn cọp bỏ rừng sâu, Hương sắc mèo tơ giải tỏa sầu! Tây trúc
tròn duyên huynh đến trước Ninh gia bân bịu đệ về sau. Chúc anh chúc chị
luôn an lạc, Mừng bác mừng cô mãi đẹp màu. Năm cũ qua rồi, năm mới đến

Mới tinh - mạnh khỏe -sống dài lâu...

đồng
hương
Hạnh
Thảo
P.B.T

Phương trời tây, lễ Giáng sinh, Tết tây, Tết ta tiếp nối rộn ràng. Quà cáp, bao thư đỏ, lời chúc tụng. Niềm vui
chia sẻ, chân thành, ấm cúng.
Cháu nhận quà, lớn khôn thêm một tuổi. Bà nhận quà, già yếu thêm một năm. Cháu vui, bà cũng vui. Cháu
mở quà, mặt mày hớn hở. Cháu có được những gì cháu muốn. Bà mở quà, trái tim xúc động. Quà của bà đã được
gói ghém bằng lòng hiếu thảo, tình thương và sự chăm sóc ân cần của những người con đã trưởng thành dành cho
mẹ già một thời tần tảo nơi quê hương. Không cần lời ghi chú, trần tình. Chỉ cần sự cảm thông, cảm nhận trong
tâm, sâu sắc và tế nhị.
Chuyện cuối năm của bà sẻ không trọn vẹn nếu thiếu nói đến món quà của những người bạn cao niên, vong
niên của những ngày xưa thân ái. Quà của bằng hữu, của môn sinh cũng chan chứa tình cảm nồng nàn, ấm cúng,
an ủi. Đó là quà nghĩa, quà ân, quà tình cảm, quà tinh thần, những món quà vô giá sưởi ấm tâm hồn kẻ tha hương
trong cái giá lạnh xứ người, nhớ về quê xưa ấm ánh nắng, ấm tình thương.

Sự tinh tế của mối dây liên lạc hằng tâm là món quà cao quí nhất mà con người có thể đem tặng cho nhau.
Người cho và kẻ nhận đều cảm thấy an vui trong lòng, thầm lặng, tự nhiên vậy thôi. Đó phải chăng là cái nét tinh
vi của Hạnh Phúc?
VA ngày 12 tháng Giêng, năm 2011
Hạnh Thảo P.B.T.
(Thay lời tri ân)
"Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia an phúc"
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Tống cựu
năm trôi đi
... tuổi
chồng chất
... đời ngắn
lại ... vui
buồn còn đó ... ngọt ngào, cay đắng, xui hên trăm năm vẫn vậy lênh đênh dòng đời

Nghinh tân
Hạ đến ... Thu đi ... Đông lại ... Xuân về ... lòng ta nở rộđóa mai vàng rất trong sáng ... thật an lành ... ung dung
ta đón Chúa Xuân đang chờ
đồng hương Trần Anh Dũng

đồng hương
Trần Đình
Nhu
Xóm
Chợ Cũ/Ngã
Tư Tây Ninh
ngày xưa chỉ
có một đề pô
la-de
nước
ngọt của anh Lý Nghết, nằm kế bên tiệm mỳ ông Sáu Cót. Năm nào cũng vậy, gần Tết là ba tôi dặn trước vài kết
nước ngọt, đôi ba kết la-de BGI Con Cọp để trước cúng Ông Bà, sau cho anh em, con cháu thù tạt, hưởng mấy
ngày Xuân. Trễ lắm là ngày 30 Tết, chùi mấy bộ lư, lau chùi bàn thờ Ông Bà, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, anh em
chúng tôi kêu xe lôi chở la-de, nước ngọt về nhà.
Lần nào anh sáu tôi cũng kiểm soát kết la-de coi có chai "trái thơm" hay không. Nếu không thì anh đòi anh Lý
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Nghết cho bằng được. Thời ấy, người ta đồn rằng chai "trái thơm" là loại la-de ngon đặc biệt, mỗi kết chỉ có một
chai mà thôi. Chai "trái thơm" anh em chúng tôi để dành cho ba tôi "nhậu" trong mấy ngày Tết. Nói vậy chứ ba
tôi ít uống rượu, ông thích nhìn bè bạn, anh em, con cháu vui vẻ trò chuyện, ăn uống hơn. Vì vậy, chai "trái thơm"
anh em chúng tôi thường hưởng trọn.
Chai "trái thơm" anh em chúng tôi chia nhau, khề khà nói ngon hơn cả la-de 33. Bè bạn đứa nào cũng "chịu"
chai "trái thơm". Khi ấy tôi mới 15, 16 tuổi, được cho uống la-de trong mấy ngày Tết là hên lắm rồi, nên tôi cũng
hùa theo, nói la-de "trái thơm" ngon thiệt!
Vượt biên, qua Mỹ, mỗi năm Tết đến tôi nhớ quay quắt những ngày vui Xuân xưa . Ôi, cái không khí Tết ấy,
pháo nổđì đùng, áo quần mới, có tiền lì xì ăn xài, cờ bạc không ai rầy ... nay còn đâu. Tôi lại nhớ đến những buổi
anh em bè bạn cùng nhau "nhậu" la-de, nhớ chai la-de "trái thơm" Con Cọp và vẫn còn thấy nó ngon lạ lùng. Vì
vậy mà khi tôi đọc bài viết về la-de BGI của ông giáo sư Phan Văn Song đăng trên mạng, tôi thấy "hụt hẫng", như
bị té giếng.

Ông giáo sư Song trước 1975 làm việc cho hãng lade BGI, chức Chánh sở Tiếp thị (Chef du ServiceMarketing).
Ông kể rằng, vì muốn tiết kiệm tiền cho hãng nên ông nhờ một họa sĩ Việt Nam vẽ lại cái nhãn để in lên chai lade Con Cọp, thay vì đặt làm bên Pháp. Trên nhãn có hình đầu con cọp ở giữa, hai bên có hai tràng hoa houblon.
Houblon (tiếng Anh là hops) là loại hoa dùng để thêm vị nhẫn đắng vào la-de.
Giáo sư Song viết rằng: "Nhãn vẽ xong đại khái cũng tạm ổn, vì anh họa sĩ nhà chưa bao giờ nhìn thấy hoa
houblon, nên đinh ninh thấy hoa houblon giống trái thơm, cho là trái thơm, và vẽ giống trái thơm. Các ông giám
đốc
Tây cũng ba chớp
ba
nháng, kể cả anh
Chánh sở trách
nhiệm là tui, cũng
thế.
Vì thiệt tình mà
nói
thì có ông nội nào
thấy
hoa houblon tươi
đâu?
Biết là houblon
nhưng chỉ nhìn
thấy
hoa dưới dạng
khô." In xong 100
ngàn chai mới
thấy
sai, không lẽ đập
bỏ
100 ngàn chai
nên ban Giám đốc quyết định trộn chai mới vào đám chai cũ. Không ngờ "cái luật may rủi, tình cờ, thì khi ra chai
và vào thùng thì bao giờ 'trái thơm' cũng có mặt ở mỗi ngày sản xuất, mấy tay cao thủ bán hàng của hãng cứ thế
mà sắp cho mỗi thùng một chai, rất là điệu nghệ, và tuyên truyền nguyên
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tắc của hãng mỗi thùng một chai." Và rồi: "Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn gần, hãng la-de vừa sản xuất được một
thứ la-de hảo hạng, la-de Trái Thơm, một thùng chỉ một chai, để tặng các bạn hàng thứ thiệt, thứ ngon lành, thứ
chịu chơi."
Giáo sư Song xác nhận rằng la-de Quân Tiếp Vụ, lade Con Cọp thường, la-de "trái thơm" cùng một lò, cùng
công thức nhưng không ai tin, kể cả cha mẹ của ông, sá gì anh em chúng tôi khi ấy đang tuổi mới lớn, muốn học
làm người lớn, nhậu nhẹt cho ra vẻ chứđâu biết la-de nào ngon dở.
Hôm nay, tôi xin mạn phép kể lại cho vui, để bà con Tây Ninh nhớ lại những ngày Xuân xưa. Biết đâu chừng
có bà con nào đó cũng tưởng lầm, mê la-de "trái thơm" như anh em chúng tôi chăng?
Kính chúc quí đồng hương Tây Ninh một năm mới An Khang, Hạnh Phúc.
Trần Đình Nhu

Tài xế mù chữ
Một bợm nhậu không thể lái xe về nhà được vì quá xỉn. Một người bạn gọi taxi cho anh ta. Tài xế taxi hỏi:
-Anh ở số nhà bao nhiêu?
-Hỏi gì kỳ vậy cha nội - Bợm nhậu bực bội - Nó ở trên cửa chứđâu nữa!
-Nhưng anh có thể đọc cho tôi nghe không?
-Trời ơi - Bợm nhậu gào lên - Ai đời lại gặp một tài xế taxi mù chữ nè Trời!

Năm Mèo làm bánh

LƯỠI MÈO
đồng hương Lê Thị Rít
Nguyên liệu:
-130g bơ, để mềm
-120g đường trắng
-3 lòng trắng trứng (khoảng 100g)
-1 chút vani
-130g bột mỳđa dụng
- 1 chút muối.

Cách làm:
Lò nướng vặn
10 phút. Đánh
từng phần lòng
cho tiếp những
lòng trắng. Cho
đều. Cho bột
cũng được, nếu

200 độ C cho nóng khoảng
bông bơ và đường, cho từ từ
trắng trứng, đánh bông và
phần còn lại cho đến khi hết
muối và vani. Cho bột trộn
vào túi nylon, không có đui
dùng
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đui thì dùng đui sao cỡ nhỏ. Phun những đường dài khoảng 5-6cm, cách nhau khoảng 3-4cm. Nướng 12-15′ hoặc
đến khi có màu vàng rơm. Để nguội. Chúc các bạn ăn ngon miệng vào đầu năm con mèo.
Lê Thị Rít
Bà “Công-táp” Danh
Pháp Quốc, Xuân Tân Mão 2011

đồng hương
Trần
Thị
Bạch Mai

Đã
đến Tết Tây
rồi mà chưa
có
đồng
hương nào
gởi
bài
“Đón Xuân
Tân Mão, nói chuyện mèo” nên ban Thực hiện Đặc san Tây Ninh Quê Tôi gởi i-meo yêu cầu. Tôi “liều mình” tình
nguyện làm việc này. Tình nguyện xong, suy nghĩ mãi không biết mình viết gì đây. Ở bên này thì khác, chớ bên
mình nhà nào không có nuôi mèo để bắt chuột. Mèo thì có gì mà viết, không lẽ viết: “Con mèo nhà em có bốn cái
chưn, hai con mắt ...” như nhỏ bạn của tôi tả trong bài luận văn hồi tôi học lớp ba trường tiểu học Tây Ninh? Anh
tôi góp ý, biểu tìm trong kho tàng ca dao, tục ngữ xem người dân mình nói gì, nghĩ gì về mèo mà viết.
Tôi tìm được vài chục câu, xin liệt kê ra đây để quí đồng hương đọc cho vui trong mấy ngày Xuân. Tôi đọc
rồi ngẫm nghĩ, dân Việt mình thiệt thâm thúy mà cũng không kém tiếu lâm.
Giấu như mèo giấu cứt.
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Giết một con mèo cứu muôn con chuột.
Ghen chi ghen lạ ghen lùng Mèo đi bắt chuột đụng mùng cũng ghen.
Gấu ó như chó với mèo.
Hàm Luông sông sâu sóng cả, Em thương anh nhiều mà chẳng dám theo, Thương anh đâu quản hiểm nghèo,
Ngặt vì một nỗi anh đã có mèo theo sau.
Khổ qua xanh khổ qua đắng Em thương anh phải làm giấy giao kèo Lăn tay chỉđiểm mới thiệt là con mèo của
anh.
Không chó bắt mèo ăn cứt.
Mẹ chồng đối với nàng dâu Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ.
Anh em cột chèo như mèo với chó.
Mèo đàng lại gặp chó hoang, Anh đi ăn trộm gặp nàng xới khoai.
Mèo đến nhà thì khó Chó đến nhà thì sang.
Mèo khen mèo dài đuôi Chuột cậy mình nhỏ, dễ chui dễ luồn.
Mèo lành ai nỡ cắt tai Gái hư chồng để khoe tài cùng ai.

Tiếng đồn rằng bậu hò hay Ta xin đố bậu cối xay mấy niềng Cối xay mười sáu cái niềng Xin hỏi lại bậu thuyền
quyên mấy chèo Thuyền quyên mười tám cái chèo Ta xin đố bậu con mèo mấy lông Đố chi đố ngặt đố nghèo Đố
chi lại đố con mèo mấy lông? Bậu về tát cạn biển đông Thì ta sẽ đếm hết lông con mèo.
Tình ngay mà lý lại gian Mèo không ăn vụng trèo giàn làm chi.
Võng ny lông anh giăng mùng chiến Giấy kim tuyến anh gắn gối tay bèo Anh ơi anh về dưới đó bỏ con mèo lại
cho ai? Ăn như rồng cuốn Nói như rồng leo, Mần như mèo mửa.
Anh đi năm bảy dặm đèo
Mà cưới con vợ như mèo
mắc mưa.
Bước lên cầu tàu
Anh mặc áo màu
sơn nhiểu

Bước xuống cầu củi Anh mặc áo bâu thêu Hiền thê ơi ở lại Nhà Neo Anh về chốn cũ kẻo con mèo nhớ thương.
Bắt ông tơđánh sơ vài chục, Bắt bà nguyệt nếm mấy mươi hèo, Người ta năm bảy vợ theo Còn tôi đơn chiếc như
mèo cụt đuôi!
Cây tre chặt mắt, dịu quặc khó chèo Tuồng mặt như chim mèo ăn nói với ai.
Chiều chiều lo bảy lo ba Lo cau trổ muộn lo già hết duyên Còn duyên anh cưới con heo Hết
duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.
Chồng người đi ngược về xuôi Chồng tôi ngồi bếp sờđuôi con mèo.
Chồng người vác giáo săn beo Chồng em vác đũa săn mèo khắp mâm.
Chuột đi rúc rích trong rương, Anh đi cho khéo, kẻo đụng giường má hay. Má hay má hỏi đi đâu,
Con đi bắt chuột cho mèo con ăn.
Con mèo, con chuột có lông Ống tre có mắt, nồi đồng có quai.
Đó là mèo xứ ta, còn mèo xứ Âu Mỹ thì sao. Dân họ giàu, mèo của họ cũng giàu luôn. Theo mạng
www.petfoodindustry.com, thế giới tốn hết 45 tỷ bạc cho thức ăn chó mèo vào năm 2007. Mạng
www.Wikipedia.com cho biết vào năm 2008-2009 trong số 188 quốc gia trên thế giới, chỉ có 47 quốc gia có tổng
số tiền thu nhập hơn con số này. Vì vậy chắc quí đồng hương không ngạc nhiên có những cô/chú mèo triệu phú.
Theo mạng www.bankling.com những cô/chú mèo giàu nhất trên thế giới là:

•
Tinker là một chú mèo hoang thường ghé thăm bà góa phụ Margaret Layne. Bà góa phụ này mất đi để lại
một ngân khoản 226 ngàn đô la cho chú mèoTinker và một ngôi nhà trị giá 800 ngàn đô la. Tuy nhiên, Tinker sẽ
mất hết nếu chú “dại dột” đi hoang nữa.
•
Hamish, Boon, Eileen, Coco and Tuffnel, năm cô/chú mèo của tài tử Beryl Reid, hưởng gia tài là ngôi
nhà trị giá một triệu 800 ngàn đô la. Nữ tài tử này mất đi, giao cho một người bạn chăm nom năm cô/chú mèo
ngụ trong ngôi nhà này.
•
Chị mèo Lola không hưởng gia tài mà chị có một trang nhật ký trên mạng đăng các đoạn phim video sinh
hoạt hàng ngày của chị. Người chủ của chị hy vọng xin được tiền ủng hộ của giới yêu thú vật để trở thành triệu
phú. Tuy nhiên, cho đến nay chị chưa nhận được xu nào.
•
Ông độc thân David Harper ở Canada để gia tài một triệu mốt đô la cho chú mèo Red của ông. Hiện hội
thánh United Church of Canada đang lo bảo bọc chú mèo này cho đến khi chú ta qua đời.
•
Nhà triệu phú Ăng Lê Ben Rea khi sinh tiền sống biệt lập. Ông mất đi để lại gia tài 15 triệu đô la cho chú
mèo Blackie và một số cơ quan từ thiện lo cho loài mèo.
•
Bà Mary Burton là một nhạc sĩ phong cầm ở xứ Ăng Lê. Bà để lại gia tài 60 ngàn đô la cho chú mèo
Fluffy, cộng thêm các chi phí để sống thoải
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mái trong ngôi nhà của bà. Gia tài trị giá gần một triệu đô la.
• Vào thập niên 1960 hai cô/chú mèo Brownie and Hellcat được chủ là bác sĩ William Grier cho hưởng gia tài 830
ngàn đô la. Một chú mèo khác tên Charlie Chan được 250 ngàn. Brownie và Hellcat đã qua đời, nhưng con
cháu của họ vẫn còn hưởng của, giá trị hiện nay là bốn triệu mốt đô la.
Trở lại xứ ta, cụ học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần viết truyện “Dùng chó bắt chuột” cùng lời bàn trong
quyển “Cái cười của thánh nhân.” Tôi xin mạn phép chép ra đây để quí đồng hương đọc mà “ôn cố tri tân”:
Nước Tề có
rất giỏi. Nhà láng
chó hay để bắt
mua được, bảo nhà
-Con chó này

người xem tướng chó
giềng nhờ mua một con
chuột. Một năm trời mới
láng giềng:
tốt lắm.

Người láng giềng nuôi con chó ấy mấy năm mà không thấy nó bắt chuột, bèn hỏi anh xem tướng chó. Anh này
bảo:
-Con chó này tốt lắm đấy! Nhưng cái chí của nó là bắt hươu nai, cầy, cáo, chứ không muốn bắt chuột. Vậy,
phải cùm chân nó lại!
Nhà láng giềng làm y theo lời. Quả về sau, con chó hay bắt chuột.
Lời bàn:
Bài văn này ở xã hội tự do, thì có thể cười được. Ở những xã hội độc tài, chắc chắn sẽ không thể cười, mà
phải khóc to lên... mới được.
Là một con chó có tài bắt hươu, nai, cầy, cáo... mà bị "cùm chân" nên cam phận đi làm công việc bắt chuột,
quả đáng thương hại lắm rồi! Nhưng, không ai "cùm chân" mình cả, mà lại tự ý "cùm chân", chịu nhận lãnh vai
trò bị "cùm chân" để được vinh hoa phú quý, thì thật không biết nên cười hay nên khóc?
Kính chúc quí đồng hương một năm mới an vui.
Trần Thị Bạch Mai
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Những điều chưa biết về

MÈO
đồng hương Võ Lê Thu

Mèo là vật nuôi hiền hòa, gần gũi, thân thiện với con người, đặc biệt ởđô thị. Tuy nhiên có thể quí đồng hương
đã biết hoặc chưa biết những điều thú vị về mèo như sau:
1.
2.
3.

Mèo tam thể (ba màu: đen, vàng, trắng): Trên 90% là mèo cái.
Mèo con mới sinh muốn biết đực hay cái, hãy vạch đuôi ngược lên quan sát: Nếu có 2 chấm (1 lỗ hậu
môn+âm hộ) là mèo cái, 3 chấm (1 hậu môn+1 bìu dịch hoàn+1 đầu dương vật) là mèo đực.
Mèo toàn bộ

lông mầu trắng, cả hai mắt
đều mầu xanh da trời: trên 80%
bịđiếc bẩm sinh. Bạn muốn
thử, hãy bất ngờ vỗ tay gần
tai mèo sẽ không thấy có
phản ứng, gọi cho ăn không
biết.Tính tình rất hiền lành, không muốn tiếp xúc với các con vật khác
hoặc chỗđông người. Phản ứng không linh hoạt, dễ bị tai nạn xe cộ nếu để mèo chạy qua đường giao thông.

4. Giống như loài sư tử, mèo cũng có bản năng "Chúa Sơn Lâm" một mình thống trị thiên hạ. Mèo đực ( mèo Bố
)
trong điều kiện nuôi, giao phối tự nhiên thường truy tìm các ổ mèo con của mình để tiêu diệt, ăn thịt tất cả các
con đực ... chỉ là con đực!!! Hãy cảnh giác với các bậc "Cha Tặc" này. Để bảo vệ các con của mình, con mẹ rất
cảnh giác với bạn tình của mình. Dân gian có câu "Dữ như sư tử cái." Mèo cũng cùng họ với hổ báo, sư tử.
5. Mèo thường "giấu" kỹ và kín đáo các chất thải: phân, nước tiểu. Dân gian cũng có câu "Giấu như mèo giấu
c..." Đặc điểm này rất tiện lợi cho việc tập toilet đúng chỗ, vệ sinh. Ngược lại, cẩn thận kẻo mèo "bậy" ở
trong tủ quần áo đấy. Thị trường có bán CATSAN là chất khử mùi cho mèo toilet rất tốt.
6. Mèo thường

nằm sát vào người bạn, bạn
nghe thấy tiếng "grù..grù.." phát
ra. Đó là biểu hiện một con
mèo khoẻ mạnh, rất sung sướng,
hạnh phúc, muốn được chủ
âu yếm. Ban đêm nhiều chủ
mèo rất sợ tiếng động này, thường
hất, ném mèo ra khỏi giường làm
cho mèo mất hứng. Nếu vậy,
bạn có thể chưa hiểu và quý mèo
của bạn lắm.
7. Các "cuộc tình", giao phối của mèo thật sự không êm ả chút nào. Lúc đầu là cả một cuộc "giao chiến" tàn khốc.
Nhiều anh chàng về nhà xây xát, mệt mỏi như xác không hồn. Nhất là ngôn ngữ "gợi tình"của mèo vào ban đêm
thì thật "dễ sợ", không khác gì tiếng gào thét của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, đói rét.
Võ Lê Thu
Sưu tầm trên mạng
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Lại
thêm một
Tết
ly
hương. Tết
năm nay là
cái Tết thứ
30 của tôi
ở
xứ
người. Khi
tôi
viết
những
dòng này
,Việt Nam
mình
đã
vào xuân,
còn
Minnesota lạnh lẽo, nơi tôi cư ngụ, đang giữa Đông. Giao thừa, 12 giờ khuya Việt nam lại là 12 giờ trưa ởđây. Bao
năm qua tôi thường đón giao thừa ở cafeteria trong sở, hoặc trong một quán ăn nào đó chỉ để lòng mình dâng trào
nỗi nhớ quê khi nhìn cảnh vật lạnh lẽo bên ngoài. Có nhiều năm tuyết rơi phủ trắng cành thông làm tôi có ước mơ
tuyết màu vàng để rồi tôi tưởng tượng những cành thông là những cành mai, để cho những cái Tết ở xứ người của
tôi có thêm được một chút ý nghĩa.
Một người bạn Mỹ của tôi nói: “Sướng thật! Bạn có đến hai cái Tết.” Tôi cười cười như đồng ý. Song, trong
lòng tôi lại nói thầm: “Có sướng gì đâu, Tết ởđây nhớ bên nhà thấy mồ.”
“Bên nhà” là cách nói của những người Việt xa xứ nói về quê hương mình. Nó có vẻ gần nhưng lại xa, nhất
là trong mùa Tết. Ởđây ít có ai đón Tết cho đúng nghĩa.

Trước hay sau Tết vài ngày, một nhóm nhỏ nào đó tổ chức ăn Tết cuối tuần. Nhậu nhẹt, tán gẫu, hoặc là karaoke
như những lần họp mặt bình thường. Cũng có nhóm khác lớn hơn, năm bảy chục hoặc trăm người sẽ tụ họp nhau
ăn Tết, có ca sĩ từ Cali đến trình diễn, có bánh Tét, bánh chưng, có múa lân. Nghe như to tát lắm, nhưng chỉ sau
vài tiếng đồng hồ là hết Tết. Tết chỉ vậy thôi ư, có lẽ bọn trẻ con hỏi thầm như vậy. Còn đối với người lớn, Tết chỉ
là lòng hoài niệm.
Vâng, đối với tôi Tết là hoài niệm về quá khứ xa xưa, về một quê hương ở bên kia trái đất. Tết là những ngày
nắng ấm, trời trong. Tết có mai vàng rực rỡ, có bông trạng nguyên (poinsettia) đỏ thắm, có quần áo mới, có những
câu mừng tuổi ông bà, cha mẹ, và được lì xì. Đó là những ngày Tết xa xưa của tôi ở Tây Ninh.
Những ngày giáp Tết luôn luôn là những ngày nhộn nhịp nhứt. Ai ai cũng rộn ràng,nôn nao chờ Tết, sửa soạn
cho Tết. Anh em chúng tôi bắt đầu bằng công việc rửa sạch nền nhà. Rồi rửa hoặc sơn phết lại cửa sổ, cửa cái. Kế
đến là chùi lư. Những bộ lư đồng được rửa sạch bụi, lấy khế chua chà lên, rồi đem phơi khô. Sau đó thắm
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nước "tách" lên miếng giẻ và chà thật đều, cho teng ra càng nhiều càng tốt. Xong lại phơi nắng chúng thêm một
lần nữa. Cuối cùng lấy miếng vải sạch chà và đánh lên đồng. Chà lên đồng càng nhiều càng tốt cho đến khi nào
sáng bóng lên là được. Chùi lư xong, thì chúng tôi suốt lá mai để cho hoa mai kịp trổ trong ngày Tết.
Những ngày kế tiếp, chúng tôi đi quét dọn, nhổ cỏ chung quanh mồ mã ông bà. Ba tôi nói, mình ăn Tết thì ông
bà cũng ăn Tết, dọn dẹp bây giờ thì chừng Thanh Minh mình không cần phải làm nhiều.
Khoảng hai tuần trước khi Tết, năm nào tôi cũng thấy bà Tư (bà Tư là dì của ba tôi) đem củ cải trắng rửa sạch,
rồi sắt từng miếng nhỏ khoảng bằng ngón tay, xong bà đem phơi khoảng ba nắng. Khi củ cải héo khô, bà nấu nước
mắm rồi nêm nếm cho vừa, rồi nhận củ cải vào keo thuỷ tinh, đổ nước mắm vào, đậy kín. Bà nói để như vậy từ ba
ngày đến khoảng một tuần thì ăn được. Bà cũng không quên làm vài keo củ cải với nước tương. Bà nói ba ngày
Tết nhà cúng đồ ăn chay thì phải có củ cải ngâm nước tương.

Sau khi làm xong củ cải ngâm nước mắm, nước tương, bà đi cắt bẹ chuối và rọc lá chuối hột. Bẹ chuối đem
về, bà rọc từng sợi nhỏ rồi đem phơi khô. Những sợi dây chuối nầy sẽ được ngâm nước cho dẻo rồi dùng để cột
đòn bánh tét. Lá chuối rọc về bà đem phơi nắng cho héo, rồi chùi rửa cho sạch. Sau đó bà xếp lại từng xấp. Mỗi
xấp lá chuối cho một đòn bánh tét. Bà nói làm như vậy để má tôi khỏi mắc công lựa lá khi gói bánh, và nhờ vậy
mà gói bánh lẹ hơn.
Người bận rộn, tất bật nhứt trong nhà là má của tôi. Tất cả mọi thứ má tôi đều tự làm, không đơn giản là làm
để ăn, mà làm bằng tất cả lòng tôn kính những điều thiêng liêng dành cho ngày Tết. Bà lo mọi chuyện, từ việc
chuẩn bị gạo nếp đến gói bánh tét, bánh ít, củ kiệu ngâm chua, nấu thịt kho, khổ qua hầm, giò thủ. Vậy cũng chưa
xong, từ chiều 30 đến hết mùng ba Tết, ngày nào má tôi cũng nấu đồ ăn chay để cúng Ông Bà. Đó là tôi không nói
đến chuyện quần áo mới. Hồi anh em chúng tôi còn nhỏ, má tôi tự tay may quần áo mới cho mỗi đứa. Thường
thường thì chiều 30, sau khi cúng ông bà xong, má tôi mới rảnh tay mà may quần áo cho bọn chúng tôi.
Ngày 30 Tết, anh em chúng tôi chọn những cành mai thật đẹp để chưng trong nhà. Tất cả bàn thờ được lau
chùi sạch sẽ, hoa quả chưng thật trang trọng trên bàn thờ.
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Tôi không sao quên được cái không khí ấm cúng của gia đình trong đêm giao thừa. Nồi bánh tét lúc nào cũng
được canh chừng cẩn thận. Ấm nước sôi lúc nào cũng sẵn sàng, hễ nồi bánh tét cạn chút thì phải châm nước sôi vô
cho đầy. Ba tôi cúng ông bà vào chiều 30. Vào giờ khắc thiêng liêng giao thừa, ba má và con cháu, mỗi người một
nén hương, mừng tuổi Ông Bà đã khuất núi. Rồi những phông pháo được treo lên và đốt. Tiếng pháo nổ, mùi thuốc
pháo, và xác pháo hồng tung tóe đầy sân. Hương vị ngày Tết đầy ắp lòng người, ôi nó ấm cúng, ngây ngất, và ngọt
ngào làm sao.
Tiếng của thằng con bất chợt đem tôi ra khỏi dòng hoài niệm Tết.
“Tết nầy mình có đi đến nhà cô bác nào party không ba?”
“Con hỏi chi vậy con?”
“Con muốn biết để xem con có được lì xì không.”
Thôi thì cũng tạm được. Mặc dù bọn nhỏởđây chưa cảm nhận được sự thiêng liêng của ngày Tết Việt Nam và
không gian ấm cúng của gia đình trong những ngày đầu năm này, nhưng ít ra chúng nó cũng nôn nóng và trông
chờ ngày Tết để ... được lì xì.

Minnesota, Tết Tân Mão 2011
Trinh Trạch

Tác dụng chữa bệnh của cây
Râu Mèo
đồng hương Võ Thị Ngọc Điệp
Nhân dịp năm mèo, tôi xin gởi đến quí đồng hương
một loại cây có liên quan tới mèo. Đó là cây Râu Mèo, một loại cây dược liệu có khả năng chữa một số bệnh…
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
• Tên đồng nghĩa: Orthosiphon stamineus Benth.

•Tên khác: Cây bông bạc
•Tên nước ngoài: Orthosiphon, Thé de
Java, barbiflore, moustache de chat
(Pháp).
• Họ: Bạc hà (Lamiaceae).
Cây được trồng bằng thân cành, bộ phận
dùng phần trên mặt đất,thu hái khi cây chưa
có hoa, phơi khô.
Theo kinh nghiệm dân gian, râu mèo được
dùng làm thuốc lợi tiểu trong điều trị viêm
thận, sỏi thận, sỏi mật, tê thấp, phù thũng,
viêm gan. Tài liệu Ấn Độ coi dịch hãm lá râu mèo là thuốc điều trị đặc hiệu các bệnh thận và bàng
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quang, ngoài ra còn dùng điều trị bệnh thấp khớp và bệnh gút.
Liều dùng:
•
5 – 12g lá hãm với nước sôi, chia làm 2lần uống trước khi ăn cơm 15 – 30 phút. Nên uống lúc dịch hãm
còn nóng. Hoặc sắc nước uống. Thường dùng liên tục 8 ngày, nghỉ 2 – 4 ngày lại tiếp tục nếu cần thiết. Có thể
nấu thành cao lỏng, mỗi ngày dùng 2 – 5g cao. Cao lỏng râu mèo dùng làm thuốc hạ đường huyết trong bệnh tiểu
đường. Nếu dùng cả cây râu mèo thì liều lượng hàng ngày là 30 – 40g, dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc
khác.
•
Có tài liệu cho rằng khi cây râu mèo ra hoa phải ngắt bỏ hoa vì hoa sẽ làm giảm lượng hoạt chất trong lá.
Võ Thị Ngọc Điệp sưu tầm

đồng hương
Nguyễn Đăng
Chí Linh

Một
mùa xuân nữa
lại về. Mùa
xuân nào cũng
đầy đủ cái để
gọi là hương
sắc mùa xuân.
Có nắng xuân
chan hòa khắp lối, có hoa xuân rực rỡ sắc màu, có tiết xuân ấm áp, có không khí trong lành, có bánh, có trái, có
mâm cao cỗ đầy, có tiếng cười giòn tan của con nít được lì xì, có nụ cười duyên dáng của các thiếu nữ, có nét thanh
lịch của các chàng trai ... Vậy mà mùa xuân này của riêng tôi lại không có và không thể có ở những mùa xuân sau
nữa -Mẹ tôi.
Mẹ tôi vừa mới sang bên kia thế giới vào mùa thu này. Lá rụng mùa thu. Sao mà cũng đúng với cảnh tình
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mẹ tôi đến vậy. Mẹơi, mẹ ra đi bỏ con mồ côi, trơ trọi giữa trần đời. Mùa xuân có còn ý nghĩa gì khi con không
còn mẹ? Mẹ thường nói, sống trên đời không có cái mất mát nào to lớn cho bằng cái mất mát của sự chia lìa người
đi kẻở, người sống kẻ chết. Người ra đi lúc nào cũng ít đau khổ hơn người ở lại. Ngày con theo chồng sang xứ lạ
quê người, bỏ mẹ một mình ở lại với nỗi nhớ thương con trẻ khôn nguôi, thì giờđây mẹơi, con thấm thía vô cùng
cái nỗi buồn đau đó khi con là người ở lại và mẹ là người đã ra đi. Một nỗi trống vắng vô biên không thể nào tả
nổi. Con chơi vơi giữa đời thường nhật, vô cảm, vô hồn, lúc nào cũng ngập chìm trong nỗi nhớ thương mẹ. Mẹơi!
Mỗi lần về thăm
mẹ, ngày ra đi là ngày
nặng nề nhất của con.
“Đi hổng nỡ, ở hổng
đành” là vậy. Mùa
xuân rồi con về thăm
mẹ cũng là mùa xuân
cuối cùng con còn mẹ .
Buổi tối con đi,
mẹ
nói trong nước mắt rằng lần này con đi
rồi chắc sẽ không còn gặp mẹ nữa đâu.
Trời ơi! Câu nói như xé nát lòng con. Biết
làm sao hơn được mẹơi, rồi con cũng ra
đi dù lòng quặn thắt một nỗi buồn.
Giờđây, cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là con lại
thấy cái cảnh chia tay hôm đó. Mẹ muốn con đi yên ổn nên mẹđi ngủ sớm, con biết mẹ nhắm mắt nhưđã ngủ say
cho con yên lòng chứ mẹ có ngủ gì đâu. Lòng mẹ thương con là vậy đó. Con nhìn mẹ ngủ rồi đóng cửa phòng,
nước mắt cứ trào ra, con lại xa mẹ nữa rồi. Có ngờđâu lần xa mẹđó lại là lần con xa mẹ vĩnh viễn. Làm sao kéo
lại được thời gian cho con được ở bên mẹ lâu hơn, con sẽở bên mẹ cho đến ngày cuối đời của mẹ. Sao con lại ra đi
vào ngày hôm đó, mẹơi!

Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp mật, như
đường mía lau.
Mẹ tôi không còn nữa Chuối, xôi, đường nhạt phai
Chỉ còn một đóa hoa Trắng tinh thơm nguồn cội ...
(thơ miên trà)

Hỡi những ai còn mẹ trên đời, hãy tận
hưởng đi những phút giây ngọt ngào, quý báu
bên người mẹ thương yêu của mình. Cuộc đời vô
cùng ngắn ngủi, phù du … thời gian có ở lại được đâu.
Ai cũng có một cảm giác riêng mỗi độ Xuân về, Tết đến. Riêng tôi sẽ luôn là cái cảm giác đơn côi, mất
mát ... khi một mùa xuân nữa lại về ...
Kính dâng hương hồn mẹ tôi, Bà Nguyễn Đăng Ngọc Hương
(Bà con Tây Ninh hay gọi là em Aly, chị chín Aly hay cô chín Ly)
Nguyễn Đăng Chí Linh
Xuân 2011
Ca dao
Đi đâu mà bỏ mẹ già Gối nghiêng ai sửa, kỷ trà ai nâng?
Ghe bầu trở lái vềđông Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?
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Tôi

có
viết
bài
“Chuyện Bây
Giờ Mới Kể”
trong
Đặc
San Đinh Hợi
Tây
Ninh
Quê
Tôi
(2007)
và
định viết bài
tiếp theo cho
năm sau nữa
nhưng
sức
khỏe của tôi
kém, bác sĩ
khuyên tôi
nên
tịnh
dưỡng. Đến
năm nay, tôi
viết tiếp đuợc “Những chuyện vui buồn ngày xưa ở Gò Dầu Hạ, Tây Ninh” để mai một theo thời gian vì tuổi già
hay quên.
Đây, tôi xin tiếp theo. Chuyện ngày xưa, ba tôi kể lại trong gia đình của Ba tôi như sau:
Ông Bà nội của tôi có bảy người con: bốn nguời con gái, ba con trai. Bà nội mất sớm, ông Nội ở vậy không
tục huyền. Cô Ba Ngân có chồng trên Bào Gõ. Cô Tư Nga có chồng ở Củ Chi. Cô Năm Nện lấy chồng dưới Vàm
Trãng. Cô Bảy Vang có Dượng Bảy ở Hóc Môn đi cưới, ông Nội tôi giao bắt rể, cho cô dượng miếng đất cất nhà
kế bên nhà để sớm hôm lo cơm nước cho ông. Bác Sáu Trần Văn Hiển, làm việc ở Sài Gòn lấy vợở Phú Lâm. Bác
Tám Trần Văn Vầy, làm việc ở Tòa Bố Tỉnh Tân An nên có vợở Tân An. Bác là rể của Ông Đốc Phủ Chiêu, sáng
lập viên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ( Ông Đốc Phủ Chiêu có tượng thờở trên cao, trước cửa lớn vào trong Thánh
Thất Cao Đai Tây Ninh). Bác Tám có hai con trai du học bên Pháp tốt nghiệp, trở về làm việc ở Sài Gòn là Kỹ sư
Trần Ngọc Hạnh, Kỹ sư Trần Ngọc Phúc (mới mất ở Nam Cali).

Ba tôi, ôngTrần Văn Lử, học ở Tây Ninh, rồi xuống Sài Gòn học tiếp, ra trường xin được làm việc ở Ngân
Hàng Đông Dương (Banque de L’Indochine-Saigon), lúc đó Việt-Miên-Lào còn là thuộc địa của Pháp. Mỗi chiều
thứ bảy, ba tôi về mua sữa hộp, bánh trái đem về cho ông Nội. Ở nhà chơi đến sáng sớm thứ Hai, ba tôi đón xe đò
tài nhứt đi xuống Sài Gòn cho kịp giờ vào làm việc.
Vài năm sau, khi Ông Nội tôi mất, thấy nhà đơn chiếc, chú Chín của Ba tôi (cha của chú Ba Giám, chú Út
Toàn) cậy mai mối lên Tây Ninh nói chuyện với Ông Ngoại tôi (Bà Ngoại tôi mất sớm). Ông Chín đứng ra làm
chủ hôn, hỏi và cưới Má tôi cho Ba tôi. Má tôi, bà Nguyễn Thị Hợi, ở Tây Ninh đổi xuống Gò Dầu Hạ dạy học, ở
đậu nhà ông bà Chín đã hai năm nên ông Chín biết tánh tình má tôi hiền lành, nhỏ nhẹ. Đám cưới xong, má tôi về
làm dâu nhà họ Trần, quán xuyến nhà cửa,vườn tược và lo cho mấy anh, chị con của cô Ba, cô Năm gởi ở nhà đi
học trường Gò Dầu Hạ, trong đó có anh Tư Tây tức Lê Văn Lực, sau nầy làm Hương Quản trong Ban Hội Tề làng
Thanh Phước.
Ba tôi vẫn còn làm việc ở Sài Gòn. Ba năm sau, má tôi sanh tôi (Trần Kim Anh) ba tôi mới xin nghỉ việc về
nhà ở luôn. Ông lấy lại hai mẫu ruộng của ông Nội tôi cho mướn ở bên kia Cầu Gò Dầu Hạ, chỉ để lại ba mẫu cho
hai người cháu họ mướn. Ông mua hai đôi trâu, mướn bạn làm mùa và thằng nhỏ chăn trâu. Ở ngoài ruộng lựa chỗ
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đất gò, ba tôi cho người đào mương xung quanh, lấy đất đắp một nền trại, chỉ chừa một cái cửa nhỏ để ra vào, cất
cái nhà nhỏ hai căn, một căn để cho bạn mùa ở, một căn làm chuồng chắc chắn để tối nhốt trâu, rào xung quanh
chuồng và cửa ngõ bằng chà tre có gai để phòng ngừa ăn trộm.
Có đêm ba tôi thức giấc giữa khuya, ông đạp xe qua coi mấy anh bạn mùa có đốt lá xông muỗi cho trâu kẻo
muổi mòng cắn trâu và mấy anh ngủ có sẻ thức không? Chỉ sợăn trộm lùa trâu là cụt vốn hết làm ăn gì được nữa.
Xong rồi, ba tôi đạp xe về nhà, trời chưa sáng thì dỗ ngủ lại. Nhờ Trời thương, ba tôi cũng có sức khỏe dẻo dai, chí
thú học nghề làm ruộng, lựa giống lúa tốt gieo mạ, phân tro rải ruông đầy đủ nên năm nào cũng đều trúng mùa, lúa
đổ đầy bồ, bán khá giá. Mấy năm sau, ba má tôi gom vốn mua được một miếng đất hai mẫu trong Xóm Mới, cất
nhà lớn, lập vườn trồng cây trái nửa mẫu, còn một mẫu rưỡi trồng mía, trỉa đậu phộng. Ba má tôi dời nhà về nhà
mới năm 1937, má tôi sanh được trưởng nam, đặt tên là Trần Kim Trai, lớn lên học Trường Trung học Petrus Ký,
đỗ Tú Tài I, ba má tôi cho anh đi Pháp học tiếp. AnhTrai đỗ Kỹ sư ngành Đồng hồ, lập gia đình ở luôn bên Pháp,
không về Việt Nam nữa, để nhớ thương cho Cha Mẹ đến khi Ông Bà Qui Tiên.
Trở lại chuyện của Ba tôi. Thấy trồng mía bán có giá, ba tôi mướn thêm một mẫu đất công nho của làng Thanh
Phước trồng mía và hùn với người em họở Suối Cao làm lò đường đạp mía nhà hay đạp mía mướn, hoặc mua mía
đạp làm đường thẻ, đường chà màu vàng ánh bán cho ghe thương hồ đậu bến sông Gò Dầu Hạđem về các tỉnh
Miền Tây.
Ông cũng có hùn vốn với hai nguời bạn, ông Võ Hà Trị và Võ Hà Hiển, mua đất ở Trâm Vàng trồng cây cao
su. Qua năm 1940, cây cao su lớn đúng vóc lấy mủ được, lắp đặt dụng cụ lấy mủ, ép, máy cán mủ cao su ra miếng
để chở xuống Sài Gòn bán cho các công ty xuất cảng. Đến năm 1945, tàu bè nước ngoài không vô Việt Nam nên
mủ cao su bán không có giá. Nhựt đảo chánh Pháp, tình hình lộn xộn, hai người bạn và ba tôi bán sở cao su lại cho
ông Chín Hưởn, cai tổng Mỹ Ninh. Lấy lại phần hùn, ba tôi mua sáu mẫu ruộng ở Trâm Vàng.

Qua năm 1941, ba tôi ứng cử Hội đồng Quản hạt tỉnh Tây Ninh và đuợc đắc cử. Má tôi có thai nữa, trước lúc
sanh ,bà mang cái bụng nặng nề, đã quá ngày mà chưa sanh, nên ba tôi đưa bà xuống ở nhà cô giáo Sáng (Võ Thị
Việt, cháu của ba tôi) gần bên bịnh viện Trảng Bàng có Nhà Bảo sanh Nhà nước. Nằm chờ hơn tuần lễ mới sanh
con trai. Ba tôi đặt tên là Trần Gia Lộc vì nhà bảo sanh nằm ở làng Gia Lộc, quận Trảng Bàng. Cả nhà đều mừng
rỡ. Sau nầy, Lộc học Trường Trung học Pétrus Ký, thi đỗ Tú tài II, vào học Đại học Luật khoa hai năm, bỏđi Không
quân, ra trường được chọn đi Mỹ học tiếp nữa.
Đền Thờ Phật Mẫu Gò Dầu
Ba tôi cho biết, sở dĩ ông ra ứng cử Hội đồng Quản hạt Tỉnh Tây Ninh vì ông thấy dân trí nơi thôn quê còn
thấp kém, nhứt là dân ở các Sóc Miên mù chữ. Dân mình ở ven rừng chồi, phá rừng lấy cây nhỏ làm củi gánh ra
chợ bán hay đốt than. Phần đông đều mù chữ chẳng biết luật lệ. Họ phá rừng làm rẫy, đến chừng đất thành thuộc
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thì có người vai vế trong làng, trong tổng làm giấy tờ xin khẩn đất đóng thuếđiền thổ thì mấy ông đó làm chủ,
người dân có công khai khẩn phải đóng tiền mướn đất cho họ. Về ruộng cũng vậy, dân trong làng khai phá đất
bung, phát năng, nhổ cỏ, đánh gốc tràm, cuốc đất đắp bờ, cuốc cày làm bao nhiêu mùa ruộng, bỏ phân tro, đến
chừng thu hoạch có lúa kha khá thì cũng có người đứng ra khẩn ruộng, có đủ giấy tờ chủ quyền thì thành điền chủ
buộc tá điền phải đóng lúa tô (lúa mướn ruộng). Ba tôi biết đuợc những trường hợp nông dân nghèo bị “cuờng
hào”cướp ruộng đất thì đứng ra binh vực họ và chỉ họ làm giấy tờ xin khẩn ruộng, chịu đóng thuế xin làm chủ
miếng ruộng, miếng đất mình đã đổ mồ hôi nước mắt ra làm cho thành khoảnh.
Những người Hoa buôn bán ở các chợ Làng, chợ Tổng, chợ Quận như chợ Gò Dầu Hạ, chợ Trãng Bàng, Suối
Sâu ... trở lên các chợ nhỏ đến chợ Tây Ninh cũng thật thà, chất phác, mỗi năm bị xét sanh ý (giấy patent mở tiệm
buôn bán) tăng tiền thuế vô tội vạ. Có ba tôi làm Hội đồng đi xét sanh ý chung với Hương chức Hội tề, Cai Tổng,
Quận…ba tôi đều xin bớt tiền thuế cho tiểu thương nhờ.
Các tiệm buôn ở chợ Gò Dâu Hạ của người Hoa có vợ Việt cũng là bà con hay cháu của ba tôi hoặc là học trò
của má tôi như: tiệm buôn của ông Bang Gú, Bang Kim Hon,chú Hột, chị Hai Nói, các chị: Năm Phiêu, chị sáu
Tặng, chị Tám Hưởng (cháu cô tám Thắng) có giấy phép bán rượu Công xi Bài nhì, tiệm hàng xén của con chú
năm Kề, chị Năm Xẹn, anh năm Khiền (con, rể cô tám Lô), vựa chuối của chị hai Hến (con cô Sáu Mậu), tiệm
hàng xén của chú chín Tri, chị sáu Hợi (con dượng ba Ích), anh Bảy Hoành, anh Quang (cháu cô Hai Đức Thành),
chị ba Diển (chị của anh bảy Đước, Nguyễn Hữu Đức nguyên Trưởng Ty Thủy Lâm Tây Ninh, cháu của ba tôi,
cũng là học trò của má tôi) có tiệm bán gì quên rồi, tiệm bazar của anh Tư Ngưu… Phía bên trái kế bên Nhà Vuông
có tiệm trồng răng, bịt răng vàng của anh em Xì Cu, Xì Tọn nói tiếng Việt Nam không rành. Căn phố phía bên trái
Nhà Vuông, cách tiệm buôn của chị Năm Nghiêm mấy căn là nhà của cô tư Ph ?, bà Ngoại của Banh, Ì (tên ở nhà).
Hai đứa còn nhỏ ham chơi , đang chọi đáo hay đánh trỏng, khi nào trời chuyển mưa, bà con gần nhà réo gọi “Banh,
Ì ơi ... ơi…! về ôm củi vô, để mưa ướt bà Ngoại đánh cho coi.” Vậy mà lớn lên hai đứa học giỏi lắm, làm tới chức
Đại tá lận đó, có dịp về Sài Gòn cũng ghé nhà thăm Ông Bà Út (ba má tôi).

Căn phố cuối cùng bên trái chợ, gần mé sông là tiệm nước chú Khung, trên Ngã Ba là tiệm nuớc của anh hai
Lâm,có quán bì bún của chị hai Lâm kế bên ngoài. Bên kia đường có tiệm xe đạp của anh Năm Thình, gần bên là
tiệm thuốc Bắc của chú Tư nguời Hoa (chẳng biết tên gì cứ gọi là chú Tư tiệm thuốc) có các con là học trò của má
tôi: anh Xiều, chị La Kiết, La Cam… Mấy năm truớc, tôi đi đám cưới của cháu ở San Francisco gặp anh Xiều ảnh
nhắc lại: “Hồi đó, tôi học lớp Ba cô dạy, tôi học dở quá nên ở lại học thêm một năm nữa.”
Má tôi có rất nhiều học trò sau nầy biết làm ăn nên giàu có như: anh sáu Sáng, chồng chị Kim (rể ông Bang
Bi chủ nhà máy xay lúa đuờng đi xuống đinh), chị sáu Tặng vợ anh Năng (chủ tiệm vàng), chú út Tửng cũng chủ
tiệm vàng, có con là thằng Châu bị pháo kích rơi ngay nhà, bị thương,phải cưa mất một chân.
Học trò của má tôi xuống Sài Gòn học giỏi được học bổng sang Pháp Du học như: họạ sĩ Trần Hà (con chú
Cả Kỳ) có nhà và xưởng vẽ rất lớn ở Thủ Dầu Một, sản xuất tranh vẽ có giá trị để triển lãm thường xuyên ở khách
sạn, nhà hàng Continental Sài Gòn và bán sang Pháp, anh Lê Văn Thới (con dượng Năm Thông) đỗ Kỹ sư Hoá
học trở về Việt Nam làm Khoa trưởng Trường Đại học Khoa học, có giờ dạy sinh viên, sau làm Viện trưởng Viện
Đại Học Sài Gòn, kỹ sư Trần Hữu Phương (con chú Trần Văn Hoai) trở về Viêt Nam làm Thống Đốc Ngân Hàng
Việt
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Nam, sau làm Tổng Trưởng Tài chánh, kỹ sư Trần Thiện Tín Giám đốc các dinh điền Banmethuoc,Trần Mỹ Dung
(Con Bác Đốc Hổ). Kỹ sư Trần Văn Mạo (con chú Út Toàn) giám đốc Nhà máy Xi măng Hà Tiên. Các anh em sau
đây đều làm việc ở Sài Gòn như: anh Võ Văn Tô, anh Châu Văn Hoạnh, Châu Văn Biện, có em là anh Mười Hón,
anh Yến, chị Út Ký (con của cô tư, anh năm Liệng)…
Học trò của Má tôi còn có nhiều sĩ quan cấp tá như: Đại tá Nguyễn Văn Y, Trần Ngọc Nguyên, Trần Cửu
Thiên, Trần Phước Dủ (mất ở Nam Cali), Võ Văn Xét, Trần Văn Bôm (mất trong trại học tập ở Yên Bái), Đặng
Văn Trọng (mới mất ở Nam Cali), Châu Văn Tiên…
Tây Ninh đất thiêng nên có nhiều danh nhân như Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc,
Tổng trưởng Nguyễn Ngọc An, Général Nguyển Văn Hinh (con Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm), Tướng Trịnh Minh
Thế, Dân Biểu Huỳnh Văn Cao…
Quốc lộ 22 – Gò Dầu
Các giáo chức ở Tây Ninh tôi không được biết nhiều, chỉ biết ông Trần Văn Hương (ở Vỉnh Long) đổi lên làm
Thanh tra các truờng Tiểu học khắp tỉnh Tây Ninh. Sau ông làm Đô trưởng Sài Gòn (Đô trưởng không đi công xa
mà đi làm bằng xe đạp.) Về sau nữa, ông được mời làm Thủ tuớng hai lần và làm Tổng thống có một tuần lễ gần
cuối tháng Tưđen (từ ngày 21-4 đến ngày 28-4 -1975.) Sau khi ông bàn giao quyền Tổng thống cho ông Dương
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dân Việt Nam phải bị kềm kẹp bởi chế độ CS thì tôi cũng chịu đồng chung số phận.” Ông nhứt quyết không bỏ
nước ra đi… Kế đến là ông Đốc học Trần Văn Giảng, sau ông làm Thanh tra Tiểu Học tỉnh Tây Ninh, ông Đốc
Nguyễn Đăng Cao (ba của dì năm Quí, vợ dượng Năm Trần Văn Thử, nguyên Hiệu truởng truờng Hồ Ngọc Cẩn ở
Gia Định và truờng Petrus Ký. Dì năm Quí có 12 nguời con trai: Yến, Lập, Trung, Thành…), kế đến thầy giáo Két,
thầy giáo Cầu, thầy Sầm Văn Đá, cô Hai Son (vợ ông Đốc phủ Đỗ Văn Rỡ, Đổng Lý Văn Phòng Bộ Nội Vụ, ra
trường dạy sau má tôi), cô hai Cưởng, cô tư Chia, anh giáo Cẩm,v.v…

Ở Trảng Bàng có cô ba Khương, cô Võ Thị Việt (sau đổi về dạy ở Gò Dầu Hạ), ông Nguyễn Ngọc An (học
cùng má tôi ở lớp Nhứt trường Tiểu học Tây Ninh, nguyên Tổng trưởng Bộ Canh Nông, có mở trường Trung học
Tư Thục ở Trảng Bàng để cho Học Sinh thi rớt Lớp Đệ thất các trường trung học P.Ký, Gia Long có trường mà
học.)
Các hiệu trưởng trường Gò Dầu Hạ: quí ông Trần Văn Giám, Trần Văn Hổ, Trần Văn Tuấn, Tô Thảo, Vi
Văn Bền, Trần Hoàng Luợng, Nguyễn Văn Đa…Các giáo viên: bà Nguyễn Thị Hợi (má tôi dạy ở Truờng Gò Dầu
17 năm mới đổi xuống Sài Gòn), quí ông Nguyễn Văn Tượng, Nguyễn Văn Xuân, Trần Văn Toàn, Nguyễn Văn
Hảo, Võ Văn Hòa,Tăng Văn Chương, quí cô hai Sáng (Võ Thị Việt), ba Khương.Về sau còn có: Ngô
59

Chánh, chú Nguyễn Văn Nghiêm, Khưu Công Hiển (con dượng năm Vinh), thầy Nhan Văn Trượng (anh tư Nhâm),
ông Trần Văn Tám (chồng cô Ba Ngữ), Cao Văn Sinh, Trần Thị Nhàn, Nhan thị Ba, Ngô Thị Hồng và còn nhiều
thầy cô giáo nữa…
Ở Gò Dầu Hạ có cậu Nguyễn Kim Huê mở trường trung học tư thục Nguyễn Kim đường vô Xóm Mới. Cậu
hai Huê và em gái Nguyễn Kim Phụng(con chú Hai Thì) cùng mấy giáo sưở Sài Gòn về dạy, học sinh cũng đông
lắm.
Anh Trần Hữu Đức (con bác đốc Hổ) cũng mở lớp Tiếp liên dạy kế bên nhà đường dưới mé sông, học trò thi
vào trường trung học Pétrus Ký, Gia Long đậu thật nhiều nên nổi tiếng. Sau đó, anh mở trường trung học tư thục
Hữu Đức, toạ lạc trên miếng đất cao ráo đường đi lên quốc lộ 1. Trường mở chưa được bao lâu đến 30 tháng tư,
phía bên kia về mượn trường làm chỗ chứa gạo tịch thu của các nhà máy, bán cho dân theo sổ gia đình. Họ chỉ cho
anh tư Đức chở cây và mớ tôn lợp nhà còn dư về nhà, tịch thu hai dãy lớp.
Anh tư mất truờng, cố gắng sống lây lất, vô Bào Cóc mướn người làm mấy công ruộng gò để có lúa nuôi sống
anh ba Chánh, anh năm Hinh (Từ Trẩm Lệ). Đến mấy năm sau, anh ba mất trước, đến anh năm Hinh. Anh tư Đức
ôm mối buồn riêng sống cô độc đến khi anh mất ở tuổi 83 vì bịnh già mòn mỏi. Chị bảy Tỵở bên Mỹ vềở nuôi anh
tư lúc cuối đời cho đến lúc anh mất và lo hậu sự.
Trở về chuyện của gia đình tôi tiếp theo: đến năm 1944, má tôi sanh thêm một con gái tại nhà. Ba tôi đặt tên
là Trần Kim Chi. Đến tháng 9 năm 1945, Nhựt đảo chánh Pháp, rồi Pháp rụt rịt trở lại, cả chợ Gò Dầu Hạ xôn xao
người đều gom góp chút ít lương thực … chạy tản cư về nhà bà con ở Phước Thạnh, Suối Cao, Bào Đồn, Bào Gõ
…Cô năm tôi sai hai con trai chèo ghe lớn từ Vàm Trãng lên rước gia đình tôi, ba tôi cho xe bò kéo ra bến đủ thứ
nào gạo, muối, đường, đậu phộng, đậu xanh…có thể dự trữăn được ba, bốn tháng.Cả gia đình tôi xuống ghe đi còn
đem theo quần áo, mùng mền. Ba tôi cũng kêu gia đình chú Bảy Tuân (ba của Bê, Bôm, Luợng) cùng đi. Xuống
đến nhà, cô năm tôi và mấy anh chị đều mừng rỡ. Dượng năm tôi mất đã lâu, nhà rộng rải gia đình tôi ởđây, gia
đình chú Bảy ở nhà anh ba, con cô Năm kế bên. Tản cưởđây cũng thoái mái, ăn uống đầy đủ nhưng ở đất ruộng là
đất sét, trời mưa xuống là trơn trợt chúng tôi không quen đi ra ngoài sợ té lắm. Hôm nào trời nắng ba tôi và chú
bảy Tuân theo mấy anh (con cô năm) bơi xuồng qua bên kia sông có ba đám ruộng biền của nhà có nhiều cá, khai
nước cho cạn bớt, tát nước phía trên cho cá dồn xuống một chỗ, bắt tới chiều được gần đầy thùng thiếc đủ thứ cá:
nào trê, rô, trào, lóc, chạch, lươn. Mấy anh tát cá bốn, năm ngày cũng được ba, bốn thùng thiếc cá. Cô năm và hai
chị lựa cá còn sống mạnh thì rọng vô lu để dành kho, nấu ăn mỗi ngày; còn cá chết và cá lờ đờ thì đánh vảy, rửa
sạch làm mắm và phơi khô. Ở ruộng, mùa khô, tát ruộng bắt cá cũng cực khổ lắm, đem về còn phân loại cá chết,
cá lờ đờ, đánh vảy rửa sạch làm mắm, làm khô để dành ăn làm mùa, cá sống rọng trong lu để kho nấu ăn lần lần.

