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THƠ VĂN SÁNG TÁC 
 
 
 
HUY TƯỞNG 
 
 
NGHE XANH, 
 
Xin cho cô biệt nơi này 
Đêm loang bóng quạnh 
                           ngày vây khốn hình 
Gió rêu ố lậm tràng kinh 
Cỏ hoa thầm thỉ 
                     chim inh mạch rừng... 
Nghe xanh lên lá 
                           ngập ngừng ! 
 
 
GIÓ TRỘM VÀO NHÀ, 
 
Đêm qua gió trộm vào nhà 
Lấy đi giấc mộng ta bà ngày xuân 
Lấy luôn cả nét thanh tân 
Xô tôi quạnh quẽ tử phần tối tăm 
Xô tôi về chỗ tôi nằm. 
 
 
THƯ GỬI MẸ, 
 
...Những ngày lội suối băng đèo 
Con thơ như chiếc còng đeo bên mình 
Mẹ đi mất bóng tan hình 
Bán thân cho đất thác ghềnh cheo leo 
Sợ gì cọp báo hùm beo 
Chỉ mong dứt được cái nghèo lấm lưng... 

 
 

THƠ VĂN SÁNG TÁC 
 
 
 
HUY TƯỞNG 
 
 
NGHE XANH, 
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Đêm loang bóng quạnh 
                           ngày vây khốn hình 
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Chỉ mong dứt được cái nghèo lấm lưng... 
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Một thời giặc giã núi rừng 
Chết đi sống lại đã từng can qua 
Những cơn sốt bỏng thịt da 
Chúng con èo uột như cà dầm tương 
Tuổi thơ chưa chớm đã hường 
Mẹ ơi thế cuộc khôn lường xiết bao ! 
 
Bây giờ tan tác bể dâu 
Chúng con đứa mất đứa đầu thai xong 
Đứa ngồi bằn bặt nhà không 
Vách im bóng Mẹ còn hằn cơn đau ! 
 
Góc trời ngơ ngác gọi nhau 
Lời cay nghiệt đẫm một màu âm hư ! 
Mẹ ơi ! ước có một từ(...) 
(Chúng con khắc cốt cho dù thịt tan !) 
 
 
THẮP NGỌN ĐÈN RIÊNG, 
 
Bạn nhanh tay chuyển vạn lời 
Khiến tôi có lúc đứng ngồi không yên 
-Từ giận dữ đến bình yên, 
Tôi giờ thắp ngọn đèn riêng trong lòng. 
Còn gì đâu nữa,  
mà mong ?! 
 
ĐỢI KHUYA 
HỚP NGỤM TRĂNG TÀN, 
 
Chậm thôi, 
ta bước lên đồi 
Cỏ cây sẽ có những lời lẽ riêng 
Kể gì chim chóc huyên thuyên 
Mà xao động cái tâm yên bình, và... 
Đợi khuya 
            hớp ngụm trăng tà. 
 

 
Một thời giặc giã núi rừng 
Chết đi sống lại đã từng can qua 
Những cơn sốt bỏng thịt da 
Chúng con èo uột như cà dầm tương 
Tuổi thơ chưa chớm đã hường 
Mẹ ơi thế cuộc khôn lường xiết bao ! 
 
Bây giờ tan tác bể dâu 
Chúng con đứa mất đứa đầu thai xong 
Đứa ngồi bằn bặt nhà không 
Vách im bóng Mẹ còn hằn cơn đau ! 
 
Góc trời ngơ ngác gọi nhau 
Lời cay nghiệt đẫm một màu âm hư ! 
Mẹ ơi ! ước có một từ(...) 
(Chúng con khắc cốt cho dù thịt tan !) 
 
 
THẮP NGỌN ĐÈN RIÊNG, 
 
Bạn nhanh tay chuyển vạn lời 
Khiến tôi có lúc đứng ngồi không yên 
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Tôi giờ thắp ngọn đèn riêng trong lòng. 
Còn gì đâu nữa,  
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Chậm thôi, 
ta bước lên đồi 
Cỏ cây sẽ có những lời lẽ riêng 
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MẮT NGƯỜI LỤC LĂNG, 
 
Chốn im lặng ấy âm lời 
Gửi riêng gió độc mắt người lục lăng 
Cuộc hiềm oán ấy, 
có chăng (?) 
Những hư huyễn chết thuở rằm chưa xanh ! 
Lối về 
vọng tiếng vô thanh. 
 
 
ẤP A ẤP ÚNG, 
 
Bài thơ khúc khắc điệu đàng 
Các anh tìm kiếm muôn ngàn lối đi 
Tôi ngồi ngẫm ngợi, 
đôi khi 
Viết thô ráp cũng đã bi thiết rồi. 
Ấp a ấp úng 
là Lời . 
 
 
NHỊP CẦU SÁU TÁM, 
 
Bước cho hết mấy nhịp cầu 
Câu thơ sáu tám. chuyến tàu cuối chăng (?) 
Cuộc đời lỡ mất thăng bằng 
Thì xin vịn nhịp u trầm mà ca 
Mai về xô bóng tan hoa 
Đi heo hút ánh trăng tà lạnh căm... 
Đôi lời 
gửi lại xa xăm. 
 
 
 
 
 
 

 
MẮT NGƯỜI LỤC LĂNG, 
 
Chốn im lặng ấy âm lời 
Gửi riêng gió độc mắt người lục lăng 
Cuộc hiềm oán ấy, 
có chăng (?) 
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Bài thơ khúc khắc điệu đàng 
Các anh tìm kiếm muôn ngàn lối đi 
Tôi ngồi ngẫm ngợi, 
đôi khi 
Viết thô ráp cũng đã bi thiết rồi. 
Ấp a ấp úng 
là Lời . 
 
 
NHỊP CẦU SÁU TÁM, 
 
Bước cho hết mấy nhịp cầu 
Câu thơ sáu tám. chuyến tàu cuối chăng (?) 
Cuộc đời lỡ mất thăng bằng 
Thì xin vịn nhịp u trầm mà ca 
Mai về xô bóng tan hoa 
Đi heo hút ánh trăng tà lạnh căm... 
Đôi lời 
gửi lại xa xăm. 
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Viêm Tịnh 
 
 
BẢN THẢO TRÊN NHỮNG TỜ LỊCH CŨ 
  

 
        phác thảo Thân Trọng Minh 
 

*tôi đã xuống tận bờ sông cội nguồn 
úp mặt vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết 
hướng biển đông hồng một màu phù sa cuồng nộ 
những đợt sóng trào dâng lời ai oán 
nhổ bậc hàng chông thiết mộc cắm sâu dưới tầng thời gian 
chẳng còn vọng một lời quá khứ. 
  
*tôi đã đi qua nhiều con đường 
những con đường xuyên qua xóm, 
qua làng cũ kỹ trên từng mảng rêu úa màu, già nua 
đất đá lặng im, lặng im đến ngạt thở 
bởi thời gian chồng lớp lên những điều không tưởng là còn 
tồn tại 
mọi người điều biết 
đó là sự đồng lõa của tâm hồn yếu đuối 
tự ru ngủ bằng lời dối trá của nhau. 
  
*tôi đã đứng nơi cuối một bước chân 

 
 
Viêm Tịnh 
 
 
BẢN THẢO TRÊN NHỮNG TỜ LỊCH CŨ 
  

 
        phác thảo Thân Trọng Minh 
 

*tôi đã xuống tận bờ sông cội nguồn 
úp mặt vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết 
hướng biển đông hồng một màu phù sa cuồng nộ 
những đợt sóng trào dâng lời ai oán 
nhổ bậc hàng chông thiết mộc cắm sâu dưới tầng thời gian 
chẳng còn vọng một lời quá khứ. 
  
*tôi đã đi qua nhiều con đường 
những con đường xuyên qua xóm, 
qua làng cũ kỹ trên từng mảng rêu úa màu, già nua 
đất đá lặng im, lặng im đến ngạt thở 
bởi thời gian chồng lớp lên những điều không tưởng là còn 
tồn tại 
mọi người điều biết 
đó là sự đồng lõa của tâm hồn yếu đuối 
tự ru ngủ bằng lời dối trá của nhau. 
  
*tôi đã đứng nơi cuối một bước chân 
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tự nhủ rằng đây không phải là chốn cùng trời cuối đất 
sẽ còn cho những tầm mắt trong veo nhìn xuyên suốt chốn 
hân hoan 
để thấy lòng nhẹ tênh 
vì ngày hôm sau thức dậy vẫn nhìn những con cò trắng bước 
ung dung 
trên luống cày dang dở 
của người nông dân vội về theo tiếng gọi yêu thương 
đang tựa cửa buổi chiều tàn. 
  