Anh Chín, con cô năm, thấy chúng tôi sống gò bó trong nhà và buồn nên lấy xuồng chở tôi, Trai (em kế tôi),
Bôm, Lượng (con chú Bảy) bơi dọc theo mé kinh đốn khúc trên cây chuối nước non, róc sạch vỏđem về để mấy
chị bào ra nấu canh chua với cá lóc và me, bỏ rau om, ngò gai vô ăn ngon quá chừng. Chúng tôi lại hái rau chại,
rau son, rau chiếc về chấm nước cá kho. Anh chín lại dẫn tụi tôi xuống ruộng nhổ rau hẹ, bông súng, ngó sen vềăn
với mắm kho, cắt rau muống về luộc chấm cá trê nướng dầm nước mắm gừng. Ăn cơm chiều sớm, anh chín và
mấy ba trự con trai đi đào trùng để sẵn, đến chật vật tối nước lớn, đem ra bến trước nhà ngồi câu cá thác lác, cá
dứa, cá đối, cá cóc ... được cá nhiều thấy ham lắm. Có hôm anh chín dẫn tụi nầy xuống ruộng, nước cạn thấy vô số
còng đeo
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trên chân cây lúa, bèn lội xuống bắt từng con bỏ vô đục, mà phải khéo tay gỡ từng con ra khỏi gốc lúa, tránh làm
gãy lúa bị rầy. Có đứa bị còng kẹp la oái oái, nhờ anh chín gỡ ra dùm mới được. Còng kẹp chảy máu đau thấu trời
xanh, kiếm cỏ mực vò đắp vô cầm máu! Đem hai phần đục còng về, chị sáu rửa sạch bùn, ram với mỡ bỏ vô chút
muối, hành lá sắc nhỏ, mấy đứa ngồi nhai còng ram dòn rụm một cách thích thú.
Anh chín còn dạy tụi nầy xay lúa, giã gạo nữa. Chúng tôi biết giã gạo chày ba, nhịp lắc cắc cụp… nghe vui
tai. Biết làm thêm công việc đồng áng, chúng tôi cũng quên bớt nỗi nhớ nhà. Ba tháng sau, ba tôi đuợc anh giữ nhà
xuống cho biết tình hình Gò Dầu Hạđã trở lại bình thường, các Hương Chức Hội Tề làng Thanh Phước cũng đi
nhóm trở lại. Chú ba Giám đang làm Hương Cả, nhắn ba tôi về làm việc. Gia đình chú bảy Tuân về trước, chú giữ
chức Xã trưởng. Ba tôi đang bịnh sốt rét nên cô năm tôi bảo ông ở lại, cô sắc cho ông uống hết mấy thang thuốc
Nam của ông thầy năm Bân hốt, hết bịnh hãy về. Một tuần lễ sau, anh giữ nhà xuống thưa với ba tôi là ông bảy
nhắn ông về, nếu không về thì lính ở ngoài thành Tây sẽ vào đốt nhà. Tây hăm như vậy đó! Cô năm cho hai con
trai chèo ghe đưa gia đình ba tôi trở về Gò Dầu Hạ. Cô năm và mấy chị bịn rịn đưa chúng tôi xuống bến trong nước
mắt, vì mấy tháng nay sum hợp, bây giờ chia ly! Về nhà được một tuần, ba tôi được thơ của nguời bạn làm thư ký
trên Tỉnh cho biết là ngày thứ ba tuần tới, ông Gautier Chánh Chủ Tỉnh sẽ xuống Gò Dầu Hạ mời ba tôi ra nhậm
chức Quận Trưởng. Quận Gò Dầu Hạ tách khỏi quận Trảng Bàng, gom tổng Mỹ Ninh và bốn tổng nữa thành một
Quận. Ba tôi vẫn còn bịnh, thứ hai có xe convoi (đường Sài Gòn -Tây Ninh mỗi tuần chỉ ngày thứ hai tất cả xe đò,
xe nhà, xe camion chở hàng lưu thông đều có xe nhà binh khuya đi rà mìn, sáng theo hộ tống để đối phó với Việt
Minh hay phục kích dọc duờng). Ba tôi đón xe đò Tây Ninh, ghé Gò Dầu để xuống Sài Gòn đi bác sĩ, gởi lại cái
đơn nhờ chú ba Giám chuyển cho ông Chánh Chủ Tỉnh.

Ba tôi xuống Sài Gòn ở đậu nhà ông bạn thân. Tìm ông bác sĩđang làm việc trong bịnh viện Chợ Rẫy để nhờ
khám bịnh. Bác sĩ khám xong, cho biết là ba tôi bị bịnh rét rừng phải trị cho dứt, bồi bổ sức khoẻ lại mới làm việc
được. Ba tôi xin bác sĩ một giấy chứng nhận bịnh trạng, gởi về cho má tôi làm đơn đưa chú ba gởi lên Tỉnh xin cho
Ba tôi nghỉ việc luôn.
Trên Tỉnh chờ ba tôi không được nên đề nghị chú Trần Văn Giám ra làm Quận Trưởng Quận Gò Dầu Hạ và
chú ba chấp nhận. Chú ba làm việc rất cần kiệm, liêm chính nên được quan ưa dân chuộng. Vậy mà còn có mấy
ngày nữa ký kết Hiệp định Genève đình chiến năm 1954, Việt Minh lén bò ra đặt mìn nhà chú ba, giựt sập tường
bên trái, phòng chú Ba bên đó nên chú bị tuờng đè bị thương nặng và chởđi bịnh viện, dọc đường chú thở hơi cuối
cùng. Thiếm ba ngủ phòng bên mặt nên chỉ bị thương chởđi bịnh viện Trảng Bàng băng bó rồi về. Vợ anh tư De
ngủở nhà dưới bên mặt cũng chết, anh tư De bị thương. Chú ba mất đi để lại cái tang chung cho giòng họ Trần ở
Gò Dầu.
Ba tôi hết bịnh, ở Sài Gòn luôn, xin đi làm ở Ngân Hàng Đông Dương trở lại. Ông về đưa Kim Trai xuống Sài
Gòn học năm 1946. Ông thấy tình hình ở Gò Dầu Hạ rất căng thẳng, cứ vài ba tuần Việt Minh bò ra đánh thành
Tây, cách nhà tôi chừng 400 mét. Gia đình tôi ở giữa hai lằn đạn, chỉ có má tôi và ba đứa con nhỏđêm đêm ngủ
chập chờn cứ lo sợ, nghe tiếng súng nổ má tôi kêu các con thức dậy dìu xuống hầm trú ẩn. Sáng ra má tôi đi dạy,
hai đứa nhỏđi học còn buồn ngủ dật dờ. Ở nhà chỉ còn có tôi và chị bảy nấu cơm, đám lính Tây ở ngoài thành cùng
với lính partisant đi ruồng bố, ngang qua vườn nhà tôi thấy có dấu lôi nguời và dấu máu. Tây vô nhà gặp tôi hạch
sách đủ điều. Trong đám đó có anh thông dịch viên là học trò của má tôi, nói cho họ biết là nhà nầy của cô giáo
dạy
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ngoài trường và ông Hội đồng nên họ bỏđi vô phía trong Xóm Mới vòng lên Rạch Son… Mỗi lần Tây đi bố là có
bắt một vài nguời dân ở Rỗng Tượng, Bào Cóc, Suối Cao … họ nghi là theo Việt Minh, đem về nhốt ở Thành Tây,
đánh đập để tra tấn, có nguời chịu đòn không thấu nên gật đầu nhận đại là có theo Việt Minh. Sáng hôm sau, trời
còn mờ tối, ba bốn lính Tây và vài lính partisant Việt Nam dắt vài người đó, tay trói thúc ké, thân hình bầm dập tả
tơi, chân bước đi không nổi, bị kéo lê lết đi lên cầu Gò Dầu Hạ bắn, xô xuống sông. Ba ngày sau, thây nổi lên, thân
nhân họ tìm vớt lên đem về lo chôn cất. Thảm thương thay người dân trong thôn xóm vì thấp cổ bé miệng mà phải
chịu sự thống trị dưới bàn tay đô hộ của bọn thực dân tàn ác!!
Qua giữa năm 1946, đêm khuya nghe tiếng súng nổ rền, má con tôi chun xuống hầm đào ở nhà trên. Gia đình
anh chị ba, con cô ba ở Bào Gõ tản cư xuống ở nhà tôi, chun xuống hầm ở nhà dưới. Một lúc lâu sau, nhìn qua khe
cửa thấy lửa cháy sáng loà, có tiếng người la hét … Súng ngoài thành Tây nổ dòn…dứt tiếng la, tiếng súng im
lần…rồi im bặt. Má con tôi bò lên, cho các em tôi ngủ lại dưới hầm. Tôi nghe tiếng ai kêu văng vẳng bên ngoài,
lắng tai nghe: “Mợ chín ơi! Vợ con tôi chết hết rồi, tôi bị thương bò ra được, trốn dưới mương rau muống, im tiếng
súng bò lại đây… xin mợ băng bó dùm. Đội ơn mợ lắm!” Trời còn mờ mờ đất, má tôi mở cửa kêu anh ba đi ra
vòng sau hè coi ai. Anh ba ra thấy anh năm Thuộc bị thương ở chân, anh ba dìu anh năm vô nhà sau. Má tôi xem
vết thương lấy bông gòn nhúng rượu cồn lau xung quanh cho hết máu, rồi đắp miếng bông gòn thấm “canh ti dót”
(Teinture d’Iode) cầm máu băng lại chỗ bắp chân. Anh năm nói, họ vô nhà thấy ai là đâm chém cho chết, giết vợ
anh và 5 đứa con (một trai, một rể, ba gái, có đứa con gái mới lấy chồng có thai vài tháng) trốn trong buồng, họ
cũng vô lục lọi đâm chém cho chết, rồi nổi lửa đốt nhà, cháu bị thương vì loạt súng bắn vô nhà trước, ráng lết ra
ao rau muống, nằm trầm mình xuống đó mới khỏi bị giết. Má tôi sai anh sáu, quản gia, chạy kêu xe ngựa của anh
tư Bộn biểu đem lại nhà tôi. Anh sáu theo xe đưa anh năm Thuộc đi xuống Bịnh viện Trảng Bàng để bác sĩ xem
nếu còn đạn nằm trong đó thì mổ. Má tôi đưa tiền cho anh sáu đem theo.

Sáng ra, má tôi sai anh ba và con trai anh (thằng Giỏi) lại nhà anh năm coi vợ con ảnh ra sao? Anh ba nhìn lại
nhà anh sáu The (em chị Năm) thấy nhà tranh cháy, còn đang ngún lửa, kêu thằng Giỏi chạy lại đó coi. Thằng Giỏi
chạy về nói, bác sáu và vợ bị chết đang nằm trước sân, đứa con gái lớn đang ôm thây cha má nó khóc. Tội nghiệp
đứa con trai nhỏ của bác sáu đang ôm vú mẹ bú mà khóc rất thương tâm.
Giỏi về nói lại với má tôi. Anh ba biểu ba đứa con của anh năm còn lại, đem năm tử thi nằm trên ván, sắp lại
nằm ngay ngắn, lau chùi mặt mũi, thay đổi áo quần cho sạch sẽ, nấu cơm nhão vắt ba vắt, luộc trứng gà để chong
trên đầu mỗi người, thắp nhang đèn cúng. Hai đứa đi xuống nhà cậu sáu The coi còn giường, ván dọn sạch đem
cậu mợ sáu để nằm lên, lau chùi sạch, đem cơm, trứng, nhang đèn để cúng.
Má tôi đưa tiền cho anh ba, lấy xe đạp chạy ra trại hòm của chú bảy Ngô (em chú tư Triều là em họ của ba tôi)
ở dưới Châu vi mua bảy cái hòm, nhờ chú bảy cho xe bò kéo lên dùm, có thiếu tiền má tôi trả sau. Một mặt má tôi
cho kêu mấy nguời em bà con của chị năm Thuộc ởấp Cây Cầy lên giúp lo đám ma phụ, mướn người ta đào năm
cái huyệt mộở phía dưới đất nhà anh năm để chôn vợ con ảnh và hai huyệt mộ gần đó để chôn vợ chồng anh sáu
The (em vợ anh năm). Xe bò kéo hai chuyến mới đủ bảy cái quan tài. Anh đánh xe bò nói, nguời ở Xóm Mới và
ấp Cây Cầy ra mua quan tài nói trong hai ấp bị giết cả thảy 17 người: nhà năm Thuộc, sáu The bảy nguời, nhà anh
hai Ngớ hai nguời con, nhà ba Nghếch vợ và hai con, nhà chú ba Ua ba người con gái:Hai Đanh (vợ của Hoàng có
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tiệm may ở Ngả Ba, có bầu gần ngày, tối về nhà chú a ngủ vì sợ khuya chuyển bụng, ở ngoài chợ giới nghiêm
không đi rước mụđuợc), Đoạn và Sự. Còn hai nhà ở Bào Cóc ba nguời nữa, họ ra kéo quan tài ở trại của chú bảy
không đủ nên họ phải lên trại trên đường đi Rạch Sơn. Chú bảy Ngô cho bốn người chuyên môn lên tẩn liệm dùm
vợ con anh năm và vợ chồng anh sáu The. Xe ngựa đưa anh năm Thuộc đi bịnh viện mới về tới, anh năm được con
dìu ráng đi lần vô nhà nhìn mặt vợ con lần cuối.
Bác sĩ nói bắp đùi của anh năm bị cục đạn trúng xớt vô thịt cạn, đi ra luôn nên không có hại gì. Băng bó xong,
bác sĩ cho thuốc đem về uống và mỗi ngày thay băng chừng hai, ba tuần lễ sẽ lành, chống gậy đi chậm chậm được.
Đến 4 giờ chiều, huyệt mộđào xong, má tôi nói với anh năm cho mấy chú đạo tì khiêng luôn mấy quan tài nhà anh
và nhà anh sáu The (nhà cháy hết hai quan tài để ngoài sân che một tấm vại) đưa ra hạ rộng luôn. Nhìn thảm cảnh
nầy buồn quá và đầy sợ sệt.
Má tôi viết thơ gởi xuống Sài Gòn, nói Ba tôi làm đơn, trực tiếp cầm đến đưa cho ông Tổng Trưởng Bộ Quốc
Gia Giáo dục, kể rõ hoàn cảnh và xin cho má tôi đổi xuống Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Sau đó, những nhà dân ở Bào Đồn cho biết đó là đạo binh của Tướng Nguyễn Bình từ Miền Bắc kéo về Nam
đánh Tây hăng quá, lại tàn sát dân lành cũng khủng khiếp. Hôm đó, họ định kéo ra đánh Thành Tây, qua cuối đất
nhà tôi giáp ranh với Châu Vi Cao Đài để cắt vòng rào, bò qua Châu vi hành động tiếp, nhưng vì trời tối giao liên
dẫn đường đi lạc, phần vì lính Tây ngoài thành bắn rát quá nên đến hàng rào kẽm gai sau nhà tôi là rút lui. Từđó,
hể màn đêm buông xuống là chúng tôi sống trong phập phòng lo âu sợ sệt và mất ngủ.
Hai tháng sau, má tôi đang dạy ngoài trường, bác Đốc Hổ nhận đuợc giấy của Bộ Giáo dục gởi cho ông biết
và một Sự vụ lịnh cho má tôi đuợc đổi về Sài Gòn. Má tôi từ giã bác Đốc, các thầy cô giáo và học trò để kịp về nhà
sửa soạn 2 giờ ra xe đò, xe convoi xuống đi Sài Gòn cho kịp. Nhà cửa vuờn tược để lại cho anh chị ba quản lý, để
anh sáu ở lại làm vườn. Lúa còn trong bồ, đậu phộng cũng còn, anh ba để lại đủ ăn, còn lại bao nhiêu bán để chi
dụng, chia cho anh sáu làm vườn lúa và tiền. Mỗi cuối mùa lúa, anh ba thâu lúa ruộng cho mướn, chia cho anh sáu
chi dụng, còn một mẫu ruộng anh sáu có canh tác thì giữ lại một đôi trâu để cày ruộng.

Trước 2 giờ hành lý đã xong, anh tư Bộn đánh xe lại chở má con tôi ra Ngã Ba, đứng trước Nhà Dây Thép
(Bưu điện) đón xe đò Tây Ninh xuống để đi Sài Gòn.Tiễn đưa má con tôi lên xe có các thầy cô giáo, học sinh lớp
má tôi và bà con bên ba tôi, ai cũng ngậm ngùi rơi lệ. Chúng tôi xa mái nhà,vườn tược rộng rãi, bà con, bạn bè thân
yêu từ ngày đó (năm 1947), họa chăng đến nghỉ hè, ba má tôi cho tôi và hai đứa em lớn về Gò Dầu Hạở vài tuần
lễ đổi gió. Chúng tôi ở nhà cô bảy, ban ngày rủ anh măm Hinh,Thống về nhà tôi có gia đình Giỏi ởđó, leo cây hái
xoài tượng, ổi, mận chấm muối ớt hay nước mắm đường vừa ăn, vừa hít hà vui quá! Chị ba, má của Giỏi, cho người
làm bắt gà làm thịt nấu cháo, xé phai trộn bắp chuối hột, rau râm ăn ngon đáo để. Đến năm 1956, ba tôi bán năm
mẫu ruộng trên Cẩm Giang, khẩn đã lâu nhưng chưa thuộc (chưa làm thành thuộc) còn bỏ hoang. Lấy tiền đó, má
tôi về kêu chú sáu Ngởi, thợ hồở gần nhà, nhờ chú coi sửa nhà lại, xây vách tường, xây lan can trước hàng ba. Nhà
sửa xong, ba má tôi về xem, ba tôi khen nhà sửa đẹp, để chừng nào ông hưu trí về Gò Dầu ở luôn với má tôi.
Từ năm 1953, anh Mỹđi chu du từ Cẩm Giang xuống Đồng Tháp Mười, ra Phù Cát Bình Định, rồi tiếp thu
Bình Định năm 1954 (chia 2 đất nuớc ), trở vô Đà Lạt giữ Biệt Điện của Vua Bảo Đại. Đến năm 1957 đám cưới
tôi và anh Vương Từ Mỹ. Tôi về làm dâu và đi dạy bình thường. Năm 1958, anh được giải ngũ về làm tại Bộ Quốc
Gia Giáo dục, sống đời công chức an nhàn, được nghỉ cuối
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tuần. Qua năm 1959, tôi sanh con gái đầu lòng, hai bên Nội Ngoại đều vui. Lúc nầy chúng tôi có một căn nhà riêng
tại đường Taberd (Nguyễn Du) ngang cổng Công Viên Văn hóa Sài Gòn), thiết kế theo lối mới có chỗ để xe, có
ngăn chia các phòng riêng bên trong và nhà bếp phía sau.
Chúng tôi có chiếc xe nhà, thường đưa ba má tôi về nhà Gò Dầu trong các dịp đám giỗ Ông Bà hay ngày Tết.
Ba tôi
thích thú gặp
lại anh
chị em,bà con
và
sống
trong
không
khí an lành nơi
đồng
quê, ở trong
ngôi
nhà của mình
một
vài ngày thần
tiên.
Anh Mỹ
được
gọi tái ngũ năm
1961,
về dạy trường
Sĩ
Quan Trừ Bị
Thủ
Đức từ Khoá
12 đến
Khoá 16. Qua
năm
1963, tôi sanh
một con trai (quí tử) bên Ngoại mới có hai cháu nên mặc sức mà tưng tiu. Sau đó, anh lại đổi về Trung đoàn 18
đóng tại Gia Định gần Lăng Ông Bà Chiểu (Trung đoàn 18 sau thành lập lại là SưĐoàn 18 chia ra lên An Lộc, Tây
Ninh giữ địa đầu giới tuyến). Anh Mỹ phải đi theo Trung đoàn 32 hành quân ở Bà Hom, giữ an ninh cho miệt Đức
Hoà -Đức Huệ - Bình Điền - Bình Chánh.
Đang cuối năm, dân chúng ở thôn quê đã làm xong mùa lúa, chuẩn bị lo ăn Tết. Anh cùng vài nguời lính về
chợ Bình Tây (chợ Lớn Mới) mua thêm bánh tét, bánh ếch, thịt cá, bánh mứt cho lính ăn Tết. Anh ghé nhà thăm
hai con một chút. Tôi nói với anh: “Em đi chợ Bến Thành gặp ông thầy Giỏi, ổng nhắn anh có về ghé nhà thầy ở
chợ Hoà Bình để thầy nhắn gì.” Hôm đó là 28 Tết, sẳn đuờng anh ghé nhà gặp thầy và được gặp thầy.

Gò Dầu ngày xưa
Về đơn vị, anh phân công cho vài sĩ quan và một số lính đi phép đợt nhứt, từ ngày 28 đến ngày mùng 1 Tết
trở về, anh đi phép vào đợt sau từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết. Anh về tới nhà sáng sớm ngày Mùng 1. Sau
khi ăn sáng, thay quần áo mới cho hai con mừng tuổi ông bà Ngoại, chúng tôi đưa con đi lễ Phật chùa Xá Lợi rồi
về chúc Tết ông bà Nội. Anh lái xe vòng vòng cho sắp nhỏ coi lân múa trong Chợ Lớn. Rồi về nhà ăn cơm với ba
má tôi và các
em, nằm nghỉ mệt,
tiếp khách
viếng thăm vào buổi
chiều. Đến
khuya, tôi sanh đứa
con trai thứ
hai,còn trong đêm
Mùng 1 Tết
(năm 1965), thật là
niềm vui lớn
69

đầu năm được “mẹ tròn con vuông.” Anh vềăn Tết vui vẻ cùng gia đình, qua mùng 4 trở về đơn vị làm việc. Trong
ngày đó, anh Mỹ nhận được sự vụ lịnh biệt phái về làm việc tại Phủ Thủ Tuớng. Lúc đó, ông Trần Văn Hương
mới nhậm chức Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hoà. Té ra ông thầy dạy anh ở trường Trung Học Phan Thanh Giản
Cần Thơ là em ông Thủ Tướng tìm anh Mỹ về làm việc để có người tin cậy. Anh làm việc hai trào ông Trần Văn
Hương làm Thủ Tướng, rồi Nội Các đổ, anh vẫn còn làm việc ởđó với bốn năm trào Thủ Tướng, cho đến ngày
30Tháng Tưđen.
Tôi sanh thêm đứa con trai thứ ba (út Nam) vào cuối năm 1966. Từ ngày tốt nghiệp truờng Sư Phạm Sài Gòn
đến ngày dứt phim, tôi vẫn dạy ở Quận I-Sài Gòn nên có điều kiện lo cho cha mẹ hai bên và chăm sóc các con chu
đáo về đức dục lẫn giáo đục. Anh Mỹ chịu khó đưa bốn đứa con đi học chung trường Lê Quí Đôn, hai đứa thi đậu
vào Cấp 2 và hai đứa vào Cấp 1.
Đến nắm 1974, ba tôi bị cơn bạo bịnh kéo dài hơn hai tháng, nằm ở Bịnh viện Grall (Đồn Đất) không chữa
khỏi, đành nhắm mắt xuôi tay, thọ 72 tuổi. Nỗi đau tử biệt không bao giờ nguôi nơi chúng tôi!!!
Rồi đến “Ngày 30 tháng TưĐen” đổ ập xuống miền Nam, cả nhân dân đều thống khổ, anh Mỹđi trình diện
học tập cải tạo với cấp bực sĩ quan cấp tá biệt phái, Đốc sự Giám đốc Nha Sưu Tầm Tài Liệu Phủ Thủ Tướng.Thời
gian học tập rất dài, lê la từ trại Suối Máu Biên Hòa ra Hoàng Liên Sơn, vô Nghệ Tỉnh-Vinh. Đúng 10 năm (19751985) mới được thả về. Mẹ Cha của anh đều qui tiên lúc anh ra đi học tập có một năm. Chúng tôi về sống đùm đậu
với má tôi ở Quận I - Sài Gòn cùng các con, cũng may là tôi còn được đi dạy học, ba đứa con lớn đã tốt nghiệp đại
học và cao đẳng Sư phạm (theo nghiệp giáo của mẹ) đều có gia đình, chỉ có thằng út là còn đang học ngành Xây
dựng.
Đến năm 1993, chúng tôi mới được đi sang nuớc Mỹ bằng diện HO, đem theo út Nam. Ba đứa con có gia đình
nên ở lại, cùng nhau bươn chải để phụng dưỡng bà ngoại. Ra đi mà tôi không đuợc an lòng vì bỏ lại mẹ già và các
con, các cháu.

Bước đầu nơi xứ người quá bỡ ngỡ, anh Mỹ được các bạn cùng trại học tập giúp bảo trợ gia đình được định
cưở San Francisco đến bây giờ. Chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn. Anh Mỹ và cậu con vừa đi học, vừa đi làm
đủ thứ nghề, kể cả lượm lon, chai bán để có tiền chi dụng sau tám tháng ngưng tiền trợ cấp. Cũng may là hồi đó
còn đi dạy học, thứ năm và chủ nhựt tôi phải đi lao động xã hội chủ nghĩa với học sinh, khiêng ky đất sình nặng té
xuống, bị vẹo cột sống, hai chân yếu, đi bằng walker trong nhà, ra ngoài phải đi xe lăn, sau mấy tháng trợ cấp thì
xin đuợc tiền SSI (tiền trợ cấp bịnh). Anh Mỹ học hết lớp rồi nghỉ, cũng đến tuổi xin đuợc SSI, ở nhà để phụ tôi đi
chợ, đem về tôi nấu ăn được. Thằng út đã lớn tuổi rồi mà cũng cố gắng học đến tốt nghiệp đại học, xin đuợc việc
làm tốt ở Công ty Điện tử đến giờ. Nó tiện tặn để dành tiền cưới vợ. Vợ nó là con của người bạn cùng học tập với
anh Mỹ.
Má tôi mất năm 1994, thọ 84 tuổi, các cháu lo hậu sự cho bà ngoại chu đáo, để bà gần bên ông ngoại và cậu
út Bình. Qua năm 1995, chúng tôi có thẻ xanh, con trai út mua vé máy bay cho tôi và nó vềđám làm tuần giáp năm
má tôi. Chị em nó tổ chức cúng tuần chay ở chùa Linh Sơn, nơi gởi các hủ tro cốt của ông bà cố, ông bà ngoại và
cậu út Bình, có mời quý Đại đức hồi đó tụng đám tang bà ngoại và chúng dường Chư Tăng để trả lễ.
Sau đó, mẹ con tôi về Gò Dầu thăm anh chị em, bà con. Ghé nhà bác đốc Hổ lúc đó còn đủ anh ba Chánh, anh
tư Đức, anh năm Hinh…mấy anh mừng quá! Ra mé sông trước nhà bác, tôi nhìn cầu Gò Dầu lạ quắc, lạ quơ, cầu
bây giờ không còn mấy móng trắng như ngày xưa nữa. Trường Tiểu học cũng không còn ở chỗ cũ nữa, bâng
khuâng nhớ thầy, nhớ bạn! Xe vô nhà thăm cô tám, má Hoài Nam. Cô Tám gầy hon ngày tôi ra đi, thấy cô Tám
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còn đây mà cô Bảy tôi không còn nữa, sụt sùi rơi lệ! Xe chạy 300 thước nữa tới nhà ba má tôi, nhà đất Cách Mạng
đã chiếm đoạt làm Viện kiểm soát nhân dân, xung quanh đất chia nhau cất nhà chen chúc, miếng đất mặt tiền bên
trái là villa của ông Chủ tịch Huyện. Mẹ con tôi ngồi trên xe ngó mông vô một chút rồi quay ra ăn bì bún, bì cuốn
rồi trở về Sài Gòn cho sớm.
Đến nay, chúng tôi qua xứ Mỹđã được 17 năm rồi, lần hồi chúng tôi bảo lãnh các con qua đủ cả. Chúng nó
cũng đã đi học, đi làm, sống ổn định gần gũi quanh đây, mỗi ngày cũng có đứa về thăm viếng. Cuối tuần thì họp
lại có đủ chín đứa cháu nội, ngoại cùng quây quần ăn uống vui vẻ. Anh chị em chúng nó sống hòa thuận, biết giúp
đỡ lẫn nhau và rất có hiếu với cha mẹ, đó là điều mà hiếm có gia đình nào ở bên Mỹ có được.Vậy là chúng tôi được
hạnh phúc trong buổi tàn niên nầy.
Năm nay vợ chồng tôi đã mấp mé tuổi bát tuần, cũng giữ gìn sức khoẻ nhưng Trời có kêu lúc nào thì dạ lúc
đó, bây giờ sống yên vui, bên các con cháu là đủ lắm rồi.
Trần Kim Anh

Nói
đến
quê
cha
thì
cũng nên
nói về quê
mẹ.
Các
bài viết của
tôi
vào
những năm
trước đăng
trong Tây
Ninh Quê
Tôi đã có
nói nhiều về quê cha tôi ở Tây Ninh, nay tôi xin viết về quê mẹở Trảng Bàng (Hậu Nghĩa), cũng thuộc tỉnh Tây
Ninh.
Từ Tây Ninh về Trảng Bàng cách nhau khoảng 50km. nằm khoảng giữa quốc lộ 1 (bây giờ là 22) Gò Dầu
(Tây Ninh) và Sài Gòn).
Nếu cả gia đình về quê ngoại cha tôi dùng xe nhà, không thì đi xe đò. Tôi thích đi xe đò vì rất thú vị. Những
xe đò chạy đường Tây Ninh/Sài Gòn quen thuộc là Tân Nguyên Thành, Đại Đức, Đồng Phước v.v…
Thời đó ngồi xe đò từ Tây Ninh đến Trảng Bàng xe chạy khoảng 1 giờ 30 phút. Trên xe hành khách có vài
chục chỗ ngồi, có một tài xế, một phụ xế, một lơ xe để đỡ đồ lên xuống. Xe vừa chạy vừa ngừng đón khách hoặc
cho khách xuống xả hơi dọc đường…
Tôi thường ngồi ghế bìa gần cửa sổ để ngắm cảnh hai bên đường. Nhìn cảnh núi Bà Đen hiện lên cùng những
vần mây trắng thật là đẹp, xa xa có những đàn chim trắng,
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cò trắng bay vun vẫy trên bầu trời xanh biếc. Cảnh những con bò vàng đang gặm cỏ, vài chú mục đồng ngồi trên
lưng trâu thổi sáo y như tranh ba tôi vẽ trên những thiệp xuân chúc Tết.
Hai bên đường thường là ruộng trồng lúa, khi thì mạ xanh, khi thì bông lúa vàng nặng trĩu. Có những hình
nộm đội nón mặc áo rộng vẫy tay đuổi những đàn chim ăn lúa. Những đống rơm lớn màu vàng đắp thành mô cao
lên khỏi nóc nhà, hoặc những thửa ruộng trồng mía để làm đường, trồng bắp, cải, rau, quả v.v…
Vừa qua khỏi Trảng Bàng có những ngôi mộ thật lớn. Bà nội tôi, quê ở Trảng Bàng, nói đó là mộ của ông cố
tôi, ông hai và bà con bên bà nội cũng như bên ông ngoại tôi. Bà dạy rằng, con cháu có đi Sài Gòn thì nên gọi và
khấn những ông bà đã khuất đi theo cho vui. Nay những ngôi mộấy không còn nữa vì sau 1975 chánh phủ buộc
phải giải tỏa. Gia tộc chúng tôi đã mang hài cốt Ông Bà hỏa thiêu và đem vô chùa thờ.
Dọc theo đường thỉnh thoảng có những thánh thất Cao Đài chạm trổ rất đẹp, hoặc những ngôi chùa cổ dọc
theo phía trước có cầu vòng lót ván để vào chùa, quanh hàng cây cao, dưới nước cá lội tung tăng…
Lúc tôi còn bé, mỗi lần về Trảng Bàng tôi thường đi với cha mẹ viếng chùa Phước Lưu cạnh mặt đường lộ số
1. Chùa này do bà hai, một người bà con của tôi, trụ trì. Bà hai ở luôn trong chùa. Lần nào tôi cũng cùng cha mẹ
vào chùa lạy Phật. Chùa có trồng một cây quế; gia đình tôi đứng dưới gốc cây quế tách vỏ ra ăn thật thơm và ngon.
Tôi còn nhớ chụp hình chung với gia đình bên hông chùa, đứng dưới gốc cây mít trái đeo đầy thân.
Ở chợ Trảng Bàng tôi có bà con buôn bán thuốc tây, đồ xây nhà, mỹ phẩm v.v… Mẹ tôi hay dẫn tôi vào chợ
có sạp bán hàng của cô hai tôi. Lần nào cô cũng tặng tôi đồ đeo giả nhưng đẹp. Cô hai cưng tôi, biết tôi rất thích
bông tai, dây chuyền, cà rá ...

Nhà ông bà ngoại tôi ở Gia Quỳnh, cách Trảng Bàng một đổi đường. Mẹ tôi kể rằng chợ Gia Quỳnh được cất
trên đất của ông ngoại tôi. Dòng họ bên ngoại tôi họ Huỳnh, vì thế người ta gọi tên chợ là Gia Quỳnh. Ngõ rẽ vô
nhà ngoại tôi có những hàng tre cao vút hai bên đường. Cạnh nhà ngoại có những bụi trúc xinh xinh. Nơi đây đặc
biệt có món bánh canh Trảng Bàng rất ngon, ăn một lần còn nhớ hoài, thêm món hấp dẫn là thịt heo, lòng heo luộc,
cuốn với bánh đa mè nướng phơi sương, rau sống đa số là rau rừng hay mọc theo ven sông, giá sống, dưa leo v.v…
chấm với nước mắm. Gia Quỳnh còn có bánh tráng dẽo ngọt, nước dừa và mè pha lá dứa hai màu xanh hoặc vàng
để ăn tráng miệng…
Tác giả Hoàng Lê

Trước nhà ông ngoại tôi có trồng cây xoài lửa,
đỏ quằn xuống rất đẹp. Phía sau là kinh An Tịnh,
bà nội tôi ở mé đó. Lúc tôi còn bé được gia đình dắt
Nhà của ông cố tôi ở bên bờ kinh. Nhà ba gian cất
kiểu xưa, cột gỗ tròn đánh bóng, chạm trỗ, bàn thờ,
ngồi cùng bàn ở phòng khách đều cẩn ốc xà cừ.
còn được gia đình dẫn cho xem lò đường mía, sản
loại đường như đường trắng, vàng, thẻ v.v… Mía
đường được trồng hai bên đường theo quốc lộ 1.

trái chín
dòng họ
đi thăm.
theo
ghế
Tôi
xuất các
làm
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Nhớ về quê hương, ba tôi (giáo sư Giàu) đã làm bài thơ sau để tiễn biệt những người bạn của ông trước khi
ông ra ngoại quốc:
Tan hợp bèo mây chuyện vẫn thường
Nhưng tình sau trước cứ vương vương
Người đi hăm hở vin cành quế
Kẻở âm thầm rủ mái sương.
Xin viết thêm vài hàng về mẹ tôi. Bà là người con gái thứ bảy trong gia đình có bảy chị em. Bà rất hiền từ, đã
tận tụy lo cho chồng con, cháu và gia đình ở Tây Ninh trên 50 năm, nữ công, gia chánh rất khéo. Tết đến bà nấu
đủ loại bánh, món ăn ngon. Bà thuộc về giới phụ nữ Việt Nam đảm đang, kiên nhẫn, hy sinh. Mẹ tôi đã ra đi vĩnh
viễn về cõi vĩnh hằng nay đã 12 năm. Khi tôi viết những dòng chữ này, còn đúng ba hôm nữa là ngày giỗ của bà.
Mẹ tôi đã để lại trong lòng tôi suốt đời hình ảnh người mẹ kính yêu không bút nào tả xiết…
Để nhớ về người vợ hiền, ba tôi đã ghi lại bốn câu thơ trên mộ mẹ:
Bao nhiêu năm tình nghĩa mặn nồng
Trong phút chốc đã xa lìa vạn cổ
Sống gởi thác về âu mệnh số
Nguyện cõi vĩnh hằng em sớm thong dong.
Đường về quê mẹ nay chắc hẳn không còn như xưa, nhưng tiềm thức của tôi luôn khắc ghi những hình ảnh
không phai: một bà mẹ hiền, một miền quê đẹp, một quê hương yêu dấu…
San Jose ngày 8 tháng 11 năm 2010
Hoàng Lê

Bánh tráng Trảng Bàng

CHẠY GIẶC Hồi ức thời ấu
thơ
đồng hương Lê Thị Thiếp Phu nhân Cố Niên Trưởng Đặng Văn Trọng

Hôm nay là ngày giỗ của nhà tôi là Cố Niên Trưởng Đặng Văn Trọng. Hồi tưởng lại thời xa xưa khi còn ở
Tây Ninh, lúc mới gặp nhà tôi, lòng buồn da diết! Tôi định viết về chuyện tình của tôi với nhà tôi khi tôi còn đi
theo “kháng chiến” trong Phong Trào Thanh Niên Xung Phong chống Pháp hay là viết về những kỷ niệm của một
người vợ lính, trong thời gian còn trẻ, phải “bôn ba” theo chồng, không có được một nơi “an cư”. Hai người con
gái lớn của tôi sanh ra ở Tây Ninh; người con trai kế sanh ở Thủ Dầu Một; người con gái kế (út) sanh ở Biên Hòa;
và người con trai út sanh ở Vũng Tàu. Gia đình tôi cũng có một thời gian sống ở Buôn Mê Thuột, nhưng chưa kịp
làm quen với “thổ dân” ở đấy thì lại phải cuốn gói dọn nhà đi nơi khác. Nhưng cuối cùng đầu óc tôi lại nghĩ về
thời thơấu với một kỷ niệm khó quên là khi theo Ba Má tôi đi “chạy giặc”.
Lúc ấy tôi mới 12 tuổi, vùng quê nơi “chôn nhau cắt rúng” của tôi có tên gọi là Suối Đá, là nơi người tỉnh
thành gọi là nơi “chó ăn đá, gà ăn muối”. Vì làng tôi ở rất xa tỉnh thành, dân làng nghèo khó và “quê mùa” lắm.
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Năm đó là năm Ất Dậu, năm 1945, giặc giã, chiến tranh xảy ra khắp nơi. Vùng quê của tôi cũng không ngoại
lệ. Vì thế Ba Má tôi buộc lòng phải bỏ nhà cửa sản nghiệp để “chạy giặc”. Lúc đầu Ba Má tôi dẫn cả gia đình chạy
vào trú ẩn dưới chân núi Bà Đen, vì nơi đó còn có ruộng lúa của Ba Má tôi. Ở cái tuổi 12, ăn thì no mà lo chưa tới,
tôi vẫn còn tung tăng chạy nhảy theo anh chị ra đồng, đi bắt cá, mò cua.
Tác giả và đồng hương Phạm Ngọc Lân trước bàn thờ và di ảnh cố niên rưởng Đặng Văn Trọng

Bỗng một hôm có tin giặc
Miên đã kéo về làng, chúng đốt
nhà cướp của và hãm hiếp phụ
nữ. Gia đình tôi rất lo sợ vì tôi
có bà chịđang trong tuổi lớn và
có nhan sắc chút ít. Gia đình
chúng tôi phải chia nhau chạy
trốn trên núi. Lúc đó Ba tôi lo
nhứt là người chị lớn nhất (chị
Hai) của tôi, đang ẵm một cháu
nhỏ còn đang tuổi bú và tay dẫn
một đứa con gái mà mấy ngày
nay vì chạy trốn nên đang lâm
bịnh , cơn sốt đang hoành
hoành. Nhìn cảnh lửa cháy ngập trời mà nước mắt ba má tôi rưng rưng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tôi cũng đủ trí
khôn để hiểu rằng ba má tôi đau buồn lắm. Sản nghiệp bao năm gầy dựng nay đã tan tành trong lửa đỏ. Nhìn đám
con cháu còn nhỏ dại, thầm nghĩ mai này không biết tương lai chúng nó sẽ ra sao??? Vài ngày sau đó, giặc Miên
lại kéo đến. Tôi nghĩ chắc có kẻ điềm chỉ nên chúng đến ngay nơi gia đình tôi trú ẩn, mặc dầu ba tôi đã ra lệnh cho
mỗi đứa phải tìm một gốc cây để trốn trên núi. Chỉ có chị Hai tôi vì bận bịu cháu nhỏ (là đồng hương Trung Úy
Ngô Phước Hồng) và còn lo cho người con gái đang bị bịnh nên không chạy lên núi trốn được. Bọn giặc Miên đến
ngay chỗ chị Hai và các con đang núp. Thật nhẫn tâm, chúng dùng dao mã tấu chém xối xả vào chị Hai và hai cháu.
Sau khi giặc Miên đã rút khỏi, gia đình tôi vội vã đến chỗ chị Hai và hai cháu. Một cảnh tượng thật thương tâm,
chị tôi đang oằn oại trên vũng máu. Hai cháu nhỏ cũng bị thương và khóc thảm thiết. Ba má và chúng tôi đều rơi
lệ. Tôi đã òa khóc và kêu tên chị thảm thiết. Nhưng chị tôi vẫn gắng gượng và thều thào nói, các em đừng khóc
lớn, giặc Miên sẽ nghe và trở lại. Nói xong thì chị ngất lịm đi vì máu mất quá nhiều.

Viết tới đây, tôi bỗng nhớ lại khoảng hơn 2 thập niên trước, vào những năm có “boat people”, có các “thuyền
nhân” Việt Nam bị kẹt trên một hoang đảo do bọn hải tặc Thái Lan kiểm soát, và mỗi khi bọn hải tặc đổ bộ lên đảo
là các phụ nữ, già trẻ, lớn bé đều phải chạy lên núi và tìm các bụi cây rậm rạp để trốn để khỏi bị bọn hải tặc bắt và
hãm hiếp. Có người đang trốn và vị phỏng nặng vì bị bọn hải tặc Thái Lan đốt rừng mà vẫn không dám chạy ra
khỏi nơi trú ẩn. Đọc các mẩu tin tức về việc bọn hải tặc Thái Lan bắt và hãm hiếp phụ nữ thuyền nhân Việt Nam
mà lòng tôi đã quặn thắt đau vô cùng vì nó đã làm cho tôi nhớ lại chuyện cả gia đình tôi cũng phải chạy lên núi
trốn trong các lùm cây để khỏi bị giặc Miên “cáp duồn”.
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Trong khoảng thời gian chạy giặc này, vì còn quá nhỏ nên tôi không biết gì. Sau này tôi mới biết rằng sở dĩ
bọn giặc Miên tràn qua nước ta giết người, cướp của, và hãm hiếp phụ nữ là vì bọn giặc Miên này chính là bọn lính
đánh thuê (partisans) của quân Pháp thời ấy. Chẳng những ở Tây Ninh mà tại các tỉnh khác như Trà Vinh, Sóc
Trăng, Long Xuyên, Châu Đốc, vân vân cũng bị giặc Miên tấn công liên miên. Bọn giặc Miên được lệnh của
Quân Pháp giết Việt Minh. Do đó bọn chúng dùng mã tấu “cáp duồn” người Việt ta, không cần biết họ có phải là
Việt Minh hay không. Ngoài ra, sau này, đọc các tài liệu về lịch sử thì biết rằng năm Ất Dậu, năm 1945 là năm xảy
ra rất nhiều biến cố quan trọng cho nước ta mà người dân quê tại Miền Nam ít có người biết đến. Chẳng hạn như
bọn quân phiệt Nhật Bản đã gây ra “Nạn Đói Năm Ất Dậu” tại Bắc Việt làm chết cả triệu người dân miền Bắc.
Hoàng Đế Bảo Đại tuyên bốủy bỏ các hiệp ước về bảo hộ với Pháp vào tháng 3 năm 1945, và sau đó ra lệnh phóng
thích các tù chính trị bị Quân Pháp giam ngoài côn đảo. Sau này người ta được biết là đa số những người tù chính
trị này là cán bộ Cộng Sản, và sau khi được thả ra, họđã được lệnh ở lại Miền Nam để tổ chức hạ tầng cơ sở. Sau
đó, Đức đầu hàng Đồng Minh vào tháng 5 thì Nhật đầu hàng Mỹ vào tháng 8 (năm 1945). Việc này đã tạo cơ hội
cho Việt Minh cướp chính quyền tại Bắc Viêt vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Vài ngày sau đó (24 tháng 8 năm
1945) thì Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị….Trong khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố Độc Lập tại Ba Đình, Hà Nội vào
ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì ở trong Nam cũng có Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ nắm quyền kiểm soát. Và tại mỗi
tỉnh đều có Ủy Ban Hành Chánh Tỉnh. Cựu Tổng Thống/Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương cũng
đã từng là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Tỉnh Tây Ninh vào thời kỳấy….

Núi Bà Tây Ninh nhìn từ Suối Đá
Trở lại
chuyện chạy giặc,
lúc ấy, Ba tôi
tuy rất đau lòng
nhưng ông
vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Sẵn có võng,
ba tôi chặt cây buộc
2 đầu lại làm
một cái băng ca và
đặt chị hai tôi
lên võng cùng cháu
bé. May là lúc đó có một người bạn đã giúp ba tôi khiêng võng và tìm đường xuống núi để chạy về tỉnh lỵ. Cảđoàn
người lớn nhỏ âm thầm đi sau võng, ai nấy cũng lo lắng cho chị. Vì đi theo đường mòn trong rừng và đường thật
gập ghềnh nên rất khó đi. Phải lách qua những cành cây gai góc. Cuộc đi “di tản” thật là vất vả. Ba tôi và người
bạn cố gắng giữ thăng bằng cái võng để chị tôi và cháu bé khỏi bịđau. Thêm một nỗi lo, chị thứ ba của tôi (má của
đồng hương Phạm Ngọc Lân), vì bệnh nên 2 chân đi không vững. Trên đường “di tản”, chị Ba bị té lên té xuống
nhiều lần nhưng cũng phải cố gắng bước khập khểnh để theo kịp đoàn người. Trời tối đen. Phải cố gắng người sau
nắm áo người trước mà đi. Tất cả đều rất mệt mỏi. Nhưng Ba tôi luôn trấn an cả đoàn và bảo rằng hãy cố gắng để
có thể cứu chị Hai thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
Cảđoàn người dù rất mệt và lo; nhưng vẫn âm thầm lặng bước không một phút nghỉ chân. Khi ra đến đường
lộ thì trời đã tờ mờ sáng, nhưng chờ mãi cũng không có một chiếc xe nào chạy ngang. Chúng tôi lại phải cuốc bộ
tiếp tục đi nữa. Ba tôi thì hô hào cùng động viên từng
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người một. Ba đến bên chị hai vuốt ve an ủi, gần tới nhà thương rồi, con cố gắng mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi nghe ba
nói vậy thì lòng mừng vô hạn. Không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết nếu được vậy thì cả nhà sẽ không mệt nữa và nhất
là sẽ được ăn no. Ngó lại thì thấy chị Ba tôi, mặt mày xanh lè xanh lét, cứ ráng lê lết đi vì đôi chân yếu đuối. Còn
chị Bảy tôi thì bồng đứa con đầu mới khoảng hai tuổi ( là đồng hương Thiếu Tá Cảnh Sát Nguyễn Hữu Hạnh).
Bỗng cảđoàn nghe tiếng la của bác khiêng võng “tới nơi rồi, tới nơi rồi...” Thì ra đã đến nhà thương rồi. Ai nấy
đều thở phào nhẹ nhõm, vì tin rằng chị hai tôi cùng 2 cháu nhỏđang bị thương sẽ được cứu chữa. Nhưng nỗi vui
chưa được bao lâu thì tin buồn lại đến rất nhanh. Vì mất máu quá nhiều và vì bị nhiễm trùng nên chị tôi đã qua đời
ngay ngày hôm ấy. Chị để lại 5 cháu nhỏ dại và những người thân yêu. Tôi không thấy tận mắt, nhưng sau này
nghe chị Bảy tôi thuật lại rằng, lúc đó trong khoảng thời gian “tỵ nạn”, tạm trú tại khu đồn điền cao su của bà “ẠcNô”, đứa con còn tuổi đang bú của chị Hai tôi phải bú nhờ nơi chị Bảy tôi. Vì lúc đó chị Bảy tôi cũng có đứa con
gái (tên Nguyễn Ngọc Nga, em ruột của đồng hương Nguyễn Hữu Hạnh) sanh sau đứa con của chị Hai tôi khoảng
3 tháng, cũng đang còn tuổi đang bú. Có lúc mỗi em bé bú một bên ngực, thấy thật là “dễ thương”.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi cứ nghĩđó là một khúc phim thời sự, nói về thân phận đau buồn người dân đã trải
qua trong thời chiến loạn.
Trong lần về thăm quê hương năm vừa qua, tôi tìm hoài những hình ảnh cũ. Nhưng đúng là “ vật đổi sao dời..”.
Thời thế đổi thay. Nơi quê nhà Suối Đá thay đổi hoàn toàn. Tôi không thể tìm lại dấu vết căn nhà thân yêu của
gia đình, cũng như mái trường xưa mà chị em chúng tôi cùng học tập vui đùa. Tất cả chỉ còn trong tâm tưởng.
Nhưng một di tích lịch sử vẫn còn. Đó là Đình làng Phước Hội. Đình thờ ông Thần Hoàng của làng là Tín Võ Hầu
Tả Quân Phạm Văn Điển. Người đã theo phò ba đời vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị. Người đã có công
khai hoang và giúp dân chúng điạ phương được an cư nên được dân chúng địa phương tôn vinh làm Thần Hoàng
của làng. Đình làng đã được trùng tu, và dân chúng vẫn còn tôn kính và sùng bái Ông Thần Hoàng. (Tôi và cháu
đồng hương Phạm Ngọc Lân là hậu duệ đời thứ 5 và thứ 6 của ông Thần Hoàng Phước Hội).

Trước khi kết thúc đoạn hồi ức này, xin chúc quý đồng hương luôn mạnh khỏe và mọi người luôn gặp điều
may mắn. Nếu Trời còn thương cho sức khỏe tôi còn tốt, mắt chưa mờ và tay chưa run, tôi sẽ xin kể tiếp trong dịp
khác về chuyện tình của vợ chồng tôi trong rừng sâu nước độc, nơi mà chim kêu, vượn hú, cọp rống, rắn bò, mối
cắn. Đó là một chuyện tình thời “kháng chiến” (chống Pháp).
Mùa Noël năm 2010
Lê Thị Thiếp
Niên trưởng Hoàng Bá Tất (bên trái) và niên trưởng Trần Cửu Thiên, (thứ 3 từ bên trái), cùng bà con đồng
hương trong ngày giỗ của Cố Niên Trưởng Đặng Văn Trọng
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Tết
Giáp
Thìn
1964, tôi đang
ở Thị xã Bảo
Lộc tỉnh Lâm
Đồng. Lại một
mùa xuân nữa
về trên quê
hương nhưng
không phải là
xuân
thanh
bình mà là
xuân
trong
chiến tranh.
Từ Saigon đi lên đến Định Quán trời bắt đầu lạnh, Định Quán có những tảng đá lớn nằm chồng lên nhau đẹp kỳ
bí, Địa phương quân dùng làm tháp canh có thang dây leo lên , gần tới Thị xã phải qua đèo Bảo Lộc vừa lên và
xuống dài 2o km. Mới đi lần đầu cũng hồi hộp lắm ,xe bò lên từ từ một bên là vách núi dựng đứng đụng mây,
một bên hố sâu thăm thẳm xanh mờ. Ngước nhìn lên đường đèo như sợi dây nhỏ ngoằn ngoèo theo vòng cao độ
len lỏi qua các triền núi, uốn khúc cheo leo cạnh vực thẳm. Thị xã Bảo Lộc tại cây số 187 bên trái có trường Nông
Lâm Mục bề thế, kiến trúc tân kỳ ,đẹp đẽ khang trang nhất Miền Nam, chiếm gần 200 mẫu đất từ xã Tân Bùi lên
tới chợ. Cổng trường lớn xây gạch kiên cố nổi bậc với hàng chữ đỏ giữa dãy rừng xanh : Trường Quốc Gia Nông
Lâm Mục. Bên trong có Văn phòng, nhiều Giảng đường , phòng học, phòng thí nghiệm. Nhà nội trú sinh viên đầy
đủ tiện nghi, một dãy biệt thự nhỏ xinh đẹp dành cho giáo sư giảng dạy ở. Đường sá ngang dọc thênh thang, cây
cao bóng mát, khu chăn nuôi, khu ngũ cốc, khu đồng cỏ. Vườn ươn cây trái rộng rãi, máy tưới nước sương khói
ngày đêm, nhiều nhứt là cam trái sai to quằn nhánh. Có một tháp nước cao (château d ‘eau) mà Ty Điền Địa đem
máy đo lên đó đo thiết lập hệ thống lướiTam giác đạc, bao trùm thị xã mỗi cạnh dài trên 10 km.

Bảo Lộc trẻ trung, xinh đẹp, mộc mạc của núi rừng, nhịp sống đang mãnh liệt vươn lên theo thời cuộc, đang
vang dậy trong lòng của mỗi người dân. Đồi núi hoang dã chuyển mình, những rừng thông, những đồn điền cà phê,
trà, xanh thẳm bạt ngàn, những dòng suối nước trong lóng lánh chảy quanh khu chợ mới. Nhiều đồn điền trà cà
phê. Lớn nhứt là đồn điền Pitchené có sân bay loại nhỏ, có hồ bơi, biệt thự nhỏ của chủ người Pháp, Văn phòng,
nhà ở công nhân, từ chợ nhìn lên thấy rõ những nhà máy sản suất trà nhả khói ngày đêm.
Chiều xuống, khi ánh nắng tắt dần là lúc khói lam mỏng từ từ bao trùm những đồi trà cà phê trải rộng và phủ
kín cả thị xã, cũng là lúc trời bắt đầu lạnh, nghe tiếng gió mênh mang lùa vào nhà cửa phố chợ.
Sáng sớm nhìn xuống thung lũng, sương dần tan, thiên nhiên một màu xanh tươi mát vừa trở mình thức giấc.
Nắng lên nhuôm cả khung trời vàng óng ánh. Trên đồi trà ,những cô gái giăng hàng ngang hai tay đang thoăn thoắt
hái đọt trà bỏ vào gùi mang sau lưng, lẹ làng chính xác thiện nghệ. Ởđây có những cơn mưa không lớn nhưng dai
dẳng , có khi cà một hai tuần lễ, những cơn gió thổi rì rào, những tiếng suối róc rách chảy không ngừng, những
mảng sương mỏng lúc nào cũng bao phủ làm cho những cánh rừng thông bạt ngàn có một vẻ đẹp hoang dại mù
khơi, huyền ảo.
Với những tín hiệu rộn ràng của một mùa xuân đón chào nhiều sự kiện trọng đại của đất nước sau 1 tháng 11
năm 1963. Chánh Phủ nhà binh cho phép dân đốt pháo
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mừng xuân thả cửa, lại còn cung cấp cho dân vùng Cao nguyên và đồng bào Thượng nhiều tấn pháo. Đêm giao
thừa núi rừng chim muông, cầm thú đều giật mình thức giấc với tiếng pháo nổ ran, lẫn tiếng súng lợi dụng bắn theo
dòn tan vang trời, dậy đất. Nhưng rồi niềm tin yêu hy vọng chỉ có ba tháng quá ngắn ngủi mong manh, tan mau
như bọt nước. Đến cuối tháng giêng năm 1964, những biến cố xáo trộn liên tiếp xảy ra. Nào là chỉnh lý, Đảo chánh
hụt, Biểu dương lực lượng, kế thành lập Chánh phủ dân sự, rồi Chánh phủ quân sư gọi là Ủy Ban Hành Pháp Trung
ương, mãi 3 năm sau tức năm 1966 mới thành lập được nền Đệ Nhị Cộng Hòa.
Trong dịp tết ,bất ngờ tôi gặp lại người bạn học chung lớp thuở xưa, trường Đạo Đức Học Đường ở Toà Thánh
Tây Ninh, chị Nguyễn Trung Thu, duyên may là chị mướn phố chung dãy với tôi, tha hương ngộ cố tri, chúng tôi
mừng lắm, bây giờ chịđã hai con, chồng chị là anh Rài, Thiếu úy công binh, chỉ huy Đại đội lưu động chịu trách
nhiệm gài mìn bẩy dưới chân cột điện Đa Nhim từ Dalạt về Saigon. Chị và tôi ăn cái tết đầu tiên nơi xứ lạ quê
người, rất khiêm nhường, đạm bạc, thiếu hẳn bánh tét cổ truyền của Miền Nam, bù lại chúng tôi nhận rất nhiều
bánh chưng của chủ phố chúng tôi mướn cũng như của bạn bè người Bắc, họ là những người Di cư 54, tại Thị xã
Bảo Lộc có hai Xứ Thánh Tâm và Tân Bùi. Mỗi gia đình đến đây được Chánh Phủ trợ cấp lúc ban đầu nhà cửa,
một công đất (1.000m2), trồng trà và ít cây ăn trái xung quanh nhà. Bước đầu hầu hết họ đều làm công cho những
Đồn điền trà, cà phê. Người Di cư siêng năng, cần mẫn, tiện tặng, chí thú làm ăn, có tinh thần đoàn kết, có được
sự lãnh đạo của những vị Linh mục giỏi, có trách nhiệm, mỗi Xứ đều có nhà Thờ trong khuôn viên rộng, trường
học chợ búa. Ởđây tổ chức an ninh phòng thủ chặt chẽ. Chẳng bao lâu họ cất nhà mới, tiên nghi, sung túc.

Khoảng thời gian từ năn 1963 đến năm 1965 tôi đã đi khảo sát và đo đạc một số khu rừng xa trong xóm
Thượng, tôi được thấy tận mắt những nhà sàn cất bên bờ suối, trên cả gia đình ở chung không ngăn phòng, ở dưới
nuôi dê, heo gà vịt v.v…Hỏi họ sao không cất nhà trệt dưới đất mà phải cất nhà sàn ? Họ nói rằng ở nhà sàn tránh
được cọp, heo rừng và thú dữ khác, còn heo gà vịt, dê nhốt phía dưới cũng để tránh thú dữăn thịt vì chúng nó cũng
sợ người ở phía trên. Họ phá rừng chồi trên triền đồi, xong đốt lấy tro làm phân tỉa lúa, trông rẩy như bí trợ, bí đao,
dưa leo, bắp v.v.. lúa chín họ suốt bằng tay bỏ vào cái gùi mang sau lưng, lúa giọt thành gạo ngày nào nấu ăn ngày
nấy, một hai mùa, đất hết phân là họ bỏ dời đi nơi khác. Người Kinh lợi dụng chiếm lấy rồi xin Chánh Phủ cho
khẩn hoang và cứ thế lấn dần người Thượng vào trong rừng xa thẳm. Đặc biệt người già vận chăn mặc áo cánh,
thiếu nữ để ngực trần chỉ vận chăn thôi, hầu hết bộ ngực đều no tròn rắng chắc vểnh lên người mình gọi là vểnh
sừng bò, lên đồi xuống suối rung rinh đánh nhịp theo bước đi trong rất hoang dại đẹp mắt, người ta nói tốt khoe
xấu che là vậy.
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Đàn ông thỉnh thoảng họ tìm được cây thông dầu, đốn cưa chẻ ra từng miếng nhỏ, chất đầy gùi mang ra chợ
bán, họở trần không mặc quần chỉ có miếng vải dài bề ngang bằng năm ngón tay quấn ngang eo ếch bọc xuống bộ
phận choàng ra sau đít vắt lên lưng, người mình vui gọi là thắt cà vạt, ngồi chồm hổm bán đôi khi râu ria chỉa ra
hai bên trông rất tự nhiên, mấy bà nội trợ mua thông dầu về nhúm lửa rất tốt, nhất là nấu bếp bằng than.
Các chủ đồn điền thích mướn thanh niên thượng hơn người kinh, vì họ rất siêng năng chăm chỉ, đồng lương
lại rẻ, họ cũng rất mê uống rượu đế. Phong tục của họ là uống rượu cần nhưng không phải hàng ngày, chỉ có ngày
lễ, ngày hội hoặc đón khách quý lên Bản. Là dịp vui vẻ, tưng bừng, hào hứng say mê trong nghiêng ngả, trong múa
lửa, trong câu hát của nhịp chiên còng…
Vò sành rượu được chôn dưới đất, đào đem lên. Lòng vò chứa một thứ rượu thơm lừng, cả men cả lá cả trấu
và khi nắp vò mở ra để cấm vào đấy những cái cần câu rỏng ruột cho khách, chủ ngậm vào đấy mà hút lấy cái vui
say, cái hương vị núi rừng. Các cô gái khép vạt váy ngồi bên bếp lửa đưa cần vào tay khách đấy là giây phút thần
tiên mà không phải ai cũng được hưởng. Họ hát bài ca chúc mừng khách hay bài ca ngợi khen Bản làng. Mỗi khi
khách được các cô gái trao cần, hút rượu xong, khách phải lấy nước lạnh đổ vào sừng trâu xem như cái quặn đong
rót nối tiếp vào vò rượu. Uống nhiều người thì không biết ai nhiều ai ít. Nhưng nếu uống 2, 3 người nhất là các cô
gái cùng uống thì phải hút tận tình, thật nhiều nếu khi hút xong đong nước đổ thêm vào, mà rượu tràn ra miệng vò,
chứng tỏ mình uống ít thì bị phạt. Rưọu cần nhẹ hơn rượu đế, nồng độ cỡ rượu bia, cứ thêm nước vào càng về sau
rượu trong vò càng nhạt đi, nhưng cũng đủ để cho khách no bụng, vì uống rượu cần không nhắm mồi như uống
rượu đế nên cũng dễ say, say men rượu, men lá rừng, say lòng với những cô gái hoang sơ tinh khiết.

Lại một mùa xuân nữa về trên khắp nẻo đường quê hương đất nước, mọi người đều rộn rã niềm vui khi đi giữa
phố phường nhôn nhịp. Thi xã Bảo Lộc trẻ trung giữa một không gian rộng lớn, núi đồi trùng điệp. Ngôi chợ mới
được cất trên đồi cao với ba dãy phố lầu hình chữ U bao bọc. Qua khỏi chợ hướng về phía sau trường Nông Lâm
Mục là Toà Hành Chánh uy nghi, cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới, nằm giữa các Ty Sở chuyên ngành. Hồi đó
tỉnh Lâm Đồng tương đối an ninh hơn các tỉnh khác bằng chứng là toán đo đạc của chúng tôi đi sâu vào Bản thượng
và các mõm núi xa chung quanh Thị xã trên 10 km để đặt trụ mốc lưới Tam giác đạc mà không có lính bảo vệđi
theo. Vậy mà đến 30 tháng 4 năm 1975, Lâm Đồng đã phải ngậm ngùi rơi lệ, chịu chung số phận với Miền Nam
Việt Nam.
Những ngày cuối năm ở Canada tuyết rơi trắng xóa bám đầy trên các cành cây trụi lá đẹp vô cùng, đẹp kỳ lạ
dưới bầu trời trắng sáng tưởng chừng như không có ban đêm. Cái lạnh thấu xương làm cho người già mau già,
nhưđang chờ đến ngày “Hồn trời hóa trở về tiên cảnh, xác đất sanh đến lịnh phục hồi”.
Hàng mấy chục năm trôi qua, những cái Tết của quê hương không bao giờ có lại. Đó đây, ở Chùa, Thất, nhà
bạn bè, bắt gặp những chậu mai vàng giả, tôi lại nhớ đến bông mai vàng tươi đẹp ở quê mình. Lòng trào lên những
xúc động khó tả, nhớ nhung về một mảnh trời quê không bao giờ phai nhạt trong tim người Việt tha hương dù ở
bất cứ nơi đâu, làm gì…

Phan Phi Hùng
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thỉnh thoảng hay quên liền những gì mà mình định làm và định nói, nhưng chốc lát thì nhớ lại. Còn chuyện xa xưa
thì nhớ rất rõ.
Bản thân tôi xưa kia là cô “Mụ” nên viết văn chắc không hay lắm, nhưng tôi muốn đóng góp vào đặc san Tây Ninh
Quê Tôi để có chút kỷ niệm, mong các bạn Đồng Hương thông cảm cho.
Trước hết tôi xin gởi lời thăm hỏi cô Bạch Tuyết và chúc sức khoẻ cô. Kế đến tôi chúc sức khoẻ anh hai Nguyễn
Văn Quí và anh ba Trần Cửu Thiên (vì hai người là bà con với ông xã tôi).
Mỗi lần nhận được quyển Tây Ninh Đồng Hương Hội là tôi vội mở ra xem liền, khiến tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm về
quê hương Tây Ninh. Nhớ ngôi trường cũ là trường “Trung Học Công Lập Tây Ninh” năm 1959 – 1966. Nhớ
Thầy Cô dạy những năm đó, mặc dù tôi không học với cô Bạch Tuyết nhưng đọc rất nhiều bài của cô viết trong
Đặc San, tôi cũng nhớ ra cô và rất phục cô. Hồi đó Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Hoa dạy môn Văn và cả môn nữ
công gia chánh. Bây giờ không biết cô ởđâu.

Tôi học ở Tây Ninh nhưng gia đình tôi ở Quận Gò Dầu cạnh Quốc Lộ 22 đường lên Tây Ninh, cùng xóm với Ba
Má anh Kỹ Sư Võ Hoài Nam. Năm lên 12 tuổi, tôi phải thi lên học trường Công Lập Tây Ninh và ở trọ căn nhà
ngói đối diện với cổng chánh của trường, gần đình Hiệp Ninh. Bên hông trái nhà tôi trọ có hai cây vú sữa thật to,
tàn cây rất lớn, có bóng mát cho đa số nam sinh ngồi dưới bóng cây chờ tới giờ trường mở cổng hông vào học.
Suốt sáu năm học Công Lập Tây Ninh có biết bao kỷ niệm. Không thể kể hết. Mỗi tuần tới ngày thứ Bảy là chúng
tôi cùng nhau đón xe đò về Gò Dầu, đến chiều Chủ Nhật hoặc sáng sớm thứ Hai trở lên Tây Ninh học lại. Đi xe
học sinh đông thật là vui. Những năm đó có lúc ngoài việc học chữ ra còn phải học bán quân sự.
Đến năm 1967, tôi thi đậu vào trường “Nữ Hộ Sinh Quốc Gia” (Từ Dũ”), tôi ở nội trú học 3 năm, ra trường năm
1970, kỷ niệm nhất là năm Mậu Thân 68, Tết năm đó sang mùng 2 là tôi bị kẹt ở lại trường và đi trực ở Bệnh Viện
Từ Dũ suốt đến rằm tháng Giêng mới được về nhà. Cuối năm 1970, tôi nhận sự vụ lệnh đi làm ở Cao Lãnh, cũng
may gặp được Đại Tá Trần Cửu Thiên (ông làm ở trung tâm huấn luyện Cao Lãnh) đã giúp đỡ tôi, nói với trưởng
Ty Y Tế để tôi được thuyên chuyển về Bệnh Viện Tây Ninh cuối năm 1971 vì ông xã tôi làm ở tiểu khu Tây Ninh.
Cuối năm 1973 tôi xin đổi về khoa sản Bệnh Viện Gò Dầu và đóng đô ởđó luôn, đến năm 1989 tôi xin nghỉ việc
và đi Mỹ năm 1991 theo diện HO7, nhưng không có
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đầu tàu vì ông xã tôi bị bệnh nặng và mất ngay ngày đăng ký chuyến bay.
Bên sông Vàm
Cỏ - Gò Dầu
Cứ độ hai năm
là tôi về Gò
Dầu để thăm
Mẹ già và
viếng mộ ông
xã tôi, có lần
tôi lên Tây
Ninh,
thấy
thành phố sửa
sang lại lạ quá,
nhìn không ra
trường cũ mà mình đã học xưa kia. Còn bệnh viện cũđã phá mất, dời lên đường đi núi Bà.
Tôi cám ơn ban biên tập đã gởi Đặc San Tây Ninh Quê Tôi mặc dù tôi ở xa (Colorado). Tôi cũng thường sang
California để thăm bà con, nhưng rất tiếc không gặp dịp họp mặt Đồng Hương Tây Ninh.
Nguyễn Thị Lạc
Gò Dầu (Tây Ninh)

đồng
hương
Trần Kiêu
Bạc

Trong đời sống hàng ngày, nhiều khi có những chi tiết nho nhỏ làm chúng ta nhớ mãi, nhớ hoài, không bao
giờ quên được, trong đó mùi hương giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Khoa học và thực tế cuộc sống đã chứng
minh mùi hương có tác dụng tích cực và sâu sắc lên mọi người trong tình yêu, ký ức và cả trong mọi sinh hoạt
hàng ngày. Chúng ta không lạ lùng với câu thơ mà Cụ Nguyễn Du đã viết và mãi nhớ từ những năm Trung Học
đến bây giờ: “ Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình”.
Tôi đã xa Tổ Quốc nhiều năm. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhớ, quên nhưng không thể xóa mùi
hương có được từ những năm tháng cũ. Làm sao quên được mùi sửa Mẹ tinh khôi những ngày chưa lớn, mùi bùn
trong đầm sen cuối làng thân thiết, mùi hương hoa cỏ lẩn trong sương sớm vào mùa Hạấm nồng những tiếng ve
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kêu, hay mùi vị tình yêu những ngày mới biết hẹn hò, bạo dạn cầm tay người yêu để nghe hương vị thanh cao đầu
đời tan vào từng tế bào, chảy sâu qua từng thớ thịt. Mùi hương, mùi hương mãi mãi là nỗi ám ảnh không nguôi
trong lòng ngươi xa xứ!
Cảm nhận về mùi hương không chỉ bằng giác quan mà sâu thẩm trong trong hồn phải có từ tình thương yêu
và phải qua tấm lòng. Tôi lan man trong thế giới mùi hương để tìm ra được mùi hương gần gũi nhất, luôn làm xao
động lòng mình trong những ngày Xuân nơi quê cũ. Tôi đã đi nhiều nơi, sống nhiều chỗ và làm việc trong những
môi trường khác nhau, tất nhiên là đã ăn, đã nếm nhiều thức ăn có hương vị khác nhau, nhưng mỗi khi một mình
trong nơi quạnh quẽ cuối năm, hay gượng vui trong những ngày đâu năm mới, tôi luôn bị thôi thúc, xô đẩy vào
một mùi hương quen thuộc, nhớ hoài mà tìm mãi không ra. Đó là mùi nồi thức ăn hỗn hợp mùng Ba Tết mà Bà
Nội vẫn đùa vui là nồi “ xà bần”. Mỗi năm, khi đất trời vào Xuân, và ba ngày Tết đã lùi xa, tôi vẫn nghe đọng lại
từ hồn mình, trong tim mình cái mùi thân quen mà tôi vẫn muộn màng, ngẩn ngơ, nhớ nhung mong tìm lại. Trong
mùi hương đó. Má tôi hiện ra, đôi mắt buồn hiu, hai tay khô ráp, nụ cười như có chút khổđau, lời nói khoan hòa
với Chị Em chúng tôi ngày xưa, xưa lắm mà còn như quanh quẩn đâu đây.
Ký ức về món ăn ngon mà mang tên lạ lùng nầy dẫn tôi bắt đầu từ những ngày cuối tháng Chạp Âm Lịch hàng
năm, và y như là năm nào cũng vây. Khi ngọn gíó Đông còn làm se lạnh mà đất trời nhưđã bắt đầu chuyển mùa,
Má tôi đã chuẩn bị làm mâm cúng Tết. Không đâu, nhà tôi nghèo, nói là mâm cúng Tết, nhưng chỉ là môt mâm
cơm đơn giản và thanh đạm, chỉ khác ngày thường ở ý nghĩa và đôi chút thức ăn mới, khác gọi là lễ vật cho Tổ
Tiên. Gạo là gạo hạt tròn, xay không bể, mà Má tôi đã bỏ công chọn lựa, sàng sảy và để dành cho mâm cơm nầy.
Một sân phơi đầy những cây cải bẹ xanh để dành làm dưa cho những ngày Tết. Con gà to béo, gà trống, vừa ở tuổi
thanh xuân, đủ có thân hình khỏe mạnh nhưng chưa tới đọan chạy theo mấy con gài mái tơ trong chuồng. Đó là
mâm cơm tiễn năm cũđi và đón năm mới về. Mâm cơm cuối năm chờ phút giây trời đất giao hòa, chờ người thân
trở về sum họp sau thời gian bôn ba làm ăn nơi xa, và là thời điểm báo công, dâng lên hương hồn Tổ tiên những
điều hiếu hạnh tốt đẹp nhất.

Má tôi, tính đến ngày Người đi xa, đã làm dâu gia đình họ Trần hơn nửa thế kỷ, mà theo lời Bà Nội thì năm
nào cũng như năm nào, vẫn luôn giữ nề nếp ấy trong những ngày đón Xuân, đơn sơ mà đầm ấm ở quê nhà. Rồi
những ngày đầu năm mới với những món ăn lạ, khó kiếm hàng ngày được dâng cúng, rồi cả nhà cùng nhau thưởng
thức cũng qua đi. Tất cả, sau ngày Mồng ba, coi như chấm hết. Hương vị ngày Xuân cũng qua đi để như hẹn hò
mùa Xuân năm sau sẽ quay lại. Nhưng đối với Chị em tôi, sau ba ngày Tết, mùi thức ăn không hết mà cứ dai dẳng
đến nhiều ngày tiếp theo. Đó là nhờ nồi “ xà bần” mà Má tôi khéo léo chế biến. Chỉ đơn giản, những, thức ăn dư
mỗi ngày, Má tôi tiếc, không đổ đi, cũng là theo lời Bà Nội dạy: Đổ phí thức ăn là mang tội lắm! Tôi đã quan
95

sát, tức là xem kỹ những thao tác Má tôi làm ra món ngon đầy hương vị nầy. Tất cả thức ăn dư được cho vào một
cái nồi lớn đã có mỡ nóng và hành phi. Má tôi không phân loại mà cho chúng cùng sống chung nhau như một xã
hội đầy những sắc dân và phong tục khác nhau. Nhanh nhẹn, Má đảo qua đảo lại nhiều lần, không quên bỏ vào
nhiều cải chua, vài trái ớt còn nguyên vị cay, nêm lại lần chót, xong để lửa cháy riu riu thêm chút nữa là nhắc
xuống. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn Tết tưởng đã đi xa hay bay vào quên lãng lại trở về, nồng đậm hơn, thôi
thúc hơn, làm chúng tôi có thêm hương vị Tết kéo dài như vô tận. Mùi thịt kho trộn lẫn với mùi cải chua làm không
khí bửa ăn rộn thêm tiếng cười vì nhờ cải chua mà thịt mở bớt béo ngậy và nhờ thịt mà những miếng cải chua có
thêm vị đậm đà gợi thèm không dứt. Những ngày Tết của tuổi thơ tôi là như thế, Bà nội tôi thường nói, một cách
bình thường nhưng đầy vẻ trân trọng, chỉ có nhà nghèo mới có món ăn lạ lùng nầy, bởi nhà giàu thì họ đổ bỏ những
thức ăn dư thừa thì lấy đâu mà có nồi “xà bần” đầy hương Tết như thế?
Riêng đối với tôi, nồi “xà bần” của Má tôi là món quý, là món ăn đầy yêu thương của Má cho chúng tôi không
những trong những ngày thơ trẻ mà mãi mãi còn đọng trong ký ức, trong tiềm thức và cả trong những giấc mơ của
tôi. Quên sao được khi mà đã hết Tết chúng tôi còn thấy được, hưởng được món ăn yêu quý nầy? Nói ra không xấu
hổ là nhiều lần chúng tôi đổ xô vào nồi “ xà bần”, tranh nhau gắp, hay tiu nghĩu nhìn nồi không vì đã bị các chị lớn
nhanh tay xơi hết. Quên sao được khi đến mồng bốn Tết tồi phải trở lại trường học, xa nhà, ở tận Tỉnh lỵ, mà vẫn
cầm theo một hủ “xà bần” còn sót lại trong hành trang? Má tôi đã sớt ra để dành cho con ăn khi xa nhà sau những
ngày đón Xuân cùng gia quyến. Món yêu thương ấy không chỉ là món ăn bình thường mà với tôi là muôn vàn kỷ
niệm, là một quãng đời thơ dại đã qua đi không bao giờ tìm lại được.

Bây giờ tôi đã khôn lớn, đã qua nhiều cam go của cuộc đời vẫn thấy và ngữi mùi hương nồi “xà bần” sau Tết
của Má. Nơi tôi đang sống có nhiều món ăn sang trọng và kỳ dị nữa, nhưng biết tìm đâu món ăn quen thuộc ngày
xưa? Tôi vẫn ngữi đươc mùi nước hoa đắt tiền của các đồng nghiệp trong chỗ làm, nhưng chắc không quen và cũng
không quên mùi rơm rạở quê nhà, mùi đồng nội buổi sáng tinh mơ, mùi hoa cau rụng trắng khi chiều xế bóng…
Ởđâu đó trong góc khuất của trí nhớ, tôi vẫn thấy hình bóng Má với nụ cười đôn hậu, nhanh tay đảo đảo những
miếng dưa chua, trộn trộn những chân gà trong chiếc nồi cũ, mà cả đời tôi không thể nào quên. Trong những ngày
cuối năm hay đầu năm mới trên quê người tôi lại ao ước ngữi lại mùi “xà bần” trong món ăn xưa, nơi dó không có
hương của dầu thơm Chanel 5, không có mùi thức ăn như Hamburgers, Pizza lạ lẫm mà có mùi cải chua trộn với
những khoảng thịt dư thừa đủ mọi hình dáng với mùi bàn tay Má, và hình ảnh của những đôi đũa tranh nhau của
chị em chúng tôi sau ánh mắt nhìn đầy thương yêu của Bà Má nghèo những năm xa xôi ấy …
Sau cùng, nếu nói mùi hương đã tạo cho con người những khúc quanh, những ấn tương thì mùi của nồi “xà
bần” đã luôn lôi kéo, thôi thúc và dai dẳng mời gọi tôi về, dù muộn màng, với quê nhà, với ngồi nhà nhỏ bé khiêm
nhượng mà chúng tôi đã sống, đã được đùm bọc, nuôi dưỡng và dạy dỗ của Người Mẹ mẫu mực mà chúng tôi hằng
thương yêu và quý trọng.

Trần Kiêu Bạc
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Thằng Bé
CỏĐông

Tôi

Vàm

muốn nói đến cô chủ
Mai Thư Quán tọa
đường Nguyễn Văn
cạnh dòng sông Tây
Cầu Quan, kế góc

nhỏ của Trúc
lạc
trên
Buôn
nằm
Ninh,
gần
đường Huỳnh Văn Lại đối diện với Dinh Tỉnh Trưởng ở bên kia bờ sông Tây Ninh.
Thân phụ và thân mẫu cô là giáo sư Nguyễn Văn Giàu và bà Huỳnh Thị Luông. Hai ông bà rất đẹp đôi , và
nhất là giáo sư Giàu rất đẹp trai. Thừa hưởng vẻ đẹp của ba má nên sáu người con của ông bà giáo sư Giàu, hai trai
và bốn gái, ai ai cũng đều xinh đẹp cả. Nhất là cô chủ Trúc Mai Thư Quán là đẹp nhất và được giới mài râu, kể cả
các cậu học trò choai choai ở xứ Tây Ninh ca tụng là hoa khôi của Tây Ninh vào thời ấy.
Người con gái đẹp nhất là vào tuổi trăng tròn, đôi tám, do đó lúc mười sáu tuổi cô đã được ba má chỉ định để
trông coi Trúc Mai Thư Quán.
Tây Ninh là một tỉnh địa đầu chiến tuyến giáp ranh với xứ Chùa Tháp Cao Miên, cách xa Hòn Ngọc Viễn
Đông Sài Gòn gần 100 Kí-lô-mét, do đó ở nơi miền tỉnh lẻ này có rất ít nhà bán sách. Cộng thêm vẻ đẹp xinh xinh
dễ thương của cô chủ quán nên Trúc Mai Thư Quán rất là đông khách.

Dập dìu tài tử ra vào …đôi khi chỉ để coi cọp một tờ báo hay một bản nhạc để có dịp liếc nhìn cô chủ quán có
nụ cười tươi như hoa nở.
Đồng hương Hải Quân Nguyễn Văn Cười hiện ở San Jose, tiểu bang California là bạn học cùng lớp với tôi có
nhà ở trên đường Huỳnh Văn Lại và đồng hương Võ Bị Đà Lạt Võ Công Danh hiện ở San Diego, tiểu bang
California, học trên tôi vài lớp, có nhà ở con đường ven sông Nguyễn Văn Buôn nên hai đồng hương này biết rất
rành về Trúc Mai Thư Quán. Vì trên đường đi đến trường Trung Học Công Lập Tây Ninh (bây giờ là trường nam
Trần Hưng Đạo) và khi đi học về đều phải đi ngang qua Trúc Mai Thư Quán; nếu không ghé vào thì cũng phải liếc
qua để nhìn trộm Cô Hàng Sách xinh xinh.
Ngoài vẻ đẹp, Cô Hàng Sách Ven Bờ Sông Tây Ninh còn được thừa hưởng những tài nghệ của thân phụ. Giáo
sư Nguyễn Văn Giàu là người có một không hai tại tỉnh Tây Ninh. Ông là người gốc Tây Ninh, là cựu học sinh
Petrus Ký tại Sài Gòn và đã tốt nghiệp hai ngành kiến trúc lẫn sư phạm tại Hà Nội.
Chuyện “hơi lạ” là ba của Giáo Sư Giàu, tức là ông nội của Cô Hàng Sách làm việc về ngành Y Khoa, rất nổi
tiếng vào thời ấy, đã từng làm việc tại 2 bệnh viện Đồn Đất và Chợ Rẫy ở Sài Gòn trước khi về làm tại bệnh viện
Tỉnh Tây Ninh. Nhưng Giáo Sư Giàu lại không “nối dõi tông đường” theo nghành Y Khoa mà lại chọn ngành Kiến
Trúc và Giáo Dục. Ngoài ra một người anh của Giáo Sư Giàu là Nhà Thơ Hy Đạm (cũng là một giáo sư dạy ở Biên
Hòa) và hai người em họ là Nhà Văn Thẩm Thế Hà và Giáo Sư Tạ Thành Chiếu cũng dạy ở Tây Ninh (tất cả đều
không thuộc ngành Y!)
Trước khi về lập nghiệp tại tỉnh nhà, giáo sư Giàu đã từng là giáo sư/hiệu trưởng các trường Chi Lăng, Lê Bá
Cang, Kiến Thiết…tại Sài Gòn. Về Tây Ninh ông làm giáo sư các trường trung học Lê Văn Trung, Đạo Đức, Văn
Học và Văn Thanh. Ông chuyên dạy các môn Quốc
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Văn (Việt Văn), Hán Văn và Hội Họa. Ông viết văn và làm thơ rất hay. Rất tiếc vì chiến tranh, những bài văn thơ
ấy đã bị thất lạc. Là một sinh viên tốt nghiệp trường Kiến Trúc tại Hà Nội nên nghệ thuật hội họa của ông thật tuyệt
vời. Ông đã tự tay vẽ những thiệp cưới và nhất là các thiệp chúc Tết với các màu sắc hài hòa, đôi khi có mạ bạc
lóng lánh. Khách hàng ghé vào Trúc Mai Thư Quán mua thiệp, ai ai cũng lấy làm thích thú. Ngoài ra, ông còn tự
tay chép những vần thơ do chính ông sáng tác trên các tấm thiệp gửi đến bà con bạn hữu xa gần…
Giáo sư Nguyễn Văn Giàu
Với tài kiến trúc, ông đã vẽ kiểu cho rất nhiều ngôi nhà rất đẹp ở Tây Ninh. Ông cũng là người vẽ kiểu cho
ngôi nhà nơi
ông cư ngụ khi còn ở
Tây
Ninh.
Ngôi nhà cũng toạ lạc
trên cùng con
đường ven sông
Nguyễn Văn
Buôn, nhưng ở gần
cuối nơi khúc
quanh của sông,
trước khi đến
lò sát sanh (lò mổ
heo).
Ngôi
nhà rất đẹp, khang
trang, cao ráo,
ẩn hiện sau các tàng
cây trước sân.
Phía sau căn nhà là
các
thửa
ruộng rộng mênh
mông của gia
đình ông. Thằng Bé
Vàm
CỏĐông, nhà ở
đường Trần
Hưng Đạo đối diện
xéo xéo bên
kia bờ sông Tây
Ninh, đã từng lội sông qua bắt cá lia thia nơi các thửa ruộng này (xin xem Đặc San Liên Trường Tây Ninh - Hội
Ngộ I -2009).

Theo lời Cô Hàng Sách thì ngôi nhà kỷ niệm thời thơ ấu ấy đã bị đổ nát vì chiến tranh. Cũng như theo lời đồng
hương Võ Công Danh, căn nhà của gia đình anh cũng tọa lạc trên con đường ven sông Nguyễn Văn Buôn, khoảng
giữa Trúc Mai Thư Quán và nhà của thầy Giàu, đã bị pháo kích, và người mẹ thân yêu của anh đã qua đời trong
một lần bị pháo kích. Theo lời anh Danh, anh rất lấy làm đau buồn và ân hận vì đã mất đi người mẹ thân yêu đã
từng nuôi nấng và dạy dỗ anh từ lúc nhỏ cho đến khi ra trường Võ BịĐà Lạt và trở thành một sĩ quan ưu tú của
VNCH mà anh vẫn “chưa có một ngày gần gũi để phụng dưỡng mẹ già trong lúc nghèo khó”.
Nhớ lại nhà của Thầy Giàu, anh Danh và nhà của tôi khi xưa đều ở rất gần Dinh Tỉnh Trưởng, Tòa Hành
Chánh và Tiểu Khu nên rất dễ bị đạn pháo kích từ trong rừng bắn ra. Vào dịp Tết Mậu Thân, năm 1968, tôi đang
học năm thứ 3 trường Cao Đẳng Công Chánh, Phú Thọ, Sài Gòn, về quê Tây Ninh ăn Tết thì bị kẹt lại đấy vì trận
“Tổng Công Kích Tết Mậu Thân”, mặc dầu đã có lệnh “hưu chiến” của đôi bên. Lúc ấy, tối tối mọi người trong
nhà tôi phải ngủ trên nền nhà bên dưới các bộ ván gỗ rất dầy, để đề phòng bị pháo kích.
Tôi cũng nhớ lại vào dịp lễ Tết Mậu Thân năm ấy, gia đình của dì dượng Mười tôi, niên trưởng Đặng Văn
Trọng cũng về quê Tây Ninh ăn Tết chung ở nhà bà Ngoại tôi và cũng bị kẹt lại đấy. Con đường từ Tây Ninh về
Sài Gòn ngày thường, vào lúc ấy, cũng đã rất nguy hiểm vì vẫn hay bị đấp mô. Trong lần Tổng Công Kích Tết
Mậu Thân năm ấy, vì các trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn và xảy ra khắp mọi nơi nên đường đi từ Tây Ninh về
Sài Gòn ngang qua khu “địa đạo Củ Chi” lại càng nguy hiểm hơn gấp bội. Do đó mọi người đều phải ở lại chờ cho
tình hình lắng dịu mới lên đường về Sài Gòn. Nhưng Dượng Mười tôi, niên trưởng Đặng Văn Trọng, người rất gan
dạ và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Vì lúc ấy ông đang là Đơn Vị Trưởng Đơn Vị 3 Quảng Trị tọa lạc trên
đường Tô Hiến Thành, Sài Gòn, đã một thân một mình tìm đường, quá giang xe từng chặn, để có thể sớm trở về
Sài Gòn, chỉ huy đơn vị để “ứng chiến”; đề phòng đơn vị bị tấn công trực tiếp, vì lúc ấy nơi nơi đều bị tấn công.
Tệ hại nhất là tại CốĐô Huế, chẳn những rất nhiều người bị chết vì súng đạn mà còn có cả ngàn người bị xử tử,
chôn sống khi Huế bị chiếm trong trận “Tổng Công Kích Tết Mậu Thân”.

Viết tới đây, tôi được biết rằng Giáo Sư Giàu, năm nay đã gần 90 niên kỷ, tuổi già sức yếu, đang nằm trong
bệnh viện tại San Jose, California. Những dòng chữ về thầy Giàu trong bài viết này coi như là để vinh danh một
người thầy khả kính của Tỉnh Tây Ninh, một người đã suốt đời tận tụy hy sinh trong ngành giáo dục và đã đào tạo
biết bao nhiêu là học trò đã thành danh. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện cho Thầy Giàu sớm được bình phục và
tinh thần được bình an.
“Cô hàng sách” vui qui

Trở lại chuyện Cô Hàng Sách, là học sinh của Trường Trung Học Công Lập Tây Ninh, với tài viết văn thừa
hưởng của thân phụ, nên mỗi năm, vào dịp Tết, các bài viết của cô đều được đăng trong các tờ Bích Báo của nhà
trường. Ngoài ra cô còn có thêm tài ca múa. Cô đã từng được chọn để trình diễn các màn ca vũ trong phần phụ
diễn văn nghệ trong Lễ Phát Thưởng của nhà trường được tổ chức tại rạp hát Thanh Sơn, cũng tọa lạc trên đường
Nguyễn Văn Buôn, đối diện Dinh Tỉnh Trưởng; và cô được rất nhiều khán giả ái mộ vỗ tay và xin chụp hình lưu
niệm. Vào thời ấy Thằng Bé Vàm CỏĐông cũng có mặt tại rạp Thanh Sơn để lãnh thưởng. Nhưng lúc đó, thằng
bé còn ở tuổi “hỉ mũi chưa sạch” nên “nào ai biết ai là ai”.
Lớn lên, với sắc đẹp trời cho, đương nhiên Cô Hàng Sách phải lập gia đình sớm, ở vào lứa tuổi đôi mươi. Và
mộng được đi du học tại xứ Hoa Anh Đào sau khi “tốt nghiệp” lớp Nhật ngữ tại Hội Việt Nhật ờ Sài Gòn đã không
thành. Nước ta, lúc ấy là thời chiến, đa số các chàng trai đều phải nhập ngũ, và đa số các nữ sinh, các “người em
gái hậu phương” đều kết duyên cùng các anh lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Cô Hàng Sách cũng không ngoại lệ.
Phu quân của Cô Hàng Sách là một sĩ quan Hải Quân tốt nghiệp khoá 11 Trường Hải Quân Nha Trang. Ngoài nét
hào hoa phong nhã của một người lính Hải Quân, phu quân của Cô Hàng Sách là một người rất đẹp trai và tài giỏi.
Anh ấy đã có dịp đi tu nghiệp tại rất nhiều nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore, Nam
Dương và Nhật Bản. Đúng là một đôi trai tài gái sắc thời ấy. Đám cưới của Cô Hàng Sách thật là linh đình từ Sài
Gòn lên đến Tây Ninh. Chị Dậu, phu nhân của đồng hương Võ BịĐà Lạt Võ Công Danh là một trong sáu cô phù
dâu trong ngày cưới của Cô Hàng Sách.

Thiếu
“cô

Tá
hàng

Hoàng Dần, phu quân
sách”

Nhưng … trời
xanh ghen … má hồng.
Ông Trời ghen với Cô
Hàng Sách tài sắc vẹn
toàn Nguyễn Hoàng
Lê, nên chỉ sau 3 năm
hương lửa mặn nồng
thì phu quân của Cô Hàng
Sách hy sinh vào năm
1970, khi đang trên đường
trở về Sài Gòn từ
chuyến công tác tại Cần
Thơ, bị phục kích nơi
ngã ba Trung Lương
thuộc tỉnh Mỹ Tho.
Sắp sửa được thăng chức
Trung Tá thì Thiếu Tá
Hoàng Dần, Chỉ Huy Phó
của Liên Đoàn Người
Nhái Hải Quân đã đền nợ
nước, để lại người vợ
trẻ, Cô Hàng Sách,
Nguyễn Hoàng Lê,
lúc ấy tuổi chỉ ngoài 23,
và 3 người con xinh
xắn, kết quả của 3 năm
hương lửa mặn nồng.
Hai năm sau, một người
em trai của Cô Hàng Sách, TrungÚy Hải Quân cũng đã hy sinh vào năm “Mùa Hè Đỏ Lửa”, 1972.

Hơn bốn thập niên qua, từ Tây Ninh đến Sài Gòn và qua Mỹ Quốc, sau bao nhiêu thăng trầm và đổi đời, ong
bướm dập dìu, năm này qua tháng nọ, nhưng Cô Hàng Sách vẫn “ở vậy” nuôi con.
Qua Mỹ năm 1992, Cô Hàng Sách đã tốt nghiệp ngành thẩm mỹ và hành nghề tại xứ Thung Lũng Hoa Vàng,
Bắc Cali cho đến ngày hôm nay. Hai người con trai theo ngành điện toán và người con gái, Diễm Lê, xinh đẹp hơn
mẹ, theo ngành nha khoa. Cô Hàng Sách bây giờ đã có dâu rể và các cháu nội ngoại! Nhưng máu văn chương và
văn nghệ vẫn còn chảy mạnh trong huyết quản của Cô Hàng Sách. Do đó, kể từ khi có Đặc San Tây Ninh Quê
Tôi, bắt đầu từ năm 2005 và Đặc San Liên Trường Tây Ninh, bắt đầu từ năm 2009, mỗi năm Cô Hàng Sách đều
đóng góp các bài viết để gợi nhớ về quê xưa, về tuổi học trò, vân vân, và được nhiều đồng hương và thân hữu tán
thưởng. Ngoài ra các người em của Cô Hàng Sách là thành viên của Hội Y-Nha-Dược Việt Nam, như người em
trai tên Hữu Tường là nha sĩ (trước 1975 là Bác Sĩ Quân Y, Phó Giám Đốc Bệnh Viện Chợ Quán, Sài Gòn), và 2
vợ chồng người em gái kế, Hoàng Anh và Minh Khiết, cũng là Nha Sĩ tại đây và cũng là Bác Sĩ tại Việt Nam, trước
năm 1975, do đó các chị em của Cô Hàng Sách đã có dịp tham gia ca hát trong các buổi tiệc họp mặt của Hội YNha-Dược Việt Nam, và được rất nhiều người ngưỡng mộ giọng ca tài tử nhưng rất điêu luyện của các chị em Cô
Hàng Sách.
Cũng như trong các buổi họp mặt của gia đình Hải Quân Bắc Cali do đồng hương Hải Quân Nguyễn Văn Cười
tổ chức, phần trình diễn ca hát của Cô Hàng Sách, được giới thiệu là phu nhân Cố Thiếu Tá Hoàng Dần cũng được
tán thưởng nhiệt liệt.

Nếu có tham dự ra mắt sách Đặc San Tây Ninh Quê Tôi – Năm Tân Mão 2011 mà quí vịđang cầm trên tay
cũng là ngày Tân Niên Hội Ngộ của Tây Ninh Đồng Hương Hội được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 năm 2011 thì
quí thân hữu và đồng hương chắc đã có dịp thưởng thức tài ca hát của Cô Hàng Sách qua hai bản nhạc Cha Cha
Cha, Tình Đẹp Như Mơ của Lam Phương và Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn cũng nhưđã được diện kiến dung
nhang xinh đẹp của Cô Hàng Sách Ven Bờ Sông Tây Ninh. Nếu không xin mời quí vị tham dự vào năm 2012 vậy.
Sáu mươi chưa phải là già, Xem hình vẫn thấy còn là ... thanh xuân.
Kính chúc các bậc trưởng thượng, quí thân hữu và đồng hương cũng như thân chúc đại gia đình Cô Hàng Sách
Ven Bờ Sông Tây Ninh một năm mới an khang và thịnh vượng.
Thằng Bé Vàm CỏĐông đồng hương Phạm Ngọc Lân
Trúc Mai Thư Quán đường Nguyễn Văn Buôn nằm cạnh rạch Tây Ninh

đồng hương
Võ Thị Minh
Trang
Chị Năm
thương,
Em nhận
được email
của chị Năm
hỏi thăm về
Tây Ninh nay
ra sao rồi?
Hôm nay em
viết trả lời cho
chị Năm đây.
Bây giờ là những ngày cả nước Việt Nam đang rộn rịp chuẩn bị chào đón tết Tân Mão, em nghĩ trong những
ngày này, nhiều người Việt Nam đang sống xa Tổ quốc sẽ đều hướng về quê hương với những cảm xúc, nỗi nhớ
da diết khôn nguôi.
Thời gian chị Năm xa Tây Ninh nay đã hơn 30 năm rồi nên đã có biết bao nhiêu sự thay đổi chị Năm à ... Đầu
tiên là ngôi trường Nữ Trung Học Ngọc Vạn của chị em chúng mình bây giờ không còn là trường cấp 2, 3 nữa mà
là trường Tiểu Học Võ Thị Sáu. Dù đã được xây cất lại khang trang hơn nhưng vị trí cổng trường, khuôn viên hình
chữ U của trường vẫn không thay đổi, do đó, mỗi khi có dịp ghé thăm trường tất cả những ai đã học tại đây vẫn có
thể nhớ lại những kỷ niệm thuở học trò của mình. Hồi đó 4 chị em của tụi mình cùng học chung với nhau một mái
trường nên các Thầy Cô đều biết. Nhất là tánh tình hiền lành của chị Năm làm Thầy Cô nào đã dạy vẫn nhớ và hỏi
thăm. Năm ngoái, khi em đến thăm cô Thu Vân, cô nhớ chị Năm rõ lắm, cô tả hình dáng của chị Năm ra sao, hồi
đó ngồi học ở bàn nào, cô khen chị Năm hiền lành và nhu mì chứ không “phá phách” như bọn em, bây giờ cô đã
ngoài 70 tuổi, chị Năm đã xa cô hơn 30 năm vậy mà cô vẫn nhớ. Qua đó mới biết những hình ảnh tốt đẹp luôn
được giữ lại trong ký ức của mọi người.

Đường phốở Thị Xã Tây Ninh dù đã đổi tên và có nhiều căn nhà khang trang hơn, nhưng vị trí của nó vẫn
không thay đổi, phố Gia Long vẫn giữ vẻ cổ kính của hơn 30 năm về trước (dù con đường của khu phốđã được
thay tên đổi họ), đường lên dốc tòa vẫn như xưa nhưng bây giờ dốc không còn cao nữa qua việc làm lại con đường
(ngày xưa mỗi khi đạp xe đạp, khi lên dốc này, mấy chị em chúng mình vẫn thường xuống đi bộ dẫn xe lên dốc
cho đỡ mệt), nên những người con của Thị Xã Tây Ninh dù đi xa bao nhiêu năm, khi đứng trên Cầu Quan vẫn có
thể hồi tưởng lại được những hình ảnh đẹp của ”cảnh cũ người xưa”.
Từ trên dốc Tòa đổ xuống, để tránh tai nạn giao thông, đã có một con đường rẻ phải ôm cua một công viên
(đối diện với Dinh Tỉnh Trưởng ) với không khí trong lành, nhiều cây kiểng xanh tươi, ghếđá, bồn hoa … chiều
chiều
nhiều người đến
đây
hóng mát, trẻ
con chơi
đùa, thả diều tạo
một hình
ảnh thật thanh
bình ấm
áp.

Một cây cầu mới được xây dựng từ phía bên hông Dinh Tỉnh Trưởng ngày xưa để bắc ngang con rạch Tây
Ninh giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn và phần lề đường phía con rạch cũng đã được mở rộng và lát gạch,
trồng nhiều cây cảnh đẹp cũng đã làm con đường Trần Hưng Đạo thêm phần khang trang. Buổi chiều sau khi ăn
cơm
tối xong, rất
nhiều
người đã thả bộ
tập thể
dục đi từ dốc
Tòa
cũ, vòng qua
công
viên rồi qua
cây
cầu mới nhìn
xuống
con rạch Tây
Ninh
để hưởng làn
gió
mát trong lành,
nơi
đây cũng là nơi
tổ chức
Hội Hoa Xuân
hàng
năm mỗi dịp
Tết
đến của Tỉnh
nhà.
Con đường từ nhà thương Tây Ninh đi thẳng lên núi Bà ngày xưa hoang vắng bao nhiêu thì ngày nay sầm uất
và khang trang bấy nhiêu, nơi đây cũng là khu Trung Tâm của Thị Xã Tây Ninh với rất nhiều công sở, khách sạn,
ngân hàng.
Núi Bà Tây Ninh nay có rất nhiều cái mới. Nhớ, hồi đó, mỗi lần mấy chị em chúng mình cùng nhau leo núi,
do sức trẻ nên không biết mệt. Bây giờ, ở tuổi trên 50, khi về thăm núi Bà chị em chúng mình sẽ có cáp treo và
máng trượt hổ trợ nên không có gì phải lo nghĩ khi cần đến viếng Chùa Bà ở độ cao hơn 500 mét.

Cách Thị Xã Tây Ninh khoảng 5 km có khu du lịch Long Điền Sơn tọa lạc tại ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn
vừa mới đưa vào hoạt động dịp tết Canh Dần 2010 vừa qua.
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. Nhà đầu tưđã làm nên vườn cây lớn
và những trảng cỏ rộng đảm bảo màu xanh phủ khắp nội viên. Đá tự nhiên và các công trình kiến trúc được xếp
đặt hài
hòa bên cạnh
những
tán cây lớn, hồ
nước...
Trung tâm của
khu du
lịch là một cái
hồ
rộng lớn, nước
màu
vàng đỏ đặc
trưng
của đất bazan
vùng
này. Giữa hồ có
quán
cà phê để khách
có thể
ngồi
ngắm
cảnh,
cà phê được
bán trong hang động hình đầu rồng được gọi là đảo Long Ẩn. Giữa đất liền và đảo được nối bằng chiếc cầu dài
mang dáng dấp Chùa Cầu ở Hội An-Quảng Ngãi. Bên trong đầu rồng được thiết kế kiểu hang động mát lạnh.
Ngoài đảo Long Ẩn, du khách có thểđi dạo quanh hồ dưới những tán cây cổ thụ mát rượi. Bên bờ hồ là những
rặng liễu rũ mơ màng, những cây thuộc họ rừa và si với những hình thù kỳ quái lạ mắt. Trong khu vực còn có nhà
hàng với ba mái ngói nhà rường xứ Huế. Nhà hàng thiết kế theo lối không gian mở, 3 gian nhà nằm lệch nhau và
cùng quay mặt ra hồ nước rộng, trông rất thơ mộng.

Em đã kể cho chị Năm những hình ảnh đẹp, thơ mộng ở quê nhà hiện nay , em nghĩ khi trở về thăm lại Tây
Ninh một lần những người con đang ở nơi xa xứ sẽ luôn giữ mãi trong ký ức…
Người dân Tây Ninh nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung đa số đều rất siêng năng chăm chỉ và có ý thức
vươn lên để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ở quê nhà, chúng em vẫn ngày đêm làm việc để vừa làm giàu cho bản
thân vừa đóng góp một phần nhỏ bé của mỗi người trong việc xây dựng một quê hương Tây Ninh ngày càng giàu
đẹp. Ở bên đó chị Năm nhớ giữ gìn sức khỏe và cũng cố gắng làm việc hết sức mình để sau này góp phần xây dựng
cho Tình Tây Ninh quê hương yêu dấu của chúng mình chị Năm nhé.
Ai cũng yêu thương và nhớ về quê hương với những cảm xúc và suy nghĩ riêng. Dù có đi bốn phương trời,
lòng vẫn nhớ về quê hương Tây Ninh yêu dấu nhen chị Năm thân thương của chúng em.
Võ Thị Minh Trang
Cáp treo và máng trượt Núi Bà Tây Ninh

Người Dầu Tiếng
nhìn về Tây Ninh
thân hữu Nguyễn Viết Tân
Tác giả Nguyễn Viết Tân là một người bạn của đồng hương Phạm Ngọc Lân. Anh Tân là đồng chủ nhân của một
công ty xây cất nhà cửa, do đó coi như là "đồng nghiệp" của Kỹ Sư Công Chánh Phạm Ngọc Lân. Tình cờ được
biết anh Tân là tác giả của nhiều bài viết được đăng trên báo Việt Báo dưới hai bút hiệu Tân Ngố và Nguyễn Viết
Tân. Anh đã được nhiều giải thưởng trong hơn 10 năm qua và vừa nhận được giải thưởng VIỆT BÚT 2010. Anh
Tân cho biết quê anh ở Dầu Tiếng và có vài người bạn ở Tây Ninh. Do đó, đồng hương Phạm Ngọc Lân mời anh
viết một bài về Tây Ninh. và đây là bài viết đầu tiên của anh về Tây Ninh. (Ghi chú của đồng hương Phạm Ngọc
Lân)

Ngày còn nhỏ, mỗi lần Tết đến thì trong nỗi xôn xao vui mừng tôi lại buồn buồn vì phải sắp xa mấy đứa
bạn khi nó nói:
-Tao phải "dìa xứ" trước Tết, mà ba má tao nói chắc
sẽ không trở lại làng này nữa! Tôi hỏi:
-Xứ mày ởđâu?
Nó buồn bã chỉ lên ngọn núi xanh đậm, vượt lên khỏi rừng cây cao su xa xa:
-Tuốt ở miệt trên đó, gần Núi Bà, Tây Ninh.
Trời cuối năm trở lạnh vềđêm, lá cao su rụng hết để trơ lại cành khẳng khiu, những trái cao su nổ lốp bốp
như pháo tép rồi rơi từ trên cao xuống lớp lá khô xào xạc. Chúng tôi để dành tiền ăn Tết bằng cách đi lượm hột
bán cho người Tàu mua về làm xà bong (nghe nói vậy vì hột cao su béo béo như đậu phọng, nhưng lớn hơn ngón
chân cái). Rồi ngày chia tay cũng tới, đứa ở lại đứng trông theo chiếc xe ngựa chở bạn mình rời xa mà lòng buồn
vô hạn.

Tôi sinh ra ở Làng 5 thuộc Quận Dầu Tiếng, chỉ nghe người ta nhắc tới Tây Ninh nhiều lần mà chưa bao giờ được
đến tận nơi. Làng 5 này thuộc đồn điền Michelin, vào những ngày trời trong, thấy rõ ngọn núi Bà với giòng nước
trắng bạc đổ xuống từ trên cao như một giải lụa. Khi ra gần chợ quận, hàng cây của núi Cậu trông rõ mồn một.
Núi Bà nhìn từ hồ Dầu Tiếng
Dân trong làng hầu hết là dân có số, nghĩa là có công tra, ngoài lương bổng còn được hưởng quyền lợi như
chăm sóc y tế, tiền thưởng cuối năm, gạo lãnh theo gia đình đông con hay ít, nhưng còn một số khá đông nữa gọi
là “Dân tuỳ dịp", họ làm đủ việc như cạo mủ cao su, xạc lai, quét nước thuốc ở các thân cây, đào mương, đào lỗ
ươm cây cao su non v v... mà lương thì lãnh theo công nhật, y nhưở Mỹ ta mướn mấy anh Mễ ngoài Home Depot
vậy.

Ở những vùng quê gần Dầu Tiếng, cứ sau mùa lúa là dân nghèo thường đi xin việc đồn điền để làm tuỳ dịp,
họ sẽ trở về làng sau mấy tháng để tiếp tục công việc ruộng nương. Trai gái đi từng nhóm ba bốn người, mà cũng
còn có cả từng nhóm gia đình với con cái đùm đề nữa.
Lúc cha mẹđi làm thì chúng tôi cùng nhau đi học cũng như chơi đùa, nên mau chóng trở thành thân thiết.
Trong làng chỉ có một trường và một thầy hay cô giáo. Dậy từ lớp vỡ lòng đến lớp ba là hết. Cô chỉ cần dậy
lớp lớn nhất, rồi lớp lớn lại dậy lớp nhỏ hơn.
Cao su Dầu Tiếng
Dân Tây Ninh đến đây làm đông lắm, từ lớn tới nhỏ hầu như ai cũng biết nói lái. Tôi học được từ những đứa
bạn gốc "Tây ăn mắm ruốc" này, không những khi nói chuyện, mà còn trong những bản nhạc nữa.
Những người trên
dưới 60,
chắc chẳng mấy người
không biết
bản: "Đây ngày tươi sáng,
muôn
chim ca hót tưng bừng,
muôn ánh
sáng mai mà ta vẫn mơ..."
đã bị sửa
lời thành: "Cô Mười cô
Chín hai
cô anh muốn cô nào?