*tôi đã rời xa những ngày đứng trong lằn ranh tuyệt vọng 
thử sống lại chính mình, thả rơi khuôn mặt đất sét 
trong căn phòng khô lạnh chốn quê nhà 
vẽ ra những cõi người đi về thong thả với tình yêu 
đi về không kể ngày hay đêm 
với bước chân vui của một con người đích thực. 
  
*tôi đã… 
  
VIÊM TỊNH 
Tuy Hòa tháng 1/15. 
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thử sống lại chính mình, thả rơi khuôn mặt đất sét 
trong căn phòng khô lạnh chốn quê nhà 
vẽ ra những cõi người đi về thong thả với tình yêu 
đi về không kể ngày hay đêm 
với bước chân vui của một con người đích thực. 
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VIÊM TỊNH 
Tuy Hòa tháng 1/15. 
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DUYÊN 
Lấp lánh, tinh cầu... 
 

 
  
 
 
Ngoài kia, trăng lại treo, cao lơ lửng... 
bầu trời trong... 

đêm nay,  
những ánh đèn từ phi cơ, 
lấp lánh. đẹp. như những tinh cầu nhỏ,  
của Hoàng tử bé* 
 
Mong gì đây,  
Việtnam, 
tinh cầu nhỏ? 
có còn giữ, chút mộng mơ tôi, 
ngày đó? 
Để mỗi lần trở về, 
không buồn  bã,  
như hôm nay... 
  
qua cửa kính, kìa những tinh cầu. 
mộng ảo. 
như, 
những hạt đá ngọc nhiều mầu,  
tôi tìm được ... 
lần dừng chân,  

 
 
DUYÊN 
Lấp lánh, tinh cầu... 
 

 
  
 
 
Ngoài kia, trăng lại treo, cao lơ lửng... 
bầu trời trong... 

đêm nay,  
những ánh đèn từ phi cơ, 
lấp lánh. đẹp. như những tinh cầu nhỏ,  
của Hoàng tử bé* 
 
Mong gì đây,  
Việtnam, 
tinh cầu nhỏ? 
có còn giữ, chút mộng mơ tôi, 
ngày đó? 
Để mỗi lần trở về, 
không buồn  bã,  
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tôi tìm được ... 
lần dừng chân,  
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bên phố thị Việtnam, 
đã được kết thành chuỗi đeo "hy vọng" 
  
chuỗi cho sức khỏe, 
chuỗi cầu an gia đình, 
cho may mắn,  
chuỗi "thoát tai ương" 
Lại có, 
những chuỗi "ước mơ",  

ước gì được nấy! 

bán bên chùa,  
30.000 đồng/một chuỗi... 
  
Nhưng sao, 
Trên hè phố, đông người... 
có những cụ già, nón lá, te tua. 
hàng ngày, qua lại,  
bán hy vọng, cho từng người ... 
tấm vé số, rời... 

đã bốn mươi năm? 
  
Cụ ơi,  
Sao chưa thỉnh cho mình,  
chuỗi  "ước gì được nấy", 
chỉ hơn một đồng dollar Mỹ? 
  
Sao lặn lội hoài... 
đi bán những ước mơ? 
 
Duyên 
Ghi lại trong chuyến bay đêm, về từ VN. 
January 7, 2015. 
 
 * Hoàng tử bé, Le Petit Prince của Antoine de Saint-
Exupéry, bản dịch của Bùi Giáng 
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chỉ hơn một đồng dollar Mỹ? 
  
Sao lặn lội hoài... 
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TRĂNG  KHUYẾT 
                                   Thơ Lê Văn Trung 
                                   (Gửi một người đã khuất) 
 
Con trăng khuyết con trăng tròn mấy bận 
Nước triều lên nước triều xuống bao lần 
Em xuôi ngược giữa đời tôi lận đận 
Cuộc buồn vui phai mấy dặm phù vân  
 
Em còn nhớ một chiều sông quạnh vắng 
Chiếc thuyền tôi neo đậu cuối bờ dâu 
Em kéo nhẹ neo đời xa khỏi bến 
Biết thuyền rồi sẽ trôi dạt về đâu 
 
Ngày hạ nhớ ngày mưa nguồn nước lũ 
Tôi khô cành rụng hết lá mùa thu 
Em kết mãi tóc màu xanh thiếu nữ 
Thả lòng xuân bay cuối bãi mây mù 
 
Con đường nhỏ nằm trong lòng phố nhỏ 
Bàn chân đêm nằm trong tiếng mưa buồn 
Tôi nào hiểu lá bàng xưa thắm đỏ 
Đã mấy lần rụng xuống bến sông xuân 
 
Em vẫn biết trăm lần trăng sẽ khuyết 
Tôi cũng đành muôn thuở cuộc đầy vơi 
Sao chẵng thể một lần khi vĩnh biệt 
Ta nhìn nhau một lần cuối trong đời 
 
Ta nhìn nhau một lần cuối rồi thôi 
Cuộc hội ngộ ở bên bờ huyệt tối 
Đây hạt bụi mảnh đời tôi còn lại 
Nắm đất này xương thịt của thiên thu 
 
Em thấy không mây trắng đã lên mù 
Từ buổi ấy đồi sương xưa hoàng hạc 

 
 
TRĂNG  KHUYẾT 
                                   Thơ Lê Văn Trung 
                                   (Gửi một người đã khuất) 
 
Con trăng khuyết con trăng tròn mấy bận 
Nước triều lên nước triều xuống bao lần 
Em xuôi ngược giữa đời tôi lận đận 
Cuộc buồn vui phai mấy dặm phù vân  
 
Em còn nhớ một chiều sông quạnh vắng 
Chiếc thuyền tôi neo đậu cuối bờ dâu 
Em kéo nhẹ neo đời xa khỏi bến 
Biết thuyền rồi sẽ trôi dạt về đâu 
 
Ngày hạ nhớ ngày mưa nguồn nước lũ 
Tôi khô cành rụng hết lá mùa thu 
Em kết mãi tóc màu xanh thiếu nữ 
Thả lòng xuân bay cuối bãi mây mù 
 
Con đường nhỏ nằm trong lòng phố nhỏ 
Bàn chân đêm nằm trong tiếng mưa buồn 
Tôi nào hiểu lá bàng xưa thắm đỏ 
Đã mấy lần rụng xuống bến sông xuân 
 
Em vẫn biết trăm lần trăng sẽ khuyết 
Tôi cũng đành muôn thuở cuộc đầy vơi 
Sao chẵng thể một lần khi vĩnh biệt 
Ta nhìn nhau một lần cuối trong đời 
 
Ta nhìn nhau một lần cuối rồi thôi 
Cuộc hội ngộ ở bên bờ huyệt tối 
Đây hạt bụi mảnh đời tôi còn lại 
Nắm đất này xương thịt của thiên thu 
 
Em thấy không mây trắng đã lên mù 
Từ buổi ấy đồi sương xưa hoàng hạc 
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Bay về trời Nam bay về biển Bắc 
Đàn ai ngân lạnh buốt tiếng hồ cầm 
 
Có một người ngồi khóc giữa trần gian 
Nhìn trăng khuyết trăng tròn qua mấy bận 
Tìm kiếm mãi cõi vô cùng  vô tận 
Chạy ngược xuôi quanh số phận con người 
 
Lòng cũng vơi hết nửa mảnh trăng vơi. 
 
Lê Văn Trung 
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Như Thương 
 
VIẾT CHO NHỮNG NGÔI MỘ 
 
 
Viết cho người lính miền Bắc 
 
Mai này khai quật Trường Sơn 
Tìm xương cốt đã uất hờn mạng vong 
Tìm chân xích sắt buộc vòng 
Đã hoen rỉ dấu của tròng sát nhân 
Tìm trang nhật ký người thân 
Vợ hiền, cha mẹ muôn phần luyến thương 
Tìm thanh xuân tuổi yêu đương 
Mất đi từ thuở rời trường bỏ thi 
Tìm quê hương buổi ra đi 
Bước chân đành đoạn thôi thì phân ly 
Tử Nam lời ấy thề chi 
Để người sinh Bắc còn gì. Tàn tro 
Giết ai tay bút học trò  
Mực chưa ráo mực đã hò xung phong 
Trường Sơn biết có đau lòng 
Vùi thây anh lại giữa giòng hờn căm 
 
 
Viết cho người lính miền Nam 
 
Buồn như hóa kiếp thành gươm hận 
Sông núi đâu rồi hỡi núi sông 
Cờ bay tung gió giờ lệ ngấn 
Tiền nhân sử sách có còn không? 
Làng xưa cháy rụi từ ngày ấy 
Còn lại gì đâu dưới đất bằng 
Biết bao xương thịt đều nát bấy 
Nghe thảng thốt đời địa ngục chăng? 
Bao nhiêu chữ nghĩa để mà đủ 
Những nỗi đoạn trường của nước non 
Của mồ xiêu lạc chưa yên ngủ 
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Của dân trăm họ đã sống còn 
Dậy đi hồn Sử xưa oanh liệt 
Để đấng hùng anh gánh sơn hà 
Để non sông lại màu xanh biếc 
Ta rủ em về mộng nở hoa 
 
 
Viết cho những ngôi mộ... 
 