Muốn dắt cô đi đừng cho má cô hay...."
Chúng tôi hát lái như sau:
"Cươi mồ kinh chố, hô cai uông mánh cao lồ. Mách duống ki đô, đò chưng máy cô ha..."
Ngoài những bản Tân nhạc, họ còn đi chợ Dầu Tiếng cuối tuần đem về những bài ca Cổ nhạc lớn bằng hai
bàn tay, như Tiếng Trống Trường Làng, Trăng Nước Lam Giang … và bây giờđã hơn năm mươi năm mà tôi còn
thuộc giọng hò buồn bã trong đêm vắng:
Bước sang canh một anh đốt ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai nguyệt đổi sao dời
Tính sao thời tính cho trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai ai dãn ai dùng mặc ai
Canh Tư hạc đậu nhành mai
Sương sa lớp lớp biết ai mà chờ
Canh dài thơ thẩn thẩn thơ
Đêm mơ thấy bậu dậy rờ chiếu không…
Trong đời, chắc các bạn đã từng có lần nhận được cái gọi là thơ luân lưu (?)
Trong đó cái nào cũng hao hao giống nhau, mà hầu như không có lời khuyên bảo gì về đạo hạnh, về làm việc
phước đức, xa lánh tội lỗi… chỉ rặt là những điều vu khoát, nói rằng ông kia bà nọ chép ra 9 bản gởi cho 9 người
thì được ơn này ơn kia, trúng số, trúng đề; nhưng cũng có những người không tin, vất vô sọt rác nên bị tai nạn xe
cộ, bị vợ bỏ, bị mất việc v v..
Ngày nay, đã có máy copy thì việc in ra 9 bản đâu có gì là cực nhọc, nhất là khi nhận được trên email thì lại
càng dễ dàng hơn nữa chỉ nhấp con chuột mấy cái là xong, nhưng ngày tôi còn nhỏ, mấy bà chị tôi nhận được thư
luân lưu là sợ hết hồn hết viá. Trong thư nói rằng đây là một lá thư bay xuống từ núi Bà Đen, vào ngày tháng đó,
năm đó, sẽ có tai ương từ trời đổ xuống, ai chép ra 9 bản thư này thì sẽ được cứu thoát.

Thanh niên thiếu nữ trong làng lo đi mua giấy tập, bì thư, nằm xoài ra giường, dùng viết lá tre chấm mực tím
mà viết cho đủ 9 tờ. Rốt cục trong làng có bao nhiêu người đâu, nên cứ người này gởi cho người kia, thành thử mỗi
người nhận được cả trăm tờ thư. Khỏi nói thì ai cũng biết sau cùng những lá thư này được chui vô nhà cầu!
Hiện nay thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhận được trên email những lá thư vô bổ này, và thẳng tay delete mà vẫn
…sống sởn sơ như thường, nhưng vào những năm xa xưa, ở mãi trong miền rừng xanh đất đỏ xa xăm, mà dân tình
ít học thì sự sợ hãi nghĩ cũng là thường tình.
Năm 1958 gia đình tôi xuôi về miền Hậu Giang-Kiên Giang, nhưng trong lòng lúc nào cũng vẫn nhớ về ngôi
làng nghèo nàn thuở xưa, vẫn ước mong được về thăm lại, sẽđi qua những địa danh mà ngày nhỏ thường nghe: Tây
Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng, Củ Chi, Bến Cát, Thanh An, Cỏ Trách… và biết đâu trong dòng người xuôi ngược đó,
lại bất ngờ gặp lại được những người bạn thuởấu thơ.
Nguyễn Viết Tân
Ca dao Tây Ninh
Tây Ninh danh thắng Núi Bà, Uy linh trời tạc một tòa nên thơ,
Em giã bàng đươn đệm cho siêng, Để anh lên núi cầu duyên chúng mình.
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lộn ít cái rể cây con, cùng vô số những thứ linh tinh gì đó mà tôi cũng không rõ là gì. Nếu là một nghiên cứu gia
về địa chất thì chắc chắn tôi sẽ ngồi vào bàn phân chất thành phần loại đất này, sau đó sẽ đưa ra một thống kê coi
thử xem các loại linh tinh kia là thứ gì. Bạn có thểđang thắc mắc và hỏi tôi, có gì quan trọng mà cái nắm đất kia lại
được tôi đưa vào bài viết hôm nay, và rồi bắt độc giả phải đọc tiếp câu chuyện của tôi dù không hề biết nó có gì
hấp dẫn mà theo dõi tiếp hay không.
Xin thưa ngay, nắm đất kia không là gì cả, nó cũng giống như muôn ngàn nắm đất khác mà bạn thường thấy,
thường đạp qua, và có thể vì nó tầm thường quá, nên bạn cũng chẳng thèm nhìn qua hay đặt ra một chút suy nghĩ
gì về cái thứ vô tri giác đó. Bạn chắc chưa bao giờ cầm lên trên tay nâng niu hay ngửi thử coi nó có thứ mùi gì hay
có con sâu con bọ nào chạy nhảy hay không. Có khi vì chán cái thứ dơ bẩn kia, bạn còn phủi cho đất cát rớt xuống,
bạn muốn bỏđi cái thứ mà ai ai cũng cho là bẩn thỉu vì vô tình nó đã để lại một vệt nâu xấu xí trên vạt áo mới của
bạn. Nhưng cũng xin thưa cùng bạn, đối với tôi, nắm đất này cách đây gần 20 năm, nó cũng không là gì cả. Nó
cũng chỉ là một nắm đất vô tri trước thềm nhà mà tôi giẫm lên không thương tiếc. Nhưng hôm nay nó lại vô cùng
quý báu, tôi lại ôm ấp và gìn giữ nó trong ngần ấy năm nay rồi. Nó theo chân tôi từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ, và
được giữ gìn trong một cái chay bé xíu được đặt trang trọng trên bàn thờ gia đình. Ồ! Xin nói ngay là nó không có
chứa vàng hay viên hột xoàn nào trong đó cả, vậy mà nó lại được tôi nâng niu, được cả gia đình tôi nhìn ngắm hàng
ngày. Bạn đã lờ mờ hiểu ra nó quan trọng trong lòng tôi rồi đó, và chắc bạn đã đoán được nắm đất này là gì rồi.
Thưa vâng! Nó chính là nắm đất quê hương.

Núi Bà Tây Ninh
Tôi rời quê hương Tây Ninh nhỏ bé vào một ngày tháng 3, năm 1991. Theo chân mẹ rời xa trị trấn nhỏ bé,
bỏ lại sau lưng muôn ngàn kỷ niệm từ khi mới lọt lòng. Tôi nhớ hoài cái ngày trước khi đi, Ông ngoại tôi đưa tôi
một cái hủ nhỏ bảo “Chạy ra trước sân bỏ vào đây một chút đất đi con.” Tôi làm theo mà thâm tâm cứ nghĩ sao
phải bỏ đất vào hủ nhỏ này làm gì. Tôi hốt đại một ít cho vào hủ rồi đưa cho ông ngoại. Ông trầm ngâm một lúc
rồi ông cắt tờ giấy nhỏ ghi nắn nót dòng chữ “NẮM ĐẤT QUÊ HƯƠNG”. Ông bảo tôi bỏ vào hành lý mang theo
trong người và luôn luôn nhớ về quê hương khi nhìn thấy nó. Tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng trong tôi lờ mờ hiểu ra
một điều, đó là tôi sẽ lìa xa vùng đất này mãi mãi. Tôi cầm nó trong tay và đưa cho mẹ cất vào trong vali, tôi thấy
mẹ khóc. Có lẽ là mẹ thấm thía nỗi lòng xa quê hơn tôi nhiều lắm. Vì lúc đó tôi nhớ mình rất vui với cái cảm giác
lâng lâng khi chỉ ngày mai thôi tôi sẽ được ngồi máy bay lần đầu tiên, mà lại bay đi thật xa nữa chứ. Bạn bè tôi và
hầu hết gia đình tôi có ai được đi máy bay đâu. Ít ngày trước đó, ông ngoại còn lấy tấm bản đồ thế giới ra chỉ cho
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trong cái vui đó lại có chút buồn vì tôi biết khi đi rồi là tôi sẽ khó được thấy lại ông bà, và những người thân còn
lại nơi tỉnh lị Tây Ninh này nữa. Nhưng là con nít, cái buồn rất mau qua, và niềm vui bao giờ cũng như viên kẹo
ngọt chảy tan trên đầu lưỡi. Tôi và chị tôi theo mẹ ra xe đò đi xuống Sài Gòn để hôm sau ra phi trường Tân Sơn
Nhất. Trước lúc máy bay cất cánh, cả đại gia đình gồm ông bà nội ngoại, cô cậu, dì, hàng xóm láng giềng, bạn bè
thầy cô đều đưa ra sân bay và cùng khóc như mưa. Lời chia tay cùng những ánh mắt lưu luyến của người thân như
muốn kéo chân mẹ con tôi lại càng lâu càng tốt. Trong thâm tâm ai cũng biết rồi thì giờ chia tay cũng tới, nhưng
cứ đứng hoài ngoài phòng đợi và cứ ôm hết người này đến người kia không muốn chia xa. Ông ngoại vẫn diện mạo
ôn tồn như mọi ngày, mà mắt ông đỏ hoe dù không rơi lệ như bà ngoại tôi. Ông cầm tay tôi và dặn đi dặn lại hoài
bảo có nhớ mang theo cái hủ nhỏ có nắm đất quê hương không. Tôi biết ông là người ít nói, ít khi thổ lộ tình thương
con cháu cũng giống như hàng ngàn hàng vạn người đàn ông Việt Nam khác, nhưng ông là người của văn thơ, nên
dù ông ít nói lắm, nhưng mỗi chuyện ông làm, mỗi câu ông nói đều mang theo một ý nghĩ sâu xa và có ẩn chứa
một chút trầm tư như con người vốn có của ông.

Khi tới đất Mỹ, mẹ tôi mang đồ ra và trong hành lý mang theo có vô số thức ăn Việt Nam để biếu người thân
bên Mỹ. Bên cạnh đó là một gói đồ mà mẹ tôi nâng niu đưa ba nói phải cất ở nơi nào thật trang trọng. Trong đó có
vài cuốn sách , một bài thơ của ông viết tặng cho gia đình tôi, và cái chai có nắm đất quê hương. Mẹ tôi để cái hủ
nhỏ lên bàn thờ như một cách nhắc nhở mình phải trân trọng nguồn gốc.
Sông Vàm CỏĐông
Bao nhiêu năm rồi nó vẫn nằm đó, dù đã dời nhà vài ba lần, nhưng bao giờ nó cũng là vật đầu tiên mà mẹ tôi
đặt lên bàn thờ. Tôi thì vô tình quên mất đi vì bao nhiêu công việc hàng ngày làm cho con người mình đến giờ
thở cũng cảm thấy thiếu. Hôm nay vô tình lau bàn thờ tôi lại nhìn thấy lại cái hủ năm xưa đề chữ “NẮM ĐẤT
QUÊ HƯƠNG.” Tôi lặng đi vài giây và rồi tôi mở nắp đổ nó ra trên lòng bàn tay nâng niu ngắm nghía. Lòng tôi
chùng xuống với một nỗi nhớ Tây Ninh đến lạ thường. Vùng đất đã nuôi tôi suốt thời tuổi thơ chất chứa bao
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của Đỗ Trung Quân mà nhiều người được biết với cái tên ngắn hơn là Quê Hương vì được phổ nhạc trong đó có
mấy câu mở đầu như sau:

“Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi
xa cũng nhớ nhiều”
Đồng ruộng Tây Ninh
Tôi cũng đang tự hỏi bản thân tôi Quê Hương là gì. Vì sao nó lại mang một ý nghĩ lớn đến như vậy. Một nắm
đất vô tri vô giác lại có thể làm cho tôi suy nghĩ thật nhiều, thật lâu về ý nghĩ sâu xa của hai chữ quê hương đến
như vậy hay sao. Quê hương trong tôi giờđây có bóng ông ngoại già ngồi trong căn phòng toàn sách, lụm cụm từ
5 giờ sáng ngồi trầm ngâm viết mấy vần thơ, nghe đài BBC vặn tiếng thật nhỏ, và ông luôn có những qui tắc nhất
định và bắt mình phải theo đúng các qui tắc hàng ngày bất di bất dịch. Quê hương trong tôi là hình ảnh bà ngoại
tảo tần tính từng đồng để đi chợ sao cho đủ đồ ăn cho cả gia đình với số tiền thật nhỏ nhoi. Thấp thoáng trong chùm
ký ức tôi có hình bóng của cô giáo, của bạn bè, của biết bao nhiêu khuôn mặt thân thương của hàng xóm láng
giềng. Kỷ niệm ùa về cùng một lúc làm cho tôi thật choáng ngợp. Tôi không còn phải cầm trên tay mình một nắm
đất nữa, mà nó toàn là kỷ niệm, là hình ảnh thân thương của ngày xưa thân ái. Tôi lâng lâng chạy đuổi theo những
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sông… Tôi chạy đuổi theo từng ý nghĩ, từng đoạn phim không đầu đuôi về từng người, từng góc phố hàng cây
mà tôi từng đã có bao nhiêu năm tuổi thơ gắn bó. Tôi nhớ tới cô Năm chủ nhiệm lớp, nhớ Kim Phụng, Mai Loan,
Việt Thủy, Ngọc Dung. Nhớ từng cái tên bạn học trong lớp. Nhớ những cái liếc mắt, cắn môi khi thằng bạn lớp kế
bên lén bỏ thơ tình vào cuốn tập. Nhớ những buổi sinh hoạt trong trường rồi phá phách rồi chống đối đòi hỏi quyền
mặc áo dài cho học sinh nữ trong trường. Nhớ, nhớ, và nhớ rất nhiều.

Đó chính là quê hương trong tôi. Có thể bạn có những quê hương khác, và quê hương của bạn mang màu khác,
mùi đất cũng khác. Và chính con tôi cũng sẽ có một quê hương khác. Nhưng với ai và với nơi nào đi nữa, thì hai
chữ quê hương luôn luôn mang đậm nét yêu thương gắn bó. Dù mình có xa ngàn trùng, dù đất nước có theo một
đảng phái chính trị nào đi nữa thì hai chữ quê hương theo tiếng lòng của mỗi cá nhân vẫn mang đậm một nét thân
quen ngọt ngào khôn tả. Tôi là kẻ có hai quê. Quê hương Việt Nam trong tôi hay nói cho đúng là Tây Ninh đang
hiển hiện trong tôi qua hình ảnh nắm đất tôi đang cầm trong tay. Nó là kỷ niệm, là hiện thân của một quá khứ mà
tôi cho là thật đáng yêu, thật đáng trân trọng. Nhưng khi quay về hiện tại, tôi mới cảm thấy mình thật thiếu xót và
vô tình quên đi cái quê hương thứ hai đã cưu mang và nuôi dưỡng mình. Mẹ đẻ hay mẹ nuôi, thì mẹ nào cũng là
mẹ. Hoa Kỳđã nuôi tôi lớn lên và xây dựng cho tôi một tôi của ngày hôm nay thật cứng cáp để bước vào đời. Đôi
khi mình vì công việc, vì bận rộn mà quên đi mất mình cũng đang sống trên quê hương Hoa Kỳ đây mà. Đối với
người Việt, khi nói tới hai chữ Quê Hương thì vội nghĩ ngay đến một vùng nào đó của Việt Nam mà quên đi Hoa
Kỳ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống ở cả hai quê hương mà giờ tôi mới biết mình phải nên trân
quý cả hai ngang bằng như nhau. Quê Hương Việt Nam trong tôi là quá khứ. Quê Hương Hoa Kỳ bây giờ tôi đang
sống là hiện tại, và chắc còn sẽ là tương lai nữa. Tôi không chối bỏ quá khứ, cũng không chối bỏ mình là người
Việt Nam, là dân Tây Ninh. Nhưng chắc cũng phải làm quen với một điều mới nữa là mình cũng là người Hoa Kỳ,
là dân San Jose, California.

Bạn nghĩ sao nếu giờ tôi chạy ngay ra ngoài và lấy một ít đất bỏ vào cái chai con rồi cũng bắt chước ông ngoại
tôi viết “NẮM ĐẤT QUÊ HƯƠNG HOA KỲ” rồi để nó bên cạnh cái hủ đất nhỏ năm xưa. Chắc bạn đang cho tôi
có hơi thi vị hóa câu chuyện, hoặc tôi đã hình thức hóa vấn đề, và có chút mùi “cải lương”. Nhưng xin thưa, dù là
mình đang sống ở nơi nào chỗ nào đi nữa, thì việc mình mang theo quê hương trong tâm khảm là một điều vô cùng
quan trọng. Cũng như con người phải luôn biết nói tiếng cảm ơn. Phải không bạn!

đồng hương Huỳnh Hạnh Kim Châu
San Jose, California 7 tháng 12, 2010
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xanh mát, làm lòng tôi trùng xuống, dìu trôi về những ngày thân ái xa xưa ...
Ngày ấy tôi rất nghịch phá, làm biếng học, chỉ thích đi chơi với bạn. Có vài lần tôi đã trốn học theo bạn Dương
thị Rết đi xem phim. Cũng có lần hai đứa rủ nhau vào vườn chôm chôm, sầu riêng ăn no nê rồi mới về nhà, tìm
cách nói dối cha mẹ, thầy cô giáo. Có lần vào giờ toán, thầy gọi tôi lên bảng giải phương trình. Tôi làm sai bét,
đứng ngẩn ngơ, bị thầy mắng: “ Bây giờ cái bảng này biến thành đám mây xanh lơ lửng, bỗng dưng có một chàng
hoàng tử cưỡi ngựa hiện ra, đưa ai đó bay bổng lên trời.” Cả lớp cười rộ lên. Khi ấy mặt tôi đỏ lên như gấc, quê ơi
là quê! Sau lần đó tôi cố gắng đi học thêm toán vào chiều thứ bẩy, không còn dám trốn học nữa. Tôi vẫn còn nhớ
mãi những ngày ấy! Cám ơn Thầy Cô đã dậy em nên người.

Một trong những ngày áo trắng học trò ấy, tôi được chọn cùng với một số nữ sinh khác của trường đi choàng
vòng hoa chiến thắng cho những người lính VNCH vừa chiến thắng trở về. Tôi được choàng vòng hoa cho một
anh lính nhảy dù mũ đỏ. Thế rồi một hôm anh đến cổng trường đón tôi. Có hôm anh bạo dạn vào tận hành lang của
trường tìm tôi, làm tôi lo sợ thầy Hiệu Trưởng khiển trách.
Thật sự mà nói khi ấy tôi chẳng hề biết tên anh lính mũ đỏ ấy và cũng chẳng dám hẹn hò hay một lần nói
chuyện với anh. Tôi chỉ biết mỗi buổi tan trường về có một người lính mũ đỏ đứng ngoài cổng trường đón tôi. Vậy
mà hôm nào vắng bóng anh, tôi thấy lòng mình bồi hồi như thiếu một cái gì … Rồi, những tháng ngày êm ả và mối
tình đơn phương của anh chàng chiến sĩ mũ đỏ ấy đã làm trái tim tôi rung động lúc nào tôi cũng không biết …
Làm sao định nghĩa được tình yêu,
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây dịu dị, gió hiu hiu.
(thơ Xuân Diệu)
Thế rồi người lính dù mũ đỏ ấy phải theo đơn vịđi nơi khác! Anh thường xuyên viết thư thăm tôi, và anh không
quên khuyên tôi hãy cố gắng lo học. Sau một thời gian tôi mất liên lạc với anh. Thư tôi gửi đi mấy lần nhưng chẳng
còn thấy hồi âm. Tôi ngỡ rằng anh đã hy sinh nơi chiến trường.
Thật ra, lúc ấy anh bị thương rất nặng trong một trận đụng độ với quân địch. Anh nằm bệnh viện hơn một
năm. Sau khi bình phục anh lại trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Trong lúc chưa về thăm tôi được, anh nhờ một
người bạn về Tây Ninh gặp tôi, kể cho tôi nghe những gì xảy đến cho anh. Trong lúc bị thương nặng, người bạn
kể lại rằng, anh đã gọi tên tôi, có khi anh gọi tên tôi trong lúc mê sảng. Anh cũng có viết thư cho tôi nhiều lắm
nhưng đợi tôi thi xong mới gửi hết cho tôi. Nhưng hỡi ơi, khi ấy đã muộn rồi! Tôi đã nhận lời cầu hôn với một
người khác.

Và, đúng như lời anh hứa, anh đã đến thăm tôi, nhưng lại là lần cuối. Tôi nhận ra vết thương ở trên mắt và mặt
đã khiến anh không còn đẹp trai như xưa. Phải chăng đó là lý do anh đã chần chừ không về thăm tôi sau khi xuất
viện? Biết tôi sắp đi lấy chồng, anh buồn lắm nhưng không hề hờn trách mà chỉ dịu dàng xin lỗi: “ Tất cả đều là
định mệnh và duyên sốđó Thu An. Anh mong em gặp nhiều hạnh phúc và may mắn.”
Hôm nay tôi trở về xóm cũ. Xóm nhỏđây. Trường cũ đây. Những nơi này đã ấp ủ biết bao kỷ niệm trong sáng
đẹp nhất của đời tôi. Vềđây để nối lại những vòng tay ấm áp với bạn bè ngày cũ. Cảm động làm sao khi tôi nghe
lại giọng nói và ngắm nhìn các bạn năm xưa của mình, vui buồn, nghẹn ngào cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm
cách nay đã 40 năm.
Trong nỗi vui mừng lẫn xúc động, tôi lại cười mà mà nước mắt lưng tròng. Các bạn ơi, tôi đang cười trong
giờ phút sum họp này đây nhưng sao lòng tôi như trĩu xuống một nỗi bâng khuâng khó tả. Vâng, ngôi trường và
con đường này đây, trong những ngày chinh chiến đó của quê hương, người ấy thường đón tôi lúc tan học về …
Anh ơi, em đã gặp lại các bạn, còn anh giờ này đang ởđâu? Em cảm thấy lòng mình xót xa, hình như em
đang nghe tiếng anh hát ngày nào:
Anh về qua xóm nhỏ, Em chờ dưới bóng dừa.

Nắng chiều lên mái tóc.
Tình quê hương đơn sơ …
(Tác giả là ai, tôi không nhớ)
Mong sao một ngày nào đó chúng ta sẽ được hội ngộ. Tình yêu ngày xưa được đổi thành tình bạn, thật đẹp.
Chắc chắn em sẽ vừa khóc vừa cười, sung sướng vì biết anh vẫn bình an và sống hạnh phúc bên vợ con. Em tin
ngày hội ngộđó sẽ không là một giấc mơ.
Western Australia , Perth ngày 24-10-2010
Nguyễn Thị Thu An

Mối Tình Học Trò
(Hoa- Tím)
Tuổi thơ ngây tôi nào đâu thấu hiểu
Tuổi học trò là tuổi của mộng mơ
“Ôi ! sung sướng là thời gian cắp sách”
Làm sao tìm lại được nỗi vui xưa !
Tình học trò là tình yêu cao thượng
Mãi mãi là nét đẹp ở trong mơ !
Tình e ấp là tình yêu chơn chất
Suốt cuộc đời đâu tắm lại nước sông ? !
Nước đã chảy không bao giờ trở lại
Tình cho đi không đòi lại bao giờ ? !
Yêu một chiều là tình yêu trọn vẹn
Chúc người xưa ba chữ “Đặng bình an !”
T.T.D. Tặng Thu An (Một chiều mùa thu 2010)

LTS. Khi nhận
được bài “Lục
bình
Cẩm
Giang”, chúng
tôi phân vân
không biết phải
xếp theo câu
thơ mục lục
nào, vì nội
dung bài thích
ứng với nhiều
chủ đề. Trước
đây, Đặc San
Tây Ninh Quê Tôi từng giới thiệu với độc giả tác phẩm ”Tây Ninh Quê Hương Sông Gấm” của đh Nguyễn Bá
Hoa. Nay gặp lại Sông Gấm dưới mỹ từ “Cẩm Giang”, trong một bài viết có ý nghĩa bao quát, và có những so
sánh thật ngộ nghĩnh. Dành sự khám phá lý thú cho quý vi, chúng tôi chỉ xin nêu ra rằng đọc bài này ta sẽ thấy
đất Thần Kinh ở miền Trung đã được một chú rể hiền, còn Tây Ninh miền Đông đã có một nàng dâu thảo yêu
chồng, yêu quê hương của chồng và giữ mãi tinh thần tôn sư trọng đạo và quý mến bạn đồng môn của nhà chồng.
mới năm nào được khai triển, và sắp tới đây lại sẽ được phát huy.
BTH-ĐS-TNQT

Tôi yêu màu tím, màu mực học trò tuổi thơ dại, màu trái mồng tơi vườn quê, màu hoa păng-xê (1) Đà Lạt,
màu hoa sim thơ Hữu Loan. Khi “bồ” với tôi, chàng (cha

của bầy trẻ) nói với tôi rằng chàng cũng yêu màu tím. Lần hồi tôi mới biết chàng chỉ “nịnh đầm.” Thật ra, chàng
thích màu da trời xanh lơ, xanh biếc vì áo sơ-mi hay pô-lô
(2) hay ti-sợt (3) của chàng đa số màu xanh. Tôi không màng tới vì đó chẳng qua là một lời nói dối ... dễ thương.
Có điều mỗi lần tôi nói đến màu tím gương mặt chàng lại thoáng ngẩn ngơ, nhắc đến màu tím hoa lục bình quê cũ.
Tôi đâm ra thắc mắc.
Tôi sinh trưởng ở Sài gòn. Ba mạ tôi, gốc miền Trung, cư ngụ bên rạch Nhiêu Lộc, gần nhà thờ dòng Chúa
Cứu Thế. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi thấy một về lục bình trôi lững lờ, mênh mang theo con nước. Anh tôi, một
người có tâm hồn thi sĩ đọc mấy câu thơ (không biết anh đặt hay lượm ở mô):
Thân em như thể lục bình, Sóng xô gió dập lênh đênh giữa dòng ...
Ba tôi nghe vậy thì khuyên lơn: “Sống ở đời mấy con phải có định hướng, chớ đừng có như lục bình, rày đây
mai đó, bạđâu tấp đó!” Khi ấy tôi còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi
nào hiểu số phận nổi trôi của lục bình. Đến lúc
đình vượt biên, tôi mới thấm thía thế nào là
trên sóng nước.

cùng
lênh

gia
đênh

Nghe chàng nói hoa lục bình mà thời ấy
in-tợt-nét (4)
còn phôi thai, gu-gờn (5), da-hu (6) còn trong
trứng nước
nên tôi không có cách nào để tìm kiếm mà biết
hình dáng nó
ra làm sao. Hỏi thì chàng bảo rằng nó màu tim
tím như hoa
bằng lăng, hoa sim, chính giữa có nhụy vàng. Một mình, hoa lục bình không có nét gì thật đặc sắc. Nó mong manh,
đơn giản, không rực rỡ như hoa cúc, hoa hồng, hoa mẫu đơn. Chàng hứa sẽ có ngày chàng đưa tôi về thăm quê nhà
Tây Ninh, đi ngắm hoa lục bình ở Cẩm Giang. Nơi ấy lục bình mọc đầy dòng Vàm CỏĐông; tôi sẽ thấy hoa nở
đồng loạt, làm khúc sông quê ấy nổi bật lên. Chàng kể rằng địa danh Cẩm Giang do đó mà ra. Từ xa xưa, nó gợi
cho người Tây Ninh hình ảnh một dải gấm (cẩm) trên dòng sông (giang). Cũng có truyền thuyết nói rằng, ngày
xưa có một ông quan người Huế đến viếng vùng này, thấy khúc sông đẹp, uốn khúc như một dải lụa, nên ông quan
đặt tên “Cẩm Giang” và cho cất một ngôi chùa bên bờ sông. Chùa này mang tên “Chùa Quan Huế.” Từđó, tôi mong
có ngày thấy tận mắt dải gấm trên sông Vàm.

Cưới nhau được 18 năm chàng mới có dịp đưa tôi về Tây Ninh. Nhân có Giỏi, một người học trò cũ của chàng
nhà ở Cẩm Giang đến thăm, tôi mới nhắc đến hoa lục bình. Giỏi thật tốt bụng, hẹn sáng sớm hôm sau đưa chúng
tôi đi xem hoa lục bình bằng ghe tam bản.
Trời còn tối mà chàng đã đánh thức tôi dậy. Chàng nói lục bình chỉ nở rộ vào buổi sáng và chàng muốn chụp
nhiều ảnh về cảnh vật này lúc mặt trời mọc. Chàng mượn chiếc Honda của chú em, chở tôi đi Cẩm Giang.
Đến nơi, trời mới tờ mờ sáng mà Giỏi đã chờ sẵn. Chàng mời Giỏi đi ăn hủ tiếu. Tôi vui buồn lẫn lộn theo câu
chuyện thầy trò chàng kể cho nhau nghe. Chàng hỏi Giỏi về cuộc sống sau biến cố 30 tháng 4, Giỏi trả lời: “Àng
... a, giải phóng rồi em cưới vợở luôn bên nầy, chứ hổng có dìa Bến Cầu.” Chàng tìm hiểu về phong trào nuôi tôm
đang rộ, đi đâu cũng nghe người ta nói bỏ ruộng bắt tôm. Giỏi lắc đầu, nói: “Àng ... a, dạ không, em làm ruộng
cũng đủ sống nên em hổng ham nuôi tôm, nuôi tép gì hết!” Khi ấy tôi mới nhận ra giọng nói chất phát của người
Tây Ninh, đặc biệt khi nghe Giỏi hay bắt đầu câu nói bằng hai chữ: “Àng .... a ...” mà sau này chàng bảo với tôi đó
là giọng nói của người gốc Bến Cầu, vùng đồng ruộng bên kia sông Vàm Cỏ.

Giỏi chèo len lỏi giữa đám lục bình khi trời ửng sáng. Chàng lách tách máy chụp hình. Riêng tôi thì như chú
thỏ Bugs Bunny trong phim hoạt họa “What’s up doc?” khi chú ta sung sướng đứng giữa rừng cà-rốt. Tôi bàng
hoàng ngây ngất giữa triệu triệu cánh hoa màu tím, bàng bạc, trải dài theo dòng nước bất tận. Ánh sáng ban mai
càng chứa
Tôi không ngớt đưa tay đỡ chùm hoa này, chùm hoa nọ. Hoa lục bình phía rìa màu tím lợt, bên trong tím đậm hơn,
điểm những sợi gân tím sẫm, nhụy màu vàng hình trái tim. Hoa lục bình tuy đơn sơ, bình dị mà nó gợi cho tôi cái
tình thôn dã, chất phát, mộc mạc đến duyên dáng giữa sông nước mênh mông của quê hương. Sau những giây phút
gần
như
xuất thần
ấy, đầu óc
tôi có quá
nhiều câu
hỏi dành
cho Giỏi về
lục bình.
Nó từđâu mà ra? Mọc bít lối làm sao ghe thuyền qua lại? Ăn được không? Có công dụng gì đặc biệt không? v.v...
Giỏi trả lời, giải thích theo sự hiểu biết của anh ta nhưng tôi nhận thấy có chút bi hài trong giọng nói. Hoa lục
bình đẹp thì có đẹp thật, nhưng chỉ đẹp ở trên dòng sông lưu chảy, đẹp khi được tự do kết bè trên sóng nước bao
la. Chưa thấy ai chưng nó trong nhà. Hoa nó quá mong manh lại mau tàn héo khi phải rời môi trường sống. Lục
bình đến từ nơi nào, trôi giạt đi nơi đâu; không ai biết. Tuy nhiên, có người dùng đọt và hoa lục bình làm món ăn
dân giả chấm với mắm kho, nhưng phải trụng chín vì ăn sống có thể bị ngứa họng. Cũng có người hái lục bình về
bầm nấu cháu cho heo ăn. Người ta cũng đem lục bình về nuôi trong ao nhà. Nó sống chen chút nhau nên cọng dài
cả thước tây. Người ta hái những cọng này về chẻ làm tư, phơi khô, đan thành võng nằm khá êm. Có lúc báo chí
đăng loạt bài nghiên cứu nào đó nói có thể dùng lục bình để làm giấy, thay cho cây rừng, không phá hoại môi sinh.
Nhưng rồi nghiên cứu đó trôi đi như thân phận lục bình trên sông. Năm nào người ta cũng than phiền lục bình làm
cản trở lưu thông trên sông Vàm Cỏ. Những lời than phiền ấy rồi cũng cuốn theo con nước như lục bình trôi ...

Nắng vừa gắt chúng tôi quay ghe trở vô bờ, chấm dứt cuộc thưởng ngoạn. Lúc chàng bắt tay cám ơn và giã từ
Giỏi, không hiểu sao tôi chợt nhớ đến hai câu thơ tôi đọc đâu đó ở báo chợ:
Cảm thương những đám lục bình
Lênh đênh thân phận đời mình ly hương.
Phải chăng vì tôi quá lưu tâm đến những về lục bình nổi trôi ấy mà đầu óc lại quay về thân phận lưu vong của
mình? Vâng, vợ chồng chúng tôi, chàng gốc Tây Ninh, tôi sinh trưởng Sài Gòn, trôi dạt đến tận miền Bắc Mỹ và
gặp nhau, sinh sống ởđây trên 30 năm. Chân đã mọc rễ xuống vùng đất giá lạnh này nhưng tâm tư vẫn còn vấn
vương quê cũ. Đây không phải là “nhà” của chúng tôi, đúng như câu ngạn ngữ Mỹ: “Tim ta ởđâu, nhà ta ởđó.” (7)
Thân nhân, bè bạn, đồng hương của chúng tôi, người sống miền Nam, kẻ miền Tây, miền Đông nước Mỹ, người ở
xa tít Châu Úc, Châu Âu. Thời gian cứ biền biệt trôi chúng tôi không có cơ hội gặp nhau đông đảo như các đồng
hương ở Nam Cali hay Sydney trong các dịp picnic Hè hay tiệc tất niên, tân niên.
Do sự khởi xướng của một nhà giáo kỳ cựu, các cựu học sinh liên trường Tây Ninh khắp nơi ở hải ngoại cùng
nhau tổ chức buổi hội ngộ lần đầu tiên tại Nam Cali vào năm 2009. Tôi thấy chàng lăng xăng liên lạc thu góp bài
vở, trình bày quyển đặc san liên trường, phác họa lô-gô (8), làm pốt-tơ (9) cho buổi họp mặt mà vui lây. Rồi ngày
hội ngộ đến, thầy trò, bè bạn ai nấy tay bắt mặt mừng, líu lo trò chuyện, hồi tưởng những ngày cùng nhau dưới một
mái trường ... Rồi, thầy trò, bạn bè lại xa nhau. Người trở về miền Bắc, miền Đông; kẻ xuôi Nam, kẻ về tận Sydney
...

Hôm ấy, sau khi chia tay với một người bạn miền Đông Bắc tại sân bay Los Angeles, chúng tôi lặng lẽ kéo
va-li đi hướng khác để bắt chuyến bay trở về Minneapolis. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Dù
chỉ là một “nàng dâu Tây Ninh” song lòng tôi cũng nặng trĩu với suy nghĩấy. Theo thói quen, chàng nắm tay tôi
khi phi cơ cất cánh. Bỗng chàng siết chặt tay tôi trong lúc phi cơ chao động rướng mình phóng vào bầu trời Cali.
Tôi tưởng chàng lo âu tai nạn nhưng tôi lầm khi nghe chàng nói vào tai:
“Em nhớ hôm mình đi coi bông lục bình ở Cẩm Giang không? Anh có cảm tưởng buổi hội ngộ liên trường
vừa qua của tỉnh mình giống như cái cảnh những về lục bình tụ lại với nhau. Thầy trò ai nấy đều vui mừng, lòng
mở hội như bông lục bình nở rộ. Nếu mình không được như lục bình tụ tập hàng năm ở Cẩm Giang, thì ít nhứt đôi
ba năm gặp nhau một lần cho vui. Anh định về trển, anh gọi điện thoại bàn với anh Quí, chị Thao, anh Sáng liền.
Em thấy sao?”
Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của chàng rồi nghiên đầu dựa vào vai chàng. Tôi siết nhẹ tay chàng thay cho câu
trả lời.
Nguyễn Thị Thu Hà
“Nàng dâu Tây Ninh” Nhân lễ TạƠn, 2010

(1) Păng-xê: pensée, hoa “tương tư”
(2) Polo - áo thun có cổ.
(3) T-shirt - áo thun màu.
(4) Internet
(5) Google
(6) Yahoo
(7) Home is where the heart is. (8)Logo - nhãn hiệu
(9)Poster - bích chương

đồng hương
Trường Phan
ơi lướt
vềđâu
gởi
chút
sầu,
bạn tri
giáo
Thanh
trường nọđôi câu.

Thuyền
sóng
đó? Cho
đem theo
thảm
Khóc
âm, cô
cũ,
Mỹ Tây

Hụt hẫng biết bao mất bạn hiền, Còn bao kỷ niệm nhớ hằng niên. Kề vách trường xưa cùng chia sẻ, Vui buồn
tâm sự nỗi niềm riêng.
Tìm gặp bạn xưa mừng xiết kể, Gọi nhau tâm sự mấy năm liền. Nhẹ gót lìa trần về Tiên Cảnh, Chồng con cháu
ngoại khổ triền miên.
Đẹp người đẹp nết tìm đâu được, Cô giáo lương tâm, thật dịu hiền. Trường cũ cỏn đây người vội bước,
Vắng người danh cũ vẫn còn in.
Trường Phan

cố đồng hương Hi Đạm Sẵn màu thiên

tạo xuân tươi ý Thêm nét nhơn vi cảnh

thắm tình Tết nhứt vui đây, vui nhứt Tết Chưa đi chưa đến dạ chưa đành.

đồng hương
HạnhThảo
P.B.T.
Miền
Trung
gầy gò.
Miền
Trung
đau
khổ, Lũ
lụt triền
miên,
Biết đâu than thở!
Giọt nước vô tình cứ mãi rơi, Ướt đẫm không gian, ướt đẫm đời. Nước mưa, nước mắt, bao giờ dứt,
Nắng hồng còn vắng, hy vọng trôi.
Ngơ ngác, ngây thơđôi mắt trẻ, Ngó bà, cháu như hỏi “Sao thế?” Vuốt tóc cháu, nén tiếng thở
dài,Ôm trẻ vào lòng, bà nuốt lệ.
Mất mát nối tiếp nhiều mất mát, Đau khổ kéo dài lắm khổđau; Nhân gian kiệt quệ, người tan tác,
Thiên công hùng hổ, lũ dâng trào.

Nước trắng xóa, nước trôi cuồn cuộn, Ngập cửa nhà, biến ruộng thành sông; Ngọn cây, mái lá, người lơ lửng
Ngóng chờ cứu trợ thùng mì tôm.
Ngày tháng
nhân thế! Xin
đuốc tuệ!

cứ trôi, ôi, Thượng Đế, Đói rét, bịnh tật tràn
Ngài thức tỉnh kẻ bàng quan, Bác ái, từ bi soi
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Chú thích: “Lũ

lịch sử”: Cụm từ được dùng ở Việt Nam.

Đêm bên dòngVàm Cỏ Đông
đồng hương Trần Kiêu Bạc
Trời bây giờ chưa phải mùa Thu Sông lại chở dải mù sương ngang qua thị trấn Tưởng như ngày thơ còn ôm tiếng
sóng Sông chảy đi về, tuổi nhỏ chẳng mang theo
Những dấu xưa chìm đáy sóng trong veo Trông bóng nước thấy mình trôi trong nước Phải chi mình đừng nghe
tiếng chim bìm bịp Chắc tuổi ngây thơ không theo con nước lớn ròng
Gió qua đêm nầy không phải gió Đông Lạnh từng đốt ngón tay lạnh từng chân tóc Muốn cầm tay ai
nhìn qua đáy mắt Để hồn dập dềnh qua lại khúc sông quen
Gò Dầu bên dòng Vàm Cỏ

Chậm một chút sông ơi!
Đừng làm chia ly đêm Chờ
rựng sáng cho đêm dài thêm
nữa Bên kia bờ gió chưa im
tiếng gió Bờ bên đây mưa đã
ướt mắt người

Sông ngưng trôi mà đêm chẳng ngừng trôi Đêm qua hết, sông vẫn dòng sông cũ Nước vẫn nước xưa, gió
vẫn qua lối nhỏ Chỉ có ngày thơđi mất theo dòng đời!
Vàm CỏĐông đêm nầy nỗi nhớ vẫn ngược xuôi!
Trần Kiêu Bạc

Níu lại Gò Dầu
Đưa tay níu lại Gò Dầu Hình nhưđã phải lòng nhau đêm nầy Vàm CỏĐông vẫn mưa bay Tây Ninh ơi! Có nhốt
đầy hạt mưa? Mười năm biết có ai chờ Thời gian dài đã bến bờ khuất xa Từ nơi xứ lạ ngưòi ta Đưa tay níu lại
thiết tha Gò Dầu Gíá mình đừng phải lòng nhau Chắc chi lòng đã xanh xao nhớ người Đừng nghe câu vọng cổ
mùi Chắc gì lòng đã bồi hồi nhớ nhau Đến khi nhớđã bạc màu Vẫn là tiếc nhớ buổi đầu thân quen Một mình với
hạt mưa nghiêng Còn ai với những nỗi niềm riêng chung Một mình giữa chốn người dưng Lạ thay vẫn nhớ rưng
rưng Gò Dầu!
Trần Kiêu Bạc

Thơ trào phúng

Những cái cửa
đồng hương Ngọc Thử
Nhà ta có cửa ra vô và cửa sổ Chưa đủ đâu, phải có cửa hậu, cửa tiền Tiền môn thì đi lại thường xuyên Khi
hữu sự ta phải chuyền cửa hậu Việc rắc rối là do nơi Cửa Khẩu Do cái mồm nói ẩu mà ra. Chớ dùng câu Khẩu
Phật Tâm Xà � Mà có lúc phải vào ra cửa Tử. Cửa biển Thần phù, nghe danh thật dữ Cửa quan quyền cũng
như rứa, kém chi. Hãy mau mau tìm cửa Từ Bi (Cụ Chu mạnh Trinh đã làm thi ca ngợi) Còn cửa Chúa tìm hoài
sao chẳng thấy Chỉ thấy cửa Trời, cửa Khổng, của Thiên Đàng Cửa Ngọ Môn, cửa Ải, cửa Tam Quan Và bốn
cửa Đông Nam Tây Bắc. Mấy cửa sau đây cũng hơi thắc mắc: Chẳng ai thèm cất nhắc: Cửa Mồm Cửa miệng thì
xem ra rất được ưa dùng Tuy hai cửa cũng chỉ chung là một. Chết cửa tứ danh từ nghe cũng nhột Nhưng chẳng
thấy ai chết chóc ở nơi này. Cửa Khám Chí Hòa các bạn có hay Chẳng ai muốn tra tay vào cửa ấy. Một cửa nữa
từ miệng qua dạ dầy xuống đáy

Rượu thịt phải chui qua rồi đẩy ra ngoài. Đó là cửa Hậu Môn, tên chữ thật hay. Thêm một cửa nữa mà qúi ngài
Nam Tử Thiếu cửa này nên phải thua phụ nữ Chỉ qúi bà mới có ... của trời ban. Để sinh sôi nẩy nở đầy đàn Cửa
ấy được giữ hoàn toàn bí mật. tên cửa cũng ít khi được nhắc ... Ngọc Thử xin chấm dứt nơi đây. Tiết lộ làm chi ...
xin lỗi qúi ngài.
Ngọc Thử
Úc châu
(10.08.80)

Ước mơ, bên Mẹ
mùa Xuân
đồng hương T.H. Đổ Thị Nhớ
Gió chuyển mùa đông trên đất khách Chạnh
lòng nhớ mẹ- vạn sầu vương Nhớ quê hương chớm mùa xuân mới Mai thắm vàng ươm khắp nẽo đường
Ởđây không có mai vàng nở Không bánh chưng xanh với pháo hồng Không thấy từng đàn chim én lượn Chỉ
nghe gió lạnh của Trời-Đông.

Mẹơi, con thấy lòng se lạnh Nhung nhớ quê hương nhớ ngập lòng Nhớ quá mẹ gìa bên bếp lửa Củng khói bay
bay quyện nắng hồng
Cứ mỗi mùa xuân con ước vọng Được về bên mẹ thỏa chờ mong Cùng chung với mẹ bên nồi bánh Cùng đốt
bừng lên bếp lửa hồng
Cùng đón giao thừa chung với mẹ Cùng quỳ cúng lạy giữa bàn Thiên Cùng đi Tòa thánh thành tâm nguyện Nhân
loại an khang thỏa ước nguyền
Nhưng ước mơ rồi vẫn
ước mơ Mẹơi con vẫn mãi
mong chờ Bao giờ con
mới được tròn mơ ước
Đất khách xuân sang vẫn
hững hờ
T.H. Đổ thị Nhớ

đồng hương
Tiểu Tử

Hồi
đó,
cho

tôi làm mướn
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’ nghe…nặng lỗ tai !
Mà thiệt ! Công việc hổng có gì gọi là nặng nhọc. Tôi treo võng giữa hai cây gáo lớn cạnh bờ sông,
rồi nằm tòn ten 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 cỡđôi ba dậm hú. Đó là chiều sâu. Còn chiều ngang là nằm dài theo con
sông Cái, có con rạch No làm ranh phía trên, chỗ tôi treo 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 che 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
chớđâu có biểu mầy đi đánh lộn với tụi lưu manh đâu ! Cái lũđó 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 tre lớn làm cái mõ. Hễ mầy thấy có bóng người vô ruộng thì mầy cứ gõ mõ
liên hồi là nó chạy. Hiểu chưa ?
Vậy là ít lâu sau, tôi có cái chòi tranh vách lá, có chỗ để treo 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. Nghe nói ổng ‘ quen lớn ’ dữ lắm, thấy mấy ông Quận
ông Tỉnh thường ghé nhà ổng chơi hay cùng đi bắn le-le … 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 ghe của tụi nó. Mầy chịu khó
đạp xe vô Xóm Mới nói thằng Ba Kiên đương cho cái vạc bằng tre, 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 nghen !
Tôi nói ‘ Cám ơn chú’ , lí nhí nghe 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 nghe 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. Nhờđi 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 theo tướng đi lượng
là cứ bắt người ta phải nhìn theo !

… Vậy rồi nàng và tôi quen nhau. Vậy rồi, ngày một ngày hai, tôi đạp xe 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 xe vô Xóm Mới đặt chú Ba Kiên
đương cho tấm vạc giường bằng tre. Tuần lễ sau, tôi cuốn tròn tấm vạc chở về nhà trải lên cái giường gỗ, nhìn nó
mà nghe 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 tre lớn giao tàn che nắng. Hai đứa đứng nói chuyện ‘ trên trời dưới đất’ cả canh, nàng hay cầm lấy cành tre
non đầy lá vươn ra cạnh chỗ nàng đứng, lắc qua lắc lại như để đánh nhịp khi nàng nói, mắt nàng nhìn bụi tre, nhìn
con dốc lên chùa chớ ít khi nhìn tôi. Vậy mà sao tôi vẫn nghe 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 phải nói ra cho nàng biết, rồi ra sao thì ra ! Vậy rồi một hôm đứng cạnh bụi tre đã thành
quen 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 tre non, hỏi bằng một giọng nhẹ như tiềng
gió trong lùm tre trước mặt :
-Vậy sao ?

Chỉ có hai tiếng nghe 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 bỏđi 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’ nghe như chờ đợi. Nàng không còn nhìn tôi mà quay về với cành tre non. Lần nầy,
nàng bứt từng chiếc lá tre rồi bỏ rơi xuống đất, giống như nàng đếm lá !
-Huệ à ! Anh muốn xin cưới Huệ …
Nói tới đó tôi bỗng nghe … 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 Cảđánh 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 !
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 theo con nước mà bỏ bờ …

Đêm đó, trải chiếc chiếu trên tấm vạc giường, tôi nằm lên mà nghe 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, nghe 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 em mấy
chục năm nay theo
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 vềđây
ở với tao sớm sớm cho
có anh có
em. 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 em 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 hạở Sài Gòn đang chạy di tản, làm dân
chúng Cần Thơ cũng rối ren hối hả xuống ghe xuống xuồng tranh nhau đi. Ông thiếu tá hải quân hốt hết gia đình
đem lên tàu chiến, kéo tôi theo luôn ! Đứng trên tàu, tôi nhìn đồng ruộng chạy lùi về phía sau mà 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 cưở 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 xe
xuống quận cách đó mười mấy cây số để lấy thơở nhà bưu điện đem 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 nghe 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 theo 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 tre 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 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 họởđó,
xong rồi tôi chèo xuồng đưa cô dâu về nhà bên kia sông để tôi khoe 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 sẽđi thăm ông Cả Bảy, còn xế chiều thì qua nhà nàng vì giờđó nàng mới từ lò gạch về nhà, tôi sẽ bất
thần bước vô nói lớn : « Huệơi ! 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 khe 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 ? Ởđâu mà về vậy ?
-Dạở Mỹ.
-Cha…xa ớn há !
Rồi chú lật đật vừa la chó vừa bước xuống cầu phụ tôi đem 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 đem 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 :
-Mầy uống miếng trà rồi nằm võng nghỉ lưng. Trong làng tưởng mầy chết rồi chớ , đâu dè … Để tao kể mầy
nghe …
Vậy rồi chú nằm trên võng cạnh tôi, vừa hút thuốc vừa kể :
-Hôm mầy đi Cần Thơ, cha con tao theo 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, chởđi 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 cưở 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 nghe. Chú nói tiếp :
-Hồi cuối 75, không biết nó nghe 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 xe 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, chớđâu có ai có xe hơi. Vì vậy, khi con Huệđi xe 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
em nó ôm nhau khóc làm hàng xóm chạy qua mừng cũng rớt nước mắt. Nó đem cho má nó hai bao đồ rồi nhét
trong túi áo má nó một cộc tiền. Sau đó, nó chỉ nói được có mấy tiếng ‘ Con lạy má ! Con lạy má !’ rồi vừa khóc
vừa chạy vội ra xe lên ngồi cạnh ông người á-đông ở băng sau, tài xế rồ máy chạy ào đi gấp. Từđó 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 nghe 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 nghe miệng mồm đắng chác. Không
kềm được nữa, tôi đưa hai tay lên bụm mặt. Chắc chú Hai Lưa thấy, hiểu, nên nghe 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 nghe 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 theo nước, đành đoạn
trôi theo 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
Paris

đồng hương
Hồ Thị Đậm
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thương tâm. Hậu quả của bệnh cao huyết áp, anh tôi bị liệt một tay và một chân, nhưng tương đối nhẹ. Nằm cạnh
giường anh là một cậu thanh niên tên Thắng, độ gần tuổi 30, thân hình ốn tiều tụy. Đáng thương nhất là cậu không
có thân nhân săc sóc.
Vào thăm anh tôi nhiều lần, nên tôi được biết cậu Thắng là một thợ hồ, cưới vợ được hơn tám tháng. Khi làm
việc xây cất, rủi ro cậu Thắng trượt chân té từ trên cao nên bị thương cột sống, cậu không đi đứng được. Cha mẹ
của cậu đã qua đời, Khi nghe tin chồng bị nạn, cô vợ đến bệng viện thăm cậu chỉ một lần rồi tìm đường tẩu thoát,
quên lời thề non hẹn biển, đàng trút bỏ gánh nặng một cách dễ dàng. Bấy giờ cậu Thắng không biết trông cậy vào
ai. trơ trụi một mình. Nhìn cậu ai cũng ái ngại xót xa.

Tôi để ý thấy một ông khoảng trên 50 tuổi, dáng người khỏe mạnh, ăn mặt thật bình dị, trông giống như một
lao công của bệng viện, nghe cô ý ta gọi ông là “Ông Năm.” Thật đều đặng, cứ hai ngày ông vào bệnh viện tắm
rửa dùm cậu. Mỗi khi ông Năm vào, tuy cậu Thắng không thể đưa tay vẫy chào vị ân nhân của mình nhưng ánh
mắt của cậu lóe lên một niềm vui, miệng nỡ một nụ cười méo mó. Không thân nhân, bị vợ ruồng bỏ, ông Năm là
người an ủi duy nhất của cậu. Mặc dù hơn lớn tuổi, nhưng ông Năm thật nhanh nhẹn. Vừa đến giường Thắng, ông
vội soạn quần áo bệnh nhân và đến ẵm Thắng tắn rửa dùm. Sau khi tắn Thắng xong, ông Năm đặt bệnh nhân nằm
lại giường ngay ngắn, đắp mền cẩn thận cho cậu, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu Thắng để từ giả ra về. Trong khi đó,
cậu Thằng nhìn theo vị ân nhân của mình như còn luyến tiếc, ý chừng muốn thời gian gặp gỡđược kéo dài hơn hầu
ấm lòng thêm đôi chút. Tôi thầm khen người lao công thật nhân hậu ấy. Ngoài việc làm tròn bổn phận của mình,
ông còn gởi gấm chút tình thương cho người xấu số.
Vì tò mò, một hôm tôi hỏi ông Năm:
“Anh là thân nhân của cậu Thắng phải không?”
Ông Năm vội vả trả lời:
“Thưa chị không, vì cậu Thắng không có thân nhân thăm nuôi, săn sóc nên tôi phụ giúp chút ít.”
“Sao anh không đến mỗi ngày mà hai ngày mới đến một lần?”
Ông Năm nhìn tôi với vẻ phân vâb, dường như ngại trả lời nhưng rồi ông cũng nói:
“Tôi muốn đến giúp cậu Thắng mỗi ngày, nhưng đáng tiếc vì có quá nhiều bệnh nhân cần được giúp đỡ như
cháu Thắng, nên tôi làm không xuể, chỉ đủ thời giờ giúp Thắng hai ngày một lần.”
Qua câu nói của ông Năm, tôi biết ông không có nhiều thời giờ vì ông cần đi giúp người khác nữa. Song còn
thắc mắc nên tôi cố hỏi tiếp:

“Như vậy ai lo sinh kế gia đình để anh có dịp làm công tác thật đáng khâm phục này?”
Ông Năm nhìn tôi mĩm cười, khiêm nhường trả lời:
“Chị quá đề cao tôi rồi. Việc nhỏ có gì đáng khâm phục đâu chị. Có nhân duyên lắm tôi mới được cơ hội tốt
giúp những người gặp hoàn cảnh đáng thương.”
Nhưng một lát, ông Năm nói tiếp:
“Không giấu chị, tôi có năm đứa con ở ngoại quốc, mỗi đứa tần tiện giúp một ít lo chi gia đình, nên tôi rảnh
tay làm được công tác này.”
Nói xong, ông Năm vội chào tôi rồi hối hảđi làm thiện nguyện nữa. Công việc tắm rửa cho người tê liệt, dù
tắm cho thân nhân cũng hiếm người thích làm. Nhìn dáng người bình dân, ăn mặt quá giản dị, có ai biết được đó
là người có một tâm hồn thật cao đẹp, trãi lòng thương người như đức Phật, cố làm giảm khổđau của người khác.
Vậy mà lúc đầu, nhìn bề ngoài, tôi tưởng ông là chú lao công của bệnh viện. Quả thật xét người theo bề ngoài rất
dễ sai lầm. Các con ông Năm ở ngoại quốc cần kiệm để ông làm công đức. Thật không phí công các cháu.
Chứng kiến việc làm của ông Năm, tôi nghĩ rằng không cần có dư tiền mới bố thí được. Những việc làm đơn
giản như dẫn dắt một cụ già qua đường dùm, dỗ dành một em bé đang đứng khóc, an ủi người khổđau, khuyên nhủ
một người lầm đường, lạc lối cũng là một hình thức bố thí. Ngày xưa, một nhà hiền triết gặp một người cùi đang
ngồi ăn xin bên vệ đường. Vị hiền triết hay bố thí, nhưng lần này ông lục soát các túi áo, túi nào cũng trống rỗng,
thì ra ông đã quên đem theo tiền. Bối rối không biết làm sao, ông đến nắm chặt tay người cùi, thân mật an ủi ông
ấy vài câu. Đó cũng là một hình thức bố thí tuyệt vời! Có khi người ta bố thí sai lầm như câu chuyện sau đây:
Ngày xưa, Trương Lương đi bộ qua cầu, thấy một ông già ăn mặc rách rưới. dáng khi khập khễnh. Ông ta làm
rớt một chiếc dép dưới gầm cầu. Trương Lương vội xuống gầm cầu lượm dùm chiếc dép. Nhưng rồi ông già ấy lại
làm rớt nữa, làm rớt cả ba lần. Trương Lương vẫn chịu khó xuống gầm cầu lượm đủ ba lần. Có lẽ vì lòng thương
người, Trương Lương nghĩ, nếu ông già mất chiếc dép, ông phải đi chân không, sẽ làm ông đau chân, nên Trương
Lương kiên nhẫn giúp ông già. Có lẽ người khác không đủ kiên nhẫn hành động như vậy. Trương Lương có biết
đâu, ông già đó là một bậc vĩ nhân, văn võ songtoàn. Ông ta đã trắc nghiệm lòng thương người và ý chí kiên nhẫn
của Trương Lương, để tuyển ông làm môn đệ. Nhờ vậy Trương Lương được nổi tiếng trong thiên hạ sau này.

Nhiều người ở Việt Nam cần được thân nhân ở nước ngoài giúp đỡ để đủ tiền lo cho mẹ già, con dãi hoặc nhờ
tiền người thân, làm phương tiện kiếm sống qua ngày. Họ biết thương và cám ơn lòng tốt của thân nhân nên khi
xài đồng tiền họ rất cân nhắc, không phí phạm. Họ cũng có lòng tự trọng, không muốn thân nhân phải cưu mang
mình, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, đành dẹp lòng tự ái mà nhận ân huệ.
Có người nông cạn, không nghĩ đồng tiền của thân nhân là đồng tiền hy sinh, đồng tiền khó kiếm, biết bao
tình thương yêu lồng vào đồng tiền đó! Họ dùng tiền của thân nhân gởi về để cờ bạc, rượu chè, phung phí một cách
vô ích.
Tôi có một người bạn ở New York. Ba mẹ con chị cùng làm một hãng. Cả gia đình tần tiện để có dư tiền giúp
người em ruột ở Việt Nam. Mỗi khi em cần gì là chị gởi tiền giúp ngay, không cần suy nghĩ đắng đo. Lúc nào chị
cũng nhìn em bằng một trái tim của người chị đối với đứa em yêu mến. Nỗi khổ của em cũng như nỗi khổ của chị,
giúp em được vui, được hạnh phúc là niềm vui của chị. Vì vậy, khi ra đi theo diện HO, thay vì bán căn nhà của vợ
chồng chị, chị nhờ vợ chồng người em đứng tên căn nhà dùm, phòng khi vợ chồng chị về già, muốn hồi hương
cũng có căn nhà kỷ niệm, tạo bằng mồ hôi, nước mắt của vợ chồng chị. Ngoài tiền biếu em, chị còn gởi một số tiền
khá lớn để sửa chửa căn nhà cho tươm tất hơn.

Thế rồi kinh tế Mỹ xuống dốc, cả hai đứa con của chị đều thất nghiệp và anh chịđã về hưu. Gia đình đề nghị
chị về Việt Nam bán căn nhà để làm vốn sang một tiệm nail và có phương tiện thanh toán tiền nhà mỗi tháng cho
ngân hàng. Cũng như mấy lần khác, trước khi về Việt Nam, chị dùng nhiều thời giờđi các cửa hàng tìm kiếm những
món quà mà gia đình người em thích. Ngoài ra chị còn mua những món quà đặc biệt để dành sự ngạc nhiên cho
hai em và các cháu. Ngồi trên máy bay, thỉnh thoảng chị sung sướng mĩm cười một mình, vì chị nghĩ đến giờ phút
tái ngộ cùng gia đình đứa em yêu dấu. Nào em ruột, em dâu và các cháu chào mừng chị tíu tít, khen chị mua quà
đúng ý, kể nhau nghe bao chuyện vui buồn khi xa cách. Các cháu mặc những bộ quần áo tân thời, mới toanh mà
chị mua từ Mỹ, không quên dùng nước hoa, đeo kiếng mát, miệng không ngớt ca ngợi cô khéo chọn quà.
Về Việt Nam vui vẻ được vài ngày chị mới kể tình trạng khó khăn của chị bên Mỹ. Chị ngõ ý bán căn nhà,
hứa khi bán được nhà, chị sẽ cho em một số tiền lớn để mua một căn nhà khác nhỏ hơn cho gia đình em có nơi tá
túc. Sau khi nghe chị giải bày, đứa en dâu yên lặng đi xuống nhà bếp. Chính người em ruột thân yêu của chị trả lời
một câu như tạt nước vào mặt chị: “Nhà này em đứng tên mà chị!” Nói xong câu nói như gươm đâm vào tim chị,
đứa em lên lầu, đóng sầm cửa lại, để chị ngồi một mình, nước mắt tuôn dài trên đôi má nhăn nheo.

Chị than với tôi: “Chị biết không, em tôi nó dùng lý trí, căn cứ vào pháp luật nói với tôi có bảy chữ ‘nhà này
em đứng tên mà chị.’ Em tôi có biết đâu, nếu trường hợp này, không phải là em ruột tôi, một người dưng nào đó,
họđành sang đoạt tài sản của tôi, có lẽ nỗi đau của tôi cũng nhiều lắm đấy. Giả sử tôi than thở, kể lễ nỗi đau của tôi
trên giấy thì dài cở hai trang là cùng. Trái lại, một đứa em ruột thịt tôi rất yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm có chung
từ tấm bé, chị em sống chung trong một mái ấm gia đình, ăn uống cùng mâm, có chung niềm vui, nỗi buồn kể sao
cho xiết, nhất là được chăm sóc, dạy dỗ dưới sự hy sinh của cha mẹ hiền lành, đáng kính làm sao tôi quên được.
Thật là uổng công cha mẹ dạy dổ. Hơn nữa căn nhà đó không phải riêng của tôi mà do công sức của vợ chồng tôi
tạo ra và có cả các con tôi đóng góp nữa. Như vậy nỗi khổ của tôi viết ra hàng ngàn trang giấy cũng chưa hết nữa
chị à!” Nghe xong câu chuyện của chị bạn, lòng tôi thật bồi hồi, xúc động.
Tôi nghĩ, nếu chị bạn thân tôi không qua Mỹ cư trú mà vẫn còn ở Việt Nam sống với cuộc đời đạm bạc, có
chị có em, tình chị em có lẽ vẫn còn nồng ấm. Riêng cậu Thắng, nếu cậu không bị chấn thương, còn khỏe mạnh,
làm ra tiền để nuôi vợ, thì tình nghĩa vợ chồng của hai người đã không đổ vỡ. Thật rỏ là:
“Dò sông dò bễ dễ dò
Nào ai lấy được thước mà đo lòng người.”
Hồ Thị Đậm
(tháng 12, 2010)
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trong lúc bà hai xuống bếp bảo trẻ dọn bàn và mang trái cây lên cho ông ăn la-xét (1). Bỗng có tiếng con Vàng hư
hứ mừng ai trước nhà. Ông hai ngó thấy vợ chồng ông tư Ngà đang lui cui mở cổng rào. Bước ra đón khách, ông
vội vàng hỏi:
“Trưa trờ trưa trật mà chú tư thím tư nó không ở nhà cho khoẻ. Có chuyện gì mà coi bộ gấp gáp quá vậy? Mời
chú tư thím tư vô nhà.”
Ông hai lớn hơn ông tư một tuổi, sanh trưởng cùng làng Hiệp Ninh lại là bạn cùng lớp với nhau từ lúc học sơ
cấp nên hai ông thân nhau như hai anh em ruột. Cả hai gia đình họ đều có của ăn của để. Ngoài số ruộng đất cấy
lúa, trồng mía non trăm mẫu, ông hai bà hai còn làm chủ một lò đường trên Ngả Ba Vịnh. Ông tư bà tư cũng có
ruộng đất vài chục mẫu thêm đàn bò hơn trăm con. Hơn hai năm trước, đang làm chức hương chủ trong làng, ông
hai tính nghỉ hưu. Chuyện chưa ngã ngũ bỗng ông hương cả Ngôn qua đời, ban hội tề nài nỉ xin ông hai ngồi lại
nhận chức hương cả giúp làng, đồng thời cử ông tư lúc đó làm hương thân lên làm hương chủ. Thấy chức hương
cả cũng không đa đoan công việc bao nhiêu, lại có ông tư bầu bạn trong công việc làng xã nên ông hai bằng lòng.

Hai ông vô ngồi vào ghế trường kỷ giữa nhà. Bà hai kéo bà tư qua ngồi trên bộ ván gõ có sẵn khay trầu và
ống nhổ bằng đồng. Trẻ chưa kịp rót trà mời khách, ông tư quay qua ngó ông hai bà hai, rồi nói, giọng run run:
“Thiệt, vợ chồng tui rối trí quá anh hai chị hai à. Con Hiền mới nói với vợ chồng tui là nó lỡ thương thằng
Tánh rồi!”
Ông tư rối trí cũng phải vì đã có giao ước sui gia với bạn từ khi con cái của hai gia đình còn là trẻ sơ sinh. Ông
hai bà hai có ba người con, hai trai, một gái. Nhơn, người con trai trưởng du học bên Pháp. Người con trai kế tên
Hòa học trường Chasseloup-Laubat ở Sài Gòn, đang chuẩn bị thi đíp-lôm (2). Riêng Thảo, cô con gái út, ông bà
đã gả về nhà chồng ở vùng Ngũ Long, Bến Cầu ba năm rồi. Trong nhà ông hai còn có Tánh. Cha mẹ Tánh là tá
điền của ông hai bà hai. Nhà nghèo lại đông anh chị em, nên khi học xong lớp ba Tánh đi ở đợ nhà hai ông bà cho
đến nay. Còn ông tư bà tư có bốn người con, ba gái với một cậu con trai út. Hiền là con gái đầu lòng, năm nay đã
đến tuổi cập kê. Hai bên định bụng kết sui gia sau khi Hòa thi đậu. Hai cô em gái của Hiền là Hậu và Phước. Cũng
như Hiền, cả hai cô thi đậu xẹt-ti-phi-ca (3) xong thì ở nhà phụ giúp cha mẹ và học nữ công gia chánh. Riêng Đức,
cậu con út của ông tư bà tư còn nhỏ tuổi, đang học tiểu học.
Trong hoàn cảnh này ông hai cũng thấy khó xử cho cả hai bên gia đình. Tiếng là kẻăn người ở trong nhà,
nhưng ông hai thương Tánh như con. Tuy học lực chỉ có sơ cấp, Tánh rất thông minh, chỉđâu biết đó, lại làm việc
siêng năng, tánh tình hiền hòa, thiệt thà, có sao nói vậy. Con cái của ông bà, một đứa đã nên gia thất, hai đứa học
hành xa nhà. Vì thế, hai vợ chồng ông bà sống cu ki một mình, có Tánh lo trong, lo ngoài, làm sao mà không
thương cho được. Mấy năm gần đây ông giao khoán công việc lò đường cho Tánh, có một đứa em ruột của nó theo
phụ giúp, học nghề. Sổ sách rành mạch, việc làm phân minh, khách hàng vừa lòng cho nên lợi tức lò đường ngày
càng gia tăng. Ông hai bà hai vốn là người nhơn đức, công bằng, nên thời gian qua đã trả công thêm cho Tánh bằng
cách bán rẻ năm mẫu ruộng. Cha mẹ Tánh không phải mướn ruộng của ông bà nữa. Mới đây, Tánh gợi ý cho ông
hai mở thêm một lò đường trên bờ sông Vàm Cỏ để đón mối mía từ vùng Ngũ Long. Ông hai viện cớ lớn tuổi,
không màng đến làm ăn mua bán thêm nữa, nhưng ông giúp vốn cho Tánh mở lò đường riêng cho mình. Lò đường
tuy nhỏ thôi, nhưng ông hai dựđoán không bao lâu Tánh sẽ phát tài nhờ đầu óc thông minh và đức tánh cần cù của
nó. Thấy Tánh đã trên 25 tuổi, chưa lập gia đình, chỉ lo chí thú làm ăn, ông hai bà hai có ý dòm ngó con gái nhà ai
công dung ngôn hạnh mà làm mai cho nó. Ông hai đâu có ngờ Tánh để ý đến Hiền, cô con dâu tương lai của ông
bà.

“Vậy mình tính sao bây giờ, thưa anh hai chị hai?”
Ông hai giật mình. Ông còn khá bất ngờ về chuyện rắc rối này nên chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Ông đành trả
lời vô thưởng vô phạt:
“Ngặt cái là tui cũng thương thằng Tánh như con cháu trong nhà. Mình đâu có dè hai đứa có tình ý với nhau.”
Ông tư tiếp lời:
“Dạ, vợ chồng tui cũng vậy. Hôm kia, vợ tui dạy con Hiền rằng thằng Hòa thi đậu xong là anh chị sẽđi hỏi
cưới nó về làm vợ thằng Hòa. Nó “dạ” nhưng mặt buồn hiu. Hỏi riết hôm nay nó mới nói thằng Hòa lâu nay ăn học
ở Sài Gòn, nghỉ hè mới về nhà, có quen biết đâu mà thương, mà lấy. Anh chị nghe coi có được không?”
Ông hai khoát tay:

“Cái khó của bọn già mình bây giờ là ở chỗđó. Ngày trước cha mẹ đặt đâu mình ngồi đó. Còn đám nhỏ bây
giờ tụi nó suy nghĩ khác mình nhiều quá.”
Ông tư vội đáp:
“Vậy thì ông bà cha mẹ mình sai à? Chớ anh chị, rồi vợ chồng tui nữa, có ai quen biết nhau trước đâu mà rồi
cũng thương yêu, con đàn, con đống … Vợ chồng tui thiệt vô phước hết sức!”
Không muốn làm bạn bối rối thêm, ông hai từ tốn nói:
“Chuyện đâu còn có đó. Chú tư thím tư đừng buồn, rầy la cháu tội nghiệp nó. Nói thiệt, vợ chồng tui cũng
chưa có dịp để nói chuyện nầy với thằng Hòa nữa. Mình cũng vô ý quá, lâu nay chỉ nói bóng nói gió, chắc tụi nó
nghĩ bọn mình nói chơi cho vui vậy thôi. À, mà thằng Tánh với con Hiền để ý nhau từ lúc nào vậy chú thím?”
Ông tư đưa mắt nhìn vợ. Bà có vẻ ngượng ngập, ngó bà hai, ấp úng: “Dạ … dạ …”. Ông tư liền nói thay vợ:
“Dạ, vợ chồng tui tra hỏi riết nó mới thú thiệt rằng tụi nó thương nhau từ cái hôm đưa dâu ở Bến Cầu, chuyến
về bà con mình bị cướp cạn đó …”
Ừ, cái đêm hôm đó, làm sao ông quên được, ông hai thầm nghĩ. Đó là một biến cố quan trọng trong đời ông,
khiến ông có một suy nghĩ mới về cuộc sống. Không ngờ hôm ấy cũng là một ngày định mệnh cho đôi trẻ thương
nhau.

Tháng chạp năm ấy, cách nay hơn ba năm, ông bà hai Thành kết sui gia với ông bà hương cả làng Long Vĩnh,
ở vùng Ngũ Long, Bến Cầu. Trong khi người đời thường hay so đo về mặt môn đăng hộ đối, ông hai bà hai lại lo
lắng hơn về phần phước đức của gia đình đàng trai. Dò hỏi, ông bà biết được gia đình của ông cả Nghiệp có tiếng
là đạo đức, nề nếp, con cái hiếu thảo với cha mẹ, học hành đỗ đạt lại không hống hách, kiêu căng. Vì vậy, ông bà
mới chịu gả Thảo, con gái út của mình cho Minh, con trai thứ của ông bà cả Nghiệp. Khi ấy Minh vừa học xong
trường nọt-man (4) và được bổđi dạy học ở Sa Đéc.

Đàng trai coi tuổi, xin rước dâu vào ngày 16 tháng chạp, thầy nói là ngày lành tháng tốt. Họđàng trai đến rước
dâu bằng bốn chiếc ghe đậu ở bờ rạch Tây Ninh. Chờ đến đúng giờ, họ xếp hàng, mang mâm quả đến nhà gái, cách
bờ sông chừng một trăm thước tây. Quí ông khăn đóng áo dài thâm. Quí bà quần áo là lượt, đội khăn, che dù. Chú
rể cũng khăn đóng, áo dài, nhưng màu xanh, đi sau ông mai cùng với hai chú rể phụ, hai bên có trẻ cầm lộng che.
Ngó thiệt là ngộ. Họđàng gái đưa dâu bằng hai chiếc ghe. Một chiếc là ghe nhà, do Tánh đứng chèo lái, Hòa chèo
mũi. Ông hai Thành giao cho Nhơn ở lại coi nhà, lo đãi đằng bà con cô bác đến dọn đám cưới. Chiếc ghe kia của
ông hương quản Sĩ cho mượn, có sẵn hai người chèo và lái là người làm công của ông bà hương quản. Ông hai lo
việc này mấy tháng trước rồi. Ông muốn nhân rằm 16 sáng trăng, trên đường từ Bến Cầu về Hiệp Ninh bạn bè ông
có dịp thưởng ngoạn thú thơ văn, uống trà đàm đạo trên ghe cho vui. Ông đã có vài lần du ngoạn trên sông Vàm
Cỏ vềđêm cùng với quí ông bạn thơ văn của ông rồi.
Sau buổi tiệc tân hôn ở nhà trai, trời đã tối. Tuy có ánh trăng 16 sáng vằng vặc, nhà trai cũng sai trẻ cầm đuốc
dầu chai, đưa họ nhà gái ra về tận bến sông Vàm Cỏ. Khi đi đưa dâu, quí ông bà ngồi trên ghe có đôi, có cặp.
Chuyến về, quí ông đi ghe này, quí bà, quí cô ngồi ghe kia. Đó là ý muốn của bà hai Thành. Bà nói: “Nghe mấy
ổng ‘thơ với thẩn’, buồn ngủ chết!” Ông hai vốn là người cẩn thận, ông giao cho Tánh là đứa tâm phúc trong nhà
và Hòa theo phụ chèo chiếc ghe chở mấy bà. Ngoài mấy bà đã có gia đình, trên ghe có hai cô phù dâu là Hiền và
Hậu, con gái của ông bà tư Ngà.

Rời bến được một đỗi, quí bà bắt đầu nói về quần áo, trang sức, và các món ăn trong buổi tiệc cưới ở nhà trai.
Riêng quí ông bàn đến lễ lạc, phép tắc, lời ăn cách nói của ông mai, rồi cũng đi đến việc đãi đằng, rượu này, món
nọ. Người khen, kẻ chê, so sánh đám cưới nhà này với nhà kia, là chuyện thường tình, nhưng nhờ vậy mà câu
chuyện rôm rả, vui như ngày Tết. Chuyện trò bàn bạc chấm dứt, ông hai rót trà, mời ông hương sư Ngọc mở màn
cuộc ngâm thơ. Ông hương sư thiệt xứng đáng là người hay chữ trong làng. Ông thuộc làu nhiều tập thơ truyện,
như Thúy Kiều, Lục Vân Tiên, Bạch Viên Tôn Các… Riêng Lục Vân Tiên, ai hỏi đoạn nào ông ngâm đoạn ấy.
Tiếng ngâm thơ trong đêm khuya thanh vắng, thoảng vọng tiếng mái chèo, nghe mà thấm thía, lòng người trong
ghe như muốn về cõi thiên thai …
Bỗng có tiếng mái chèo dồn dập, quát tháo ra lịnh ghe ngừng lại. Ông hai giật mình, mở mắt, định thần mới
biết ghe đang ở Gò Chai, gần ngả ba tẽ vào rạch Tây Ninh, có ba chiếc tam bản, mỗi chiếc chở vài người quấn
khăn rằn, mặt đen thui, đang tiến gần đến chiếc ghe của ông. Ông hai chưa biết tính sao thì nghe tiếng ra lịnh của
ông hương quản, chủ chiếc ghe:
“Đàn, mầy lấy trong khoang ghe cây súng hai nòng cho tao ngay lập tức. Tao phải trị cái lũ cướp cạn này!”
Đàn là đứa bạn trong nhà của ông bà hương quản. Hôm nay anh ta đứng chèo lái. Ông hương quản lo việc an
ninh, cảnh sát trong làng nên ông có súng. Đàn bỏ mái chèo, khom người lẹ tay lấy ra cây súng trong khoang ghe,
nhưng thay vì quăng cây súng ngay cho ông hương quản anh ta quay mũi súng chĩa vào đám người đi ghe.

Ông hương quản chỉ biết la Trời mà trách tự mình đã nuôi ong tay áo.
Ông hai Thành coi chuyện bị cướp đêm hôm ấy là một bài học như mọi bài học khác trong cuộc đời của ông.
Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại, ông không khỏi thầm cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho ông có một quyết định thật sáng
suốt trong cơn hoạn nạn. Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông là tánh mạng của quí bà. Ông nhìn sang chiếc
ghe bạn cách độ năm, bảy thước, thấy hai chiếc tam bản đã kè hai bên, Tánh và Hòa đang thủ thế với hai cái mái
chèo. Ông nghĩ ngay đến tình huống nếu tên Đàn không tạo phản, cây súng hai nòng của ông hương quản cũng
không giúp được gì. Bọn cướp có thể mang theo dao (mà chúng thật sự có mang theo dao và rựa) trong khi Tánh
và Hòa không một tấc sắt trong tay. Ngoài ra, trong lúc xô xát chiếc ghe có thể bị chìm, hậu quả không thể lường
được. Ông la lên:
“Bà con bình tĩnh! Hòa! Tánh! Hai con đứng im! Đừng chống cự!”
Đoạn ông nhỏ giọng:
“Em Đàn, qua với ba má em chỉ có ơn chứ không có oán. Hôm nay là ngày vui của con qua, qua xin em nể
qua một chút, muốn gì thì cứ nói, chớ đừng gây đổ máu, chết chóc bà con mà ân hận.”
Gương mặt của tên Đàn lạnh như tiền, anh ta hất mặt:
“Được, nếu biết điều thì sống, không thì xác trôi sông. Tiền bạc, đồng hồ, dây chuyền, cà rá hột xoàn lột ra
hết. Đừng có hòng mà giấu, tụi nầy xét từng người.”
Nghe nói vậy, ông hai liền bảo mọi người:
“Bà con cứ nghe lời họ. Có gì tui lo sau. Đừng có tiếc của, bổn mạng con người là quí hơn hết.”
Sau khi bọn cướp leo hết lên ghe, tên Đàn ra lịnh mọi người cởi mọi món quí giá đeo trên mình cùng bóp đựng
tiền bỏ vào một cái bao bố tời. Sau đó, bọn chúng khám xét từng người, đàn ông phải lột hết quần áo. Tuy nhiên,
bọn chúng cũng còn có chút nhơn đạo, chỉ buộc quí bà cởi áo và quần dài, chừa lại cái quần lồng và cái áo túi.
Xong, bọn chúng rút lui, mang theo của cải cướp được cùng cây súng của ông hương quản, quần áo của mọi người
và các mái chèo ghe. Chúng chỉ để lại mỗi chiếc ghe hai cây sào tre để họ chống ghe mà về nhà. Ông hai ngẫm
nghĩ bọn cướp này có tính toán, ngoài tên Đàn đã xuất đầu lộ diện, các tên khác bôi mặt lọ nghẹ, không nói một
câu nào, chỉ ra dấu hiệu, chứng tỏ bọn chúng là dân xóm làng gần đây thôi. Lý do bọn chúng lấy mất mái chèo và
buộc đàn ông phải cởi truồng là vì chúng muốn có thời gian để tẩu thoát, nhóm người bị cướp khó lòng mà rượt
theo hay cớ làng xã cho kịp lúc.

Bọn cướp chèo ghe đi mất dạng rồi bà con mới hoàn hồn, ngồi im lặng một hồi sau mới ríu rít hỏi thăm nhau.
Hai chiếc ghe trôi lặng lẽ trên sông lấp lánh ánh trăng. Phong cảnh thật hữu tình, nhưng không ai có lòng dạ nào
mà thưởng thức. Giọng nói ồồ của ông hương quản phá tan cái không khí ảm đạm ấy:
“Thôi, chống ghe về nhà bà con ơi!”
Đoạn ông nhảy phóc vềđuôi ghe, chân mang giày Gia Định, tay chống cây sào tre mà mình trần như nhộng.
Ngó thấy dị họm, tức cười nhưng không ai lên tiếng. Tánh, Hòa và đứa phụ chèo bên ghe ông hương quản là trai
mới lớn, mắc cỡ nhưng cũng phải đứng lên chống sào. Bỗng có tiếng ông hương sư ngâm câu hò:

Hò … ớ …trên trăng dưới nước, anh đây đứng trước mũi thuàn… Bao nhiêu sóng dợn … ờ… Bao nhiêu
sóng dợn anh thương nàng bấy nhiêu…
Rồi câu trả lời của ông hương quản:
“Anh hương sươi, anh ngâm trật lất rồi. Tình cảnh của bọn chèo ghe của tụi tui bây giờ phải là trên trăng dưới
d.. chớ!”
Nghe đến đó bà con cười ồ lên, quên hết phiền muộn tuy họ vừa bịăn cướp. Chặp sau, thấy bóng bốn người
đàn ông trần truồng, trong số có đứa con trai của mình, đứng dưới ánh trăng chống cây sào tre coi thiệt là kỳ khôi,
bà hai Thành ngẫm nghĩ: “Mình ngồi trong khoang ghe, trăng không dọi tới, không mặc áo túi cũng không sao.”
Bà lẹ làng cởi cái áo túi của mình trao cho Hậu lúc ấy ngồi kế bên:
“Cháu làm ơn đưa cho thằng Hòa che cho đở coi. Bác như vầy đứng lên coi không được.”
Hậu do dự, rồi bẽn lẽn đi đến đuôi ghe, đứng xa cả sải, trao cho Hòa cái áo túi mà mắt thì ngó về hướng khác.
Thấy vậy, bà tư Ngà cũng cởi cái áo túi của mình ra, sai Hiền đem đưa cho Tánh. Hiền rụt rè hơn cả cô em của
mình, cô cũng đứng xa cả sải nhưng khi trao chiếc áo túi cho Tánh cô trợt chưn té quỵ làm Tánh phải cuối xuống
đỡ cô đứng lên. Bà hương quản và bà hương sư cũng bắt chước, nhờ chuyển áo túi của hai bà cho ông hương quản
và cậu phụ chèo ghe bên kia. Mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Nhóm người đưa dâu hôm ấy về đến Hiệp Ninh quá nửa đêm. Vì mất cây súng hai nòng, sáng hôm sau ông
hương quản Sĩ phải đi cớ trên quận. Ngay hôm ấy, quận cho lính xuống ăn-kết (5). Ông hai Thành muốn bỏ qua
mọi việc nên không thưa gởi gì cha mẹ của tên Đàn. Ông theo ý của người xưa mà lý luận rằng cha mẹ sanh con
chứđâu có sanh tánh. Nhớ lời hứa trên ghe, ông hai bỏ ra gần năm ngàn đồng bồi thường cho bà con bị cướp. Riêng
tên Đàn bỏ làng đi biệt tích, năm sau có tin đồn anh ta bị bắn chết vì cờ gian bạc lận ở Đại Thế Giới. Cũng có người
nói anh ta đã vô bưng rồi bặt tin luôn. Ông hai không vui mà cũng không buồn, ông chỉ tiếc cho một con người
lầm đường lạc lối. Bổn tánh “ruột để ngoài da”, bà hai không màng mất của cải vì bà tin rằng “của đi thay người”.
Riêng ông hai, sau trận đó ông thay đổi quan niệm sống. Ông thấy rằng tiền của ông tạo dựng bằng mồ hôi nước
mắt, thấy đó rồi mất đó, rất phù du. Sống công bằng, làm phước để đức lại cho con cháu của riêng mình cũng chưa
đủ mà còn phải biết nghĩ đến hạnh phúc kẻ sống chung quanh mình. Ông không còn thiết tha việc làng, tính xin về
hưu nhưng chưa được. Về trường hợp trở mặt của Đàn, ông nghĩ nếu có ai giúp đỡ nó có cơ hội ngóc đầu lên,
không sống cơ cực như ba má của nó, thử hỏi nó có đi ăn cướp, rồi phải sống biệt xứ, tứ cố vô thân hay không?

Bốn người bạn già ngồi trầm ngâm nhớ lại chuyện đã qua hơn ba năm rồi, mà coi chừng như nó mới xảy ra
đây thôi. Bà hai chợt đánh vào bắp vế mình nghe cái “chát”, đoạn nói:
“Đó là do lỗi của tui. Tại sao hôm đó tui lại nhờ con Hậu đưa cái áo túi cho thằng Hòa mà không biểu con
Hiền? Phải chi …”
Ông hai ngắt lời vợ:
“Thôi, cho tui xin má nó. Bộ con người ta chỉ có cái vụđó thôi sao? Sống trên đời, còn hiếu đễ, còn tình nghĩa
nữa chớ!”
Bà hai không chịu thua:
“Ông nói sao … Truyện nàng công chúa Tiên Dung cưới anh chàng nghèo mạt rệp Chử Đồng Tử còn rành
rành trong sách đó.”

“Bà thiệt là … Tích nói rằng sau khi ra cớ sự, công chúa Tiên Dung hỏi thăm mới biết chàng trai họ Chữ vì
quá thương cha, không nỡ để cha chết trần truồng, dùng chiếc khố độc nhứt của hai cha con để liệm cha mà đem
chôn. Tích cũng nói công chúa Tiên Dung nghĩđây là duyên trời định nên đòi kết nghĩa vợ chồng. Riêng tôi thì tôi
nghĩ cô thương cái hiếu đễ của Chử Đồng Tử mới xin kết nghĩa với chàng. Cũng có thể, cô biết nhìn người, thấy
được tìm ẩn thông minh của Chử Đồng Tử vì sau đó hai người buôn bán, giao thương rất giàu. Người ta nói trai
tài, gái sắc mà.”
Bà tư Ngà lúc ấy tỏ vẻ ngần ngại như có điều khó nói. Rồi bà cũng phải lên tiếng:
“Dạ, con Hiền nó có thổ lộ với tui rằng nó thương thằng Tánh vì thấy nó hiền, biết lo làm ăn, nuôi em, phụng
dưỡng cha mẹ. Lâu nay nó lo làm lụng để có tiền nhờ mai mối đi nói con Hiền. Ngặt nỗi nó nghe phông phanh
mình đã giao ước, anh chị muốn cưới con Hiền cho thằng Hòa, nên nó đâu dám hó hé gì.”
Nghe đến đó, ông hai Thành nhíu mày, suy nghĩ đăm chiêu. Ông thấy một lời hứa giữa hai người bạn thâm
giao không phải là lý do chánh đáng để chia uyên rẽ thúy đôi trẻ này. Vả lại ông bà cho Hòa theo Tây học, không
chắc nó sẽ nghe lời cha mẹ định trước việc trăm năm của nó. Xét thiệt lòng mình, ông hai cũng thương Tánh như
con cháu. Ông thấy hài lòng vì Tánh là một đứa có quyết tâm xây dựng cuộc sống của mình khá hơn y như ông
thời trai trẻ. Nhìn vợ rồi ngó qua vợ chồng bạn, ông nói:
“Theo lời thím Tư kể, tui nghĩ chú thím cũng có lòng thương thằng Tánh và muốn kết hợp cho hai đứa nó.
Nếu thiệt vậy thì mơi chiều tui sẽđánh tiếng với ba má thằng Tánh và làm ông mai luôn. Chú thím còn đứa kế là
con Hậu. Lo gì mình không còn dịp làm sui với nhau, nhưng lần này mình phải tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa
nhỏ quen biết, tìm hiểu nhau trước mới được. Mình đừng có thủ cựu, ép buộc con cái nữa.”

Bà hai tiếp lời ông:
“Ông tính vậy hay lắm, hạp ý của tui đó.”
Tuy nhiên, cái tích Tiên Dung và Chử Đồng Tử vẫn còn trong tâm trí của bà trong lúc ấy, nên bà nói thêm:
“Ối, mà lo gì, hôm đó chính tay con Hậu nó đưa cái áo túi của tui cho thằng Hòa, chứ ai vô đây. Khỏi phải ép
uổng ai hết!”
Ông hai đành cười trừ trong lúc ông tư bà tư không hẹn mà nói một lượt:
“Dạ, được vậy thì vợ chồng tui mừng lắm.”
Bỗng một cơn gió đưa hương cau bay nồng nàn khắp nơi. Ông hai khoan khoái hít một hơi dài. Ông nhìn ra
vườn trầu, ngước mắt thấy mấy buồng cau đang trổ bông vàng lườm dưới bầu trời xanh trong vắt. Ông liên tưởng
đến mùa cau sắp tới sẽ là đám cưới của Tánh và Hiền nên ông buột miệng nói:
“Lần này, đàng trai và đàng gái ở cùng làng nên mình khỏi phải đưa rước dâu bằng ghe. Không lo bị cướp cạn
nữa, hén!”
Đào Anh Dũng
Đông 2009
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Câu thứ nhứt nghĩa là mưa không có then khóa nhưng có thể giữ khách ở lâu
Câu thứ nhì nghĩa là sắc đẹp của giai nhân không phải là những lượn sóng sóng ba đào hung tợn nhưng
có thể nhận chìm.người ta dễ dàng .
Câu thứ nhứt ai cũng hiểu không có gì thắc mắc. Nhưng câu thứ nhì thì có lẽ xuất phát từ một điển tích nào
đó mà ai cũng muốn biết. Vã lại, trong văn học chúng ta, có biết bao nhiêu là điển tích. Tôi bỏ công sức truy lục,
sau cùng thần may mắn đã mỉm cười với tôi.Và tôi tìm được điển tích ấy năm 1960. Cái sườn của câu chuyện có
lẽ không đủ sức lôi cuốn độc giả, nên tôi thêm da đắp thịt cho nó mỹ miều hầu cống hiến hải nội chư quân tử nhã
giám để gọi là “mua vui cũng được một vài phút giây”.

Mỗi đoạn tôi chọn cho nó một một tựa nhỏ cho độc già đỡ buồn ngủ. Và bây giờ xin mời..
1. MƯỢN ĐƯỜNG QUA ĐẤT THỤC
Nhân vật chánh là Trác Ái Hoa.
Từ ngày được gặp giai nhân, Trác Ái Hoa thường chủ tâm đi đi lại lại trên con đường nhà người đẹp mà ruột gan
chàng cứ bổi hổi bồi hồi như lửa đốt, ray rứt triền miên. Trong đầu chàng là một ám ảnh trường kỳ người đâu mà
đẹplạ lùng. Chắc là tiên nữ từ cõi Thiên Thai giáng phàm.
Hai bàn tay và chiếc cồ cao cũng đủ nhốt hồn người ta vào tận cùng biển nhớ, lại còn thêm màu da trắng hồng
và suối tóc dài óng mượt như nhung, dợn sóng hai bên trán…có thể đổi cả một cơ đồ của một ông vua đa tình! Đã
vậy,dáng đi nhẹ nhàng như gió đùa trên thảm mạ non. Nụ cười. Nụ cười mà hễ ai nhìn qua như bị hớp hồn, không
còn tha thiết gì đến công danh sự nghiệp nữa.
Dù biết nàng là hoa có chủ, Trác Ái Hoa vẫn nuôi ý nghĩ làm sao để có dịp tiếp xúc với nàng một cách chánh
thức. Bao nhiêu ngày qua, anh ta nặn óc cố tìm phương kế. Càng cố moi tim vắt óc, chàng càng cảm thấy như mình
không còn đủ thông minh nữa. Đã bao nhiêu lần ghé vào cửa hàng tạp hóa cuả nàng, Trác chi gặp và nói chuyện
với nàng có hai lần ngắn ngủi, mà chỉ nói toàn là chuyện tôi cần món nầy, cô lấy cho món kia..Bù lại, Trác cũng
làm quen và tán gẫu bàn chuyện trào đình, trời mây sông nước.với chồng nàng rất nhiều lần.Anh chàng có vẻ hiền
lành, nho nhã, hiểu biết nhiều, hiếu khách. Có dáng thư sinh hơn là một thương gia. Sau cùng Trác nghĩ ra được
một sáng kiến và bắt đầu thực hiện.
Đang miên man suy nghĩ, chân Trác bước vào cửa hàng tạp hóa nhà nàng một cách máy móc theo vô thức.
Vừa thấy người khách quen, Phùng Sanh chồng nàng đon đả chào:

-Kính chào Trác huynh, huynh vẫn mạnh chớ!
-Dạ chào huynh, tôi vẫn khỏe. Bá mẫu vẫn khỏe chớ, Phùng huynh?
-Đa tạ huynh hỏi thăm, mẹ tôi vẫn khỏe.
Trác liếc nhanh khắp cửa hang, không thấy bóng người ngọc đâu cả. Tuy vậy chàng cũng không để lộ vẻ thất
vọng lên ánh mặt. Sau vài câu xã giao,Phùng Sanh nói:
-Mẹ tôi hay nhắc tới huynh và khen huynh không tiếc lời. Nào là tướng huynh sang trọng, người thật dễ
thương, trang nghiêm, chững chạc.
Trác vui thầm trong dạ khi nghe nói bà cụđã có cảm tình với mình vì thỉnh thoảng chàng đem biếu bà cụ yến
sào, sâm nhung cho cụ bồi bổ. Đặc biệt những khi trò chuyện dù có mặt vợ Phùng, Trác giả bộ như lơ là, không hề
quan tâm đến vẻ đẹp chim sa ca lặn của nàng. Bà có biết đâu Trác đã cố nén cơn đau háo sắc xuống tận cùng đáy
tim gan. Mỗi khi muốn chiêm ngưỡng dung nhan ấy, chàng liếc nhìn nàng nhanh như tốc độ ánh sáng, cố tạo nét
tự nhiên khi trò chuyện. Nghe Phùng Sanh khen mình,Trác đưa đẩy:
-Bá mẫu chắc đọc được tâm can tôi. Mỗi lần nhin bá mẫu tôi cứ nghĩ bà là mẹ ruột của tôi. Mẹ tôi qua đời vì
một cơn bạo bịnh khi tôi vừa mười ba tuổi. Trong thâm tâm tôi thương bá mẫu như mẹ ruột của mình. Nhiều lúc
tôi rất nhớ bá mẫu. Huynh thật có diễm phúc được có mẹ bên mình.Tôi thèm được hưởng một chút tí cái hạnh phúc
đó.
-Mẹ tôi nhờ tôi cảm ơn huynh về tình cảm mà huynh đã ưu ái dành cho Bà.
-Dạđâu có chi mà Bá mẫu bận lòng. Tôi mong sao Bá mẫu được vui và trường thọ thì tôi mới thật sự hạnh
phúc. Đó là chút lòng tôn kính bậc trưởng thượng vậy mà. Hai người chuyện trò thêm một chút, Trác mở lời, đi
ngay vào kế hoạch:
- Tôi muốn thỉnh ý huynh về một việc.

-Huynh cứ cho biết, có gì đâu mà huynh ngại ngùng.
-Huynh cho phép thì tôi mới dám ngõ ý, vậy chớ lợi tức cửa hàng nầy có khá không vậy huynh?
-Tạm tạm vậy thôi, sống nhàn nhã nhưng không nhiều tiền!
-Sao huynh không nghĩ tới chuyện kinh doanh lớn hơn nữa!
-Tôi nghĩ tới chuyện ấy nhiều lắm, nhưng lấy đâu ra vốn mà kinh doanh?
- Huynh có kinh nghiêm trong thương trường, nếu có ai giúp vốn, huynh chỉ bỏ kinh nghiệm ra thôi, huynh có
chịu hợp tác không?
-Tất nhiên rồi!
-Chẳng giấu gì huynh, tôi có tiền nhưng nhiều lúc nhớ mẹ tôi quá, tôi chán nản không còn tha thiết đến kinh
doanh gì cả. Tâm hồn tôi lạc lỏng không nơi nương tựa. Từ ngày quen biết huynh và gia đình nầy tôi thấy lòng
mình khuây khỏa đôi chút. Đặc biệt ở huynh có sự chân thật và thân tình. Vậy huynh thấy mình có nên xem nhau
như bạn chí thân, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu không?
-Nên lắm chớ! Ngặt một nỗi tôi thì nghèo, huynh thì giàu có, sợ người ta nói tôi thấy người sang bắt quàng
làm họ..
-Huynh nói vậy sao phải. Đã xem nhau là bạn thì còn nói chi đến chuyện giàu nghèo! Huynh chắc còn nhớ
chuyện Tiết Nhơn Quí làm bạn cùng Dương MậuSanh mà. Dương nghèo đến nỗi cho nước lạnh vô bầu làm rượu
tặng Nhơn Quí. Tôi vẫn còn nhớ Nhơn Quí uống thử rượu và nói một câu thật dễ thương:
-Chà! Rượu của Dương huynh ngon tuyệt. Quân bây cất dành riêng cho ta dủng, cấm không ai được đụng đến!
Phùng huynh, chúng ta có kiến thức, có nhiệt tâm tại sao ngồi yên chờ tuổi già đến!
Trác Ái Hoa nhìn vào mắt Phùng Sanh dò xét. Thấy anh ta ra chiều nghĩ ngợi, Trác nói tiếp:

- Tôi có cách làm cho huynh giàu lên!
-Nhờ huynh vui lòng cho biết tôn ý.
-Tôi để tiền ngủ yên trong tủ có ích gì cho ai đâu! Tôi nghĩ nên dùng số tiền ấy kinh doanh thì tốt hơn. Hai
anh em mình chung sức đi buôn.
-Buôn gì?
-Lụa Tô Châu! Vùng nầy chưa có ai kinh doanh mặt hàng ấy.
-Xin huynh đài nói tiếp, tôi chưa rõ lắm…
-Dễ lắm! Nầy nhé: Ta sắm một chiếc ghe buôn, mua lương thực cùng những thứ cần thiết cho mỗi chuyến
xuất hành.Giai đoạn chuẩn bị độ mười bữa, nửa tháng.Vài hôm nữa tôi và huynh đi nghiên cứu. Mình có điều
kiện thuận lợi là ngày xưa tôi từng ăn học tại Tô Châu, tôi rành đường đi nước bước. Tôi lại có quen với vài tay
đại thương gia ngành luạ, nên chuyện giao tiếp với họ không khó gì.Vã lại họ cũng cần mình làm đại lý cho họ
chớ!. Kinh doanh có lời chia nhau hưởng. Bá mẫu ngày một già, huynh có nhiều tiền rồi thì chuyện săn sóc sức
khỏe cho Bá mẫu cũng như đời sống hằng ngày sẽ sung túc hơn, tuổi thọ của bá mẫu sẽ thọ tỷ Nam Sơn!
Phùng Sanh tươi nét mặt, nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng. Hắn bảo:
-Tôi có một điều khó nói quá!
-Xin huynh cứ nói lên, đừng ngại ngùng gì hết. Đã biết huynh rất hào hiệp không bao giờ để tâm, nhưng hùn
hạp gì mà chị hùn bằng cái miệng không thôi làm sao mà gọi là hùn được.
-Huynh đài nói vãy là chưa thấu hiểu cái thế mạnh của huynh! Hiện giờ tuy buôn bán nhỏ, nhưng huynh có
đầu óc kinh doanh rất sớm. Tôi chỉ cần số vốn liếng ấy cũng đủ rồi. Như vậy mới gọi là hùn với nhau! Chẳng lẽ
Huynh quên câu người ta nói sanh ý hưng long rồi sao! Trong đời người, chỉ cần một sáng kiến hay, thành công
thì cả mấy đời vinh hiển. Nghe Trác nói vậy Phùng sanh đứng lên cung kính nói:

-Tôi xin đa tạ chân tình của huynh đài. Và tôi xin đem hết khả năng cuả mình ra hợp tác với huynh, tận tâm
tận lực.
Trác cũng đứng lên, đặt hai tay lên vai Phùng , nói:
-Kể từ hôm nay chúng ta hai người như tay mặt tay trái, không thể tách rời. Kế hoạch của chúng ta nhứt định
thành công.
Trác rót thêm trà vào đầy hai tách, nhìn thẳng vào mắt Phùng nói:
-Nào chúng ta cùng uống chúc mừng cho sự hợp tác làm ăn của chúng ta! Sau đó hai người tiếp tục trò
chuyện thật tương đắc. Trác hé mở ra một chân trời tươi sáng khiến Phùng Sanh mặt tươi tỉnh nhưđoá hoa tắm
nắng dưới bầu trời sau cơn mưa. Trác Ái Hoa cáo từ ra về. Trên mỗi bước chân của Trác trăm ngàn đóa hoa hanh
phúc nở rộ khiến Trác nghĩ ước gì mình đang đi trong sa mạc để hét lên thật to mấy tiếng Trời ơi! tôi là kẻ thông
minh nhứt trên đời! Và vùng trời mơ mộng của Trác có bóng dáng nàng tiên kiều diễm đang mỉm cười với
chàng.
2. TRĂNG LỌT SONG ĐÀO
Trăng sáng như rắc vàng lên mọi vật. Khoảnh vườn nhà Phùng Sanh vềđêm thật đẹp. Dưối hồ, sen súng đua
nhau soi mình dưới làn nước màu xám đen. Mấy chậu kiểng đứng im chờ gió ghẹo. Giàn hoa dạ lý rải hương
thơm ngào ngạt phủ toàn khu vực. Hai vợ chồng Phùng đang cùng nhau ngắm trăng uống trà như lệ thường mỗi
khi trăng sáng. Họ không giàu nhưng đủ cho cuộc sống thanh bạch nhờ cửa hàng tạp hóa. Phùng Sanh trao tách
trà cho vợ bảo:
-Phu nhân, Mình cùng nhau uống trà đi! Nàng đỡ lấy tách trà bảo: -Chúc vợ chồng mình hạnh phúc ngàn
năm! Đặt tách xuống, Phùng âu yếm nói:

-Hạnh phúc của chúng ta ngàn năm bất di bất dịch.
Dưới hồ, mấy con cá kiểng quẩy đưôi nghe loẹt xoẹt làm con ếch đang ngôì ngắm trăng trên lá sen phóng
mình xuống nước nhanh như những những lực sĩ bơi lội khoe tuyệt chiêu. Phùng Sanh vỗ nhẹ lên bàn tay vợ:
-Những con cá đang hạnh phúc đó phu nhân!
Vài giây im lặng, Phùng tiếp:
-Đêm nay trăng đẹp, sáng và trong như ngọc, gợi trong lòng ta một cảm giác vui buồn lẫn lộn.
-Tại sao?
-Ta nhớ hai câu thơ:
Đêm khuya trăng lọt song đào
Chồng ai xa vắng gió vào chi đây!
Phu nhân có biết đó là tiếng than thở của ai không?
-Của một người đàn bà lẻ loi trong khuê phòng.
-Phu nhân nghĩ cảnh ấy buồn không?
-Buồn lắm chớ!
-Nhưng nếu chồng người ấy là một thương gia, đang vắng nhà vì muốn kiếm tiền lo cho tương lai gia dình thì
người ấy có nên buồn nhiều không?
-Nhiều ít tùy người!
-Nếu người ấy là em phu nhân buồn nhiều hay ít?
Nàng nhìn chồng với ánh mắt đượm buồn nhưng giọng nói nghe vui tai:
- Phu quân em giỏi cái tài nói vòng vo Tam Quốc để sau cùng đưa người ta vô tròng! Thật lòng mà nói buồn
nhiều lắm chớ. Nhưng vì mục tiêu cao hơn, em chấp nhận mà. Hôm trước phu quân đã hỏi câu nầy rồi. Chắc chàng
chưa hoàn toàn tin em chớ gì?
-Tin nhiều chớ! Nhưng em hứa với ta là trong những ngày vắng chồng em không được ngâm hai câu thơấy
nghe!
- Em xin hứa. Em có thừa can đảm mà!
-Anh chỉ mong được như vậy. Nhưng em có sợ chuyện gì khác không?

- Anh muốn nói em có sợ anh lăng nhăng cô nầy cô nọ không chớ gì, cứ nói đại ra đi còn vời vịt làm
chi! Bóp bàn tay chồng, nàng nói, mắt nhìn thẳng mắt
chồng:
-Em tuyệt đối tin tưởng chồng em!
Bốn bàn tay đan chặt những ngón tay vào nhau,
Phùng nói nhỏ nhẹ nồng nàn:
- Cám ơn em. Để em yên tâm anh kể chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu cho em nghe.
-Chuyện họ nhập Thiên Thai chớ gì!
-Đúng. Nhưng em có biết tại sao sau sáu tháng họ
nằng nặc đòi trở về dương thế không?
-Dạ thưa biết! Vì nhớ nhà!
-Đó chỉ là một chi tiết nhỏ mà thôi!
-Vậy theo anh tại sao họđòi về?
-Cái triết lý của cuộc đời là ở chỗđó đó. Tiên nữ là những người đẹp tuyệt trần, đúng không. Có vợ tiên, cuộc
sống như tiên, muốn gì có nấy, ngày nào cũng sướng như tiên. Quanh họ toàn là những nàng tiên đẹp mỹ miều đó
là chưa nói tới cảnh trí trên Thiên Thai cái gì cũng đẹp, chỗ nào cũng quyến rũ.
Phùng ngừng lại một vài giây nhìn vợ dò phản ứng. Nàng thắc mắc: -Vậy tại sao?
-Người ta nói lúc nào cũng sung sướng, hạnh phúc thì chẳng có gì hạnh phúc sung sướng cả. Một cuộc sống
nhàm chán đều đều nhưđã biết trước hết mọi chuyện sẽ xảy trong ngày mai, ở tương lai thì có gì vui đâu! Vì vậy
mà họ nhàm chán, cộng thêm tình quê huơng, tình thương cha mẹ bà con chòm xóm…không đòi về dương thế sao
được!
- Em chưa hiểu anh muốn khuyên em điều gì trong câu chuyện nầy?
-Một câu hỏi thông minh! Tư xưa giờ em có nghe câu nói tân thú bất như viễn qui chưa?
-Thưa chưa!

-Câu nầy có nghĩa là vơ chồng mới cưới không bằng vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại.
- Em chưa hiểu!
•
Có gì mà không hiểu.Vợ chồng mới cưới sự gần gũi chưa nhiều, tương đối còn xa lạ. Kỷ niệm cũng
chua nhiều. Vợ chồng cũ xa nhau lâu ngày nhớ nhung làm cho tình vợ chồng thêm thắm thiết, sư chờ mong khiến
tình yêu nồng nàn hơn. Cho nên khi gặp lại nhau biết bao nhiêu là rung động! Người ta gọi đó là sự rung động
của thế giới loài người (vibration humaine). Khi nào tới lúc đó em sẽ có kinh nghiệm.
•
Em công nhận anh khôn thiệt! Chuyện nào của anh rồi cũng rợi vào chủ tâm của anh hết. Ý anh muốn
nói để anh đi buôn bán ít ngày, khi anh về tình vợ chồng mình khắn khít nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn, phải
không?
Phùng sanh giễu: -Em thông minh hơn anh tưởng! Nàng lườm chàng một phát, dù đêm trăng Phùng
Sanh cũng nhận ra những tia mắt ranh mảnh có pha chút nồng nàn tình cảm vợ chồng. Nàng nhìn Phùng Sanh
không chớp mắt:
-Anh kể tiếp đi! Phùng Sanh trở về thực tại: -May thôi chút nữa anh quên.
Phùng Sanh nắm tay vợ, giọng tha thiết, nói:
-Vợ chồng chúng ta nhứt nhựt phu thê hề bá vạn ân, nhứt dạ đồng sàng chung dạ ái (một ngày là vợ
chồng trăm vạn lần ân nghĩa, ngủ chung giường một đêm thương nhau hết cảđêm) nhưng nếu mình không vì
chuyện thương gia đình mà tạm xa nhau ít ngày thì mình không phát lên được. Cuộc đời có nhiều khi cơ may
đến, nếu mình không nắm lấy nó kịp lúc, sợ rằng dịp may không đến hai lần!
-Em từ xưa nay vẫn nghe lời anh mọi chuyện mà. Mấy ngày trước em và mẹ cũng nói với anh như vậy.