Quên chuyện gươm đao của thuở nào 
Chẳng còn Nam Bắc chỉ máu đào 
Tao với Mầy ngồi đây mình nhậu 
Lá rừng đổ xuống phủ trăng sao 
 
 
Như Thương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Của dân trăm họ đã sống còn 
Dậy đi hồn Sử xưa oanh liệt 
Để đấng hùng anh gánh sơn hà 
Để non sông lại màu xanh biếc 
Ta rủ em về mộng nở hoa 
 
 
Viết cho những ngôi mộ... 
 
Quên chuyện gươm đao của thuở nào 
Chẳng còn Nam Bắc chỉ máu đào 
Tao với Mầy ngồi đây mình nhậu 
Lá rừng đổ xuống phủ trăng sao 
 
 
Như Thương 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                   

                                                       226                                                                                                                                                        226                                                                                                                                              

 
 
LÊ SA 
 
 
Nhớ ngày mẹ cõng ta đến chùa học chữ 

 
Chiếu manh lót cội bồ đề 
Tiếng chuông vô niệm dầm dề sa mưa 
Con vua nửa chữ cũng vua 
Phận hèn con mọn dựa chùa cầu cơm! 
 

 
 Ngày ta bái sư thầy xin hoàn tục 
 
Bước ra đụng lũ cô hồn 
Nghoãnh về bóng mẹ khói rơm dật dờ 
Ai đời Vẹt cũng làm thơ 
Ừ thôi!... Đánh cọc chữ ngờ chữ may 
Rằng xưa một chữ là thầy 
Giờ trăm vạn chữ hoá mày hoá tao 
 
 
Bốn mươi năm khắc khoải bóng quê nhà 

 
Mụn cơm bửa có bửa không 
Lời kinh mật tuệ rớt trong vô thường 
Tai ương hoá độ tai ương 
Trời gầy méo xệch chín phương bồ đề 
Nơi nào còn bến sông quê?! 
Cho ta đo lại lời thề nông sâu 
Trăm năm nước vỗ chân cầu 
Gió oan vu …. 
Thổi bạc đầu mẹ ơi. 
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Nguyễn Âu Hồng 
Mười Truyện Ngắn Thật Ngắn 

 
 

(1) 
                 

Khát Vọng Tự Do Cháy Bỏng 
 
Mùa lụt, nước từ sông tràn vào ruộng, vào bàu. Mới mờ 
sáng, thiên hạ đã rần rần xách lờ đi đặt, quảy đó đi đơm. 
Mặc cho thiên hạ chộn rộn, thằng em tôi, nó ngủ bảnh mắt, 
mặt trời lên cả con sào mới dậy, lại còn rề rà cà phê cà pháo, 
rồi mới chịu quảy đó đi đơm. Còn chỗ đâu nữa mà đơm. Thế 
là, thay vì đặt miệng đó hướng ra sông, chú chàng đặt ngược 
lại. Kết quả thế nào? Người xí chỗ trước chỉ đơm được vài 
ký cá lòng tong, còn thằng em tôi thì đầy ứ một đó toàn cá 
trê bầu và lươn. Cá trê và lươn vừa to bự vừa mập lút xương. 
“Lớp nướng, lớp kho, lớp cho mẹ vợ”, chú chàng nói giọng 
khoe khoang.  
Nhưng như vậy nào đã hết chuyện. Sáng hôm sau, tại quán 
cà phê, khi có người hỏi, sao biết được cái mánh hay vậy, 
chú chàng nói cách điềm đạm: - “Cá từ sông ham nước vào 
đó, chết vì thừa mứa tự do, số này chỉ là bọn lòng tong trẻ 
người non dạ; còn cá từ bàu ra là những con cá già dặn 
nhưng thèm khát tự do, thà chết chứ nhất định không chịu 
sống trong cảnh ao tù.” 
Quả vậy, sau hai năm hạn hán, nước trong bàu đã cạn đi 
nhiều lắm, chỉ còn như cái ao tù. Nghe thằng em tôi nói vậy, 
một người ngồi chung bàn hỏi: - “Vậy là anh lợi dụng lòng 
thèm khát tự do?” Chú chàng điềm nhiên trả lời: - “Đúng là 
có lợi dụng trong việc đơm bắt, nhưng tôi đã đưa chúng lên 
bếp, lửa than giúp cho khát vọng tự do của chúng được cháy 
bỏng.”  
Bạn đọc nghĩ sao? Trong quá trình lịch sử của một dân tộc 
cũng như của cả nhân loại, có biết bao thảm họa đã xảy ra 
khi lòng thèm khát tự do bị lợi dụng? Và có phải bạo quyền 
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đã nướng khát vọng tự do của con dân, như thằng em tôi 
nướng cá?  
Dec 2, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
 
 