-Anh muốn em hoàn toàn an tâm khi anh theo đuổi công chuyện làm ăn
-Lăn xả vào cuộc sống cạnh tranh, anh không nệ hà thì phận em là nội trợ du dú trong nhà, há em ngại sao!
-Anh tin chắc em có tài giúp chồng thành công.
- Em trộm nghe người ta nói rằng sau lưng một ngùời đàn ông thành đạt luôn luôn có bóng một người đàn bà.
Nếu em không có tài đưa anh lên cao thì em cũng không thể cản trở bước chân anh! Anh hiểu em hơn ai hết! Ngày
mai anh cứ lên đường. Có Em chờ anh về.
Các Thái Thú nước Trung Hoa của mình ngày xưa trấn nhậm phưong Nam, tại An Nam Quốc, có học được
một câu hay vô cùng, mang vềđây cho dân mình học lại. Em xin anh nhớ nằm lòng câu người ta hát ru em:
Tay bưng diã muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau.
3. BẤT NHẬP HỔ HUYỆT AN ĐẮC HỔ TỬ
(không vào hang hùm làm sao bắt được hùm con)
Chuyến hàng lụa Tô Châu đầu tiên chưa về mà toàn vùng ai ai cũng săn đón hỏi han khiến vợ Phùng Sanh tiếp
khách không kịp thở mà vẫn vui vẻ. Dường như tạo hóa nịnh đấm, đứng về phe những người đẹp. Đã đẹp lại còn
duyên dáng, nói năng thật dễ mến. Khách ra về ai cũng thấy mát lòng mát dạ. Nàng có ý nói cho mẹ chồng nghe
-Chưa quảng cáo mà ai cũng biết cả rồi! Bà mẹ chồng nghe vậy cũng vui lây. Bà nói:
-Nếu ơn trên cho thì chẳng bao lâu… Bà bỏ lửng câu nói nhưng con dâu bà cũng biết bà định nói gì.
Quả thật vậy, hàng về chẳng bao lâu là bán hết sạch. Bữa cơm thân mật đầu tiên tại nhà Phùng Sanh có Trác
tham dự. Bà mẹ Phùng Sanh vui như ngày xuân nghe con cháu chúc thọ vì con trai bà đã về. Vợ chồng Phùng Sanh
thật vui sau những ngày xa cách chưa từng xảy ra trong đời họ trước đây. Nhưng người vui nhứt phải là Trác. Mặc
dù người đẹp không ngồi trong bàn, nhưng nàng vẫn tới lui loanh quanh đó. Trác giả vờ như người không trái tim,
không quan tâm đến sư có mặt của nàng. Chỉ đối đáp lúc cần mà thôi. Có ai hiểu được Trác đang nghĩ gì, toan tính
gì. Bữa cơm thật giòn giã tiếng cười. Đến món tráng miệng, bà mẹ Phùng Sanh nhìn con và nói cho ai nấy cùng
nghe:

-Phàm hùn hạp làm ăn phải lấy chữ tín làm đầu, sổ sách kế toán phải minh bạch, tài thượng phân minh thị
trượng phu, con hiểu không?
Phùng Sanh đáp:
-Thưa mẹ con hiểu! Trác đỡ lời:
-Xin bá mẫu chớ lo chi, bọn cháu xem nhau như anh em mà! Phùng huynh thật là người quang minh chánh
đại.
Ngừng vài giây, Trác mở bao giấy lấy ra hai xấp hàng còn trong bao giấy kiếng hồng lợt, đến bên bà cụ thưa
rằng:
-Đây là xấp lụa Tô Châu hạng sang nhứt và xấp nầy là gấm Thượng Hải cháu xin dâng bá mẫu may áo dài
mặc cho mát. Xin bá mẫu vui lòng nhận cho cháu vui lòng.
Bà cụ từ chối nhiều lần nhưng thấy vẻ thành khẩn cuả Trác nên bà phải vui vẻ nhận. Trác lại lấy ra hai xấp
nữa toàn là lụa Tô châu, màu xanh lá mạ và màu hồng đậm, trao cho phu nhân Phùng Sanh, cung kính bảo:
-Còn đây là quà của tỷ tỷ, hy vọng hai màu nầy hạp ý tỷ tỷ.
-Xin đa tạ lòng tốt của huynh đài. Hai màu nầy đẹp lắm chưa có ai dễ chối từ!
Đôi mắt giai nhân mà từ lâu Trác chết mê chết mệt nhưng chưa ba giờ dám nhìn thẳng vào, hôm nay mới được
dịp nhìn công khai làm chàng xao xuyến, ngất ngây. Hai gò má nàng ửng hồng như da đào ửng chin, nếu lúc ấy ai
hỏi chàng tên gì chắc Trác cũng không biết. Làn môi hồng như màu máu tim rộn ràng sôi sục trong huyết quản
Trác, hé cười ánh lên tia mắt nàng long lanh như kim cương, để lộ những chiếc răng sáng bóng đều như vẽ. Một
thứ cảm giác có thể đưa hồn người ta bay vút lên cao, toàn thân nóng bừng kích thích từng tế bào nơ-rôn chạy lên
đầu, xâm nhập trung khu thần kinh đam mê trong não bộ. Trác nhìn xuống hai bàn chân người đẹp thật nhanh. Màu
tuyết nhung đậm cuảđôi hài tôn vinh màu da bàn chân vốn đã trắng lại càng trắng hơn. Lại thêm một cơn trào lòng
như sóng ba đào nổi cơn cuồng nộ..

Trở lại ghế ngồi, Trác đứng thẳng, nhìn lướt một vòng khắp mọi người, xòe hai bàn tay ra, ôn tồn nói:
-Riêng quà cho Phùng huynh đài, đây là hai bàn tay không, không có lụa là gì hết. Nhưng quà cho huynh là
tất cả tiền lời chuuyến hàng nầy. Xin huynh để tay xuống cho tôi nói hết đã. Nếu không có sự hợp tác của huynh
thì không có chuyến hàng nầy. Và lại huynh có trách nhiệm lo cho bá mẫu, tỷ tỷ, mai kia còn con cái. Phần tôi chỉ
một mình, có gánh nặng nào đâu mà lo. Quà nầy tạm gọi là chuyến mở hàng thành công nhờ huynh mát tay
Bà mẹ Phùng Sanh định nói, Trác chấp hai tay trước ngực, nói trước.
-Thưa bá mẫu, xin bá mẫu cho Phùng huynh tự nhiên. Cháu muốn thấy Phùng huynh cười thật tươi đêm nay.
Con kính bá mẫu như mẹ con, biết đâu sẽ có một ngày con nhờ bá mẫu đứng chủ hôn cho con cưới vợ nữa đó. Đầu
óc Trác quay cuồng, xưng hô lúc con, lúc cháu.
Phùng Sanh bất đắc dĩ phải nhận. Chàng trịnh trong nói:
-Tôi xin nhận với tất cả lòng quí trọng một tình bạn cao quí từ một người bạn trọng nghĩa khinh tài.
Mọi người đồng cười hỉ hả nhưng mỗi người mang một ý nghĩ riêng tư. Một nguồn vui như chưa từng có vừa
tràn ngập trong đầu Trác Ái Hoa. Chàng ta nghĩ từng giọt, từng giọt, nước xoi mòn đá!

4. TRĂNG RỤNG BẾN TẦM DƯƠNG
Trác Ái Hoa và Phùng Sanh neo thuyền tại khúc sông rộng và vắng lặng có nhiều lục bình ôm nhau lắc lư
nhè nhẹ theo gió, nhưđang rù rì không ai nghe nổi. Trăng đã lên độ ba sào. Mặt sông sáng lờ mờ bóng hàng cây
bên bờ xa soi mình xuống nước..Trác quay sang Phùng, bảo:
-Khúc sông nầy mờảo giống như mấy câu thơ trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị tại bến Tầm Dương:
Bến tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu..
Phùng đáp:
-Ánh trăng lờ mờ, không tối không sáng thật mơ mơ mộng mộng huyền ảo như trên cõi thần tiên.
-Huynh đài thật là người có tâm hồn lãng mạn.
-Cám ơn huynh. Chúng ta há chẳng từng bàn chuuyện thi phú say sưa với nhau sao! Chúng ta là những
thương gia có tâm hồn nghệ sĩ mà!-Tôi chưa thấy nghệ sĩ nào hào phóng như huynh. Chuyến hàng đầu huynh
không nhận đồng lời nào. Mấy chuyến sau huynh chỉ nhận một phần ba. Tôi thấy hẹp cho huynh quá. Tôi đề nghị
chuyến nầy huynh giữ hết số tiền lời. Trác lăn xăn đặt bầu rượu và hai cái chén lên cái bàn lùn nhỏ giữa hai
người trên đầu thuyền, đáp:
-Quân tửưu đạo bất ưu thực. Vì bá mẫu, vì tỷ tỷ và vì huynh tôi tập làm người quân tử vậy mà! Huynh đừng
quá bận lòng chuyện ấy. Đêm nay ta thưởng trăng với rượu danh tiếng của Tô Châu. Nào mời huynh nâng chén.
Phùng đón nhận chén rượu từ tay Trác, khách sáo:
-Đa tạ huynh đài. Không cho Phùng nhắc chuyện ơn nghĩa nữa, Trác chuyển đề tài:
-Huynh có nhớ bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế không?
-Dạ nhớ chớ. Trác ngâm nga:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại hàn san tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. Dứt tiếng ngâm,Trác nói:
-Tôi nghe kể rằng Trương Kếđã làm xong ba câu đầu rối bế tắc, mải ba năm sau mới tìm ra ý làm câu thứ tư
nhờ một đêm thả thuyền trên sông nghe tiếng chuông chùa vang vọng.
Vừa nói Trác vừa rót rượu vô hai chén và cùng nhau đưa lên uống. Phùng Sanh uống một hơi rồi đáp:
-Dường như là vậy.
Cứ chén huynh chén tôi, Phùng Sanh thấy đầu óc lâng lâng. Chàng bảo:
-Thi hào có tánh khiêm nhượng và khéo xử sự phải kể Vương An Thạch. Chắc huynh còn nhớ hai câu thơ cuả
Vương bị Tô Đông Pha chê và sửa lại theo ý ông ta:
-Nhớ chớ! Tôi đọc thử huynh nghe nha:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng cẩu ngọa hoa tâm
Đúng rồi! Trí nhớ huynh thật tốt lắm. Tô Đông Pha nói minh nguyệt là trăng sáng.Trăng sáng làm sao kêu
trên đầu núi được. Hoàng cẩu là con chó vàng, chó vàng làm sao mà nằm giữa đóa hoa được, nên ông ta sửa lại
như vầy:
Minh nguyệt sơn đầu chiếu nghĩa là trăng sang chiếu trên đầu núi
Hoàng cẩu ngọa hoa âm nghĩa là Chó vàng nằm dười bóng hoa
Vương An Thạch biết chuyện vẫn im lặng. Về sau Tô Đông Pha bị triều đình đày lên vùng núi non hiểm trở,
Tô Đông Pha mới biết có một giống chim tên Minh Nguyệt và một loại sâu tên Hoàng cẩu, bấy giờ mới nhận ra
cái sai của mình. Ông thán phục sự độ lượng của nhà thơ Vương An Thạch.

Đêm càng khuya, trăng non đã lặn tự bao giờ. Phùng Sanh tuy bị ép uống say nhưng vẫn uống. Giọng nói đã
nhừa nhựa, gật gù lảo đảo, nói:
-Lần đầu tiên trong đời tôi uống nhiều nhưđêm nay, nhưng tôi đâu có say phải không Trác huynh? Mình là tay
mặt tay trái mà! Nào cạn chén!
Trác vừa nói vừa vỗ vai Phùng
-Huynh đâu có say!
Phùng ngã lui ngã tới,Trác thuận tay xô mạnh, Phùng chúi đầu xuống sông. Té xuống nước, tỉnh rượu, Phùng
ngoi lên hét to:
-Cứu tôi! Cứu tôi!
Trác chụp lấy cây sào đưa xuống cho Phùng nắm lấy. Nhưng thay vì kéo bạn lên, anh ta lại nhận cho Phùng
chìm xuống. Năm lần bảy lượt như vậy Phùng chìm hẳn dưới sông, bàn tay giơ lên lần cuối cùng cũng biến mất.
Dòng sông vẫn im lìm trong đêm tối.
Vài ba con vạc ăn đêm bay ngang qua kêu oác oác thật não nuột.
5. MƯỜI BA NĂM SAU: THIÊN VÕNG KHÔI KHÔI…
Gia đình Phùng Sanh không ai nghi ngờ gỉ đến cái chết của anh hết. Trác đã diễn một màn chót thật tuyệt
vời.Trong ba năm vợ Phùng cư tang, Trác tỏ ra đàng hoàng, tới lui giúp đỡ gia đình Phùng, săn sóc mẹ và vợ Phùng
thật chu đáo, tuyệt nhiên không để lộ một cử chỉ sàm sở nào với vợ Phùng. Trác biết phải đóng cho trọn vai người
đàng hoàng. Không nên vội vàng mà hư chuyện lớn.Tiểu bất nhẫn loạn đại mưu (chuyện nhỏ không kiên nhẫn sẽ
làm hư đại sự). Trước sau gì nàng cũng thuộc về ta mà! Vì vậy khi mãn tang Phùng vài tháng, chàng xin cưới nàng
làm vợ. Bà mẹ và vợ Phùng cùng đồng ý với nhau Trác thật đúng là con người đàng hoàng, đứng đắn. Lúc đầu vợ
Phùng muốn thủ tiết thờ chồng vì tình yêu của nàng và chồng đẹp quá, khó quên quá! Nên ròng rã sáu tháng liền
nàng cứ hẹn lần, hẹn lựa khi dùn khi thẳng cốt câu giờ. Trác đeo sát như chú gà con lủi thủi bên gà mẹ Cứ thuyết
phục nàng nên đi thêm một bước nữa, đừng bỏ phí tuổi xuân. Trác viện dẫn đủ mọi lý do:

Vui xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau.
Hoặc để tự ca tụng mình, chàng ta bảo;
Lên non chọn đá thử vàng
Thử ra đúng lượng đúng vàng cứ mua!!
Hoặc thuyết phục một cách tình tứ hơn;
Độ rày đà có trăng non
Lấy anh em sẽ có con ẵm bồng
Trác vẽ ra cuộc sống hạnh phúc, tài sản có sẵn, không cần bận tâm đến sanh kế. Chúng mình xứng đôi vừa lứa
còn ngần ngại chi. Vã lại người ta không ai cãi số được. Người đã mất không thể sống lại được. Em không thể sống
cô đơn như thế nầy được. Chim chóc hay sỏi đá cũng cần có nhau mà. Không thể gác ngoài tai lời khuyên của bạn
hữu, mẹ chồng và nhứt là của Trác nên sau cùng nàng bằng lòng gá nghĩa với Trác. Sau đám cưới linh đình, Trác
lặn ngụp trong biển hạnh phúc. Tác phẩm tuyệt diệu mà tạo hóa sanh ra đã nằm gọn trong vòng tay của Trác.
Những đêm trăng vợ chồng thường ngồi bên hồ sen uống trà, ngâm thơ. Chồng làm thơ, vợ hoạ vận. Sen nở, hương
thơm ngào ngạt.Tình vợ chồng ngày càng thắm đượm. Nếu không bị ám ảnh bởi cái chết của Phùng thỉnh thoảng
về những đêm thanh vắng, thì không còn hạnh phúc nào bằng. Nhiều thật nhiều lần, Trác cố xua đuổi cái hình ảnh
Phùng bị chàng nhận cho lặn ngụp trong tuyệt vọng. Bàn tay Phùng giơ cao cầu cứu lúc nổi lên lúc chìm xuống,
rồi sau cùng chìm hẳn giũa vùng nước bao la, ngoại trừ hai tiếng ục ục cuối cùng vỡ tan trên mặt nước. Dòng sông
âm u tĩnh lặng. Trác tự nhũ không ai thấy được tội lỗi của mình ngoài lương tâm mình. Ngoài lương tâm mình còn
có trời biết, đất biết. Những lúc ấy Trác thấy thoáng hiện trong đầu chàng một làn mây hối hận. Đó là những lúc
lương tâm ngọ ngoậy chút đỉnh.

Rồi cũng vào một đêm trăng, Vợ chồng Trác ngồi bên hồ sen, ngắm trăng, làm thơ, xướng họa và uống rượu.
Khung cảnh thật thơ mộng và trữ tình.Trác ngà ngà rượu, say sưa ngắm vợ, ca tụng nàng;
-Vợ anh là nàng tiên từ cõi thượng giới! Có lẽ từ cảnh Bồng Lai.
Nàng sung sướng ngã đầu lên vai chàng, khiến Trác hơi nghiêng về phía hồ sen. Bỗng chàng trông thấy một
con ếch vàng vàng dưới ánh trăng, đang ngồi trên lá sen. Trác dùng cọng cây phi lau chỉa vào con ếch. Ếch nhảy
xuống nước vài giây sau lại xuất hiện, ngồi trên lá sen. Trác lại chỉa vào nó, ếch laị nhảy xuống hồ. Vài giây sau
lại trở lên ngồi trên lá sen như cũ.Trác cầm ngay cây bút lông, thấm mực viết ngay:
Hồi ức thập tam niên tiền sự
Huyền tợ hàm mô lục thủy thời
(Nhớ chuyện mười ba năm trước, y như cảnh con ếch nầy dưới mặt nước xanh)
Viết xong, Trác trao cho vợ xem. Nàng đọc xong, tâm thần chấn động. Nhanh hơn tia chớp, nàng hiểu ngay
chồng nàng đã chết về tay Trác. Chính hắn là tên sát nhân. Nhanh trí khôn, nàng bình tĩnh lại, khen hai câu thơ thật
hay và tiếp tục chuốc rượu cho Trác say. Nàng cất tờ giấy vào người.
Hôm sau nàng mang tờ giấy trình quan, tố cáo Trác đã âm mưu giết chồng nàng. Sau đó,Trác lãnh án giết
người phải đền mạng.
Trả thù chồng xong, nàng buồn rầu thơ thẩn như người mất trí. Nàng nghĩ nhiều đến đứa con vừa mười hai
tuổi, kết quả của mười ba năm sống bên Trác. Biết làm sao cho phải đạo! Lấy chồng rồi lại giết chồng! Nàng soi
gương. Ôi! Đẹp để làm gì! Sắc đẹp nầy sao lại đi kèm với tai họa. Hay là cao thiên đố hồng nhan( trời cao ghen
ghét khách má hồng). Nàng nhìn lại những gì Trác viết, rồi lẩm bẩm âu là Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu
(lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt).Sau cùng nàng viết một thơ tuyệt mạng để lại cho con, đứa con duy nhứt
cuả nàng, kể hết đầu đuôi tội lỗi cuả Trác, rồi quyên sinh. Cuối thơ, nàng nhắn nhũ con:

Hai người đàn ông đã chết vì nhan sắc của mẹ. Me không thể tiếp tục sống trong giày vò đau khổ nầy mãi
được nữa.
Lấy chồng rồi lại giết chồng
Mặt nào còn sống ở trong cõi đời Và trong cuộc sống hàng ngày, con nên khắc cốt ghi tâm điều nầy:
Nhũng kẻ gian xảo tới mức tột cùng của gian xảo thì hành động của họ giống như hành động của một
người chính nhân quân tử..
Mùa Thu năm Canh Dần 2010 Nam Chi Điểu PHẠM VĂN VÕ
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Đến xế bóng,
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trên...
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ngựa sắt để
trở về nhà.
Vào những lúc như vậy, tôi đều thấy Liên ngồi trong cái ki – ốt bán đồ tạp hóa ở ngoài đầu ngõ. Hình ảnh thân
thương đó luôn trải dài trên quãng lộ đá mà tôi nhớ như thuộc nằm lòng ở nơi nào có những ổ gà hay những chỗ
đất đắp vá lại các chỗ bị hư hỏng. Cô bé bằng tuổi với tôi bây giờđã... trổ mã thành rồng, trông dáng dấp nàng đẹp
đẽ như là con gái ở vào độ tuổi mười sáu trăng tròn.
Liên là con một. Gia đình nàng sống trong một căn nhà hình chữđinh với mái ngói đỏ au và tường gạch quét
vôi trắng xóa. Má Liên đã bị liệt nhẹ nửa thân người sau một cơn bạo bịnh! Nhưng bà vẫn còn tự mình đi đứng
được. Ba Liên làm xếp, cai quản một toán năm bảy phu lục lộ chuyên lo sửa sang quãng quốc lộ chạy ngang qua
nhà tôi. Với đồng lương công chức của ba Liên, cuộc sống của gia đình nàng có vẻ sung túc lắm. Chả bù với ba
tôi, chỉ là một tá điền, thân luôn gắn liền với ruộng đồng mà gia cảnh vẫn thiếu trước hụt sau, một gian nhà tranh
vách đất quanh năm gió lùa thông suốt từ cửa trước ra cửa sau!

Liên luôn mặc quần áo bảnh bao bằng lãnh bóng láng, chân đi guốc. Hai bím tóc mượt mà buông xuống... hai
quả cau hình như mỗi ngày mỗi lớn dần thêm lên dưới làn vải áo ở trước ngực. Đến khi lên bậc trung học, tôi mới
được lột xác hẳn ra. Bộ bà ba đã từng bám theo tôi... trường kỳ kháng chiến trong lúc đi học cũng như khi ra ruộng
giờ được thay thế bằng bộ đồng phục mới may bằng các loại vải rẻ tiền với quần sọt màu xanh dương, áo sơ - mi
trắng ngắn tay và đôi bàn chân luôn đi... giày của thời... tiền sử vừa mới được tra vào đó đôi ba - ta mới.
Ba Liên và ba tôi trông như hai người xa lạ! Còn má Liên và má tôi, hai người bạn trầu không phải là họ hàng
thân thích, nhưng thân nhau như là chị em ruột thịt vậy. Chính vì lẽđó mà giữa Liên và tôi đã có nhiều kỷ niệm
buồn khó quên của thuở học trò...lưu luyến ấy...
Năm đó, tôi còn đang theo học lớp cuối của bậc tiểu học. Vào độ sắp bãi trường nghỉ Tết, phong trào viết thơ,
viết lưu lút cho nhau rầm rộ như... trăm hoa đua nở! Có mấy đứa viết xong, thấy tôi... văn hay chữ tốt bèn đưa cho
tôi xem thử. Tôi chỉ thêm... chút mắm chút muối vào cho... khởi sắc lên là xong. Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng làm
việc không công cho lũ bạn của mình, như vậy mất hết vốn liếng... chữ nghĩa còn chi, nên sau mấy ngày đắn đo
suy nghĩ, tôi bèn xé giấy học trò ra rồi ngồi cặm cụi viết thơ cho nhỏ Liên, cho dù ngày nào tôi cũng thấy nó ngồi...
bán quán ở đầu ngõ.

Bịa giùm thì dễ, nghĩ cho mình thì thật là khó! Viết rồi xóa, xóa rồi viết. Cuối cùng rồi tôi cũng đã hoàn thành...
tác phẩm của mình.
Tây ninh, ngày...
Bạn Liên thân mến,
Mới đó mà chúng ta đã xa nhau hơn hai năm trời! Và tôi cũng đã trải qua hai cuộc nghỉ hè rồi! Nói là... nghỉ
hè cho thêm văn vẻ đối những ai kìa, chớ ngày nào tôi cũng đi ra ngoài trại ruộng để làm bạn với mấy con trâu,
buổi sáng chúng kéo cày, buổi chiều cắm cúi gặm cỏ, lưng trơ ra giữa cánh đồng đìu hiu nắng gió cho mấy con
cò, con sáo nó đậu!
Còn bạn... bán quán như vậy có gì vui không?
Thế nào rồi kỳ nghỉ Tết cũng sẽ đến thôi! Mấy con trâu cũng đang chờ tôi ở ngoài đồng, buồn thấy mồ, có gì
để mà vui đâu! Nghĩ đến lúc trở lại trường, tôi ao ước được cùng Liên sánh bước như thuở chúng mình còn theo
học ở trường làng. Vắng bóng bạn, cảnh quang nơi sân trường mới chẳng vui hơn chút nào so với lúc còn ở dưới
mái ngôi trường cũ! Bây giờ, tôi một mình lẻ loi, lấy ai làm bầu bạn để quên quãng đường xa! Tôi cảm thấy tâm
hồn mình trống vắng, chẳng có gì bù đắp cho những mất mát vụn vặt, không tên! Chẳng bù với lúc trước, đầy ấp
ở trong lòng biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên.
Ở lớp học bây giờ, ngoài những bạn cũ, tôi lại có thêm rất nhiều bạn mới nữa. Khoảng sân cỏở trước trường
rất rộng. Trước giờ học, lũ con trai thường chia ra làm hai tốp tranh nhau quả bóng da, chớ không phải là quả
bưởi non như lúc còn ở trường làng. Tôi rất thích trò chơi này lắm. Nhưng má tôi lại cấm không cho tôi nhập cuộc
vui với các bạn, lý do là để tránh bị tai nạn gãy tay, gãy chân. Đám con gái thì tụ tập từng nhóm năm ba đứa cùng
nhau chơi nhảy dây, chơi đánh đũa hay nhảy cò cò trên nền nhà tráng xi - măng dưới mái hiên của những lớp học
khang trang. Phải chi có Liên đang cùng đánh đũa ở đây, tôi sẽ lén đến chụp lấy quả bóng tơ - nít rồi vội vã chạy
trốn như những lúc mà Liên chơi đánh đũa bằng quả chanh non của thuở nào...

Liên ạ!
Bây giờ tôi có nhiều chuyện hay, muốn kể cho bạn nghe, chịu không?
Tôi có thằng bạn mới ngồi kế bên tên là Tuấn. Nhà nó giàu lắm! Tuấn học dởẹt nên năn nỉ tôi viết giùm nó
hai cái thơ cho hai... con bồ của nó. Lúc vào lớp học, tôi trao thơ và nhận lại của nó... hai trái me đậu chín mùi,
thơm phức. Tuấn nhét vội hai bức thơ vào tập vở, miệng cười rạng rỡ như kẻ bắt được vàng!
Thầy Cao thấy Tuấn không có thái độ nghiêm túc trong giờ học nên gọi nó lên bảng để trả bài. Chao ôi! mặt
Tuấn sao lại tái xanh lên như tàu lá chuối non vậy? Khi thấy thầy Cao cầm hai phong thơở trên tay, tôi bất chợt
giật mình! Có tịch rục rịch mà! Phen này có... chạy đàng trời tôi cũng chẳng tránh được nắng! Thế nào rồi tôi
cũng sẽ bị thầy trừng phạt như Tuấn bằng mấy phát thước kẻ vào lòng bàn tay... cầm viết về cái tội... viết mướn
mà thôi! Nghĩ đến điều đó, hồn vía tôi bay bổng lên tận chín tầng mây cao và sắc mặt của tôi lúc đó chắc cũng
đang xám dần theo màu mây đang vần vũ chuyển mưa ở ngoài trời!...
Sau vụ này, tôi mới biết ra là hai bức thơ tình kia Tuấn định cùng một lúc trao cho hai đứa con gái cưng của
Thầy Phong dạy Lớp Nhất con gái. Nó chẳng phải muốn... bắt cá hai tay đâu, mà nó nói rằng... sẩy tay cô chị, còn
có cô em, làm như vậy cho chắc ăn. Cái thằng coi ngu ngơ vậy mà thật là gan dạ cùng mình!

Thôi, thơ viết đã dài, hẹn lại thơ sau, tôi sẽ kể cho Liên nghe nhiều chuyện vui hơn.
Trước khi dứt lời, trước thềm năm mới, chúc Liên được nhiều sức khỏe và những ngày sắp đến sẽ là một chuỗi
ngày Xuân vui vẻ sẽ kéo dài bất tận.
Bạn của Liên,
Bông.
***
“Duyên sao cắc cớ hởi duyên?”. Chiếc xe Honda Dame của tôi lại chọn gần chỗ cái ki -ốt bán đồ tạp hóa của
Liên mà... hết xăng!
Tôi đẩy xe đến nơi chiếc ghế nhỏ trên đó có đặt mấy chai xăng lẻ và thả cái chống xe xuống mà Liên chẳng
hề hay biết. Chắc là nàng đang mải miết đọc tiểu thuyết gì đó ở trong quày hàng.
Tôi gọi vói vào trong:
-Chị làm ơn bán cho tôi hai lít xăng.
Liên ngước mặt lên. Một thoáng ngỡ ngàng hiện ra trên nét mặt người thiếu phụ trẻ! Ở vào độ tuổi sắp chạm
đến mức ba mươi mà trông Liên hãy còn đẫy đà, tươi mát như gái đôi mươi! Đôi lưỡng huyền nhô cao nhưng
không che khuất được trọn vẹn đôi ánh mắt nhung đen vẫn còn tiềm ẩn nét kiều diễm của thuở nào!
Tôi quay mặt đi để tránh đôi sóng mắt đen lay láy có sức quyến rũ lạ kỳđã khiến cho tâm hồn tôi ngất ngây
trong giây lát! Thì ra, ngày tháng có thể làm phôi pha những gì xảy ra trong cuộc sống, nhưng làn thu thủy, nét
xuân sơn kia đã như một dấu ấn khắc sâu vào tận đáy tim tôi!

Lòng tôi thêm xao xuyến khi nghe nàng nói:
-Anh còn chưa ... hết giận em về chuyện... bức thơ hay sao mà lại... đối xử với em như vậy?
Chợt nhớ lại là mình chẳng có gì sai trái trong việc viết thơ chúc Tết cho Liên năm nào, nên tôi quay lại hỏi
nàng:
-Tôi... đối xử với... chị như thế nào?
-Anh cho em biết... lý do gì mà anh lại gọi em bằng... chị?
Thì ra là vậy! Tiếng nói của Liên hơi nhỏđi một chút nhưng bên trong giọng nói của nàng hình nhưđang chuyên
chở một nỗi buồn sâu lắng có pha lẫn một chút trách hờn về một điều gì đó còn chưa nguôi ở trong lòng! Tôi nhìn
vào mắt Liên, lâu hơn một chút so với những lần mà trước đây tôi chỉ dám liếc qua đôi... cửa sổ của tâm hồn kia
mà thôi. Liên cũng vậy, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng có chút nào nhân nhượng cả. Và, luồng nhãn quan của
người đàn bà trẻ góa bụa đẩy bạt tầm nhìn của tôi dần xuống vùng da trắng ngần trải dài ở phía dưới. Lòng tôi quặn
đau như cắt khi trước đó vài giây, mấy giọt lệ lạnh lùng hình nhưđã bịđóng băng từ lâu trong... vũng sâu nước biếc
kia từ từứa ra khỏi đôi hàng mi mượt mà và lăn dài trên hai gò má ửng chút màu son hồng, để rồi cuối cùng rơi sa
nhanh xuống...vùng đồi núi cấm căng tròn hình như lăm le muốn vượt thoát ra khỏi vòng cương tỏa của chiếc cổ
áo quá rộng!
Tôi lại quay mặt đi để che lấp niềm hối hận khi nhận ra là mình đã quá... giữ lễ đối với người bạn học năm
xưa của mình. Tôi chợt nhớ lại là chồng của Liên cũng là một quân nhân, nhưng anh ta đã tử trận cách nay không
lâu! Tôi xưng gọi như vậy cũng chỉ là để giữ tình... huynh đệ chi binh đối với người đã khuất mà thôi. Điều mà tôi
mong ước ngay bây giờ là nàng hãy thấu hiểu cho tâm trạng của tôi, để cho lòng tôi đỡ phải ray rức về sau này!
Nhớ lại chuyện chiếc xe đang đòi... uống nước, tôi chuyển... tông ngay:

-Bây giờ... Liên có chịu bán xăng cho tôi không?
Liên lặng lẽđi làm công việc của nàng. Tôi đứng trông theo Liên và đột nhiên một đoạn phim ngắn hiện dần
theo sau những bước chân nàng đi. Bây giờ những tình tiết trong câu chuyện cũ của ngày xưa gợi lại trong tôi bao
nỗi xót xa, giống như ai đó đã từng khổ sở vì một mối oan tình nào đó của mình!
Chỉ vài ngày sau khi tôi trao thơ cho Liên, nàng đón tôi đang trên đường đi học về. Với giọng buồn bã, nàng
bảo tôi vào gặp má tôi đang ngồi chờở trong nhà! Tôi e dè bước qua ngạch cửa và lấm lét đưa tầm mắt đảo một
vòng khắp nhà. May quá, ba của Liên không có ở nhà. Chỉ có hai người bạn già đang ngồi nhai trầu trên chiếc phản
nhỏ kê ở một góc nhà bếp.
Má tôi lấy cục thuốc rê trên khóe miệng xuống cầm trên tay rồi nói:
-Con đến khoanh tay mà... xin lỗi bác gái đây đi!
Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đối với mình. Phận làm con cháu thì phải khoanh tay chào hỏi người lớn
là lẽ đương nhiên. Đó là đạo lý... kính lão đắc thọ tôi luôn thuộc nằm lòng. Đàng này má tôi bảo phải xin lỗi má
của Liên, quả tình tôi có nỗi thắc mắc muốn được giải tỏa ngay.
Vừa muốn hỏi lại cho ra lẽ xem mình có tội tình chi thì má của Liên quăng một tờ giấy học trò trông... quen
quen lên mặt phản và nhìn tôi mà nói với vẻ mặt cương nghị khác thường:
-Còn nhỏ mà không chịu lo học hành, còn bày đặt viết... thơ tình!
Má của Liên giằn giọng vào hai chữ... “thơ tình” khiến cho lòng tôi tê tái! Tôi cảm thấy choáng váng cả mặt
mày bởi cái lối mắng phủ đầu đó! Lúc định thần lại, tôi mới biết hai bà già trầu đã lầm lẫn khi gán ghép cho tôi cái
tội... hỉ mũi chưa sạch mà toan tính chuyện yêu đương quá sớm. Trời ơi! đó chỉ là một bức thơ bình thường như
trăm ngàn bức thơ khác ở lứa tuổi học trò. Nó chẳng có dính dáng gì vào chuyện đôi lứa gái trai đâu mà lại xếp
loại nó vào hàng ngũ của dạng... thơ tình? Tuy vậy, tôi cũng đoán được tình ý của má tôi là muốn cho tôi chỉ nên
chuyên tâm vào việc học hành, đừng vì ham vui mà sa chân lọt vào... cạm bẫy của tình yêu khi còn đang cắp sách
đến trường mà phí đi một thời trai trẻ, nên tôi chỉ còn có mỗi một cách là đem...nước bài chuồn ra sử dụng ngay
mà thôi!

Liên đang đứng chờ tôi ở ngoài sân. Nàng nhìn tôi với ánh mắt thăm dò xem chuyện lành hay dữđã xảy ra.
Tôi nhìn như... ném vào mắt Liên một mối... căm hờn vừa mới lên tận đỉnh đầu, kèm theo cái ý... cô đồng lỏa với
hai bà già trầu để... chơi tôi sát ván như vậy mà còn làm bộ làm tịch gì nữa đây?...
Tôi móc bóp trả tiền xăng.
Liên không lấy mà còn hóm hỉnh nói:
-Tặng... cho anh đó... Tôi nghiêm mặt lại hỏi Liên:

-Bộ Liên... chê tiền của... lính nghèo phải không?
Nàng liếc nhìn vào hai bên cổ áo trận của tôi rồi quày quả trở lại sau quày hàng, ném lại phía sau hai đuôi mắt
nguýt dài cùng lúc với giọng nói nửa nhưđùa, nửa như mỉa mai:
- Ai mà dám... chê tiền của... Đại úy! Để đó... lần sau em tính... gấp đôi!
Tôi không nghĩ rằng Liên còn tiếp tục... chê tôi nghèo như thuở nào, đến độ phải... bố thí cho tôi hai lít xăng!
Hay là nàng muốn... làm lành lại với tôi? Điều đó có thể xảy ra lắm, chớ làm gì có chuyện... lần sau xe lại chờ đến
chỗ này mà hết xăng!
Tôi nói vói theo nàng:
-Không chịu lấy tiền thì sau này đừng có chuyện... hễ gặp tôi ởđâu là... níu áo đòi tiền ởđó là được rồi...
***
Tôi được ra tù và trở về nhà đúng vào buổi chiều của ngày ba mươi Tết. Cả vợ và lũ con tôi đều đón nhận
niềm vui vừa đến thật bất ngờ sau mấy năm dài xa cách! Bà con chòm xóm hay tin, thông báo nhau đến thăm tôi
chật cả nhà! Có mấy bà già trầu thuộc thế hệ... đàn em của má tôi còn... vương vấn cõi trần bấy lâu nay cũng đã
chống gậy tre đến sờ vào mặt vào tay tôi rồi mừng vui đến bật khóc nghẹn ngào! Tôi sung sướng tiếp nhận niềm
cảm thông của bà con láng giềng đối với... thằng sĩ quan ngụy này! Nhìn mấy bà già trầu, tôi lại nhớ đến má tôi!
Chắc hẳn ở một nơi nào đó ở trên cao, má tôi vui mừng lắm khi nhìn thấy đứa con trai út vừa mới thoát khỏi vòng
kiềm tỏa của lao tù để về với đám con cháu của bà!
Sau một hồi chuyện vãn, thằng con lớn nhất của tôi bưng mâm cơm cúng rước ông bà từ trên bàn thờ xuống
bày ra trên chiếc manh đệm rách ở giữa nhà. Thằng bạn cùng đi nghĩa vụ lao động với thằng con của tôi kì kèo...

thỉnh tôi ngồi xuống kế bên nó cho bằng được rồi bưng ly rượu lên mời :
-Mời... cậu vô với con một ly này đi...
Đã từ lâu, buồng phổi của tôi thiếu được hít thở làn không khí ấm cúng trong cảnh gia đình sum họp quanh
mâm cơm chiều. Tôi nhập cuộc vui với bọn trẻ ngay. Men cay thơm nồng của rượu đế xông lên mũi gợi lại trong
tôi nhiều kỷ niệm êm đềm với cái thứ... nước mắt quê hương này. Tôi lại liên tưởng đến các chàng lính viễn chinh
ngày trước thường lấy cái thứ... nước ngược này làm bầu bạn, như một... người tình không chân dung để làm một
thứ... vũ khí để chống lại nỗi nhớ nhà và cũng để quên đi bao nỗi nhọc nhằn trong đời sống quân ngũ! Tôi nuối tiếc
khi phải... buông súng xuống nửa chừng khi chí tang bồng còn chưa thỏa, khi món nợ đối với non sông còn quằn
nặng hai vai, để phải luôn nhớ nhung về cái món... đặc sản mà tôi có dịp thưởng thức hương vị đậm đà tình tự quê
hương của nó thuở còn dong ruỗi theo nhịp bước quân hành qua các nẻo đường đất nước trước đây!
Và dòng... hoài cổ của tôi dừng lại nơi đây khi chợt nhớ lại thằng cháu ngồi bên cạnh. Chẳng biết là bà con...
dây mơ rễ má như thế nào mà lại gọi tôi bằng... cậu, tôi bưng vội ly rượu lên và hỏi nó:

-Cháu đây là... con của ai?
Người thanh niên trẻ căng tròn mắt ra nhìn vào mặt tôi rồi hỏi:
-Bộ cậu quên con rồi sao?
Trong khi tôi còn đang rà soát lại bộ não của mình thì thằng cháu lại tiếp:
-Con là Hùng, là con trai của... má Liên con, nhà ở đầu dốc trên kia đó cậu...
Chỉ với sau vài ly rượu nhỏ, trí nhớ của tôi trở lại bình thường, tôi nghiêng mình qua hỏi nhỏ thằng cháu:
-Vậy, má cháu có khỏe không, đã... tái giá chưa?
Hùng vội vã nhìn quanh rồi mới ghé nói nhỏ vào tai tôi:
-Má con thường nhắc đến cậu hoài và còn nói sẽ... chờ cậu đó...
Tôi bất chợt giật mình, chẳng phải do sự phản xạ tự nhiên khi... có tịch thì rục rịch, mà là do một nguyên nhân
khác làm tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này. Ngày trước, nếu như không có cái sự cố... bức thơ phải gió kia dẫn đến
việc tôi phải... xin lỗi hai bà già trầu thì rất có thể Liên đã thành người bạn đời của tôi rồi. Sau cái ngày đáng nhớ
đời đó, tôi có một khoảng thời gian dài để cho tâm hồn mình tự nó chiêm ngưỡng trong thầm lặng dung nhan Liên
hình như mỗi ngày càng đẹp thêm ra mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua nhà nàng. Bây giờ, khó mà hình dung ra được
đôi ánh mắt nhung đen ẩn dưới hai vòng nguyệt khuyết của ngày nào!
Chắc hẳn... người đàn bà... một con ấy bây giờ... trông mòn con mắt kẻ qua người lại hằng ngày trước cái ki ốt mà trước đây tôi cho rằng ba nàng dựng nó lên như là một chiếc... quán chiêu quân, chỉ để nhắm vào việc chọn
một thằng rể trong đám con cháu của nhà giàu mà thôi!
Bây giờ tôi đã có một đàn thê tửđã từng chắt chiu buộc bụng chia sẻ từng hạt gạo, viên đường làm quà và đã
từng lặn lội đường xa đi thăm nuôi để tiếp sức cho tôi rán kéo dài thêm sự sống mà đôi lúc tôi tưởng chừng như
mình sắp phải bỏ cuộc, buông xuôi tấm thân tàn lực kiệt để đi vào giấc mơ... ngày về, cho dù biết rõ là ngày ấy rất
có thể sẽ chẳng bao giờ đến với mình!

Liên cũng vậy, nàng đã có chồng và đứa con một của nàng là thằng Hùng đang ngồi kế bên tôi cũng đã một
thời là một sợi dây thiêng liêng ràng buộc tình cảm giữa hai người yêu nhau. Là một người lính, tôi hiểu rõ nỗi
thống khổ luôn đè nặng trên đôi vai gầy của những người vợ trẻ góa chồng, những đứa con thơ mất cha là những
người bạn đồng hành đã từng đứng chung với tôi trong một chiến tuyến, cùng chiến đấu vì một lý tưởng cao cả là
tự do và dân chủ cho một quê hương thanh bình, an lạc.
Tôi rất trân quý những gì mà tôi đang có trong tầm tay! Thời gian sẽ giúp Liên xóa đi những khổđau như một
gánh nặng luôn đè nặng lên cuộc sống và những suy nghĩ mà nàng đã dành cho tôi, nếu có, rồi cũng sẽ phôi pha
dần theo ngày tháng qua mau!
Chất men cay của rượu nồng, chẳng phải là một phương thuốc kỳ diệu giúp tôi mau quên đi những gì mà tôi
đã gánh chịu trước đây. Nhưng, cứ mỗi khi tay bưng ly rượu lên là mỗi lần tôi thấy niềm vui hạnh phúc dâng thêm
ở trong lòng!
Không biết bà xã tôi có xúi bảo điều gì hay không mà thằng cháu nội của chị tôi vội chạy đến ngồi sà vào lòng
tôi mà õng ẹo với giọng đả đớt:
-Túi nay... con... xí... ủ... í... On Cám... nen...
Tôi nheo mắt ngắm nhìn thằng nhỏ. Giọng nói của trẻ thơ như một luồng gió mát len nhẹ vào người khiến cho
tôi cảm thấy mát lòng làm sao!
Thằng bé vội bá lên vai tôi. Và không còn chần chờ gì nữa, tôi cõng nó đứng lên và bước về phía cửa
buồng ngủở trước mặt...
Nguyên Bông

Chuyện tếu văn
chương trong cách
nói ... lái
đồng hương NGŨ CÂN tiểu bối
*Vài lời bộc bạch của tác giả trước khi vào đề:
Mới đọc tên tác giả, chắc quý đồng hương nghĩ rằng: Đây là một nhân vật trong truyện chưởng. Không! Tác giả
tên thật là Vương Văn Ký và thứ 5 trong gia đình nên mọi người thường gọi là “năm Ký” (5,000g). Một “cân”
ngày xưa khoảng 600g; nhưng ngày nay, nguười mình ở Việt Nam dùng chữ Cân thay cho chữ Ký. Hóa ra 5 ký =
5cân…Lỗ tới xương! Mà 5 cân, nếu nói tiếng Hán Việt là “ngũ cân”. Xin quý vị đừng cười tội nghiệp! Ngày xưa,
người anh hùng cái thế có sức mạnh ngàn cân. Còn kẻ sinh sau đẻ muộn này lại chỉ được 5 cân, nên xưng “tiểu
bối”là đúng lý rồi! Đó chính là lý do mà tôi có “biệt danh” nầy. Xin cúi đầu chịu tội….
Tôi không biết nhiều về ngôn ngữ của các nước trên thế giới. Riêng ngôn ngữ Việt Nam thì đặc biệt có thể
nói lái một cách dễ dàng. Lại có người còn nói lái trong câu đối mới đáng khâm phục nữa chứ! Nhớ lúc còn nhỏ,
đọc sách Văn học sử Việt Nam của giáo sư Dương Quảng Hàm, thấy các câu như: “Con cá đối nằm trên cối đá,
con cò lửa đậu ở cửa lò, chim vàng lông đậu trên giồng lang”…tác giả vô cùng khoái chí. Đã thế người Việt
mình lại có tánh hài hước, biết pha trò trong câu đối nên đã tạo được nhiều câu chuyện văn chương dí dỏm, tiếu
lâm…

Tác giả không thể nhịn cười được khi nghe kể lại câu chuyện đối đáp của một đôi trai gái trong một buổi lễ
cưới tại Tân Thuận Đông (?). Sui gia hai họ, đàng gái thì gốc Gò Công còn đàng trai là người quận Hóc Môn, Gia
Định. Số là, sau khi đi rước dâu từ khuya và sau phần nghi thức hôn lễ, hai họ và thân bằng quyến thuộc được nhà
trai khoản đãi long trọng tại tư gia. Mà khi rượu vào thì lời phải ra như ông bà ta xưa nay thường nói. Thấy các cậu
đi họ nhà trai vừa liếng thoắng vừa vui vẻ, một cô gái Gò Công, không những xinh xắn mà lại có máu tiếu lâm, bị
kích động, cả gan “chọc ghẹo” các cậu trai quê 18 Thôn Vườn Trầu. Cô nói:
-Trai Hóc Môn thật là danh bất hư truyền, chơi rắn mắt không ai chịu nổi!
Có ai đó lớn tiếng đòi cô giải thích. Cô thản nhiên đáp:
-Chứ không phải “Trai Hóc Môn vùa hôn vừa móc” đó sao? Hóc Môn là hôn móc chứ còn gì nữa! Mọi người
vỡ lẽ cười vang lên làm các cậu đi họ nhà trai đỏ mặt vì mắc cỡ (hay vì nhậu quá trớn không chừng).
Cũng may, trong đám di họ nhà trai lại có một nhân vật cừ khôi thuộc loại “tứ chiến giang hồ, võ lâm cao thủ”
trong làng tếu. Mặt đỏ gay vì men rượu, cậu khoan thai đứng dậy chào hai họ rồi ung dung trả lời:
-Thưa quí chị quí cô, nhờ con trai Hóc Môn chơi bạo như vậy nên mới có chuyện “Gái Gò Công vừa gồng
vừa co” đó mà! (Gò công nói lái là gồng co).
Mọi người lại được dịp vui cười thoải mái một lần nữa trong tình thông gia hai họ và về sau câu chuyện được
đồn đãi khắp nơi.
Sau đây là những chuyện có thật mà người viết một thời từng là tác nhân hoặc chứng nhân. Lúc đó, khoảng
đầu thập niên1970, người viết là một “trưởng tràng” của một trường trung học công lập tại một quận lẻ tỉnh Tây
Ninh. Buổi trưa, các thầy cô thường tổ chức nấu ăn tại nhà vợ chồng ông Lao công của trường. Gia đình ông Lao
công nghèo, không con, được nhà trường du di thu xếp một phòng học làm nơi ăn nghỉ tại trường. Một buổi nọ, cô
H., dạy văn trong trường, nhân lúc ăn uống vui vẻ, ứng khẩu ra một câu đối và mời mọi người đáp lại cho vui. Cô
nói:

-Cô Hồng cởi áo cô hồng trần.
Mọi người bỗng ngừng đũa, mỉm cười nhìn nhau tinh nghịch chờ đợi câu trả lời, trong sốđó có tôi. Là một
người ham thích câu đối từ lúc còn nhỏ, tôi cũng cảm thấy bất ngờ, không thể nào đối đáp ngay được. Bỗng tôi sực
nhớ đến tên mình và tên thường gọi ở nhà của thằng con trai trưởng là “Lục”, tôi đáp liền đáp:
-Thầy Ký lột quần thầy ký lục.
Một nam giáo viên mặt nghiêm nghị, ngó thẳng vào mặt tôi rồi lớn tiếng phản đối:
-Người ta mới cởi áo, anh làm gì mà gấp gáp quá vậy! Lột quần người ta rồi lục lạo tùm lum là nghĩa làm sao?
Anh không bị đưa ra tòa vì tội sách nhiễu tình dục cũng là may!
Mọi người đồng loạt cười vang rân thiếu điều muốn sặc…
Đây cũng là một kỷ niệm vui mà anh chị em thường nhắc nhở sau ngày “mất dạy”: 30.04.1975 (Vì sau ngày
nầy Việt Cộng không cho dạy nữa nên thành mất dạy).
Một lần khác ba anh em chúng tôi trong đó có một thầy dạy toán và một thầy dạy sinh vật có việc đi xa, bị
mắc mưa giữa đường. Cả ba liền tắp vào một quán cà phê cạnh đường, vừa đụt mưa, vừa du dương điếu thuốc bên
cốc cà phê phin nóng hổi. Tiệm cà phê khá lớn và rất đông nhân viên phục vụ. Đang ngồi lim dim nhả khói, bỗng
thầy HTC, dạy môn Vạn vật, nhớ lại chuyện hai con bò cạp giao hoan mà thầy có cơ may chứng kiến nên nảy ý
làm một câu đối trong đầu rồi vừa cười mỉm, vừa rung đùi, ra vẻ khoái chí lắm. Thầy nghĩ rằng câu đối hóc búa
nầy mà nói ra sẽ không ai đối được. Thầy cười duyên nói:

-Tôi dạy môn sinh vật nhưng nay tôi xin múa rìu, nghĩ ra câu đối nầy đố anh em đối được thì tôi sẽ phục sát
đất. Nầy nhé: “Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp chỗ bò mà bò chỗ cạp.”
Thầy Cao T. Giám học của trường, nguyên là giáo sư ban toán, gốc người Huế, nổi tiếng hài hước trong trường,
trầm tư tìm vế đối. Cũng may, trước đó mấy ngày báo Trắng Đen trong đó có tường thuật một vụ quan hệ tình cảm
bất chính của một cặp thương gia bị đổ bể và bị đưa ra Tòa. Ngó ngay mặt thầy C., anh thách:
-Nếu tao đối được thì mầy trả chầu cà phê nầy nhe! Còn nếu đối không chỉnh, tao sẽ trả hết, luôn hai gói
Capstan. Mấy khách ngồi uống cà phê ở mấy bàn kế cận, cười tủm tỉm chăm chú lắng nghe.
Thầy Cao T. tằng hắng một tiếng rồi giả bộ nghiêm trang nói:
-Anh tiểu thương, thương chị tiểu thương, thương chổ tiểu mà tiểu chỗ thương.
Một tràng pháo tay nổ vang trong quán xen lẫn với tiếng cười vui. Thầy C. dạy môn sinh vật vừa gật đầu, vừa
vỗ tay tán thưởng nhưng muốn tìm cách gỡ huề cho bớt “quê”, thầy nói:
-Bây giờ, nếu mấy anh đối được câu nầy, tôi sẽ mời chầu khác ngay tại đây vì trời vẫn còn mưa, chưa thểđi
được. Cả bọn đồng ý. Không khí trong quán cà phê bỗng trở nên ấm cúng và vui nhộn lên đến nỗi mấy anh chị
chạy bàn cũng đứng lại nghe ngóng một cách thích thú. Thầy C. ôn tồn nói câu mới:
-Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật chỗ sinh mà sinh chỗ vật.
Anh tiếp viên trẻ, tự nãy giờ tuy đi tới đi lui nhưng vẫn chăm chú lắng nghe một cách khoái chí. Bỗng anh
góp ý:

-Xin phép mấy anh cho tôi tham gia được không?
Mọi người đồng thanh hoan hô và khích lệ cậu tiếp viên. Cậu ta làm ra vẻ rụt rè rồi đáp:
- Em nói ra, nếu có gì sai, xin quý anh tha cho nhé! Em xin đối: Anh cà phê thương chị cà phê, phê chỗ cà mà
cà chỗ phê.
Báo hại thầy sinh vật lại tốn thêm một chầu cà phê thuốc lá nữa…Còn mấy cô nữ tiếp viên đồng loạt cười
vang rân rồi chạy trốn vào trong vì mắc cở…
NGŨ CÂN tiểu bối.

VƯƠNG VĂN KÝ và phu nhân
* Vương Văn Ký; nguyên hiệu trưởng trường trung học
Khiêm Hanh - Tây Ninh. Bút danh: Vương Kỳ Vân,
Ngũ Cân Tiểu Bối, Hành Giả Thiện Chí…
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đem đến những điều kỳ diệu.
Ba tôi mất do tai nạn giao thông khi tôi chỉ mới hơn 4 tuổi và Hòa, em trai tôi còn đang nằm trong bụng mẹ,
việc đau buồn này đã để lại biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn oằn gánh trên lưng người đàn bà góa . Mẹ tôi là cô giáo
dạy môn Sinh Vật tại một trường cấp 2 ở xã nên ngoài đồng lương, mẹ tôi phải làm thêm nghể thợ may mới có
đủ tiền nuôi hai chị em tôi ăn học. Biết được điều đó, nên ngoài giờđi học, hai chị em tôi luôn giúp mẹ những việc
gì chúng tôi có thể giúp được: đơm nút áo, xỏ kim, làm những việc nội trợ trong gia đình. Nhờđó, ba mẹ con tôi
cũng đủ sống qua ngày.
Dù nhà tôi sống rất tằn tiện, nhưng mỗi năm ngày 23 tết đưa ông Táo chầu trời mẹ tôi cũng bày biện đủ lễ trên
các bàn thờ và còn mua trái cây, bánh mứt sớm dành cho đêm cúng giao thừa.
Một buổi chiều tôi đang cùng mẹ khấn vái ở bàn thờ vọng thiên trước sân nhà bỗng thấy lấp ló trước cổng một
em bé trai khoảng 11-12 tuổi đang ngồi bệt dưới đất , nó lúi húi làm cái gì đó. Tò mò tôi bước ra cổng, thì ra nó
đang đếm tiền, những đồng tiền lẻ nhàu nát…

“Em à, giờ này sao em chưa về nhà? Về mà phụ cha mẹ đưa ông Táo đi chứ?”
Thằng bé như không nghe lời tôi nói, nó vẫn sắp xếp những tờ giấy tiền cũ cho ngay ngắn.
“Em có nghe chị nói gì không?”
Bây giờ, thằng bé mới ngước mặt nhìn lên, ôi chao, một khuôn mặt thật dễ thương với cặp mắt thật sáng và
hiền từ, nhưng đang lo ra chuyện gì đó. Tôi đang định hỏi thăm thêm thằng bé thì có tiếng của mẹ:
“Chuyện gì vậy con?”
“Mẹơi, có thằng bé đang ngồi trước nhà mình.”
Dù gia đình chúng tôi không dư dã là bao, nhưng mẹ tôi rất thương người và mẹ tôi thường giúp đỡ những
hoàn cảnh khó khăn nếu mẹ biết được, nên tôi cũng ảnh hưởng tánh tình này của bà. “ Một miếng khi đói, bằng
một gói khi no.” mẹ tôi thường dạy các con như vậy.
Tôi bước vào nhà thì thầm:
“Tội nghiệp thắng bé quá mẹạ, có lẽ nó đói lắm.”
“Để mẹ hỏi thăm gia cảnh nhà nó ra sao.”
Thì ra mẹ của nó đang bị bệnh nặng, nó đi lượm ve chai để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, nhà nó nghèo quá,
cơm còn không có mà ăn lấy đâu ra mà đưa ông Táo về trời. Mẹ vào nhà lấy ra hai hộp bánh , vài trái quýt , một
trái thanh long và một hộp sữa ông thọ cất vào bọc, dúi vào tay nó:
“Cháu cầm lấy ít thứ này về cúng bàn thờ ông Táo sau đó cho mẹ bồi dưỡng. Sau này có cần gì thì tới nhà Cô
cháu nhé, dù nhà Cô cũng khó khăn, nhưng cô còn khỏe mạnh, Cô làm ra tiền được, cháu đừng ngại, hãy lo cho
sức khỏe của hai mẹ con cháu à.”
Thằng bé nhìn mẹ tôi mà hai hàng nước mắt chảy dài, tôi ôm nó vào lòng:
“Em về nhà lo cho mẹ, có cần gì cứ tới đây tìm mẹ con chị em nhé.”

Nó nghẹn ngào: “ Em cám ơn chị.” và lặng lẽ bước đi, tôi dõi nhìn theo bóng nó khuất dần trong buổi chiều
tà mà trong lòng dâng lên niềm thương cảm vô bờ bến…
Việc nhín chút của mình để giúp người trong hoàn cảnh như vậy, hai mẹ con tôi vẫn thường làm, nên sau việc
đó, bên cạnh những lo toan để kiếm sống đã khiến gia đình chúng tôi quên đi thằng bé .
***
Một ngày, đi học về, Hòa kể với mẹ:
“Bạn Minh của lớp con vừa mới nghỉ học, mẹ à!”
“Sao bạn ấy phải nghỉ học vậy con?”
“Hình như mẹ của bạn ấy mới mất, bạn ấy không còn ai nương tựa, con nghe nói, bạn ấy được sư ông rước
vào chùa nuôi rồi.”
Tự nhiên tôi linh tính đó chính là thằng bé hôm nào. Tôi hỏi Hòa:
“Minh trắng xanh, nhỏ con, có đôi mắt sáng phải không?”
“Dạđúng rồi, nhưng sao chị biết?”
Tôi kể vắn tắt cho em trai tôi về buổi chiều 23 tết năm rồi. Mẹ tôi buồn rầu:
“Mẹ không dạy lớp Minh, nên mẹ không nhận ra nó, phải chi hôm ấy mẹ hỏi thêm về gia đình Minh ...”
Tôi biết mẹđang ray rứt, nên an ủi:
“Minh vào chùa có khi tốt hơn đó mẹạ, con nghĩ nhà chùa sẽ cho Minh đi học và ăn uống đàng hoàng hơn …”
Cả ngày hôm ấy, mẹ tôi đăm chiêu nghĩ ngợi và ít nói hẳn, có lẽ mẹ buồn vì đã không giúp đỡ được cho hai
mẹ con Minh nhiều hơn.
Tánh của mẹ tôi, khi trăn trởđiều gì , mẹ tôi thường phân tâm, tôi lo sẽảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Tôi
gợi ý:
“Trường cấp 3 của con gần chùa , ở xã mình chỉ có mỗi chùa này, để trưa mai tan học, con ghé chùa xem có
Minh ởđó không mẹ nhé?”

“Có lẽ Minh biết mẹ dạy ở trường nên nó ngại không dám tìm lại nhà mình. Nếu có Minh ởđó, con chở nó về
đây cho mẹ gặp.”
Hôm sau, tôi đến ngôi chùa gần trường mới hay Minh đã được gởi về một chùa ở thành phố cho tiện việc đi
học rồi. Trước sự việc này, mẹ tôi vui lắm:
“Mẹ yên tâm lắm rồi, mẹ cứ nhớ ánh mắt của nó nhìn mẹ thật chứa chan tình cảm mà mẹđau lòng, phải chi
hôm ấy, mẹ theo Minh về nhà …”
Tôi ôm mẹ:
“Nhà mình cũng không sao lo cho Minh đầy đủ được mẹ à.”
Gia đình tôi bặt tin Minh từ dạo ấy.
***
Thời gian thắm thoát trôi qua, mẹđã làm việc hết sức mình để lo cho hai chị em chúng tôi ăn học tới nơi tới
chốn và với sức người có hạn, mẹđã ngã bệnh nặng khi em trai tôi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng may, tôi đã học
xong Cao Đẳng Sư Phạm và nối nghiệp giáo của mẹ. Do phải ngồi may nhiều sau những giờ đứng giảng dạy ở lớp,
mẹ tôi đã bịđau thắt lưng trầm trọng, mẹđã cố làm đến khi hết làm được nữa. Tôi đem mẹ về thành phố chữa trị và
bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật mẹ tôi mới đi đứng lại bình thường. Bao năm nay, ngoài việc lo cho hai chị em
tôi được ăn học cho bằng người, thỉnh thoảng lại giúp người khó khăn , nên gia đình tôi không có dư nhiều, giờ
đây để phẫu thuật cho mẹ, không còn cách nào khác phải bán ngôi nhà này rồi ra sao thì ra, hai chị em chúng tôi
không thể nhìn mẹ mỗi ngày bị cơn đau hành hạ.
Đang loay hoay treo tấm bảng bán nhà trước cổng, tôi nghe có tiếng nhỏ nhẹ:
“Chịơi, cho em hỏi thăm, đây có phải là nhà cô giáo Mai không chị?”

Một giọng nói thật ấm, hiền lành, tôi quay lại. Đứng trước mặt tôi là một thanh niên trắng trẻo, với đôi mắt
sáng trong vắt, hình như tôi đã gặp đôi mắt này một lần …
“Phải, đây là nhà cô giáo Mai, mẹ chị. Ngày xưa em là học trò của mẹ chi phải không?”
“Dạ, cô Mai không dạy lớp của em, nhưng…”
Người thanh niên ngập ngừng.
“Em muốn được thăm cô.”
“Mẹ chị trong nhà, mời em vào.”
Những ngày bị bệnh phải nằm ở nhà mẹ tôi buồn lắm, hy vọng với sự thăm viếng của người học trò cũ này,
mẹ tôi sẽ vui vẻ và khỏe mạnh hơn.
Tôi dẫn người thanh niên vào chỗ mẹ nằm. Do cơn đau hành hạ, mẹ tôi không ăn uống được nhiều đã bị sụt
hơn 5 kí lô, nhìn thật tiều tụy.
Người thanh niên vừa thấy mẹ tôi, đã ôm lấy mẹ nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Cô ơi, sao cô đến nông nổi này.Con chính là đứa bé năm xưa ở trước nhà cô ngày đưa ông táo đây.”
Như một phép màu, mẹ tôi ngồi bật dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Trời ơi, con là Minh phải không ? Bao ngày qua, không ngày nào cô nghĩ đến con. Gặp lại con rồi, cô mãn
nguyện lắm, con biết không? Phải chi ngày đó, cô hỏi thăm gia cảnh của con , cô sẽđem con về sống với ba mẹ con
cô, để con khỏi phải bỏ học …”
Minh ôm mẹ tôi, thổn thức:
“Hôm đó, nhờ có quà của cô cho mà lần đầu tiên trong đời, nhà con mới có một lần đưa ông Táo trọn vẹn.
Trước khi mất, mẹ con có dặn con hãy đi tìm cô mà tá túc vì tấm lòng thương người của cô, ai ai cũng biết. Và con
đã nguyện trong lòng xem cô là người mẹ thứ hai của con rồi.”
“Vậy sao con không đến tìm cô?”

“Chuyện dài lắm, từ từ con sẽ kể cho cô nghe. Từđây về sau, con xin cô hãy nhận con là con của cô nhé ...”
Nhìn cảnh mẹ tôi và Minh ôm nhau thân thương khắng khít , tôi có cảm giác nhưđây là đứa con ruột thịt vừa
đi xa về thăm mẹ của mình. Em Hòa của tôi biết được điều này sẽ vui lắm, vì nó thường ao ước có một đứa em
trai.
Tối hôm đó, khi mẹ tôi đã yên giấc, Minh kể cho tôi nghe quảng đời của em, tôi cứ tưởng như một giấc mơ
đẹp: “ Ngày mẹ em mất, sư ông đến làm lễ an táng cho mẹ em, thấy em côi cút một mình, sư ông đem em về chùa
nuôi em tiếp tục đi học. Nhưng vài ngày sau đó, có một phái đoàn các sưở thành phố về thăm chùa, biết được hoàn
cảnh của em liền trình bày cùng sư ông có một gia đình Việt Kiều đến nhờ xin giúp một người con nuôi để đem
qua Mỹ. Thế là, cuộc đời em thay đổi từđó. Nhưng trong đầu của em không bao giờ quên hình ảnh cô Mai và chị.
Em đã quyết tâm học tập ngành computer để đem kiến thức về xây dựng quê hương Việt Nam mình. Em vừa tột
nghiệp đại học xong, em trình bày cùng cha mẹ nuôi của em và hai người đã khuyến khích em đi tìm cô Mai.
Giờđây, em xin cô và chị hãy xem em là đứa con trong gia đình này chị nhé. Dù đi xa, nhưng trong tim của em
vẫn luôn nhớ về đất nước Việt Nam mình, và em muốn được trở về làm việc nơi quê cha đất tổ.”
Minh ngập ngừng:
“Chị à, sao nhà mình phải treo bảng bán nhà vậy chị? Có phải do bệnh tình của mẹ…”
Tôi gật đầu, không dấu diếm:
“Mẹ bệnh nặng, cần phải phẫu thuật mới đi lại được bình thường, chịđã nghĩ hết cách rồi.”
“Thú thật với chị, lúc nào trong đầu em cũng luôn nghĩ về mẹ, em muốn sẽ có một ngày em trở về được lo cho
mẹ như ngày nào mẹđã chia sẻ cho gia đình em. Nên trong những năm học đại học, em đã đi làm thêm và dành
dụm được một số tiền, mình sẽ dùng số tiến này lo phẫu thuật cho mẹ , đừng bán nhà chị à. Mẹ già rồi, mẹ phải có
một mái nhà tươm tất.”

Nghe Minh nói mà tôi tưởng nhưđang mơ, quả thật, tôi cũng chưa biết gia đình tôi sẽ phải sống ởđâu sau khi
bán nhà , tất cả chỉ cần làm sao cho mẹ hết bệnh.Tôi không cầm được nước mắt:
“Bây giờ tới phiên em cứu mẹ, chị không biết dùng lời gì để cám ơn em.”
“Mình là gia đình một nhà mà chị. Từ ngày mẹ em mất đi, em bơ vơ trên cỏi đời này, hoàn cảnh đã đưa em
đến với mẹ và chị, phải chăng kiếp trước chúng ta là người một nhà?”
Lời của Minh làm tôi suy nghĩ về cái nhân duyên, cái quả trên đời này:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Để mọi người đến được với nhau, để mọi sự đến được với mọi sự và người người phải hữu duyên với mọi
sự.*
Nếu ngày đó, hai mẹ con tôi “ làm ngơ” trước Minh, không biết cuộc đời của mẹ con tôi và Minh ngày nay ra
sao? Ngày Minh đến nhà tôi năm xưa là ngày 23 tháng chạp đưa ông táo về chầu trời, những lời khấn nguyện của
mẹ, những việc làm giúp đỡ mọi người của mẹ có lẽ nào đã mang đến gia đình chúng tôi một “ ân nhân”. Khi
xưa, mẹ tôi đã gieo nhân lành, ngày nay, gia đình chúng tôi gặt được quả ngọt chăng?
Võ Thị Thanh Chi
* Trích trong Câu Chuyện Nhân Duyên- Thục Trinh- Diễn Đàn Đạo Phật Viêt Nam
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Để việc giáo hóa nhơn sanh cho phù hợp với từng địa phương, Đức Thượng Đế đã phái những Thiên sứ của
Ngài giáng trần khai sáng nhiều tôn giáo như: Đạo Bà La Môn (Brahmanism), Ấn Độ giáo (Hinduism), Phật giáo
(Buddhism), Lão giáo (Taoism), Nho giáo (Confucianism), Do Thái giáo (Judaism), Thiên Chúa giáo
(Christianism), Đạo Tin Lành ( Protestantism), Hồi giáo (Islamism)…
Ngày nay, Khoa học tiến đến đỉnh cao, phương tiện giao thông nhanh chóng, ngành truyền thông tinh vi…đã
đưa loài người đến gần lại nhau, giao tiếp nhau dễ dàng…Mọi sinh hoạt về kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, tôn
giáo…đang tiến tới chỗ toàn cầu hóa…

Trong sự tiếp cận nầy, điều tất nhiên khó tránh khỏi là:
-Xung khắc nhau bởi những hình thức khác nhau của các tôn giáo
-Thù nghịch nhau bởi những bất đồng giữa các học thuyết, các trường phái…
-Cấu xé nhau vì quyền lợi, vì tài nguyên thiên nhiên.
-Chém giết nhau vì tranh giành các đặc lợi về kinh tế, hoặc lấn chiếm đất đai, biển
cả…v.v… Với nhiều bất ổn do con người tạo nên trong thời kỳ nầy, chắc chắn là một thảm
họa lớn cho loài người!
Thế nên Đức Thượng Đế phải lâm phàm và dùng huyền diệu Cơ bút mở đạo Cao Đài trên đất nước Việt Nam
vào năm 1926 nhằm đưa các mối Đạo mà Ngài đã phái các Thiên sứ khai mở từ trước qui về một mối với danh
xưng là Đại Đạo Tam Kỳ PhổĐộ
Có thể nói, giáo lý Cao Đài là một kết hợp những bài giáng cơ dạy Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và
các Đấng Thiêng Liêng. Ngoài ra, giáo lý Cao Đài còn dung hợp được những tinh ba về giáo lý của các tôn giáo
đã có từ trước.
Đặc biệt, khi khai mở đạo Cao Đài, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khẳng đinh về mối tương quan giữa Ngài
và con người như sau:
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Chúa Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ, là Cha của nhơn loại, là Thầy của tất cả tín đồ
Cao Đài.
Vậy, mối tương quan giữa Thượng Đế và con người là mối tương quan Cha con, do vậy toàn thể nhơn loại là
anh em ruột thịt.
Thế nên, đứng trước thời buổi nền văn minh vật chất lớn mạnh đến đâu thì giềng mối cương thường, đạo nghĩa
ngã nghiêng đến đó, nhơn loại đang đứng trước hiểm họa tự diệt vong…

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, với tấm lòng thương yêu vô bờ bến nên Ngài phải ra tay cứu vớt tất cả con cái
của Ngài bằng con đường hoằng khai nền Đại Đạo Tam Kỳ Độ với hai giải pháp:
1/ Về Thế Đạo : Dẫn dắt loài người sống thuận thảo với nhau theo Đạo Nghĩa làm người để xây dựng một Thế
giới thái bình thịnh trị.
2/ Về Thiên Đạo: Đấng Cha Trời là Thầy, nhơn loại là Trò, là con cái. Trong tình sâu, nghĩa đậm của đạo Cha
con, của đạoThầy Trò, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa chỉ dạy Bí Pháp, vừa ban hồng ân Đại Ân Xá để kịp thời
giải thoát đàn con chỉ một kiếp tu cũng được hội hiệp cùng Ngài trên cõi Thiêng Liêng.
Hiền Tài Phạm văn Khảm

“Càn kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến.”

Chữ
Tâm
trong truyện Kiều hiểu theo tinh thần Tam Giáo
Đạo Cao Đài
đồng hương Lê Tấn Tài
“Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.”
Tố Như tiên sanh tự hỏi, không biết 300 năm sau, có ai là kẻ tri âm, khóc với nỗi niềm tâm sự tiên sanh gởi gắm
trong truyện “Đoạn trường tân thanh” (còn gọi là truyện Kiều) hay không? Sau khi truyện ra đời, nhiều độc giảđã
say mê thưởng thức, khen ngợi, nhưng cũng có một số nghiêm khắc phê bình. Tuy nhiên, giá trị của truyện Kiều
vẫn không bị suy giảm vì những lời phê bình gay gắt của ông Ngô Đức Kế: “ai dâm sầu oán, đạo dục tăng bi”,
hoặc ông Huỳnh Thúc Kháng: “Truyện Kiều là phong tình hối dâm không đáng làm sách dạy, gieo cái nọc gió
trăng, hoa liễu trong não thiếu niên nam nữ ta”

“Thật vậy, năm 1919, ông Phạm Quỳnh trong tạp chí Nam Phong đã nêu lên vấn đề khảo cứu truyện Kiều, phân
tích văn chương truyện Kiều theo lối tây phương, trình bày cái hay, cái đẹp của truyện Kiều, và trong suốt năm
năm, ông luôn luôn ca ngợi truyện Kiều về đủ mọi phương diện, chủ trương đem truyện Kiều làm sách giáo khoa.
Và ông đã đi đến kết luận trong câu nói tóm tắt, đầy nhiệt tình: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước
ta còn...”. Nam Phong, số 30, năm 1919 có đoạn bàn về truyện Kiều: “có cái đức nghiêm của người liệt nữ mà
lại có vẻ tình của khách phong lưu, đức hạnh đủ khiến kính, tài tình đủ khiến yêu, giá trị đủ khiến quý, thân thế
đủ khiến thương, vì cảnh ngộ mà nặng kiếp đào hoa, trong tình ý vẫn ra người tiết nghĩa, ở nơi ô trọc mà vẫn giữ
được tiết thanh cao, gặp cảnh gian nan mà không hề đắm đuối, Kiều nương thật là gồm được bấy nhiêu tư cách,
nên ai đọc cũng phải kính, phải thương, phải yêu, phải trọng”. (Việt Nam Thi Văn Giảng Luận, quyển 2, Hà Như
Chi, nhà xuất bản Tân Việt, năm 1956, các trang 141, 142, 144) (1)
Bàn về tư tưởng của Tố Như tiên sanh gởi gắm trong truyện Kiều, HồĐình Chữ viết: “Nguyễn Du đã đề cập đến
thuyết thiên mệnh, lẽ vô thường gây ra đau khổ, luật thừa trừ “bỉ sắc thư phong” vì trời xanh luôn luôn ghen ghét
cái hoàn hảo “tạo vật đố toàn”, để đặt vấn đề tài mệnh tương đố, hồng nhan bạc mệnh. (Trích giảng truyện Kiều,
HồĐình Chữ, Sydney, Úc Châu, 1996, trang 288)
(2)
Hà Như Chi cho rằng chữ mệnh của đạo Nho ởđây có ý nghĩa và tác dụng tương tự với chữ nghiệp của nhà Phật.
HồĐình Chữ còn thêm: “Ngoài mệnh và nghiệp dung hòa, Nguyễn Du đã đề ra chữ Tâm:
Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Chữ “Tâm” hơn một lần xuất hiện trong lời của đạo cô Tam Hợp:
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời,
Và lời nói của hồn ma Đạm Tiên:
Tâm thành đã thấu đến trời
“đã động hiếu tâm đến trời” và “tâm thành đã thấu đến trời” nhưđã trình bày được rõ ràng cái đại ngả của trời và
tiểu ngả của người cộng thông trong triết lý Nho học và Đạo học rồi.
Nếu trời là cái muôn sự, cái tất cả, cái không và tâm thành là cái một, cái cá thể, cái sắc, thì “tâm thành đã thấu
đến trời” và “bán mình đã động hiếu tâm đến trời” có nghĩa là “nhất cữ tề thâu” trong kinh Hoa Nghiêm của Phật
giáo nữa. Như vậy, Nho Phật Lão vẫn hội ngộ trong lối giải quyết của Nguyễn Du”. (Trích giảng truyện Kiều, Hồ
Đình Chữ, Sydney, Úc Châu, 1996, trang 288, 289) (2)
Thật vậy, chữ Tâm được Nguyễn Du đề cập trong truyện Kiều rất quan trọng trong tinh thần Tam Giáo: Nho Phật
Lão của Đạo Cao Đài. Ý nghĩa chữ Tâm sẽ được trình bày theo giáo lý Đạo Cao Đài qua Kinh Thiên Đạo và Thế
Đạo, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển...
Sau đây, xin trích ý nghĩa chữ Tâm trong vài quyển tự điển:
Thiều Chửu định nghĩa chữ Tâm: (Tim):

“Đời xưa cho tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên cái gì thuộc về tư tưởng, đều gọi là tâm. Phật học cho muôn sự,
muôn lẽ đều do tâm người tạo ra, gọi là phái duy tâm. Nhà Phật chia tâm ra nhiều thứ, nhưng rút lại có hai thứ tâm
trọng yếu nhất:
•
Vọng tâm: cái tâm nghĩ ngợi lan man, xằng bậy.
•
Chân tâm: Cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng tinh thông, đầy đủ mầu nhiệm, không cần phải nghĩ mới
biết, cũng như tấm gương trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với cái tâm phải suy nghĩ mới biết,
phải học hỏi mới hay. Nếu người ta biết rõ cái chân tâm mình như thế mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan
man xằng bậy thì tức thì thành đạo ngay.
Nghĩa thứ hai: Tâm là giữa, phàm nói về phần giữa đều gọi là tâm”. (TựĐiển Hán Việt, Thiều Chửu, nhà XB Văn
Hóa Thông Tin, Hà Nội, Việt Nam, năm 2002, trang 178) (3). Nghĩa nầy không nằm trong nội dung đề cập ởđây.
Đoàn Trung Còn định nghĩa chữ Tâm:
Chữ Tâm có những nghĩa về vật chất và về tinh thần.
•
Về vật chất, tâm là trái tim, là chỗ chính giữa.
•
Về tinh thần, tâm thường dịch nôm là lòng, nghĩa là:
-Lòng dạ, nỗi niềm cảm động, như an tâm, loạn tâm.
-Nội (bề trong), đối với ngoại (bề ngoài), như tâm nhãn.
-Chí, lòng cương quyết; Ý; Thức; Trí.
-Cái linh giác chung của chúng sanh, vạn vật, vỏ trụ, tức là tâm linh, thần hồn
-Căn bổn, chỗ phát sanh, chỗ trụ cốt.
-Tánh, tức tâm tánh -Chỗ bí mật. (Phật Học TừĐiển, quyển 3, Đoàn Trung Còn, không ghi năm và nhà xuất bản,
trang 867) (4). Chữ Tâm trong bài nầy căn cứ vào nghĩa về tinh thần.

Hòa Thượng Thích Thiện Hoa cho rằng: “Tâm trong duy thức học, gọi là “tám thức”, tức 8 cái tâm, gồm nhãn thức,
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ý căn và tàng thức”. (Tu Tâm, Tám quyển sách quý, nhà xuất bản
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, năm 2000, trang 23) (5)
Đức Nguyên trong Cao Đài TừĐiển giải thích chữ Tâm, xin trích như sau:
“Tâm: lòng dạ. Tánh: tánh tình, tánh nết.
Tâm tánh là lòng dạ và tánh nết.
Tâm tánh tương thông: sự cảm thông lẫn nhau giữa tâm tánh của người nầy với người khác.
Mỗi người đều có một cái Tâm ẩn khuất bên trong, vô hình vô ảnh, nhưng rất mầu nhiệm thiêng liêng. Người chỉ
biết được Tâm chớ không thể thấy Tâm.
Khi Tâm thể hiện ra ngoài bằng cử chỉ, hành động, lời nói thì gọi là Tánh. Thánh Nho nói: Tánh tự Tâm sanh,
nghĩa là cái Tánh do từ cái Tâm sanh ra. Do đó, Tâm và Tánh liên hệ chặt chẽ mật thiết với nhau, làm cho đôi khi
người ta nghĩ rằng: Tâm cũng là Tánh, mà Tánh cũng là Tâm.
Khi Tâm rung động trước những sự vật biến đổi bên ngoài và Tâm phát tiết ra thì gọi là Tình. Tình ấy do Tâm cảm
động mà ra, nên gọi là Tình cảm.

So sánh với chơn linh và chơn thần của con người thì:
•
•

• Tâm là chơn linh (Thần).
• Tánh là chơn thần (Khí).

Chữ TÂM, viết theo Hán tự, 心 tượng trưng hình trái tim: ở trên có 3 cái dấu tượng trưng 3 cái cuống (ống dẫn
máu), ở dưới là cái túi chứa máu.
Ông Trần Đoàn, hiệu là Hi Di, mô tả chữ Tâm心 và nói ý nghĩa của nó trong 4 câu thơ Hán văn sau đây:
Tam điểm như tinh 三點如星象
tượng,
Hoành câu tự nguyệt 橫鉤似月斜
tà.
Phi mao tùng thử đắc,披毛從此得
Tố Phật dã do tha. 做佛也由他
GIẢI NGHĨA:
Ba điểm như hình ngôi sao,
Nét cong nằm ngang như mảnh trăng
xế.
Mang lông theo đó mà được,
Nên Phật do đó vậy.
Cái Tâm của con người được ví với trăng sao trên bầu trời, nên nó rất mầu nhiệm cao cả.
Thành Tiên tác Phật cũng do nơi Tâm, mà trở lại làm loài cầm thú mang lông, đội sừng cũng do Tâm.
Nếu người giữ được cái Tâm luôn luôn lương thiện, bác ái và công bằng, thì sẽ trở thành Tiên, Phật.

Nếu người để cho cái Tâm buông lung trở nên vạy tà, gian ác, thì sẽ gây ra biết bao ác nghiệp, nên phải bị đọa đày
thành loài quỉ ma, hoặc luân hồi trở lại cõi trần mà làm thú cầm đền bồi tội lỗi.
Ngày xưa, người ta nghĩ rằng, trái tim là chỗ nghĩ ngợi, lo lắng, cũng là nơi phát xuất tình cảm, bởi vì có nhận
xét là khi ta vui thì tim ta như nở lớn ra, khi buồn phiền thì trái tim như co thắt lại, khi giận dữ thì tim đập liên hồi.
Lần lần người ta mới khám phá ra là sở dĩ tim nở lớn hay tim co thắt là do các dây thần kinh đem mệnh lệnh từ
khối óc truyền xuống. Nhưng ai đã ra các mệnh lệnh ấy? Ra các mệnh lệnh ấy chính là một chủ nhân vô hình, ngự
tại một nơi kín đáo trong cơ thể con người. Vị chủ nhơn đó được nhiều tôn giáo, nhiều phái triết học, gọi bằng
nhiều danh từ khác nhau, nhưng tựu trung thì chỉ có một:
•
•
•
•
•

Người đời thường gọi là: Lương tâm, Linh hồn.
Nho giáo gọi là: Chơn tâm, Linh giác, Thần minh.
Lão giáo gọi là: Thiên lương, Huyền quang nhứt khiếu.
Phật giáo gọi là: Chơn như, Phật tánh, Chơn tâm, Bổn lai diện mục.
Đạo Cao Đài gọi là: Chơn linh, Tiểu linh quang, Tiểu Thượng Đế.

Tâm hay chơn linh, sở dĩ được gọi là Tiểu Thượng Đế là vì nó chính là một điểm Linh quang, được Thượng Đế
chiết ra từ khối Đại Linh quang của Ngài để ban cho mỗi người, nên nó có đầy đủ bản chất của Thượng Đế là trọn
lành, trọn tốt, linh diệu vô cùng, hướng dẫn con người làm điều hay, sự phải, thuận tùng Thiên lý, để tiến hóa và
tiến hóa mãi cho đến khi trở về nguồn cội sanh ra nó là Thượng Đế mới thôi.

Tâm là cái bổn nguyên của Trời phú cho mỗi người để làm cái Thần minh chủ tể trong con người. Cái Tâm nầy
luôn luôn có khuynh hướng thuận tùng Thiên lý, nên gọi là Chánh tâm. Nhờ có Chánh tâm, con người mới có
lương tri, lương năng để hiểu biết điều nhơn nghĩa, lẽ phải trái. Người ta sở dĩ không làm được điều nhơn nghĩa
như bực Thánh Hiền, là vì người ta để cho vật dục che lấp cái Tâm.
Cái Tâm của con người sáng suốt, quán cổ, tri kim, hay khiến con người làm điều hay, sự phải, giục con người
mến đạo đức, chuộng tinh thần, biết thuận theo Thiên lý. Nhưng người phải nhớ lấy, đừng cho lòng dục dấy lên,
thì tội tình gây ra mãi. Cái Tâm là thiện, là sáng suốt, nhưng bị vật dục bên ngoài đưa đẩy vào, làm cho choáng hết
cái thanh quang, sanh lòng quấy quá.
Người quân tử bao giờ cũng giữ cái Tâm cho thanh bạch, tịnh an, không cho phóng túng, chạy bậy ra ngoài. Biết
cách gìn giữ cho định cái Tâm, rồi thì trăm mạch lưu thông khí huyết, nhơn dục tịnh tận, Thiên lý lưu hành.
Tâm Tánh không không, chẳng một vật chi dính vào. Ấy là: Vạn pháp qui tông, Ngũ hành hiệp nhứt. Chớ con
người để cho cái Tâm buông lung, thì sự chết một bên chơn, quỉ vô thường chực rước. Vậy người phải suy cạn,
nghĩ cùng.
Con người nên làm chủ cái Tâm, gìn cái ý, mà bảo tồn lấy Tam bửu, Ngũ hành. Tam bửu là báu nhứt của con
người: thành Phật Tiên cũng do đó, mà làm ma quỉ cũng tại đó.
"Tiên phàm cũng bởi tại Tâm ra,
Tâm vạy thì làm những quỉ ma.
Tâm chánh còn nuôi thành Thánh đức, Tiểu nhân vì bởi mất đi mà." (Đại Thừa Chơn

Giáo)
Đạo Cao Đài gọi Tâm là Tiểu linh quang, hay điểm linh quang, vì nó được chiết ra từ khối Đại linh quang của
Thượng Đế, nên nó có đầy đủ bản chất của Thượng Đế. Đức Chí Tôn Thượng Đế có dạy rằng:
"Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Cần gì hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ, Tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi."
Đức Chí Tôn cũng có nói rằng:
Nơi lòng Thầy ngự, động Thầy hay.
Thánh Nho cũng có nói:
"Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên Địa tất giai tri."
Nghĩa là: “Cái Tâm của con người sanh ra một niệm thì Trời Đất ắt hẳn đều biết rõ”. Thầy đã nói rằng, nơi thân
phàm các con mỗi đứa, Thầy đều cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sinh tồn. Thầy tưởng cũng chẳng cần
nói, các con cũng hiểu rõ rằng: Đấng chơn linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng
dâng vào Tòa Phán xét. Bởi vậy, một mảy không qua, dữ lành đều có trả, lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh nơi
mình, đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con, thường nghe đời gọi lộn lương tâm là đó. Bởi
vậy, chư Hiền và chư Thánh Nho nói rằng: “Khi nhơn tức khi Tâm, hoạch tội ư Thiên vô sở đảo dã”. Như các con
nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã nói dối với lương tâm, tức là chơn linh. (Thánh Ngôn Hợp Tuyển)

Đức Phật Mẫu giáng cơ tại Báo Ân Từ ngày 15-8, năm Đinh Hợi (1947) dạy về chữ Tâm như sau: "Đời hay Đạo
cũng vậy, muốn lập nền tảng cho sự thái bình, phải cần lập Tâm cho chơn chánh, đĩnh đạc, để gieo sự hòa nhã yêu
đương, rồi mới mong tề gia trị quốc. Bạo tàn áp bức, oai võ chế kềm, chẳng qua là tạo cảnh khổ về sau, không
trường tồn được.
Vậy cần trau giồi chữ Tâm cho lắm! Cái thất bại của Đạo và Đời vừa qua là nơi kẻ cầm quyền không trọn tâm đức
và nếu được hòa hiệp thành một khối chặt chẽ rồi, thì các con mới dìu dắt nhơn sanh khỏi lo lầm lạc.
Mỗi người đều có một cái Tâm, đó là chơn linh hay điểm linh quang do Đức Chí Tôn ban cho mỗi người để làm
một vị Thần minh chủ tể con người.
Gắng sức trau giồi một chữ Tâm, Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm. Tâm thành ắt đạt đường tu vững. Tâm chánh
mới mong mối Đạo cầm. Tâm ái nhơn sanh an bốn biển. Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.
Đường Tâm, cửa Thánh dầu chưa vẹn, Có buổi hoài công bước Đạo tầm.
Do đó, bản chất của Tâm là:
-Lương thiện, chơn chánh, nên gọi nó là Lương tâm, ưa đạo đức, chuộng tinh thần, thuận tùng Thiên lý.
-Sáng suốt, phân biệt thiện ác, chánh tà, tốt xấu, tức là có được lương tri, lương năng.

-Dao động luôn luôn theo sự biến đổi của cảnh vật bên ngoài, nên gọi là “Tâm viên, ý mã” (Tâm như con
khỉ, ý như ngựa).
Thất tình lục dục luôn luôn chực hờ, lấy sự thỏa mãn vật dục làm miếng mồi ngon nhử cái Tâm đi theo đường tà
của chúng. Cho nên, chỗ tối yếu của huyền năng chánh pháp là Tịnh Tâm, để điều khiển lục dục thất tình, hướng
chúng vào đường cao thượng. Nhơn dục được lặng yên thì mới vẹt được vô minh, Tâm mới tỏ.
Tâm và Tánh rất quan trọng và liên quan mật thiết với nhau như thế, nên trong các phép luyện đạo của Tam Giáo
đều chú trọng luyện Tâm và Tánh. Tâm và Tánh của con người cũng đồng như một, song Tâm là chủ tể, Tánh là
chủ động, nghĩa là còn ở trong thì là Tâm, khi đã phát ra ngoài là Tánh.
Cái Tánh của con người thì bổn thiện, sở dĩ con người làm ác là vì cái Tánh bị nhiễm trược trần và cái Tâm bị lục
dục thất tình che lấp.
Nho giáo dạy: Tồn Tâm Dưỡng Tánh, tức là giữ cái Tâm cho còn cái bổn nguyên, chí thiện chí mỹ của nó, mà
nuôi dưỡng cái Tánh cho luôn luôn được chơn chánh thiện lương.
Phật giáo dạy: Minh Tâm Kiến Tánh, tức là phép Đốn ngộ, trực chỉ vào Tâm, kiến Tánh thành Phật.
Tiên giáo dạy: Tu Tâm Luyện Tánh, tức là luyện Tam bửu (Tinh, Khí, Thần) hiệp nhứt.
Tâm và Tánh được các Đấng Giáo Chủ Tam Giáo giảng dạy mỗi vị một cách khác nhau, dùng những từ ngữ khác
nhau, nên làm cho kẻ hậu học rất khó khăn trong việc tìm hiểu cho đúng đắn. Ngày nay, thời Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, Đức Chí Tôn Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút dạy Đạo cho nhơn sanh, đã chỉ rõ Tâm và Tánh là cái
gì, nguồn gốc của nó từđâu, để nhơn sanh thấy rằng, tuy Tâm và Tánh được gọi bằng nhiều danh từ, nhiều cách,
nhưng chỉ có một chơn lý mà thôi.

TÂM chính là điểm Linh quang của Đức Chí Tôn chiết ra từ khối Đại Linh quang của Ngài để ban cho mỗi người
làm chơn linh hay linh hồn.
TÁNH chính là chơn thần, do Đức Phật Mẫu ban cho để làm xác thân thiêng liêng bao bọc linh hồn. Nhờ có chơn
thần mà con người đầu kiếp xuống cõi trần để có thêm một xác thân phàm.
Do đó, con người nơi cõi trần đều có đủ Tâm và Tánh. Đức Chí Tôn cho con người đầu kiếp xuống cõi trần là để
học hỏi và tiến hóa, tiến hóa mãi đến mức Tâm và Tánh tận thiện, tận mỹ, chí diệu chí linh, để hiệp nhứt vào Chơn
lý hằng hữu bất biến.” (Cao Đài TừĐiển, Đức Nguyên, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1997,
các trang 178-189) (6)
Trương Hoành Cừ, Nho Giáo, còn phân biệt Tính (tánh) làm “Thiên địa chi tính và khí chất chi tính”, tính thiện là
tính của trời đất phú cho, tính ác là tính của khí chất sinh ra. (Nho Giáo, Trần Trọng Kim, nhà xuất bản TP Hồ
Chí Minh, năm 1991, trang 482) (7)
Trình Y Xuyên cũng nói: “Ở trời làm mệnh, ở người làm tính (tánh), luận cái sở chủ thì làm tâm. Tính là cái lý
của tâm vậy, tình là sự động của tính, tâm là cái chủ của tính

tình” (Nho Giáo, Trần Trọng Kim, nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, năm 1991, trang 505) (7)
Xét qua ý nghĩa của Tâm, cùng quan sát hành động của các nhân vật trong truyện Kiều, thì hành động là thể hiện
cái tâm của từng nhân vật để định giá trị tốt xấu, thiện ác. Hà Như Chi chia nhân vật truyện Kiều làm hai loại:
“Loại làm hại Kiều, tàn ác, bất lương, chẳng khác nào những tay sai của thần bạc mệnh, làm cho Kiều phải đau
khổ và loại có thiện cảm với Kiều, bênh vực và che chở nàng. Loại thứ nhất gồm có Ưng, Khuyển, Tú Bà, Mã
Giám Sinh, Bạc Bà, Hoạn Thư, Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến. Loại thứ hai là những kẻ có bụng tốt đối với Kiều, hoặc
vì tình ái, hoặc vì nhân đạo mà ra sức để nâng đở Kiều, như Thúy Vân, Vương Quan, Thúc Sinh, Từ Hải, Kim
Trọng...
Nhóm người có tâm ác, bị lòng tham dục làm lu mờ lương tri, nhân cách, Nguyễn Du vẽ ra những nhân vật xấu xa,
độc ác:
Tú bà:
Thoát trông nhờn nhợt màu da, Ăn gì cao lớn đẩy đà làm sao.
Mã Giám Sinh:
Quá niên trạc ngoại tứ tuần, Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao Trước thầy sau tớ xôn xao...

Sở Khanh, kẻ chuyên môn dụ dổ, tán tỉnh đàn bà, con gái:
Một chàng vừa trạc thanh xuân, Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng.
Hoạn Thư, người đàn bà ghen sâu độc, đã làm cho nàng Kiều phải một phen chua cay, điêu đứng nhất trên bước
đường gian truân của nàng:
Ởăn thì nết cũng hay, Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.
Hà Tôn Hiến là một ông quan có tài, nhưng hành vi đê tiện. Không thể dùng võ lực dẹp Từ Hải, Hồ Tôn Hiến phải
bày ra kế dụ hàng, rồi sau không giữ lời hứa, lừa giết Từ Hải. Hồ thành công phần lớn cũng nhờ Kiều, thế mà sau
khi Từ Hải chết, Hồ không cho Kiều trở về quê hương, lại còn bắt Kiều hầu rượu, đánh đàn, vui đùa lơi lã. Đáng
ghét hơn hết là cái hành vi “giữ thể diện” của Hồ, vì sợ “quan trên nhắm xuống, người ta trông vào”, nên đem gả
ép Kiều cho thổ quan, làm cho nàng Kiều cay đắng phải nhảy xuống sông Tiền Đường để kết thúc cuộc đời bạc
mệnh.

Những nhân vật có tâm nhân ái, lương tri sáng suốt, như Thúy Vân thùy mị, đoan trang, hồn nhiên, vô tình, sống
cái cuộc đời không sóng gió của một người vợ hiền. Vương Quan có tư cách đứng đắn, nghiêm trang, hòa nhã.
Từ Hải, người anh hùng đất việt Đông, là một hình ảnh xuất sắc của truyện Kiều. Với một nét bút mạnh dạn, rắn
rỏi, Nguyễn Du đã vẽ nên một Từ Hải oai dũng, hiên ngang khác thường, hình dung lẫm liệt đi đôi với một chí
khí hào hùng. Kim Trọng, chàng là người tình nhân lý tưởng của đời Kiều. Chàng là cái mộng của biết bao thiếu
nữ thuộc về thời văn minh Nho học. Chàng trẻ, đẹp, một cái đẹp hơi mềm yếu, phục sức ưa những màu thanh,
nhu, lời lẽ dịu dàng, đi đứng êm nhẹ:

Đề huề lưng túi gió trăng Sau chân theo một vài thằng con con. Tuyết in sắc ngựa câu dòn Cỏ pha màu áo
nhuộm non da trời. Nẻo xa mới tỏ mặt người, Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tình Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thể cây quỳnh cành giao…”. (Việt Nam Thi Văn Giảng Luận, Hà Như Chi, quyển 2, nhà xuất bản
Tân Việt, năm 1956, các trang 103-111) (1)
Dựa vào ý nghĩa chữ Tâm để xét đoán những nhân vật xung quanh nàng Kiều, có thể phân chia làm hai hạng như
trên. Sau đây, xin phân tích thái độ, tư tưởng và tâm lý của nhân vật chánh, nàng Kiều, dựa vào sự phân biệt của
“thiên địa chi tánh và khí chất chi tánh” được Trương Hoành Cừ đề cập. Hà Như Chi nhận xét: “Thúy Kiều là
một người con gái tài sắc tuyệt trần mà phải sống một cuộc đời vô cùng đau khổ. Sựđau khổ của Kiều có thể quy
vào 2 nguyên nhân:
•
Nàng Kiều là nạn nhân của hoàn cảnh xã hội. Cái xã hội truyện Kiều là một xã hội phong kiến, mục nát,
nền tảng đã bị lung lay đến tận gốc: Quan lại tham nhũng:
•
Nỗi khổ của Kiều lại càng tăng thêm, vì nàng bẩm tính đa sầu, đa cảm. Sư Tam Hợp nói về Kiều:
Một ngày là thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, Vô duyên là phận hồng nhan đã đành. Lại mang lấy một chữ tình, Khư khư mình
buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thong dong, Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.
Kiều có tài sắc, lại thêm có nhiều tình cảm, đáng lẽ phải gặp được người xứng đáng, trọn nghĩa trăm năm, vẹn
toàn hạnh phúc, thì trái lại, duyên may không gặp, lạc bước phong trần, suốt mười lăm năm mang một mối tình
vô vọng...
Đời Kiều tuy rối ren, nhưng sự phân chia trong bản ngả của nàng rất dễ nhận thấy, nhất là trong đoạn nàng than
thở cho thân thế sa đọa sau những cuộc truy hoan:
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Giật mình, mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, Giờ sao tan tác
như hoa giữa đường...
Nàng Kiều thương xót cho nàng Kiều, như thế, nghĩa là bên cạnh những gì bị đời làm hoen ố, nàng còn giữ được
một phần bản ngả thanh cao. Sự hối tiếc của nàng chứng tỏ rằng lương tâm của nàng còn một phần chưa vẫn đục.
Trong chỗ sâu xa thầm kín của tâm hồn, nàng Kiều vẫn còn là nàng Kiều đầy vẻ duyên dáng, xinh tươi, trong
trắng nhưđóa hoa xuân nụ.” (Việt Nam Thi Văn Giảng Luận, Hà Như Chi, quyển 2, nhà xuất bản Tân Việt, năm
1956, các trang 112-128) (1) Cuộc đời nàng Kiều, dù trải qua 15 năm lưu lạc, nhưng lúc nào cũng giữ vững được
tâm thành, lòng nhân ái và là người con hiếu thảo:

Tâm thành đã thấu đến Trời.
...
Bán mình đã động hiếu tâm đến Trời.
Kinh Cao Đài tụng trong lúc cúng Tứ Thời (Thời Tý, Thời Ngọ, Thời Mẹo, Thời Dậu) đều nhấn mạnh đến chữ
TÂM (lòng), cũng như nhắc nhở người tín đồ tấm lòng Trung, Hiếu. Kinh “Niệm Hương” mở đầu thời cúng, lập
đi lập lại 4 lần chữ “lòng” (Tâm):
Đạo gốc bởi lòng thành, tín hiệp, Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra, Mùi hương lư ngọc bay xa, Kính thành
cầu nguyện Tiên Gia chứng lòng. Xin Thần Thánh ruổi dong cởi hạc, Xuống phàm trần vội gác xe Tiên, Ngày
nay đệ tử khẩn nguyền, Chín tầng Trời Đất thông truyền chứng tri.
Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo, Nhờơn trên bổ báo phước lành. (Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1992, trang 23) (8)
Bài “Khai Kinh” tụng tiếp theo bài “Niệm Hương” cũng nhắc lại 4 lần chữ lòng (Tâm):
Biển trần khổ vơi vơi trời nước,Ánh Thái Dương giọi trước phương Đông, Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông, Ra tay
dẫn độ dày công giúp đời. Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy, Gốc bởi lòng làm phải, làm lành,

Trung Dung: Khổng Thánh chỉ rành, Từ Bi Phật dặn: Lòng thành, lòng nhơn, Phép Tiên Đạo: tu chơn dưỡng
tánh, Một cội sanh ba nhánh in nhau, Làm người rõ thấu lý sâu, Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.
(Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1992, trang 24) (8)
“Kinh Nho Giáo” xác quyết: Cái căn bổn của nhơn tâm là lòng hiếu thảo với cha mẹ và tận trung với chúa:
Khai nhơn tâm tất bổn, ư đốc thân chi hiếu, Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung. (Kinh Thiên Đạo và
Thế Đạo, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1992, trang 30) (8)
Nàng Kiều cũng vì hai chữ “hiếu, trung” mà khuyên Từ Hải ra hàng Hồ Tôn Hiến:
Trên vì nước, dưới vì nhà, Một là đắc hiếu, hai là đắc trung.
Chữ Tâm trong đạo Cao Đài rất được coi trọng. Chữ Tâm quan trọng như vậy, nhưng vẫn có người để cho tâm
vọng động, xúi giục làm chuyện sái quấy. Tâm của hạng người ấy là vọng tâm, không an trụ được. Hạng người
đó là những người đã làm cho cuộc đời Kiều phải trải qua 15 năm trong chốn lầu xanh đầy ưu phiền, đau khổ. Đó
là bọn Ưng, Khuyển, Tú Bà, Mã Giám Sinh, Bạc Bà, Bạc Hạnh, Hoạn Thư, Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến...
Để răn dạy tín đồ tu tâm, sửa tánh, tránh phạm vào ngủ giới cấm, tránh làm điều tàn ác, bất lương, Đạo Cao Đài
có bài “Giới Tâm Kinh”, trích như sau:

Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, May đặng làm người chớ dễ duôi. Lành, dữ, hai đường
vừa ý chọn, Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi.
Hoa tươi, tòng bá khác nhau xa, Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa. Gặp tiết đông thiên, sương tuyết bủa, Chỉ còn tòng
bá, chẳng còn hoa.
Còn hoa mà lại ích chi đâu, Đẹp dáng, tươi màu, đặng mấy lâu. Thử sánh bóng đèn cùng
ánh nguyệt, Gió dai đèn tắt, nguyệt làu làu.
Làu làu một tấm tợđài gương, Trung hiếu, tiết trinh vẹn mọi đường... (Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, năm 1992, trang 88) (8)
Nàng Kiều đã làm tròn đạo hiếu, nàng còn vì lòng trung với vua, đã khuyên Từ Hải ra hàng Hồ Tôn Hiến, khiến
Từ Hải bị hại, nhưng lại cứu được muôn người tránh khỏi vòng binh lửa, khổđau vì chiến nạn:
Hại một người, cứu muôn người, Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng. Thuở công đức ấy ai bằng, Túc
khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi! Khi nên Trời cũng chiều người.
Quả thật, nàng Kiều có cái căn bổn thiện lành và tâm thành:
Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Hà Như Chi tiếp: “Nói tóm lại, càng đi sâu vào “Đoạn trường tân thanh”, hình ảnh của Kiều càng dễ nhận thấy và
càng linh hoạt hơn trước, Nàng có một vẻ đẹp buồn, hình dung mảnh khảnh, dáng điệu ủ rũ nhưng dịu dàng, cử chỉ
khoan thai, nói năng điềm đạm, từ tốn, và trong bước đường phong trần, bao giờ cũng giữ được cái vẻ thanh nhã,
không quên được cái gốc gác nền nếp gia phong. Vẻ đẹp của Kiều có tính cách tinh thần nhiều hơn vật chất.” (Việt
Nam Thi Văn Giảng Luận, quyển 2, Hà Như Chi, nhà xuất bản Tân Việt, năm 1956, trang 133)
Khi Tố Như tiên sanh viết: “Bất tri tam bách dư niên hậu, Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” có lẽ không thể tiên
đoán được, vào ngày rằm tháng mười (âm lịch) năm Bính Dần (1926), một tôn giáo mới được khai mở tại chùa Gò
Kén, xã Long Thành, quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, với giáo lý lấy tinh thần Tam Giáo: Nho, Phật,
Lão làm căn bổn. Người tín đồ Cao Đài khi đã hiểu rõ ý nghĩa chữ Tâm trong Tam Giáo, sẽ thích thú thưởng lãm
truyện Kiều và chia xẻ tâm sự của Tố Như tiên sanh gởi gấm trong truyện, qua nhân vật chánh là nàng Kiều, dù
trải qua 15 năm lưu lạc, phong trần, nhưng vẫn giữ vững Tâm Thành, và Lòng Nhơn Ái.
Tác phẩm truyện Kiều quả thật xứng đáng với sự ngưỡng mộ của ông Phạm Quỳnh: “Truyệu Kiều còn, tiếng ta
còn, tiếng ta còn, nước ta còn...”. Ngày nay, người Việt Nam sống tại hải ngoại không hổ thẹn với tiền nhân, vì đã
ra sức bảo tồn và duy trì văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc. Đó cũng là tâm nguyện của Nhóm Nghiên Cứu
Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long vậy.
Lê Tấn Tài
Thành Phố Sydney, Úc Châu. Ngày 15 tháng 11 năm 2009
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SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGƯỜI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ
Một bài học trong quá khứ
đồng hương Phạm Ngọc Lân

Vào khoảng thế ký thứ VII, sau khi bị người Ả Rập đánh bại, thổ dân người Parsis vùng Vịnh Ba Tư phải
đào thoát ra biển tìm nơi tỵ nạn. Họđi thuyền về hướng Tây Nam và đến một nơi mà bây giờ chúng ta gọi là Ấn
Độ. Khi thuyền cập vào một bến nọ, vị vua ở vùng địa phương ấy sai một sứ giả ra đón. Đại diện đoàn người tỵ
nạn nói với vị sứ giả xin nhà vua cho phép họ được định cư tại đây. Sau khi về tâu lên vua sự việc, vị sứ giả trở lại
và mang theo một tách đầy nước trà. Theo lệnh vua, vị sứ giả nhắc lại lời phán truyền của vua như sau: “Cái tách
này tượng trưng cho lãnh thổ của bổn vương. Như các người đã thấy cái tách đã đựng đầy nước trà, có nghĩa là nơi
đây không còn chỗ trống nào cho các ngươi. Các ngươi hãy nói cho ta biết làm thế nào các người có thể đổ thêm
vào cái tách nầy mà nước trà không tràn ra ngoài.”

Vị lãnh tụ của người tỵ nạn lẳng lặng lấy trong túi xách của ông ta ra một nhúm đường và từ từ bỏ vào tách
nước trà. Đường từ từ tan vào trong nước trà. Sau đó ông ta nói: “Tương tự như nhúm đường này, nó sẽ hoà tan
vào trong nước trà và sẽ không làm cho tách trà của quý quốc tràn ra ngoài mà nó còn làm cho tách trà của quý
quốc có vị ngọt, nhóm người tỵ nạn chúng tôi không lấn chiếm đất đai của quý quốc, mà trái lại chúng tôi sẽ làm
cho đất đai của quý quốc được phát triển phồn thịnh thêm lên”. Kết cuộc ,đoàn người tỵ nạn được vị vua cho phép
định cư.
Sự hiện diện của người tỵ nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng tương tự như thế. Có một số người địa phương sợ
rằng người tỵ nạn Việt Nam sẽ chiếm hết công việc làm ăn của dân địa phương. Sự thật không phải vậy mà chính
người tỵ nạn Việt Nam đã đang làm ngọt ngào thêm hương vị cho xứ Hiệp Chủng Quốc. Thực tếđã chứng minh,
trong hơn
ba thập niên qua,
nơi nào
có người tỵ nạn
Việt Nam
tập trung là nơi
đó
trở
thành trù phú.
Điển hình
nhất là chính
người tỵ
nạn Việt Nam đã
biến
những khu đất
nghèo
nàn dọc theo
đường
Bolsa của thành
phố
Westminster tại
Quận
Cam của tiểu
bang
California thành
một trung
tâm phồn thịnh
về thương
mại và còn là
một nơi
cho du khách
thập phương đến du lịch với địa danh chính thức là Little Sàigòn.

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, một người tỵ nạn Việt Nam được vinh danh tại tòa Bạch Ốc
Thật ra, lịch sử Hiệp Chủng Quốc đã chứng minh, ngoại trừ thổ dân da đỏ, tất cả dân chúng Hoa Kỳ, kẻ đến
trước, người đến sau, đều tương tự như nhóm người Parsis, đều là những “nhúm đường” làm ngọt ngào thêm mảnh
đất
định cư này.
Phạm Ngọc Lân

VIETNAMESE IN AMERICA: A
LESSON FROM THE PAST
ND

WRITTEN FOR THE 1½ AND 2 VIETNAMESEAMERICAN GENERATIONS
th

About 17 century, after defeated by the Arabs, the Persians left Persia to seek refugee. Their boats moved
to the Southeast direction and arrived at a bay of what is now India. There, the refugees met a messenger from the
local king, from whom the refugees asked asylum. The messenger took the message to the King, and when he
returned, he brought with him a cup full of tea. “This cup represents my land”, said the messenger, speaking for
the King, “and as you can see, it is full. There is no room for you here. Tell me, what you can possibly add to this?”
Without saying a word, the leader of Persians took from his sack some sugar and slowly placed it in the cup.
“Just as this sugar dissolves and sweetens the tea, so my people will not take up any more room in your land and
will make it, too sweeter….” The King finally gave them the asylum.
The analogy is for the asylum of Vietnamese in America. Some people think that the Vietnamese refugees
will get all the jobs from the natives. The truth is the Vietnamese refugees have been sweetening the United State
of America. After three decades of resettlement, it has been proved that whenever there was a concentration of
Vietnamese refugees, that place become prosperous. Typical is Little SaiGon: the Vietnamese refugees have
changed this previously deserted poor area of Orange County, California into a crowded prosperous business center
attracting many tourists from all over the world.

Indeed, in accordance with the history of the United State of America, except the native Indians, all Americans,
at one time or another, were similar to Persians, come and sweetened this land.
Phạm Ngọc Lân
Note: The fact that immigrants make the USA more prosperous has been proved by a study conducted by the
University of Maryland as reported in the Orange County Register, the Tuesday December 12, 1995 issue. The
study found that the immigrants paid more in taxes than they used in welfare services, each year the average
immigrant family added about $2,500.00 in taxes to the economy above what it consumed in public costs. “There
was no negative effect of immigrants on the labor force. That’s because immigrants didn’t only take jobs, they
made jobs”, the author of the study, economic professor Julian Simon, said at a news conference to release the
study on Monday, December 11, 1995.
Some of the success stories

Hình ảnh

Sinh Hoạt

Cộng Đồng Picnic 2010
ĐH Mâng phụ trách ghi danh thâu tiền, ĐH Ẩn
xin tấm hình làm kỷ niệm.
ĐH
việc
buổi

Hội trưởng phụ
bếp núc cho
picnic.

ĐH Ngô
thiện Đức
phu nhân
và hai
cháu rất
dễ thương,
nhất là
cháu
Mathew
Phú Ngô
vừa biết
múa lân,
vừa biết
hát, và biết
chúc Tết
Bà con cô
bác nên
được nhiều

hội đoàn bạn "order" để tham gia chương trình văn nghệ.
ĐH Hội trưởng trả lời phỏng vấn sau khi trao tặng hai quyển Đặc San Liên Trường Tây Ninh Hội Ngộ I và Tây Ninh
Quê Tôi Canh Dần 2010 đến ký giả Duy Uyên của Báo Việt Herald. Phóng viên Tuấn đài truyền hình 18 phỏng vấn
ĐH Đặng
Thanh Mai (con thứ
của cựu
niên trưởng Đặng Văn
Trọng) đến
từ Đức Quốc. Ông Bùi
Bỉnh Bân,
đài Free VN Nét quay
ké.

Quang
cảnh buổi
picnic
Quang
cảnh buổi
picnic

Một gia
đình đồng
hương TN
tại buổi
picnic Thật
là một buổi
picnic gia
đình! Dưới
tàn cây,
trên thảm
cỏ, các con
cháu cùng
người lớn
vừa ăn vừa
uống, vừa
nói chuyện, vừa nô đùa.

Dưa hấu năm
nay do ĐH
Phạm Ngọc
Lân đem lại
nhiều quá ăn
không hết
Thế hệ thứ 2
đồng hương
Tây Ninh

ĐH Lương
thành Nỉ và
ĐH Ngô
Ngọc Ẩn
“Đồng vợ
đồng chồng
nướng thịt
cũng vẫn
khét” - cặp
ĐH Lê Kim
Thao & Ca
Văn Sinh.

Thức ăn
buổi picnic
năm nay
nhiều hơn
năm ngoái,
chứng tỏ
bà con
đồng
hương Tây
Ninh làm
ăn phát tài.
Một chàng
rể Tây
Ninh
(người Mỹ Trắng) và các cháu thế hệ thứ hai trong buổi picnic.

ĐH Ngô
Thiện Đức
nướng thịt.