(2) 
Hơi Thở Và Công Lý 

 
Tôi đang ngồi chờ xe buýt thì một cặp vợ chồng già bước 
đến. Kính lão đắc thọ, tôi vội đứng lên nhường chỗ, nhưng 
cả hai ông bà không người nào ngồi xuống băng ghế. Tôi 
cũng không ngồi xuống lại. Thế là, cả ba chúng tôi cùng 
đứng nói chuyện. Ông bà đến từ Bosnia-Herzegovina. Biết 
tôi đến từ Việt Nam, bà hỏi: 
- Anh thấy vùng đất mới này như thế nào? Nước Mỹ có đối 
xử tốt với anh không? 
- Tuy không như bát nước đầy, nhưng cũng không có gì phải 
than phiền, thưa bà. Còn bà, ông bà cảm thấy thế nào?  
- Rất hài lòng. Chúng tôi đang an hưởng tuổi già và không 
có gì phải lo toan căng thẳng hay sợ hãi. 
- Chúc mừng hai ông bà. Rồi bỗng dưng tôi nói thêm, chỉ 
hơn mười năm sau chiến tranh mà các vận động viên Croatia 
đã đoạt được nhiều huy chương trong các cuộc tranh tài thể 
thao quốc tế; Bosnia cũng vậy, đã tham dự giải túc cầu 
World Cup 2014. Họ đã vươn lên từ đống tro tàn với một 
sức bật kỳ diệu, chẳng bì với Việt Nam.  
- Anh đừng buồn, bà nói, Việt Nam có xuất phát điểm là 
nước nông nghiệp lạc hậu ở Châu Á; còn chúng tôi, dù sao 
cũng ở Châu Âu, mà Châu Âu vốn đã công nghiệp hóa từ 
lâu.  
Bà vừa ngừng, thì ông nói: 
- Milosevic đã chết trong phòng giam của nhà tù, năm 2006, 
sau phiên tòa của Tòa án quốc tế kéo dài suốt bốn năm, với 
tội diệt chủng, tội chống nhân loại và tội phạm chiến tranh. 
Tudjman, Tatko, Radova và 160 tội phạm khác cũng đã lãnh 
những bản án tương tự. Cuối cùng, công lý đã được soi sáng, 
và đây là một trong các yếu tố giúp chúng tôi có sức mạnh 
vươn lên. 
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Xe đến, chúng tôi cùng bước lên. Đến cầu Burnside hai ông 
bà xuống xe, không quên đưa tay vẫy chào. Ngồi trên xe đi 
tiếp, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của ông già người Bosnia: 
“Cuối cùng công lý đã được soi sáng…” Đúng là người 
phương Tây thường đòi hỏi thiện-ác, công-tội phân minh 
chớ không lấp liếm, xí xóa như người phương Đông. 
Mấy ngày sau, khi có việc phải đi xe buýt ngang qua cầu 
Burnside của thành phố Portland, tôi thấy có một đám biểu 
tình tụ tập ở công viên gần cầu. Trong số những người biểu 
tình mà đa số là da đen, có lẫn mấy người da trắng và điều 
đáng ngạc nhiên là có cả hai ông bà người Bosnia.  Vì trạm 
dừng cũng gần đó nên tôi kéo dây cho xe ngừng rồi bước vội 
đến. Bà đang cầm trên tay tấm bích chương có in chân dung 
và dòng chữ “CÔNG LÝ cho Mike Brown”* còn ông thì 
cầm tấm bìa lớn có dòng chữ “Tôi không thể thở”. Cả hai 
cùng mặc áo có in dòng chữ “I can't breathe”.* Gió mạnh 
quá mà bà cụ thì ốm yếu nên sau khi chào hỏi, tôi đưa tay 
ghìm tấm bích chương giúp bà, và như vậy, vô tình tôi đã 
tham gia đoàn biểu tình. Mặc cho gió mạnh, tôi vẫn hỏi: 
- Bà nói đang an hưởng tuổi già và không có gì phải lo toan 
căng thẳng, sao lại đi biểu tình đòi công lý? 
- Anh không biết mảnh đất này sở dĩ tốt đẹp hơn mảnh đất 
mà chúng ta đã từ bỏ là nhờ vào đâu sao? Tôi sắp trả lời 
giúp anh đây: - Sở dĩ mảnh đất này tốt đẹp là vì những người 
đến trước chúng ta đã liên tục đấu tranh cho công lý và ngày 
nay cũng vậy, từ ngữ Công Lý luôn được viết hoa và luôn 
được nhắc đến. 
Tôi thành thật cám ơn bà đã có những lời khai tâm về công 
lý. Quay sang ông, tôi hỏi: 
- Lúc chờ xe ông có nói, ở Bosnia cuối cùng công lý đã 
được soi sáng, bộ ở Hoa Kỳ này công lý không được soi 
sáng hay sao mà đi biểu tình?  
 - Anh hỏi gì lạ vậy? Đứng đây nãy giờ mà anh không có 
cảm giác gì sao? Anh không thấy sung sướng khi đứng trên 
mảnh đất dân chủ, biểu tình, hét la thoải mái mà không sợ bị 
bắt bớ, không sợ bị trả thù hay trù dập, thật sao? Không cảm 
thấy sung sướng chút nào sao? 
Tôi tình thiệt trả lời: 
- Không, tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả. 
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Ông vừa nói vừa làm điệu bộ:  
- Này nhé, ngửa mặt nhìn trời, hít thật sâu vào lồng ngực bầu 
không khí tự do, rồi hô to, tôi không thể thở, bộ không thích 
thú sao? Hơn nữa, không có hơi thở làm sao có công lý! 
Dec 4, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
_______________ 
*Mike Brown, một thanh niên da đen ở Ferguson tiểu bang 
Missouri Hoa Kỳ bị cảnh sát bắn chết ngay trên đường phố. 
Cuộc điều tra và phiên tòa xét xử kéo dài gây nên làn sóng 
biểu tình đòi công lý cho Mike Brown lan rộng khắp nước 
Mỹ. 
* I  can’t breath! (Tôi không thể thở) là câu nói cuối cùng 
của người chồng, người cha 43 tuổi tên Eric Garner, một 
người Mỹ gốc Phi châu. Ông bị cảnh sát New York áp chế, 
đè nghẹt thở dẫn đến cái chết. 
 
 

(3) 
Nhà Dịch Thuật 

 
Mấy tháng gần đây, trên Blog Phạm Cao Hoàng thường 
đăng những tác phẩm dịch thuật kèm bài giới thiệu của Thân 
Trọng Sơn. Thường thấy, bên dưới đầu đề và tên tác giả 
nước ngoài, chạy chữ cỡ lớn,  là mấy chữ  nhỏ “Thân Trọng 
Sơn dịch và giới thiệu.”   
Công việc dịch và giới thiệu, xưa nay, nhiều người đã làm 
và làm thật xuất sắc. Nhờ tài năng, sự thông tuệ và lao động 
sáng tạo của các bậc tiền bối dịch giả mà các thế hệ độc giả 
Việt Nam đã tiếp cận được với nhiều tác phẩm kim cổ từ 
nhiều nền văn học trên thế giới. Khó có thể đánh giá đúng 
mức ảnh hưởng của những tác phẩm dịch thuật này lên tâm 
hồn Việt Nam. Nhưng, có thể nói, các bậc tiền bối dịch giả 
đã có đóng góp rất lớn vào việc nâng cao tầm nhận thức 
cũng như trình độ thưởng ngoạn văn học nghệ thuật của 
người Việt. Không có những quyển sách dịch, trình độ thẩm 
mỹ của độc giả (và cả tác giả) Việt Nam chắc khó đạt được 
như ngày hôm nay. 
Công việc dịch và giới thiệu, các bậc tiền bối đã làm thật 
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xuất sắc và Thân Trọng Sơn đã kế thừa sự xuất sắc đó. Kế 
thừa và có nét duyên riêng thật đáng yêu. Chữ nghĩa trong 
các bản dịch của Thân Trọng Sơn mới mẻ, tươi nguyên và 
như là của riêng ông. Đọc tác phẩm của các tác giả cổ điển, 
qua bản dịch của Thân Trọng Sơn, ta có cảm giác như ông 
đang giới thiệu một tài năng mới, kiệt xuất, nhưng còn ẩn 
danh của Việt Nam.  
Để kết luận, xin trích đoạn cuối trong “Phía bên kia của 
Tháp Babel”, một trong hai mươi truyện ngắn của nhà văn 
Brazil - Paulo Coelho mà Thân Trọng Sơn đã dịch và giới 
thiệu: “Khi loài người ngày càng có nhiều tham vọng, 
Thượng đế đã hủy Tháp Babel, và mọi người bắt đầu sử 
dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, với lòng khoan 
dung vô biên, ngài cũng đã tạo dựng nên những con người 
để tái dựng những chiếc cầu ngôn ngữ, nhằm mở ra đối 
thoại và truyền bá tư tưởng nhân loại. Con người này, mà ta 
ít khi chịu khó lưu ý đến tên mỗi khi giở ra đọc một cuốn 
sách nước ngoài, chính là nhà dịch thuật.  
Trong ý nghĩa này, Thân Trọng Sơn xứng đang được gọi là 
Nhà Dịch Thuật. 
Dec 7, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
 
 

(4) 
Đứa Cháu Hiếu Thảo, Thông Minh 

 
 
Thằng cháu đi đâu mua về hai con cá tràu. Nó hí hửng vào 
khoe và hỏi ông nội thích ăn món gì. Nội nó nói: 
- Cá nhỏ bằng cán rựa thì ghim nướng, cá trọng trọng bằng 
bắp tay thì um với chuối già, cá lớn hơn bắp tay thì nấu 
cháo. 
- Dạ, cặp cá này lớn bằng bắp chân lận. 
- Vậy thì nấu cháo. Làm một con thôi. Coi con nào còn 
mạnh để lại rọng vô chác. 
- Hai con yếu hết không có con nào mạnh thì sao hả nội? 
- Thì làm luôn cả hai. Cá nấu cháo nhớ đánh vảy cho kỹ. 
- Còn nếu cả hai con đều mạnh hết thì sao hả nội? 
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- Thì rọng hết cả hai. 
- Rọng hết cả hai, làm sao chiều nay nội có cháo cá tràu? 
- Vậy chớ nó mạnh quá, ăn vô bụng nó búng nó quẫy, nội 
già yếu chịu sao thấu! 
Nghe vậy, đứa cháu yên tâm xổ cá vô chác, ra mương gánh 
nước đổ đầy sắp mặt, lấy tấm mê tre đậy lại rồi lấy mấy 
khúc cây đè lên. Ông nội nó ra coi, gật đầu ra vẻ hài lòng. 
Sau đó, nhân nhà có giỗ, con cháu về đông đủ, ông đem 
chuyện hai con cá ra kể. Một người ở vai chú nói, đúng là 
thằng bờm. Một người ở vai cô nói, đúng là thằng khờ. Một 
người ở vai bác nói, đúng là thằng ngốc. Ông nội bênh cháu, 
nói: 
- Tụi bây toàn nói ba xàm gì đâu không, chớ thằng Thái nó 
thông minh từ nhỏ. Tao nhớ hồi nó mới bảy-tám tuổi, tao 
nhậu với mấy người bạn, đang ngon trớn thì hết mồi hết 
rượu, tao đưa cho nó hai tờ mười ngàn biểu ra quán ngoài 
Lộ Đá mua mười ngàn rượu, mười ngàn vịt nướng. Thằng 
Thái đi ra khỏi cổng còn quay lại hỏi, thưa nội tờ bạc nào 
mua rượu, tờ bạc nào mua vịt nướng. Tui bây thấy không, 
mới bảy-tám tuổi mà nó đã chi ly, cặn kẽ vậy đó. Thằng 
Thái là đứa cháu vừa hiếu thảo vừa thông minh. Phải chi tụi 
bây, đứa nào cũng hiếu thảo và thông minh như thằng Thái 
thì nhà mình đã phất lên từ lâu chớ đâu có tầm tầm bậc trung 
mãi như vầy. 
Dec 9, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
 
 

(5) 
Khẩu Lệnh Cuối Cùng Của Danh Tướng 

 
Michael Ney là một người lính, một vị tướng chỉ huy của 
quân đội Pháp. Ông được biết đến như một người “dũng 
cảm nhất trong số những người dũng cảm”. Nhưng sau khi 
bị thua ở trận Waterloo, ông bị cách chức và bị bắt. Ney bị 
kết tội phản loạn với án phạt tử hình. Tòa án quân sự mặt 
trận chỉ định đội hành quyết Luxembourg Garden thi hành 
án lệnh. Ney yêu cầu cho đội hành quyết của chính ông 
được làm nhiệm vụ. Ra pháp trường, ông nói: - Quân sĩ, khi 
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tôi ra lệnh “bắn!”, hãy bắn thẳng vào tim tôi. Hãy đợi lệnh. 
Đó sẽ là khẩu lệnh cuối cùng của tôi. Tôi phản đối bản án. 
Tôi đã từng chiến đấu hàng trăm trận cho nước Pháp và 
không có trận nào chống lại tổ quốc. Quân sĩ, “bắn”.  
 Võ Tánh là một trong những dũng tướng của nhà Nguyễn. 
Khi thành Bình Định do ông làm Tổng trấn bị quân Tây 
Sơn bao vây và tấn công, biết không thể đương cự nổi, để 
cứu muôn dân  và binh sĩ trong thành khỏi bị tàn sát, ông 
đồng ý hạ thành và xin được tự thiêu. Đứng trên giàn hỏa, 
sau khi rít mấy hơi thuốc, ông dõng dạc nói: - Hỡi quân sĩ! 
Ta đã cùng các ngươi bao phen vào sinh ra tử, nay thế địch 
quá mạnh ta phải tuẫn tiết, các ngươi ở lại nhớ bảo trọng. 
Khi ta ra lệnh “châm lửa”, hãy mạnh tay châm tất cả các 
ngọn đuốc vào giàn hỏa. Đây sẽ là khẩu lệnh cuối cùng của 
ta. Quân sĩ, “châm lửa”. 
Trong Tiếng Anh khẩu lệnh “bắn” hoặc “khai hỏa” là “fire”, 
còn châm lửa là “set fire”, rất gần nhau; tính cách lẫm liệt 
của hai ông cũng gần nhau, vậy. 
Dec- 12, 2014. 
Nguyễn Âu Hồng 
 
 

(6) 
Ruộng Đất Và Tình Người 

 
Một nhà thơ (xin lỗi không nhớ tên) đã viết, khi ta ở chỉ là 
nơi đất ở/ khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Xem ra, đất đai và 
con người luôn có sự gắn bó. Mà đây mới chỉ là đất và 
người nói chung chung, riêng với nông dân thì ruộng đất đối 
với họ có sự gắn bó đặc biệt keo sơn. Ruộng đất và nông dân 
là một. Vợ chồng có thể lìa xa, quốc gia có thể bị chia cắt, 
song ruộng đất và nông dân thì không thể tách rời. Tách 
người nông dân ra khỏi ruộng đất, chẳng khác nào cắt đứt 
núm ruột (của họ), cuống rún chia lìa. Khi một người nông 
dân bị mất đất, có nghĩa là (anh ta) đã mất tất cả. Mất cả 
niềm tin và hy vọng, mất luôn lẽ phải và tình người. 
Một nông dân Ukraine sống sót sau nạn đói 1932-1933, viết 
về hậu quả của việc mất đất: 
- Trung Ương Xô-Viết huấn luyện một đội ngũ 25.000 cán 
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bộ rồi cử về các làng quê để vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp. Cán bộ của “Đội hai mươi lăm ngàn” được cử về 
làng tôi là đồng chí Zeitlin. Chẳng cần phải đợi lâu. Ngay 
rạng sáng hôm sau, một buổi sáng lạnh giá của tháng Giêng 
năm 1930, khi mọi người còn đang ngủ, 15 dân làng đã bị 
bắt. Mật vụ KGB cùng công an và quân đội đã đến làng vào 
lúc nửa đêm. Ông trưởng làng cũng bị bắt dẫn đi và không 
bao giờ quay trở lại.  
Sau cú đánh “dằn mặt” là màn tra tấn cực hình. Đồng chí 
Zeitlin cho công an và du kích dẫn những nông dân “cứng 
đầu” đi bộ trong tuyết từ làng này sang làng khác và nếu vẫn 
từ chối không chịu “đăng ký” vào hợp tác xã thì sẽ bị tốp 
công an, du kích khác luân phiên dẫn đi đến những làng xa 
hơn nữa. Người nông dân hoặc là chết vì kiệt sức hoặc phải 
chấp nhận vào hợp tác xã. Lúc bấy giờ đồng chí Zeitlin mới 
vươn vai khỏe khoắn viết báo cáo gởi về Trung ương Xô 
Viết là “lòng dân đã thuận theo ý Đảng”, một đôi khi còn 
huê dạng “ý Đảng và lòng dân đã hòa làm một”. Nhưng 
đồng chí Zeitlin đã lạc quan hão. Trước khi đăng ký vào hợp 
tác xã, cánh nông dân đã kịp chôn giấu lương thực, giống 
má, lẻ tẻ có người còn lén lút giết bò, giết ngựa để ăn thịt. 
Chỉ có ruộng đất, không xè xẻo gì được thì đành phải để 
nguyên đấy mà ứa nước mắt xung công. Người nông dân bị 
mất ruộng, mất đất, như người bị mất hồn, cứ trơ ra, ù lì. 
Công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, cứ è ạch giậm chân tại 
chỗ. Để thoát khỏi tình trạng đó, Stalin và Trung ương Đảng 
đã có sáng kiến về “con dê tế thần” tức tìm ra kẻ phải gánh 
chịu mọi tội lỗi: bọn Kulaks. Nhưng Kulaks là ai mới được 
chứ? – Kulaks là những người giàu có ở nông thôn, mà theo 
chủ nghĩa Marxist, bọn địa chủ cường hào giàu có là những 
kẻ bóc lột, hút máu nhân dân. Bất kể người nào có ruộng 
đất, bò ngựa, nhà xây đều có nguy cơ bị quy chụp là Kulaks 
và bị đày vào trại khổ sai ở địa phương hay tận bên Nga. Ở 
làng tôi, ai mà chẳng có ruộng đất, bò ngựa, đa số nhà ở của 
dân làng là nhà xây nhưng chẳng có giai cấp đặc biệt nào gọi 
là địa chủ bóc lột cả. Thế nhưng khi Đảng đã muốn thì phải 
tìm ra thôi. Chỉ cần một thư nặc danh nói ai đó đã thuê 
mướn bóc lột thì liền bị quy là Kulak. Như trên đã nói, một 
khi người nông dân bị mất ruộng đất thì coi như họ đã mất 
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tất cả. Họ sống trong vô vọng, thiết gì đến lẽ phải và tình 
người. Tình làng nghĩa xóm bị xé nát. Xóm giềng thay vì 
quạt nồng ấm lạnh khi tối lửa tắt đèn lại đi soi mói, đâm 
thọc.  Sự tỵ hiềm, thù ghét làm cho bầu không khí trở nên 
ngột ngạt, khó thở. 
(Execution by Hunger - Miron Dolot) 
Ở Việt Nam, sau năm 1975, nhà nước cho tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miền Nam: ruộng đất, trâu bò đều đăng 
ký vào hợp tác xã. Một cụ già ở thôn Phú Nông, xã Hòa 
Bình, Tuy Hòa có làm một bài vè: 
Nam mô cung vận tiên linh 
Cao tằng hiển khảo chứng minh rõ ràng 
Tôi cúng bát nước cây nhang  
Và xin kể chuyện thế gian trên này 
Từ đường hương hỏa hôm nay 
Đăng ký hợp tác, hai tay sạch quào 
Vườn ở chỉ có một sào 
Với một cái giếng nẩu giao cho mình 
Tới ngày kỵ lạp tiên linh 
Ta ra giếng mình múc bát nước trong 
Con cháu nội ngoại về đông 
Ra giếng uống nước cành hông rồi về. 
Người Việt coi việc thờ phượng ông bà, cúng giỗ (kỵ lạp) là 
thiêng liêng, coi mảnh đất có mồ mả ông bà là thiêng liêng, 
vậy mà ruộng từ đường - đất hương hỏa đều đăng ký đưa 
vào hợp tác  thì người nông dân trắng tay (hai tay sạch quào) 
đã đành mà những giá trị truyền thống lâu đời cũng bị bứng 
tận gốc, khiến nó sút sổ, long ra, tình đất - tình người theo 
đó mà mai một… 
Một nông dân (không tiện nêu tên) ở đồng bằng sông Cửu 
Long, trước năm 1975 từng vào bưng, sau năm 1975 từng 
giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nói về đất đai và nông dân, 
tình người như sau: 
 “Bản chất của nông dân là gắn bó với đất đai, cả ngàn đời 
nay là vậy, bây giờ cũng vậy. 
Một khi ruộng đất không còn thuộc về nông dân thì họ 
chẳng còn gắn bó máu thịt với đất đai như xưa. Không còn 
gắn bó thì cũng không còn gìn giữ, bồi đắp vào cho đất. 
Nhiều cái xấu ra đời từ đây: chính vì không gắn bó với đất, 