Gia đình
cố niên
trưởng
Đặng văn
Trọng gồm
phu nhân
và 4 người
con tham
dự buổi
picnic.
Gia đình cố
niên trưởng
Đặng Văn
Trọng và đh Hằng Phưong & Lê Kim Thao Bà con chụp hình lưu niệm

Nhóm nhậu
với bình
rượu bia
chơi xả
láng khi
xong trận
đấu bóng
chuyền mới
chịu dọn
dẹp ra về
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Sinh Hoạt

Cộng Đồng trong năm
2010
ĐH Phan
Tấn Ngưu
(Hội
Trưởng),
Niên
Trưởng
Đại Tá Võ
Văn Xét,
Ông Lâm
Quang
Hải, hội
Trưởng
Hội Đồng
Hương Bạc
Liêu, ĐH
Phạm
Ngọc Lân,
ĐH Sơn
Rotha, Hội Sóc Trăng. Tiệc tất niên Hội Bảo Tồn & Phát Huy Truyền Thống Văn Hoá VN - ngồi giữa là Cụ Hội
Trưởng Hoàng Hoán & phu nhân và cựu tướng Tôn thất Đính -đứng giữa ĐH Phạm Ngọc Lân

Các em
học sinh
trường
Minh Đức
đang tập
vũ cho Lễ
Tất Niên và
Tân Niên
Chợ Tết
trước
Phước Lộc
Thọ, Bolsa,
Little
SàiGòn

Chợ Tết
trước
Phước Lộc
Thọ, Bolsa,
Little
SàiGòn
Chợ Tết
trước
Phước Lộc
Thọ, Bolsa,
Little
SàiGòn

Trụ sở Cao
Đài Giáo
Hải Ngoại
vừa mới
được tân
trang xong
- David
Tùng Chế
(con ông
Chế Thuần
Nghiệp) và
ĐH Phạm
Ngọc Lân

Lễ cúng
Tất Niên
của Tổng
Hội Sinh
Viên Việt
Nam - Nam
California
- từ trái,
Thiếu Tá
Trưởng
Biệt Đoàn
Thiên Nga,
Trung Tá
Hạnh
Nhơn, ĐH Phạm Ngọc Lân, ĐH Phan Tấn Ngưu,
ĐH Lê Việt Mai Yên đang trình bài 6 câu vọng cổ trong ngày Lễ Tết Tân Mão 2011 trong Hội Thánh Tin Lành Hải
Đăng – Little SàiGòn Sinh vi tướng - tử Vi Thần - Lễ cúng Tất Niên trước bàn thờ các vị Tướng VNCH đã trẩn tiết
trong biến cố
30/04/1975 tại
Trung Tâm
Sinh Hoại
Người Việt
Quốc Gia Nam
California (ĐH
Phạm Ngọc
Lân cùng các
thành viên của
Uỷ Ban Bảo vệ

Diễn
Mão

hành xuân Tân
2011 tại Little
SàiGòn - Xe hoa
Chùa
Điều Ngự - Giáo
Hội
Phật Giáo VN
Thống Nhất - Văn
Phòng II Viện
Hoá
Đạo -ĐH Phạm
Ngọc
Lân, Dược Sĩ
Thức
&Luật sư Tâm (2
đại
diện văn phòng
Giám
Sát Viên Orange
County Jannet
Nguyen) và họa sĩ
Hoàng Vinh của
Chùa Điều Ngự. Diễn Hành Xuân Tân Mão tại little SàiGòn - xe hoa của nhà văn hoá VN - ĐH Phạm Ngọc Lân & Ô
Linh (Phó Chủ Tịch) và bà Madelina Lài (chủ tịch) đứng giữa.

Diễn hành
Tết Tân
Mão tại
Little Sài
Gòn - ĐH
Phạm Ngọc
Lân cùng
Giám Sát
Viên Quận
Cam Janet
Nguyễn và
quý tử vừa
mới sinh.

Diễn Hành
Tết Tân
Mão tại
Little Sài
Gòn - ĐH
Phạm Ngọc
Lân cùng
nghị viên
thành phố
Garden
Grove,
Luật Sư
Dina
Nguyễn và
phu quân
Joe Đỗ
vinh cùng ái nữ.
Chùa Thiên Mụ - Hội Chợ Tết Sinh Viên
Tân Mão 2011

Trước cửa
Hội chợ Tết
sinh viên Tân Mão
2011
Gian hàng
của đài
truyền hình
VN - trong
Hội chợ Tết
Sinh ViênNam
California
ĐH Phạm
Ngọc Lân
cùng cựu
dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn và dân biểu Liên Bang Ed Royce Gói và nấu bánh tét tại Thánh Thất Cao Đài Tây
Ninh

-

Nam California

Gói
tại
Đài
-

và nấu bánh tét
Thánh Thất Cao
Tây Ninh
Nam California

ĐH Hồ Thị
Đậm (từ xa
về làm
công quả)
và ĐH
Phạm
Ngọc Lân
trong buổi
gói bánh
tét.
Gói và nấu
bánh tét tại
Thánh Thất
Cao Đài
Tây Ninh
-Nam California Gói và nấu bánh tét tại Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh

-Nam

California

Gói và
Thánh
Ninh
-Nam

nấu bánh tét tại
Thất Cao Đài Tây
California

ĐH
(mặc
buổi
Sinh
Hội

Phạm Ngọc Lân
áo mưa) tham gia
phát quà Giáng
hàng năm do Hiệp
Việt Nam tại
Orange County tổ

chức
Lễ
tưởng niệm Anh
Hùng
Dân Tộc Nguyễn
Trung
Trực do Hội Ái
Hữu
Kiên Giang tổ
chức tại hội trường Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh đường Chestnut, Westminster, Orange County, California. Hội
trưởng Phạm Ngọc Lân đi thăm và kính biếu quyển ĐSTNQT - Xuân Canh Dần 2010 đầu tiên đến niên trưởng Tống
Cẩm đang
nằm dưỡng
bệnh tại
viện dưỡng
lão TP
Garden
Grove
quận Cam,
California.
Kính chúc
Niên
Trưởng

Đh Đỗ Tân
Khoa,
"cựu" ứng
cử viên
nghị viên
TP

Westminster, đh Phạm Ngọc Lân, ÔB đh Huỳnh Thanh Mai, Ô Minh Võ, tân nghị viên TP Fountain Valley.

(Việt

đh

Lân,

Châu), Ký Giả
Thanh Huy
Báo Kinh tế),
Nguyễn Phục
Hưng Hội
trưởng Thuỷ
Quân Lục
Chiến
MC Thuỳ
Dương, đh
Phạm Ngọc
cựu hội trưởng
TâyNinh ÔB
Nguyễn Lý
Sáng, “ dâu Tây Ninh” Đỗ Hoàng Nga trong tiệc gây quỹ cho ứng cử viên đh Đỗ Tân Khoa

Hình ảnh

Sinh Hoạt
Tết Canh

Trưởng
Nguyễn
Trương
Nguyễn
ghi danh.
Các đồng

Dần

Hai cựu Hội
Nguyễn Lý Sáng và
Văn Quí, thủ quỹ
Anh Thư và đh
Văn Hải tại bàn

hương ghi danh

Chụp hình kỷ niệm
trước giờ chia tay
(do anh Nguyễn
Đăng Nam, phu
quân của đh Đặng
Huệ Hoa chụp):TS
Mai Thanh Truyết,
Phó hội trưởng
Huỳnh Văn Mâng,
đh Đặng Huệ Hoa,
cựu Hội Trưởng ĐT
Nguyễn Văn Quí
&phu nhân, một đh,
Hội Trưởng Phạm
Ngọc Lân, Thầy Lê Hữu Khoan, Hiền tài Phạm
Bàn ghi danh Đặng Huệ Hoa, Đỗ Hoàng Nga, Trương Anh Thư

Hội trưởng
hội ái hữu
An Giang
Huỳnh
Thiện Phát,
cựu hội
trưỏng
Nguyễn Lý
Sáng, thân
hữu bến tre
ÔB Thuỷ
Tiên &
Minh Đức,
đh Võ thị
Hồng Hoa,
cựu hội trường Nguyễn Văn Quí, ÔB hội trưởng Phạm Ngọc Lân
Quí vị Niên Trưởng và các bậc trưởng thượng nhận hoa chúc Tết Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm phát biểu cảm
tưởng

Đài truyền hình FreeVN.net quay hình
phỏng vấn Hội Trưởng Phạm Ngọc Lân

Hiền tài
Phạm Văn
Khảm,
giáo sư
Nguyễn
Thanh
Liêm &
ÔB Phan
Tấn Ngưu

đh Lê Kim Thao lì xì lân nhí Mathew Phú Ngô Đoàn lân múa mừng Xuân Canh Dần

Đồng
hưởng gặp
gỡ đh Châu
Ngọc Bích
& th Thủy
Tiên (Bến
Tre)

đh Hằng
Phương & phu
quân, đh
Nguyễn Hữu
Hạnh, đh Quí
Đỗ & Bác Sĩ
Mai Bùi

Hội trường Phạm Ngọc Lân, đh Ngô Ngọc Ẩn

Cựu
góp
bầu

Hội trưởng
Nguyễn Văn Quí
ý kiến về việc
hội trưởng

đh Phan Tấn Ngưu phát
về việc bầu
hội trưởng

biểu ý kiến

Đồng hương gặp gỡ Ông
Trưởng Phạm Ngọc Lân
văn khai mạc

Hội
đọc diễn

Đồng hương Tây
Ninh đồng ca “Ly
Rượu Mừng”

Do Ông Hội
trưởng Phạm
Ngọc Lân phụ
trách
1. Phan Phi
Hùng
(Canada)
Calgary ngày
25 tháng 2
năm 2010
Kính anh
Phạm Ngọc
Lân,
Tôi là Phan Phi Hùng đồng hương Tây Ninh & cựu học sinh Liên Trường. Năm Kỷ Sửu tôi có nhận được số
Đặc San Xuân 2009 của Tây Ninh Đồng Hương Hội USA. Tôi vui mừng lắm và có gửi ủng hộ việc in ấn và
cước phí bởi Đặc San ngày 28 tháng 4 năm 2009. Nay tôi cũng gửi ủng hộ việc in ấn và cước phí gởi Đặc
San Quê Tôi Xuân Canh Dần 2010. Và kính xin anh nếu được vui lòng cho tôi vài ba quyển. Vì bên này tôi có
vài ba thân hữu, họ cũng thích Đặc San Tây Ninh Quê Tôi lắm. Kính chúc anh và gia đình vạn sự lành nhiều
phước lộc. Kính Anh, Phan Phi Hùng

Kính gửi anh Hùng, Đã nhận được chi phiếu 50 đôla của anh. Có lẽ anh đã nhận được các quyển Đặc San
Tây Ninh Quê Tôi Xuân Canh Dần 2010. Thành thật cám ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ Hội, Đặc San Tây Ninh
Quê Tôi và Liên Trường Tây Ninh. Hẹn gặp anh vào dịp Hội Ngộ này. Ngoài ra tôi cũng có nhận được 100
đô-la anh gửi yểm trợ cho Đặc San Liên Trường Tây Ninh.
2. Thu Huỳnh (Garden Grove):
Monday, March 16, 2010, 10:28 AM
Con tên là Thu Huỳnh hiện đang sống ở Garden Grove, California. Lúc trước gia đình con sống ở Hoà Thành.
Con tình cờ mới xem phóng sự trên TV và biết được ởđây mình có Tây Ninh Đồng Hương Hội nên con vội vã
search trên google và tìm được email cũng như website của Hội. Cho nên con email chú để biết thêm thông tin
cũng như sinh hoạt của Hội. Làm sao con có thể đến cũng như tham gia các sinh hoạt của Hội? Thân chào và
mong sớm nhận được thư hồi âm của Chú.
Hi cháu Thu,
Chú đã có email trả lời Thu ngay sau khi nhận được email của Thu và xin sốđiện thoại và địa chỉ của Thu để gửi
biếu Thu 1 quyển Đặc San Tây Ninh Quê Tôi năm ngoái, Canh Dần 2010 và mời Thu tham gia buổi họp mặt
Picnic mùa Hè vừa qua cũng như để mời Thu tham gia các sinh hoạt của Hội để gặp bà con bạn bè ở Hoà Thành.
Nhưng không thấy Thu hồi âm. Mong được Thu liên lạc để cùng nhau sinh hoạt.

3. Lão Niên Võ Tô (Milpitas/San Jose, Bắc California)
Milpitas, ngày 13 tháng 7 năm 2010 Kính gửi ông Phạm Ngọc Lân Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội
USA] 14645 Seron Avenue, Irvine, CA 92606 Kính Thưa Hội Trưởng Nơi trang 391 của Đặc San Tây Ninh
Quê Tôi – Xuân Canh Dần 2010, có một đoạn: “Nguyên văn như sau”: “Kính xin Lão Niên Trưởng nhín
chút thời giờ để viết bài về bí quyết Sống Mạnh, Sống Khoẻ và Sống Lâu của Lão Niên Trưởng để đăng vào
Đặc San Tây Ninh Quê Tôi để truyền thụ cho thế hệđàn em, con cháu Tây Ninh.” TRẢ LỜI
a) Về bí quyết Sống Mạnh, Sống Khoẻ và
Sống Lâu của Lão Niên Trưởng Võ Tô: Trước năm 1975, Lão Niên Trưởng làm việc tại Sài Gòn nhớ
có phu nhân lo cho Lão Niên về vấn đề ăn uống thật là chu đáo. Lão Niên chỉăn chay trường. Ở Việt Nam, ăn
chay được 15 năm và khi qua đoàn tụ gia đình với các con tại Mỹ Quốc; Lão Niên ăn chay thêm được 5 năm.
Và từđó đến nay, Lão Niên hưởng tiền già (SSI) và xin được nhà Housing Authority, nên Lão Niên phải ra ở
riêng một mình để lo tu tâm dưỡng tánh. Lão Niên ở trong một Trung Tâm người già (Senior Housing) của
Thị Trấn Milpitas; gồm có hơn bốn trăm (400) người già ở nơi đây. Mỗi buổi chiều, từ Thứ Hai đến thứ Sáu,
(từ 4 giờ đến 5 giờ và từ 5 giờ đến 6 giờ) mọi người phải đến ăn chung (mỗi bàn 4 người, có bồi bếp chăm lo
kỹ càng) để tỏ tình thương yêu triều mến với nhau và tránh mọi sự kỳ thị màu da, Tôn Giáo và Chủng Tộc.
Xem nhau như Anh Chị Em một nhà. Và mỗi người nhận được một “Terrace Garden Dinner Menu” đính
kèm để chọn lọc các món ăn cho mình. Trong một tuần. Tuy nhiên ởđây cũng bắt buộc mỗi người phải ăn
thịt, cá, BBQ, chicken, v.v…. để cho có sức mạnh. Nếu ai từ chối không ăn thịt, cá,… thì phải đi ra ở nơi
khác. Vì vậy, mà Lão Niên cũng phải ăn thịt, cá. Vì vậy, mà Lão Niên cũng phải ăn thịt cá mỗi tuần chút ít,
tuân theo chỉ thị của Terrace Gardens Dinner Menu để được cư ngụ an toàn nơi đây để tu tâm dưỡng tánh tụng kinh niệm phật.

b) Về tập thể dục mỗi ngày để được Sống
Mạnh, Sống Khoẻ và Sống Lâu: Mỗi buổi sang, từ 5 giờ, phải tập thể dục để cho máu me chạy điều hoà
trong than thể mới được khoẻ mạnh. Tập dơ hai tay lên khỏi đầu, văng hai tay ra, thả hai tay xuống, đi bộ, đạp
xe đạp, hay xử dụng Treadmill (máy chạy bộ) chừng 30 phút, đoạn tắm rửa sạch sẽ. Về Dinh Dưỡng và tập thể
dục của Lão Niên Vo To nêu trên, không có gì khó khăn cả đối với mọi người, ai ai cũng có thể thực hành được.
c) Về Picnic Hè ngày 18 tháng 7 năm 2010
(Chủ Nhật) - từ 9 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều
tại Sigler Park, Westminster. Lão Niên Vo To rất làm tiếc không thể nào đến tham dự được. Lý do và vì
tuổi cao sức già yếu, phần không có phương tiện xê dịch xuống Nam Cali được. Mong có sự thông cảm. Chúc
cho tất cả Anh Chị Em con cháu tham dự Picnic, vui vẻ, sống gần gũi nhau, gắn bó nhau và phải thông cảm cho
nhau.
* * * Ngoài ra, Lão Niên Vo To cũng không thể đến Nam Cali để dự Buổi Họp
Mặ Hè Picnic 2010 vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 7 năm 2010 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Mile Square
Park, Fountain Valley, góc Edinger & Euclid của Gia Đình Hậu Nghĩa, Inc.. Mong sự thông cảm của Ban Chấp
Hành và Ban Tổ Chức Gia Đình Hậu Nghĩa.

***
Vấn đề hệ trọng Sinh Tử Luân Hồi – Ai ai cũng không
chạy khỏi tử thần. Hiện nay là đời Mạt Phát, đạo đức
suy đồi. Muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì phải tu.
Ai theo Đạo Phật thì phải nhất tâm “Niệm Lục Tự A
Di-Đà” khi đi, đứng, nằm, ngồi, liên tục không ngừng
nghỉ.
Và trước khi nhắm mắt lìa trần, hãy bình tĩnh niệm
liên tục tự. Phật xưa đã thệ “Nếu có chúng sanh
(nào) muốn về cõi đời ta, chí tâm tin ưa, dẫu chỉ mười
niệm, nếu không được sanh (ta) không thành Phật.
Còn ai không tu, cứ sống theo Lục Đạo Luân Hồi, thì
khi chết phải theo các đường về: người, Trời, A-TuLa.
Nga quỷ, súc sanh, địa ngục tùy theo hành động Thiện
Ác do mình tạo ra kihi còn ở trên trần gian đau khổ
này hay về quá khứ, để hưởng phước hay trả quả mà
thôi.

•
•

***
Tái Bút: Nếu có thể được, xin Ông Hội Trưởng vui
lòng cho Lão Niên Vo To biết:
Điện thoại của Bà Thiếp, quả phụ của cố Trung Tá Trọng.
Điện thoại của Bà Năm Quý, quả phụ của Ông Trần Văn Thử, cựu cố Hiệu Trưởng Trường Petus Ký

Xin có lời cám ơn trước Mến thương Ông Hội Trưởng nhiều Lão Niên Vo, To
(408) 946 - 0612

Cám ơn Lão Niên đã bỏ thời giờ viết một lá thư thật dài. Chắc chắn đồng hương Tây Ninh sẽ làm theo các lời
hướng dẫn của Lão Niên để thân thể được khoẻ mạnh và tâm thần được an lành. Ngoài ra cháu cũng cám ơn
Lão Niên đã yểm trợ 30 đô-la cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Có lẽ Lão Niên đã được sốđiện thoại của Bà
Thiếp, quả phụ của cố (Niên Trưởng) Trung Tá Đặng Văn Trọng và của bà Năm Quý, quả phụ của ông Trần
Văn Thử, cựu cố Hiệu Trưởng Trường Petrus Ký. [Hai người này là Dì 10 và Dì 5 của cháu].
4. Bác Trần Kim Anh (San Francisco, California)
September 13, 2010 8:11:22PM Kính gửi Ông Phạm Ngọc Lân Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội USA
Thưa Ông Hội Trưởng, Tôi là Trần Kim Anh đồng hương Tây Ninh nhưng hồi trước cư ngụở Gò Dầu Hạ, em
họ của Niên Trưởng Cựu Đại Tá Trần Ngọc Nguyên, Cựu Trung Tá Đặng Văn Trọng. Năm 2007 tôi có bài
viết “Chuyện Bây Giờ Mới Kể”, còn tiếp theo nữa nhưng 2 năm nay vì lý do sức khoẻ nên bây giờ tôi mới
viết tiếp và đã hoàn tất. Vậy bây giờ tôi có thể gởi bài để đăng vào Đặc San Xuân Tân Mão được không? Xin
ông Hội Trưởng vui lòng cho biết để tôi gửi bài qua Email. Trân Trọng Trần Kim Anh, SF Cali.
Trả lời, September 14, 2010 12:33 PM

Chúng cháu rất hoan nghênh bài viết của Bác. Bác có thể email bài viết về địa chỉ LanPham9@hotmail.com và
dtran55124@yahoo.com (Dũng Trần) Ghi chú: cháu kêu Ông Đặng Văn Trọng là Dượng 10, là chồng của Dì 10,
em ruột của Má cháu. Phạm Ngọc Lân, (714) 414 – 9215.
September 17, 2010 9:08PM Trả lời Lân Phạm, Thư của em gởi trả lời Bác lại qua Spam, nay check lại mới
thấy. Sorry nha! Nếu “Thấy Sang Bắt Quàng Làm Họ” thì em là con của người thứ Ba, bà thứ Bảy là vợ Ông
Nguyễn Hữu Đức (tên ở nhà là Đước) Trưởng Ty Thủy Lâm Tây Ninh. Ông Đức ở Gò Dầu (Anh họ của Bác), chị
Lê Thị Thiếp là vợ goá của cựu Trung Tá Đặng Văn Trọng, cũng là anh họ của Bác. Vậy là cũng “bà con bên
ông, bên bà” hoá ra cả họ là Đồng Hương Tây Ninh. Bác sẽđánh máy Bài Viết gởi về cho Ông Hội Trưởng
Phạm Ngọc Lân vài hôm nữa. Thân mến chúc Ông Hội Trưởng được khoẻ để phụng sự. Trần Kim Anh.
November 17, 2010 9:34PM Cậu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội USA Bác hứa chừng 2, 3 bữa sẽ gửi
bài xuống cho cậu, mà cái máy computer của Bác bị “đột quỵ” mất tiêu hết. Bác phải ráng nhớ mà đánh bài lại
bằng 2 ngón tay nên phải lâu quá! Cậu xem có đăng bài này được không thì đăng nghen, công lao của bà già bát
tuần đó. Thân mến chúc Cậu và Quý Đồng Hương Tây Ninh được vui mạnh. Trần Kim Anh.

Kính Bác Trần Kim Anh, Bài viết “Chuyện Bây Giờ Mới Kể” tập 2 đã được anh Dũng chọn đăng trong
quyển Đặc San năm nay 2011. Ngoài ra cháu cũng cám ơn Bác đã gửi chi phiếu 20 đô-la để yểm trợ cho Đặc
San Tây Ninh Xuân Tân Mão.
5. Đồng hương Huỷnh Hữu Phỉ (Pháp Quốc):
Cám ơn đồng hương Phỉđã gửi 40 Euros để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Chúng tôi sẽ gửi Đặc San Tây
Ninh Quê Tôi năm Tân Mão 2011 đến đồng hương ngay sau khi phát hành.
6. Đồng Hương Phạm Văn Vui – Khanh Viễn Phương:
Cám ơn đồng hương Vui đã điện thoại chúc Tết. Hy vọng đồng hương sắp xếp thời giờ bay qua Little SàiGòn để
gặp bà con bạn bè tại đây. Nhất là để gặp lại các bạn hiền tại Đạo Đức Học Đường và Trung học Lê Văn Trung
cũng như các bạn tại Gò Dầu như anh Sùng Lê, Chị Mế, Nguyễn Bá Tràng, Nguyễn Văn Mười, Tạ Thành Căng,
Tạ Thành Lăng, Nguyễn Văn Dữ, Đặng Văn Sơn, vân vân.
7. Đồng Hương Hoàng Lê (San Jose):
San Jose, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Gởi Anh Lân, Hoàng Lê gởi đến anh bài viết “Đường Về Quê Mẹ”,
anh cứ xem và điều chỉnh lại. Gửi theo đây money order 30 đô-la để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi
Xuân Tân Mão 2011. Nhờ anh đánh máy dùm và gởi qua Cậu Dũng. Khi nhận được anh nhớđiện thoại cho
biết. Cám ơn anh.

Cám ơn Hoàng Lê đã gửi bài viết và 30 đô-la để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Bài viết “Đường Về Quê
Mẹ” đã đánh máy và đã được anh Dũng chọn để đăng trong Đặc San Xuân Tân Mão năm 2011 này. Một lần
nữa xin thành thật cám ơn Hoàng Lê năm nào cũng yểm trợ và ủng hộĐặc San Tây Ninh.
Ngoài ra Hội cũng đã nhận thêm 20 đô-la Hoàng Lê gửi đến để phụ tiền cước phí gửi thùng sách (chỉ có 15 đôla thôi) cũng như các hình ảnh của gia đình Hoàng Lê để đăng kèm theo các bài viết. Thành thật cảm ơn Hoàng
Lê và gia đình, nhất là 2 cháu Phong và cháu Diễm Lê rất đẹp (có lẽ cháu Diễm Lê ở tuổi nhị thập niên tiền nhị
thập tam).
8. Trang Nguyễn (CA):
Cám ơn Trang đã đồng ý để cháu Nguyễn Cao Trang Thảo Katherine và các bạn trong đoàn vũ Lạc Hồng tham
gia “cống hiến” 2 màn vũ dân tộc trong chương trình văn nghệ Tiệc Tân Niên của Tây Ninh Đồng Hương Hội
năm nay.
9. Đồng hương Võ Lệ Thu – Đông Đan Sang (Tây Ninh - Việt Nam):
December 10, 2010, 8:54AM Anh Lân thương mến của chúng em,
Hai ngày nay, em xem lại tất cả các bài viết trong Đặc San Tây Ninh Quê Tôi, (năm Canh Dần 2010) em thấy
ngoài các chủ đề đã có, Ban Biên Tập nên có một mục nữa là truyện ngắn để đăng tất cả truyện ngắn gởi về.
Em rất thích viết truyện ngắn, cuối tháng này em sẽ gửi cho anh 1-2 truyện ngắn em mới viết.

Em đã đọc các bài biết trong Đặc San năm rồi, đa số là tâm sự của các “bậc tiền bối” về nỗi nhớ không
nguôi về quê cha đất tổ. Năm nay, anh Lân cho đăng một vài bài của em để có thêm sinh khí của “tuổi trẻ”
nhen anh Lân, hihi hihihi.
Hi Bé Tám, Cám ơn sựđóng góp của em cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi năm ngoái (2010) và năm nay
(2011). Nhất là bài Đình Phước Hội Suối Đá của em có tính cách “lịch sử” của quê hương tỉnh nhà nên được
bà con rất tán thưởng. Bài truyện ngắn của em đã được chọn đang trong Đặc San Tây Ninh Quê Tôi số này.
Bài Viết về “Cô Giáo Cũ” đã được anh Dũng chọn đăng trong Đặc San Liên Trường Tây Ninh-Hội Ngộ II
năm 2011 sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2011. Đặc San lúc nào cũng có truyện ngắn, nhất là
các truyện ngắn của Đào Anh Dũng, người phụ trách nồng cốt của 2 Đặc San Tây Ninh. Mong em sẽ tiếp tục
đóng góp bài vở cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi và Đặc San Liên Trường Tây Ninh. Anh hy vọng sẽ có dịp
về lại Tây Ninh, để tìm lại những nơi chốn kỷ niệm thời thơấu để gặp lại bà con cô bác tại quê nhà cũng như
thăm lại mồ mả ông bà cha mẹ. Nhất là mộ của Bà Ngoại và Má của anh. Thăm lại con sông Vàm Cỏ tức là
Sông Tây Ninh, nơi anh đã từng ngồi bên bờ câu cá và nhảy xuống “tắm sông” vào những ngày hè nóng bức.
Hay là em để dành tiền để bay qua Little SàiGòn thăm anh và các bà con ởđây.
10. Đồng Hương Nguyễn Huỳnh Hoa & Sầm Chí Thiện:

Thân chúc “ông Hội Trưởng Tây Ninh” và gia đình một mùa Giáng Sinh đầm ấm và 1 năm mới vạn sự như
ý. Christmas 2010 New Year 2011 Thiện & Huỳnh Hoa
TB: Nhờ Lân chuyển giúp Cheque ủng hộ Đặc San Xuân Tây Ninh. Cám ơn nhiều. Huỳnh Hoa.
Cám ơn Huỳnh Hoa đã gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh và năm mới cũng nhưđã gửi 50 đô-la ủng hộ Đặc
San Tây Ninh Quê Tôi. Có lẽ vì Anh Chị sẽ tham dự Hội Ngộ II của Liên Trường Tây Ninh nên không nghe
Anh Chị liên lạc để tham dự tiệc Tân Niên của Hội Tây Ninh. Sẽ gửi Đặc San Tây Ninh 2011 đến Anh Chị
ngay sau khi phát hành. Hẹn gặp lại Anh Chị. Lân.
11. Mai Nguyệt (Oceanside)
Cám ơn Mai Nguyệt đã liên lạc thông báo để “giữ 4 chỗ” cho 2 vợ chồng Mai Nguyệt và hai người bạn để tham
dự Buổi Họp Mặt Tân Niên Năm Tân Mão 2011 của Tây Ninh Đồng Hương Hội. Mong sẽ nhận được sựủng hộ
tiếp tục của Mai Nguyệt cho Hội Tây Ninh cũng như cho Liên Trường Tây Ninh.
12. Anh Chị đồng hương Đặng Huệ Hoa và Nguyễn Đăng Nam.
Cám ơn anh chịđã đến thật sớm để phụ giúp trong buổi họp mặt Tân Niên của Tây Ninh Đồng Hương Hội
năm Canh Dần 2010. Và cũng cám ơn anh trong nhiệm vụ là Trưởng Ban Tổ Chức, đã cho chúng tôi có dịp
tham dự ngày Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh năm 2010 do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà
Nẵng tổ chức. Việc làm của các anh chị thật là quý giá, để các người con dân nước Việt có dịp tỏ lòng tôn
kính và biết ơn đối với nhà yêu nước Phan Tây Hồ.

13. Quí T. Bùi (Quí Đỗ) – Long Beach.
Cám ơn Quí đã gửi thiệp Giáng Sinh và Năm Mới. Hình của cháu ngoại rất “cute”. Kim bây giờđang cư ngụ tại
Hồng Kông? Còn Đôn chừng nào lập gia đình. Hẹn gặp lại gia đình Quí.
14. Trịnh Văn Phúc - Trịnh Phúc Việt Toàn (tác giả bản nhạc Người Tình Tây Ninh)
Garden Grove, CA, August 10, 2010 Kính gởi Hội Đồng Hương Tây Ninh Thân gửi Anh Chị Lân,
Tôi rất tiếc đã không tham dự “Hè Đồng hương Tây Ninh 07-2010”, vì trùng vào ngày sinh nhật của tôi, nên
các con tôi đón lên San Jose chơi ít ngày. Là người làm việc tại Tây Ninh cũng khá lâu (1956 – 1962) nên tôi
rất quí mến đất thánh linh này và 2 đứa con sanh ở Tây Ninh, hiện đã trên 50 tuổi, và cùng ở Nam Cali từ
năm 1982 cho đến nay (các cháu vượt biên khi tôi còn bị cầm tù ở ngoài Bắc). Nhân dịp này, tôi xin được
đóng góp số tiền nhỏ 20 Mỹ kim cho Đặc San Tây Ninh cũng như tặng Hội gồm 2 bài hát “Người Tình Tây
Ninh” và “Người Con Gái An Lộc” trong tuyển tập “Ca Khúc Trịnh Phúc Việt Toàn” trích trong CD gồm 12
bài hát với tiếng hát của lứa tuổi hoàng hôn cuộc đời vừa được thu âm vào tháng 6 năm 2010, kỷ niệm sinh
nhật thứ 78 của tôi.

Chân thành kính chúc Hội Đồng Hương Tây Ninh luôn thăng tiến, Anh Chị Lân và gia đình dồi dào sức khoẻ.
Kính Chào, Trịnh Phúc Việt Toàn
Thành thật cám ơn anh đã đóng góp cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi cũng nhưđã gửi cho CD có tiếng hát hoàng
hôn của anh trong bản nhạc “Người Tình Tây Ninh”. Hy vọng anh hết bịnh cảm cúm để tham dự Tiệc Tân Niên
của Hội năm nay để bà con Tây Ninh có dịp diện kiến dung nhan và tiếng hát “live” của Tác Giả “Người Tình
Tây Ninh”. Vì chắc chắn rằng tiếng hát của chính Tác Giả bản nhạc Người Tình Tây Ninh sẽ vượt trội hẳn
tiếng hát của đồng hương Ngô Thiện Đức trình bày vào dịp Hội Ngộ Canh Dần năm 2010 và của Đỗ Hoàng
Nga trình bày vào dịp Hội Ngộ Liên Trường năm 2009.
Đã thêm tên và địa chỉ của anh vào danh sách đồng hương Tây Ninh.
15. Phan Khánh Vân (Fountain Valley)
Thành thật cám ơn anh đã gửi chi phiếu 20 đô-la để ủng hộ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Hẹn gặp anh chị trong
lần gặp mặt tới.
16. Phan Liên (Port Wayne, IN)
Cám ơn chị Liên đã gửi chi phiếu 20 đô-la yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Nếu có rảnh, anh chị nhớ sắp xếp
thời giờ để qua Cali hội ngộ cùng bà con trong dịp Hè hoặc dịp Xuân. Khi nào có dịp qua Little Sài Gòn xin liên
lạc để đón tiếp.
17. Trần Phước Hậu (Pittsburgh, PA)
Cám ơn bác Hậu đã gửi chi phiếu 30 đô-la để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Ước mong được gặp bác tại
Little Sài Gòn, Nam California. Khi nào có dịp qua đây, nhớ liên lạc trước đế đón tiếp.
18. Lê Việt Mai Yên (Nhơn) [Garden Grove]
Cám ơn anh đã sáng tác và trình bày bản vọng cổ về Tây Ninh trong dịp Hội Ngộ Tân Niên Tân Mão năm 2011.
Hẹp gặp lại anh, người bạn tôi quen cách nay đã 48 năm.
19. Nguyễn Trọng Đoàn [Chicago, Illinois]
Cám ơn anh đã điện thoại hỏi thăm. Nếu anh không về thăm bà con Tây Ninh ở Cali kỳ Hội Ngộ này thì tôi sẽ
gửi cho anh vài quyển Đặc San Tây Ninh Quê Tôi Tân Mão 2011 đến địa chỉ của anh sau ngày phát hành, 6
tháng 3 năm 2011.
20. Lạc Nguyễn [Thornton, CO]

Corado December 04, 2010 Anh Lân, Tôi gửi chi phiếu 50 đô-la yểm trợ cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi và
bài Hồi Ức, anh xem nếu không được thì xé bỏ không sao đâu. Lạc Nguyễn
Kính gửi chị Lạc, Bài “Hồi Ức” của Chị, em đã đánh máy gửi cho anh Dũng và đã được chọn đăng trong Đặc
San Tây Ninh Quê Tôi năm nay 2011.

Cám ơn chịđã yểm trợ cho Hội và Đặc San. Mong được gặp chị tại các cuộc Hội Ngộ của Hội Tây Ninh và
Liên Trường Tây Ninh, khi nào có dịp về Little Sài Gòn Nam California xin Chị liên lạc để được tiếp đón.

21. Phạm Kim Đỉnh/Nguyễn thị Thuỳ Dương/Tây Ninh Đồng Hương Hội Úc Đại Lợi
Thân gửi anh Đỉnh, Đã nhận được chi phiếu 100 đô-la do MC Thùy Dương gửi đến. Thành thật cám ơn anh Đỉnh
và Tây Ninh Đồng Hương Hội Úc Châu đã có lòng yểm trợ Tây Ninh Đồng Hương Hội Hoa Kỳ. Hôm tiệc gây
quỹ của “đồng hương” Đỗ Tân Khoa (sanh quán tại Tây Ninh) ứng cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố
Westminster, Orange County, California, tôi có nhớ là MC Thuỳ Dương có phát biểu là “ba” của Thuỳ Dương là
Hội Trưởng Hội Đồng Hương Tây Ninh ở Úc Châu, nên Anh Chị cựu Hội Trưởng Nguyễn Lý Sáng, anh chị
Phạm Ngọc Lân, đương kim Hội Trưởng và anh Ngô Thiện Đức, Hội Trưởng Tương Lai của Tây Ninh Đồng
Hương Hội-Hoa Kỳ có dự buổi gây quỹ hôm ấy cảm thấy rất gần gũi và ấm lòng.
22. Lê Tấn Bửu/Hồng Thanh Hương
Cám ơn ông rể Tây Ninh, là chủ tiệm bánh mì Phát Đạt và tiệm phở Phát Đạt ở chợ Tây Ninh đã liên lạc thăm
hỏi bà con Tây Ninh. Chắc có lẽ anh đã liên lạc được với ông bạn Phạm Văn Mới (bạn của Ông Mâng). Khi nào
người con anh là Bác Sĩ Quân Y của trở về Hoa Kỳ thì dẫn cháu đến Little SàiGòn thăm bà con Tây Ninh cho
biết.
23. Nguyễn Ngọc Sơn [San Jose, California]
Đã nhận được chi phiếu 20 đô-la của anh gửi yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Gửi lời thăm anh và chị Tuyết
Nga. Hy vọng anh chị có dịp xuống miền Nam Cali để thăm bà con ởđây. Đi xe đò Hoàng rất nhanh và tiện lợi.
24. Phan Nhật Nam [Little SàiGòn]

December 20, 2010 1:15PM Kính gửi anh Phan Nhật Nam, Kính mời anh sắp xếp thời giờ để tham dự buổi
tiệc Tân Niên 2011 của Tây Ninh Đồng Hương Hội sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng 3 năm 2011
tại nhà hàng Paracel Seafood vào lúc 10 giờ sang. Sẽ có rất nhiều chiến hữu đã từng làm việc ở Tây Ninh bao
gồm cả Phan Tấn Ngưu, v.v. tham dự. Kính nhờ anh viết cho một bài về Tây Ninh, về quê hương của bà xã
anh, về các kỷ niệm trong khi anh đi hành quân ở Tây Ninh ghé quán Hủ Tiếu Thanh Bình.. hoặc về bất cứ đề
tài gì để đăng vào Đặc San Tây Ninh Quê Tôi năm 2011 sẽ được phát hành đúng vào ngày Tiệc Tân Niên.
(Em đã trao cho anh một quyển Đặc San Tây Ninh 2010).
Trả lời email December 20, 2010 6:53 PM
Từđây đến đó còn 3 tháng, bao nhiêu chuyện còn xảy ra. Tuy nhiên, Phan Nhật Nam đã ghi xuống để đến
ngày đó nếu còn ởđây sẽ tới với các bạn Tây Ninh. Thân, Nam.
Đã cận ngày rồi mà chưa nhận được tin tức của anh. Hy vọng gặp anh tại Tiệc Họp Mặt Tân Niên.
25. Lê Hoàng Tâm [Mira Loma, California]
Cám ơn anh Tâm đã gửi 20 đô-la yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Khi nào anh chị có dịp xuống Little Sài
Gòn thì điện thoại cho biết để hẹn gặp mặt.
26. Trần Anh Tôn [Woodbury, MN]
Cám ơn anh Tôn đã gửi 50 đô-la yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Hy vọng gặp anh tại Little Sàigòn. Sẽ gửi
ngay cho anh quyển Đặc San mới năm 2011 khi phát hành ngày 6 tháng 3 năm 2011.
27. Lợi Huỳnh – Hollywood Nails [Lexington, KY)
Cám ơn anh Lợi đã gởi chi phiếu 50 đô-la để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Chúc anh và chị Hương làm ăn
phát đạt trong năm mới. Sẽ gửi quyển Đặc San Tây Ninh đến anh chị ngay sau khi phát hành ngày 6 tháng 3 năm
2011.
28. Phạm Thị Huỳnh Anh [Berkeley, California]
Cám ơn chị Anh đã gửi chi phiếu 50 đô-la để yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Khi nào có dịp ghé thủđô Việt
Nam Hải Ngoại Little Sài Gòn, xin chị cho biết để tiếp đón.
29. Trần Văn Mừng [PA]

Cám ơn bạn đã gửi chi phiếu 50 đô-la yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi. Nhớ sắp xếp công việc để ghé miền
Nam California để có dịp gặp nhau để kể cho nhau nghe về các kỷ niệm thời học sinh của chúng ta ở Ngã Tư
và thời anh chạy xe Jeep “cua” bà xã anh sau khi tốt nghiệp trường lính.

30. Bùi Tuyết Nhung [Rancho Cordova, California] July 19, 2010 3:45 PM Hi cháu Tuyết Nhung Chú đã
nhận được ngân phiếu bốn mươi đô ($40.00 usd) yểm trợ Đặc San Tây Ninh Quê Tôi của cháu gửi. Ngoài ra
cháu còn viết vài dòng khích lệ Hội Đồng Hương: “Mong Tây Ninh Đồng Hương Hội được tồn tại để những
người dân Tây Ninh có được sự liên lạc với nhau, chia sẻ quá khứ vui buồn và cho con cháu ngày nay hiểu được
nguồn cội của mình.” Thay mặt Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Tây Ninh và Ban Đặc San Tây Ninh, chú
thành thật cám ơn cháu. Chú chưa có dịp để trả lời điện thư (email) ngày 6 tháng 6 năm 2010 của cháu thì lại
nhận được tiếp thêm hai (2) điện thư (email) và một thư viết tay của cháu. Chú thành thật xin lỗi cháu. Cháu nói
khi còn học lớp 12 ở trường Trung Học Hòa Thành cháu rất giỏi Việt Văn. Nhưng sau đó hơn 20 năm cháu
không có dịp xử dụng tiếng Việt nên Tiếng Việt của cháu đã ngưng đọng tại đó. Nhưng qua các lá thư của cháu,
chú thấy “văn chương” của cháu hay lắm. Cháu đã hứa viết bài cho Đặc San Tây Ninh Quê Tôi thì bây giờ bắt
đầu viết là được rồi. Theo thông lệ cuối tháng 11 là “khoá sổ” nhận bài cho Đặc San (nhưng có thể “vu-vi”).
Cháu nói năm tới (2011) cháu sẽ xuống Little SàiGòn để dự tiệc Tân Niên cùng các đồng hương. Nhớ mời Ba đi
chung. Tất cả các bà con đã từng làm việc hoặc quen biết với Ba cháu đều mong muốn được gặp lại Ba cháu.
Thông thường Tiệc Tân Niên của Hội Tây Ninh được tổ chức khoảng 2-3 tuần sau Tết Nguyên Đán. Nhưng ngay
giờ phút này chú chưa đặt chỗ tại nhà hàng. Trong tuần tới chú sẽ cố gắng đặt chỗ và sẽ thông báo ngày giờ đến
cháu cũng như các bà con ở xa để bà con có đủ thời gian sắp xếp công việc và gia đình để đến họp mặt mừng
Xuân. Chắc cháu đã nhận được thư mời của chú qua email: Chú Nhật này 18 tháng 7 năm 2010, Hội Tây Ninh sẽ
tổ chức họp mặt hè Picnic. Do đó chú cũng hơi bận rộn trong việc tổ chức. Nếu cháu “có rảnh” ghé xuống đây dự
picnic với bà con. Chú kể sơ dưới đây thức ăn và các tiết mục của buổi họp mặt Picnic năm nay để cháu thưởng
thức:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BBQ - sườn bò Đại Hàn & cánh gà & đùi gà
Kim Chi & sà lách trộn
Bắp trái nướng & luộc
Cơm chiên Dương Châu
Mì xào thập cẩm
Chả giò (home made)
Bánh mì baguette
Thức ăn chay (canh chua + bún & cơm chiên & chả giò + nước nắm)\
Xôi Ba Màu
Xương xa
Dưa hấu & Dưa gan (melon)
Cam
Nước trái cây
Xem hình ảnh của picnic 2009 & Tiệc Tân Niên 2010
Tham gia các trò chơi lành mạnh
Chụp hình lưu niệm
Thăm hỏi nhau – Bà con ai đi, ai còn ở lại –

và hàng huyên tâm sự…. Hẹn gặp lại cháu. Kính gửi lời thăm gia đình Ba cháu và gia đình cháu. Chú Phạm
Ngọc Lân
July 21, 2010 9:24PM Thưa Chú, Cháu rất cảm động khi đọc thư của chú và
những lời động viên của chú. Cháu có viết một đoạn văn thử và đã gởi cho anh
Dũng để anh đọc qua. Cháu cũng nhận được thư trả lời của anh Dũng với
những lời động viên và cháu sẽ bắt đầu viết. Anh Dũng bảo rằng sẽ giúp cháu
sửa chữa.... Chắc chú đã lâu lắm không gặp Ba, sẵn trong laptop của cháu có
vài hình ảnh của gia đình cháu lúc đám cưới của một đứa cháu trai nên cháu
gởi cho chú xem. Hình ảnh không đầy đủ lắm nhưng có hình Ba và Mẹ cháu
cùng đầy đủ anh chị em (tuy là không cùng chung một tấm hình). Gia đình cháu
có 5 anh em: Yến Tuyết, Tuyết Sương, Tuyết Vân, Đức Dũng và cháu. Có một
hình có anh Dũng và cháu và có một hình có Mẹ cháu cùng 4 chị em gái cùng
Thảo (cũng ở Tây Ninh) là vợ anh Dũng cháu. Weekend rồi chú Hùm (Bác Sĩ
Hùm) có lên thăm Ba cháu, có chở Ba cháu di thăm chú phó tỉnh trưởng Vũ ở
San Jose. Sau đó chú Vũ lại xuống Sacramento họp mặt nữa với chú Hùm và
Ba cháu. Cháu không gặp được mấy chú vì Saturday cháu tham dự cuộc đua
Trithalon truyền thống của Sacramento gọi la Eppie’s Great Race. Cháu chạy
đua xe đạp 12.5mile. Cháu Tuyết Nhung.

Đồng
thân phụ
cựu Đại Tá
Ninh)

hương Tuyết Nhung và
mẫu (ÔB Bùi Đức Tài,
Tỉnh Trưởng Tây

December
10, 2010 11:59 AM
Thưa chú
Lân và anh Dũng,
Cháu gởi
đoạn văn (as attached)
này để chú
và anh Dũng đọc cho
vui, tất cả
đều là sự thật mà cháu
nhớ
được......cháu không
tập trung
viết được vì việc làm
bận rộn
quá và vì 2 đứa
nhỏ....nên
cháu viết lúc nào có
thể viết và viết những gì có thể nhớ.....chủ đề cháu thật sự muốn viết là về căn nhà đầu tiên ở Tây Ninh nhưng rồi
tư tưởng và tìm ức lại lẫn lộn mọi nơi, cháu không biết làm thế nào và cũng không thể có thì giờ để có thể sửa
đổi cấu trúc của đoạn văn để làm cho nó tốt hơn được.....cháu phải đọc thêm tiếng Việt nhiều hơn nữa thì cháu
nghĩ mới có thể viết tiến bộ hơn......có lẽ cháu sẽ cố gắng hơn vào năm sau còn năm nay thì cháu chỉ xin ý kiến
của anh Dũng và của chú nếu chú và anh có thời gian. Cháu muốn cách hành văn của bài viết này có vẻ như là
của một cô bé viết nên viết như thế vì đây là tiềm ức.

Năm nay thì khoản thời gian nào thì có lễ họp mặt, xin chú cho cháu biết. Cháu Tuyết Nhung
December 12, 2010 4:08:55 PM Nhung mến, Bài hồi ức Nhung viết có nhiều chi tiết khá hay, Đừng có nản
lòng. Nguyên tắc viết là mình nghĩ sao viết vậy, rồi sau đó sửa lại. You write with your heart, then you revise
with your head. Chỉ cần ngắt ra từng đoạn, sắp xếp các ý tứ cho phù hợp với chủ đề, trau chuốt câu văn, thêm
thắt vài chi tiết về không gian (tả cảnh một chút) là đẹp ngay. Nhung có thể viết bài này thành 2 bài, một bài
về ngôi nhà TN (cho đặc san TNQT) và một về trường học (cho đặc san Liên trường Hội ngộ II). Have a nice
weekend. Dũng
TB: Hội có nhận được 50 đô-la ủng hộ Đặc San Tây Ninh của Ba (Bùi Đức Tài)
31. Nguyễn Văn Ân (Seabrook, MD)
June 17, 2010 Kính thưa Ban Đại Diện Hội Liên Trường Tây Ninh, Chúng tôi có nhận được Đặc San Xuân
của Hội, xin thành thật cám ơn quý vịđã cố gắng thực hiện công tác này. Chúng tôi xin đóng góp ít tài chánh
để quí vị thực hiện Đặc San kỳ tới. Xin kính chào. Nguyễn Văn Ân.
Cám ơn anh Ân yểm trợ 30 đô-la cho Hội. Hy vọng gặp được anh tại Little SàiGòn, Nam California.

32. Trần Kiêu Bạc (Sacramento, CA)
Cám ơn bạn đã góp mặt với TNQT-2010. Xin cáo lỗi đã đánh máy sai tên của bạn trong trang Mục
Lục/TNQT-2010. Mong nhận được sáng tác mới của bạn. TNQT.

San Diego,
California:
Chúng
tôi
nhận được tin
buồn: đồng
hương Trần
Quang Sang,
sanh
năm
1963, thất lộc
ngày 21 tháng
7, 2010 tại
San
Diego,
California.
Đồng hương Trần Quang Sang là con của đồng hương Trần Quang Sơn, cựu Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu
Đoàn 304 Tây Ninh.
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của đồng hương Trần Quang Sang được an nhàn nơi cõi Vĩnh Hằng.
Thành kính phân ưu.
TNĐHH-USA

Wichita, Kansas: Một đồng
hình ảnh buổi lễ khánh thành
30 tháng 10, 2010. Kính xin chia
mừng đồng hương Tây Ninh tại
khang trang, có nơi trang nghiêm

hương Tây Ninh cung cấp cho chúng tôi
Thánh Thất Cao Đài Wichita vào ngày
sẻ cùng quí đồng hương. Kính chúc
Wichita đã xây cất được một thánh thất
thờ phượng Đức Chí Tôn.
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Ban
Điều
Hành
Tây
Ninh
Đồng
Hương Hội –
USA
chân
thành cảm ơn
quý
đồng
hương và thân
hữu đã gửi
hiện kim ủng
hộ hoạt động
của hội cùng
việc in ấn, phát
hành
quyển
đặc san này.

DANH SÁCH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG &
THÂN HỮU ĐÓNG GÓP YỂM TRỢ
HỘI/ĐẶC SAN NHÂN NGÀY HỌP MẶT
TÂN NIÊN 2010. TÂY NINH ĐỒNG
HƯƠNG HỘI – HOA KỲ

Ghi Chú: Quý đồng hương và thân hữu đã
đóng tiền tham dự buỗi tiệc $30/người không
có ghi trong danh sách này.

DANH SÁCH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ
THÂN HỮU ĐÓNG GÓP YỂM TRỢ NHÂN
NGÀY PICNIC HÈ 2010 - TÂY NINH
ĐỒNG HƯƠNG HỘI-HOA KỲ
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DANH SÁCH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ
THÂN HỮU ĐÓNG GÓP YỀM TRỢ
HỘI/ĐẶC SAN GỬI "LAI RAI" QUA BƯU
ĐIỆN HOẶC ĐƯA TẬN TAY

Hiện kim ủng hộ nhận
sau ngày “khóa sổ” sẽ được liệt kê trong quyển
đặc san năm 2012.

THÔNG BÁO
Hội Ngộ II – Liên Trường Tây
Ninh
Kính thưa quí ân sư, quí phụ huynh, cùng toàn thể các bạn cựu nam nữ sinh liên trường Tây Ninh,
Thắm thoát hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên chúng ta họp mặt liên trường tại miền
Nam California.
Dư âm còn đó, ấm áp; kỷ niệm còn đây, tràn đầy. Chúng tôi chắc chắn trong lòng quí vị và các
bạn vẫn mong mỏi sẽ có ngày tái ngộ, để hàn huyên cho phỉ tình tôn sư trọng đạo luôn âm ỉ trong tâm
hồn, cũng như tình đồng môn thân ái khó phai hay tình đồng hương khắn khít, tất cả cùng chung nhiệt
quyết đối với nền giáo dục tỉnh nhà và tương lai thế hệ trẻ.
Ban Vận Động Hội Ngộ II, Liên Trường Tây Ninh chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh thông báo cùng
toàn thể quí vị Hội Ngộ II sẽ được long trọng tổ chức vào ngày 16 tháng 7, năm 2011 tại nhà hàng
PARACEL, Westminster, California.
Kiểm điểm lại quá khứ, chúng tôi nhận thấy như bao sinh hoạt thực hiện lần đầu tiên, ban tổ chức
đã tạo được nhiều ưu điểm đồng thời cũng đã phạm một số khuyết điểm, Đó hẳn là điều tất nhiên vì
chúng ta ai cũng biết lời tiền nhân giáo huấn: “Nhân vô thập toàn.”

Do đó, chúng tôi nguyện phát huy ưu điểm, đồng thời khắc phục khuyết điểm trong tận khả năng
để đáp ứng mục đích duy nhất mà ban tổ chức chúng tôi theo đuổi, đó là tạo niềm vui hội ngộ ngày
thêm hoàn chỉnh.
Trong ý nguyện chân thành ấy, chúng tôi mong mỏi toàn thể quí vị tiếp tay, tiếp sức hầu buổi hội
ngộ II đạt kết quả tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng hy vọng quí vị hưởng ứng đóng góp vài vở (hồi ký, thơ,
văn, truyện ngắn, truyện cười ...) để chúng ta có quyển đặc san II phong phú, dồi dào sắc thái Liên
Trường Tây Ninh hơn.
Kính chúc toàn thể quí vị và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Rất mong gặp quí
vị vào ngày hội ngộ 16 tháng 7, 2011 tại địa điểm cũ, nhà hàng PARACEL, Westminster, California.
Thân ái kính chào. Ban Vận Động Hội Ngộ II, Liên Trường Tây Ninh

Địa chỉ liên lạc: Lê Kim Thao
3907 Manhattan Beach blvd Lawndale, CA 90260.
Phone: 310-371-9619 Email: Nguyễn Lý Sáng hay Trần Anh Dũng
dstnqt@yahoo.com

LÂN & ASSOCIATES
GEOTECHNICAL

INTERNATIONAL

Civil . Structural . Geotechnical
Survey
13139 Harbor Boulevard, Garden Grove,
– 9215; Fax (714) 537 – 7974, email

Engineering & Topographic
California 92843, Tel. (714) 414
lanpham9@hotmail.com

Ngày em 20 tuổi, đang thực tập đo địa hình
viên trường Cao Đẳng Công Chánh, Trung
Thọ, Sài Gòn Việt Nam.

(topographic survey) tại khuôn
Tâm Quốc Gia KỹThuật, Phú

•
LÀM SOIL REPORTS
Khoang đất ĐỂ XÂY BUILDINGS
MỚI HOẶC XÂY THÊM
PHÒNG
để thử nghiệm (soil tests) và để đổ cừ bê tông (concrete caissons)
•
ĐO ĐẠT PROPERTY
LINES
•
VẼ GRADING PLAN
•
PHÂN LÔ-SUBDIVISION
•
LẤP HỒ BƠI
•
TÍNH STRUCTURAL DESIGN
•
COMPACTION REPORTS
•
INSPECTIONS: FOOTING EXCAVATIONS – EPOXY/HOLDOWNS – ETC.
Xin gọi Phạm Ngọc Lân, Owner, Chief Engineer. Registered Civil Engineer/Land Surveyor từ năm 1978 Registered Geotechnical /Soil
Engineer từ năm 1987 Licensed Real Estate Broker từ năm 1979 Licensed Tax Preparer từ năm 1979
Nhiều kinh nghiệm và đầy “Uy Tín” với các Cities, Counties và các cơ quan chính quyền khác, cũng như đối với và các nhà thầu xây cất.

GIÁ CẢĐỒNG HƯƠNG NHẸ NHÀNG

Phòng mạch Bác sĩ Châm Cứu Đông Y Dược Phòng
Bác sĩ THƯỢNG HẢI, Ph. D., C. A., O.M.D.
9041 Trask Ave., Ste. B, Garden Grove, CA 92844
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