tất cả. Họ sống trong vô vọng, thiết gì đến lẽ phải và tình 
người. Tình làng nghĩa xóm bị xé nát. Xóm giềng thay vì 
quạt nồng ấm lạnh khi tối lửa tắt đèn lại đi soi mói, đâm 
thọc.  Sự tỵ hiềm, thù ghét làm cho bầu không khí trở nên 
ngột ngạt, khó thở. 
(Execution by Hunger - Miron Dolot) 
Ở Việt Nam, sau năm 1975, nhà nước cho tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miền Nam: ruộng đất, trâu bò đều đăng 
ký vào hợp tác xã. Một cụ già ở thôn Phú Nông, xã Hòa 
Bình, Tuy Hòa có làm một bài vè: 
Nam mô cung vận tiên linh 
Cao tằng hiển khảo chứng minh rõ ràng 
Tôi cúng bát nước cây nhang  
Và xin kể chuyện thế gian trên này 
Từ đường hương hỏa hôm nay 
Đăng ký hợp tác, hai tay sạch quào 
Vườn ở chỉ có một sào 
Với một cái giếng nẩu giao cho mình 
Tới ngày kỵ lạp tiên linh 
Ta ra giếng mình múc bát nước trong 
Con cháu nội ngoại về đông 
Ra giếng uống nước cành hông rồi về. 
Người Việt coi việc thờ phượng ông bà, cúng giỗ (kỵ lạp) là 
thiêng liêng, coi mảnh đất có mồ mả ông bà là thiêng liêng, 
vậy mà ruộng từ đường - đất hương hỏa đều đăng ký đưa 
vào hợp tác  thì người nông dân trắng tay (hai tay sạch quào) 
đã đành mà những giá trị truyền thống lâu đời cũng bị bứng 
tận gốc, khiến nó sút sổ, long ra, tình đất - tình người theo 
đó mà mai một… 
Một nông dân (không tiện nêu tên) ở đồng bằng sông Cửu 
Long, trước năm 1975 từng vào bưng, sau năm 1975 từng 
giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nói về đất đai và nông dân, 
tình người như sau: 
 “Bản chất của nông dân là gắn bó với đất đai, cả ngàn đời 
nay là vậy, bây giờ cũng vậy. 
Một khi ruộng đất không còn thuộc về nông dân thì họ 
chẳng còn gắn bó máu thịt với đất đai như xưa. Không còn 
gắn bó thì cũng không còn gìn giữ, bồi đắp vào cho đất. 
Nhiều cái xấu ra đời từ đây: chính vì không gắn bó với đất, 



                                                                                                                                                                   

                                                       236                                                                                                                                                        236                                                                                                                                              

không nặng lòng với đất mà lương tâm, tình làng nghĩa xóm, 
tình quê hương bị tha hóa. Cái tình của nông dân với đất 
phôi phai đi cũng làm cho cái tình với quê hương, nơi chôn 
nhau cắt rốn không còn thiêng liêng. Những giềng mối gìn 
giữ đạo đức, lương tri, tình người tức những giá trị nhân bản 
chân chất nhất cũng từ đấy mà sút sổ, long ra…” 
 
Dec 14, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
 
 

(7) 
Những Dòng Chữ Đau Thương Nhất! 

 
 
Chiến tranh và nạn đói là những thảm họa lớn nhưng lại hầu 
như thường trực đối với nhân loại. Do đó, những dòng chữ 
đau thương nhất cũng đã được viết, được in từ chiến tranh 
và nạn đói.  
Phi đoàn cảm tử Thần Phong (còn được gọi là Biệt đội 
Kamikaze) của Nhật trong Thế chiến II gồm toàn những phi 
công trẻ, tuổi đời trên dưới hai mươi. Một khi họ đã cất cánh 
bay đi là mãi mãi. Máy bay của họ như một hỏa tiễn có 
người lái, mang bom, chất nổ và bình đựng đầy xăng đâm 
vào tàu địch trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tăng tối đa tổn 
thất cho Mỹ và Đồng Minh.  
Trước khi cất cánh bay đi làm nhiệm vụ, phi công của đội 
Kamikaze được tham dự một nghi lễ, nhận cờ, nhận khăn, 
uống một chung rượu, ghi vào sổ truyền thống của quân đội 
lời cảm hứng về tinh thần, thực hiện lời cầu nguyện và để lại 
thư tuyệt mệnh cho gia đình (chúng được cất giữ ở bảo tàng 
quân đội). Phần lớn những thư này được viết cho mẹ và lời 
cuối thư thường là:  
“Mẹ ơi! Vĩnh biệt!” 
Đây là tiếng kêu đau thương đến xé lòng của một đứa con 
hãy còn bé bỏng thảng thốt gọi mẹ trước khi lìa đời, hơn là 
lời cuối thư của một cảm tử quân.* 
Trong nạn đói ở Cộng hòa Xô Viết Ukraine năm 1932-1933, 
tình hình khiếp đảm đến mức, vào tháng 6-1933, một nữ bác 
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sĩ đã viết thư cho bạn, trong thư có đoạn:  
“Tôi chưa trở thành kẻ ăn thịt người, nhưng tôi không dám 
chắc từ giờ đến khi thư này đến tay bạn, tôi có cầm cự được 
không.”[1] 
Quãng thời gian “từ giờ đến khi thư này đến tay bạn” là  
quãng thời gian dồn nén đến quằn quại,  tay chân rũ liệt, đầu 
óc khắc khoải. Liệu lương tâm, với sự giằng xé khắc nghiệt, 
sẽ cầm cự được bao lâu đây? 
 Nạn đói năm 1932-1933 ở Ukraine đã lấy đi sinh mạng của 
12 triệu người, nếu tính cả 2,5 triệu phú nông, địa chủ 
(Kulaks) thì tổng số người chết ước tính là 14,5 triệu người. 
Nạn đói này được gọi là Holodomor. 
Từ điển Ukraine xb năm 2004 định nghĩa: 
 “Holodomor: nạn đói nhân tạo được tổ chức bởi một thể 
chế tội phạm nhằm chống lại một dân tộc, trong một quy mô 
rộng lớn.”[1] 
“Thể chế tội phạm”  đã đẩy người dân Ukraine vào bước 
đường cùng dẫn đến thảm cảnh người ăn thịt người, cha mẹ 
ăn thịt con, rồi in bích chương dán khắp nơi: 
 “Ăn thịt đứa con do chính mình đẻ ra là một hành động 
man rợ.” [1] 
Truyện ngắn “KHÓI BẾP” của nhà văn A Thành do Thân 
Trọng Sơn dịch và giới thiệu viết về nạn đói trong thời kỳ 
Đại Nhảy Vọt ở Trung Quốc (1958-1961). Nạn đói, theo 
nhiều tài liệu, đã cướp đi sinh mạng của 36 triệu người. Đây 
là câu kết truyện:  
“Khi hơi nước tan hết, anh nhìn thấy thứ đang nấu trong nồi 
kia là một bàn tay trẻ con.”[2] 
Những chữ in nghiêng phải chăng là những dòng chữ có nội 
dung đau thương nhất trong lịch sử chữ viết của loài người? 
Dec 14, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
*Tư liệu rút ra từ History of Kamikazes - Internet. 
(1) Nguồn wwwukrainehomecide.com 
(2) Blog Phạm Cao Hoàng 
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(8) 
Ếch Đứng Đỉnh Đồi* 

 
 
Thiên hạ đồn rằng: cư dân Ếch phương Nam có cuộc sống 
giàu có, sung sướng hơn hẳn cuộc sống của cư dân Ếch 
phương Bắc. Nam và Bắc thực ra chỉ cách nhau có một ngọn 
đồi có tên là đồi Yên Ngựa. Tin đồn còn trầm trồ, nào là Ếch 
phương Nam quần cư quanh những hồ nước vừa có cảnh sắc 
tuyệt vời vừa là nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm dồi 
dào đến vô tận; nào là phụ nữ ở phương Nam vừa xinh đẹp 
mơn mởn vừa có khả năng sinh đẻ không biết mệt mỏi. 
Một ngày kia cư dân Ếch phương Bắc tổ chức hội nghị mở 
rộng rồi đề ra nghị quyết: cử một đoàn đại biểu vượt đồi Yên 
Ngựa vào tận đất phương Nam để xem cho tỏ tường. Đoàn 
đại biểu gồm đại diện của cấp ủy và chính quyền, đại diện 
của hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Có cả đại diện của hội nhà 
văn, hội nhà báo và hội người khuyết tật. 
Đồi Yên Ngựa là một ngọn đồi trọc, không cao lắm nên 
đoàn đại biểu Ếch đi bộ lên đến đỉnh đồi không mấy khó 
khăn. Khi lên đến đỉnh đồi, chưa kịp nghỉ ngơi, cả đoàn đều 
náo nức, đứng thẳng chân, giương mắt nhìn về phương Nam. 
Giương mắt Ếch nhìn một chặp thì cả đoàn cùng thở phào 
cách nhẹ nhõm rồi đồng loạt “ồ” lên một tiếng. 
- Tưởng gì ghê gớm, chớ nhìn chung cũng giống y như bên 
mình thôi, đại diện cấp ủy nói. 
- Cũng có cổng chào cờ xí, cũng có trụ sở, đại diện chinh 
quyền nói. 
- Cũng có trạm xá để dễ dàng cho việc sinh đẻ, đại diện hội 
phụ nữ nói. 
- Cũng có sân vận động để chơi thể thao, đại diện đoàn 
thanh niên nói. 
- Cũng có cây đa, bến nước, đại diện hội nhà văn nói. 
- Cũng có ngôi nhà câu lạc bộ cho người mù, người câm 
điếc, đại diện hội người khuyết tật nói. 
Đại diện hội nhà báo lo ghi chép, không phát biểu.  
Đoàn đại biểu hội ý chớp nhoáng: - Đứng trên đỉnh đồi này 
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mà nhìn, thấy rõ cũng giống y như bên mình, thiết tưởng 
như vậy cũng đã đủ tường tận. Không có gì khác lạ thì 
không cần phải vất vả xem xét tận nơi. Rồi cả đoàn đồng 
loạt biểu quyết: - Quay về! 
Quay lại phương Bắc, đoàn đại biểu cho họp dân để báo cáo 
về những gì họ đã nhìn thấy ở phương Nam, trình bày rành 
rõ đến từng chi tiết. Tuy nhiên, các đại biểu quên một điều: - 
đôi mắt Ếch nằm trên lưng nên khi đứng thẳng chân lên mà 
nhìn, thì họ đã nhìn lại chính cái nơi mà họ vừa xuất phát. 
Cho hay, đã là Ếch thì dù có ngồi đáy giếng hay đứng trên 
đỉnh đồi, bầu trời đối với chúng không bao giờ lớn hơn cái 
nắp vung, không bao giờ. 
Dec 16, 2014 
Nguyễn Âu Hồng 
--------- 
*Ngẫu hứng từ một truyện cổ tích của Armenia. 
 
 
 

(9) 
Từ Một Nụ Cười Bâng Quơ* 

 
 
Mối lương duyên giữa tôi và Jane Miller đến từ một nụ cười 
bâng quơ nên tôi xem như đây là duyên tiền định. 
Chúng tôi quen nhau cách thật tình cờ. Số là, một hôm đi 
chợ WinCo, tôi đẩy chiếc xe qua một cua khuất vô ý chèn 
ngay đầu một chiếc xe khác. Những chuyện như vậy vẫn 
thường xảy ra, nhưng hôm đó không rõ do mới nhận tin vui 
từ bên nhà hay vì vẻ đẹp của người đàn bà da trắng đẩy xe, 
tôi nói xin lỗi cách rất lịch sự kèm theo một nụ cười bâng 
quơ. Chỉ là cười bâng quơ thế thôi. Cô ta nói không có chi 
và cười, có vẻ cũng bâng quơ như tôi. Nhưng khi đẩy được 
hai chiếc xe không bị chèn nhau, bỗng dưng cô ta nói: “Anh 
có nụ cười thật dễ thương”. Tôi đáp lại thật kịp thời: “Nụ 
cười của cô cũng tươi tắn dễ thương lắm”. (Sau này nhớ lại 
tôi thầm cảm ơn Ông Tơ-Bà Nguyệt đã giúp tôi có được nụ 
cười và nói được câu nói đó). Nghe tôi nói vậy, cô ta bước 
đến đưa tay ra và tự giới thiệu: “Tôi tên là Jane, Jane 
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Miller”. Tôi nắm lấy bàn tay Jane: “Tôi tên Long, tiếng Việt 
có nghĩa là con rồng”. Jane lại nói, cách bất ngờ: “Anh ôm 
tôi đi”. Tôi bước tới dang rộng vòng tay ôm lấy người Jane, 
ngập ngừng, xúc động. Trên bước đường xiêu lạc vạn dặm 
ly hương, một chút tình thương cũng làm mình trân quý, 
huống hồ là được nắm bàn tay, được ôm vào lòng một người 
đàn bà trắng trẻo xinh đẹp, nên mối xúc động trong lòng tôi 
mỗi lúc một dâng trào. Tôi chạm má vào mái tóc vàng óng 
của Jane, gần như thổn thức. Dường như Jane nhận ra, cô 
ôm ghì lấy tôi, vỗ vỗ lên lưng tôi.     
Chúng tôi trao đổi số điện thoại, địa chỉ. Tuy là cư dân bất 
hợp pháp nhưng tôi có nhờ địa chỉ của một người bạn và có 
số phone ăn theo. Nhìn địa chỉ tôi nhận ra đây là nhà chúng 
tôi đã từng làm landscaping. Cách đây mấy tháng tôi đã làm 
việc suốt ba ngày để dọn dẹp và cày xới, đổ compose trồng 
cỏ mới khu sân trước, nhưng chưa có dịp gặp chủ nhà. Sân 
sau của ngôi nhà đó âm u rậm rạp như rừng hoang. Điều làm 
tôi nhớ nhất là cái mùi khăm khẳm ẩm mốc từ trong ngôi 
nhà bốc ra. Tôi tự hỏi, làm sao một người đàn bà xinh đẹp 
và thơm tho sạch sẽ như Jane lại sống trong một ngôi nhà có 
mùi tử khí như vậy? Một tuần sau Jane gọi phone mời tôi tới 
nhà chơi. Tôi đến và ngạc nhiên thấy nhà cửa sáng sủa, sạch 
đẹp khác hẳn trước kia. Thì ra người chủ cũ cho làm 
landscaping sân trước và cho tân trang ngôi nhà để bán.   
Sau một cái hôn dài đắm đuối, Jane nói: “Đáng lẽ em gọi 
anh ngay từ chiều hôm đó, nhưng em dằn lòng để theo dõi 
cho thật kỹ âm vọng từ trái tim mình. Và bây giờ thì em biết 
nó đã thuộc về anh, cách tuyệt đối.” 
Đêm đó tôi ở lại nhà Jane. Lúc đầu tôi như còn ngửi được 
mùi tử khí vướng vất đâu đó, nhưng rồi cái mùi đặc trưng 
của đàn bà khi rạo rực ái tình của Jane toát ra làm tôi mê 
đắm; tôi chỉ còn biết có Jane với vẻ đẹp quyến rũ của nàng, 
với tấm thân mởn mơ nõn nà có sức hút như nam châm của 
nàng. 
Từ một nụ cười bâng quơ kèm một lời xưng tụng mà tôi đã 
có được Jane, đã chuyển đổi tình trạng cư trú (không còn 
chui nhủi bất hợp pháp) và đang đường hoàng làm chủ một 
doanh nghiệp nhỏ. 
Tôi nhớ có đọc của Nguyễn Thị Hồng Nhung một câu mà 
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nếu đem áp dụng vào hoàn cảnh (may mắn hiếm có) của tôi 
thì rất thich hợp: “Ly hương không phải là lưu vong mà là 
nối dài bước chân, là mở rộng vòng tay để ôm lấy đất, ôm 
lấy trời.” 
Tôi đã mở rộng vòng tay để ôm lấy đất, ôm lấy trời và khi 
khép lại cũng không trống vắng vì có Jane Miller đắm đuối 
luôn chen vô giữa, làm đầy. 
Dec 18, 2014 
 
Nguyễn Âu Hồng 
*Viết theo lời kể của ông Trần văn Long - Chủ nhân Tran’s 
Landscaping. 
 
 
 

(10) 
Estate Sale 

 
 
Ở vùng Tây-Bắc Hoa Kỳ, vào cuối tuần các mùa nắng ráo, 
người ta thường bán Garage Sale và Estate Sale. Garage 
Sale bày bán “sôn” đồ cũ-mới đủ thứ linh tinh với giá thật 
rẻ. Vì thường bày trong garage nên gọi là Garage Sale - đôi 
khi gọi là Yard Sale vì bày ngoài sân. Ngoài ra còn có 
Moving Sale tức là bán bớt đồ khi dọn nhà. Người ta bán đổ 
bán tháo những thứ chủ nhân không còn cần dùng mà để thì 
chật nhà, chật kho hoặc dọn nhà đi xa không tiện đem theo. 
 Estate Sale, đặc biệt hơn, bán toàn bộ đồ đạc trong nhà: từ 
dao nĩa ly tách chén bát, đến quần áo, giường tủ kể cả tủ thờ, 
bệ thờ. Những vật kỷ niệm như tranh, tượng, gốm sứ cũng 
bày bán nốt. Giá bán của Estate Sale tuy không đến nỗi rẻ 
mạt nhưng cũng chỉ chừng mười, hai mươi phần trăm giá 
ngoài thị trường. Sở dĩ bán ráo trọi như vậy vì chủ nhà giao 
nhà cho Sở & Cty Nhà Đất, dọn vào ở trong những căn hộ 
(sang trọng?) dành cho người già hoặc viện dưỡng lão (cao 
cấp?) hoặc bệnh viện.  
Người Mỹ đi Estate Sale như đi hội chợ, nhất là Estate Sale 
ở những khu nhà trung lưu, giàu có. Ngay từ sáng sớm thiên 
hạ đã xếp hàng ghi tên, xe hơi đậu dọc dài hai ba blocks phố. 
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Tới giờ mở cửa, người ta bưng bê, khiêng đồ ra nườm nượp, 
náo nức như được chia của. Nhân viên nhà đất lo việc bày 
bán; chủ nhà, nếu có mặt, chỉ trầm ngâm ngồi nhìn. Ông (bà) 
ta ngồi đó ngậm ngùi nhìn những đồ vật đã gắn bó với mình 
hằng bao nhiêu năm lần lượt ra đi. Dẫu biết rằng, dù có sống 
lâu trăm tuổi, rồi cũng đến lúc phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu 
cùng những đồ dùng gắn bó, tiếp sau là rời bỏ người thân, 
rời bỏ cuộc đời, nhưng cái dáng ngồi trầm tư và ánh mắt 
nhìn u ẩn của chủ nhà luôn gây trong lòng tôi niềm trắc ẩn. 
Tôi dễ mủi lòng còn vì lúc mới qua Mỹ tôi được nhiều lưu 
dân đến trước giúp đỡ, trong đó có một người về sau đã giao 
nhà cho nhà đất - Estate Sale. Bà ta tên là Kateryna đến từ 
Ukraine.  
Sang Mỹ từ lúc còn trẻ nhưng Kateryna không chạy theo 
thời trang hay quần jeans, váy ngắn mà vẫn kiên trì những y 
phục truyền thống của Ukrainian:  mùa hè váy dài Poltava, 
áo và váy cùng màu; mùa đông mặc váy thêu, mùa lễ mặc y 
phục lễ hội, tất cả đều có những đường hoa văn cầu kỳ 
nhưng duyên dáng. Kateryna nói: “Làm sao anh biết được, 
nội cái việc được thoải mái mặc y phục truyền thống dân tộc 
cũng là một biểu hiện của tự do, đồng thời cũng là biểu hiện 
của xã hội Hoa Kỳ đa dạng văn hóa. Dưới chế độ Xô Viết 
thời tôi mới lớn, y phục truyền thống của người Ukrainian bị 
loại trừ, bị tịch thu hết. Đến rương hòm cũng bị xới tung nên 
một số người phải gói gởi ở nhà thờ, mặc vào làm lễ xong 
lại cởi ra.” Cũng như nhiều phụ nữ Ukrainian khác, 
Kateryna không cắt tóc, bởi vậy, để cho gọn bà thường chít 
khăn voan. “Anh biết không, vào những dịp lễ hội, khi 
những người phụ nữ trẻ Ukrainian cởi khăn, xõa tung mái 
tóc vàng óng ra rồi vừa hát, vừa nhảy điệu dân vũ Arkan thì 
đến con tắc kè cũng phải bò ra khỏi bọng cây, ngẩn ngơ”, 
ông Dmytro, chồng bà Kateryna thuở còn sinh tiền, đã nói 
như vậy. 
Lúc nạn đói 1932-1933 ở Ukraine xảy ra, Kateryna mới sáu-
bảy tuổi, nhưng nỗi ám ảnh cứ đeo bám đến cả cuộc đời. 
(Nạn đói về sau có tên gọi là Holodomor). Sang được đất 
Mỹ, hạnh phúc đầu tiên của Kateryna là được thỏa mãn cái 
miệng thèm ăn. Là y tá chuyên săn sóc người già, bà thừa 
biết ăn uống quá độ sẽ dẫn đến bệnh béo phì và nhiều bệnh 
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về tim mạch, nhưng không tự chủ được. Tưởng tôi cũng 
phàm ăn, bà thường mua tặng tôi khi thì nguyên con gà quay 
Fred Myer, khi thì cả khối thịt bò hun khói Safeway. Tôi 
nói, tôi sống đơn chiếc, ăn uống đạm bạc, cả tuần ăn không 
hết một con gà quay hay một khối thịt bò, nhưng bà vẫn cứ 
mua tặng. Do phàm ăn, nét duyên dáng của một phụ nữ 
Ukrainian cứ bị các khối mỡ lấn át và đẩy lùi. Đến năm 
Kateryna 65 tuổi, khi ông chồng Dmytro chết vì bệnh tim, 
bà mới bắt đầu ăn kiêng, thì đã muộn. Năm 70 tuổi, do quá 
béo mập, béo đến mức mỡ nọng thòng xuống ngực, mỡ sa ở 
bụng thòng xuống tận bắp vế, Kateryna không thể tự đứng 
trên đôi chân của mình mà phải ngồi xe scooter. Năm 81 
tuổi, Kateryna bị bệnh hoại thư. Trước khi nhập viện bà 
nhắn tôi đến nhà. Tôi chẳng biết làm gì để an ủi, chỉ biết xoa 
xoa vai Kateryna nói “bảo trọng”, “bảo trọng”. Chuẩn bị lên 
xe, bà ra dấu cho tôi cúi sát xuống rồi nói nhỏ, rất nhỏ, như 
tiếng thì thầm: “Hôn tôi đi!” Linh tính cho tôi biết lần ra đi 
này là vĩnh biệt, nên bất chấp mỡ nọng, mỡ sa, hoại thư hoại 
tử, ngay trước mặt hai cô y tá, nhân viên cứu hỏa và con trai 
bà, tôi đã ôm mái đầu tóc bạc rồi nhẹ nhàng hôn lên má lên 
môi Kateryna. Khi buông ra tôi thấy đôi má thường ngày 
trắng bợt của Kateryna ửng đỏ lên. Thì ra, khi được một 
người đàn ông ôm hôn thắm thiết thì đôi má của người đàn 
bà, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, bệnh tật ra sao, vẫn cứ ửng đỏ. 
 Linh tính của tôi quả không sai, Kateryna không qua khỏi 
dù phải chịu đau đớn qua hai ca phẫu thuật, một lần cắt 
ngang gối, một lần cắt tới tận bẹn. 
Một tháng sau tôi thấy những người đi mua đồ Estate Sale 
nườm nượp bưng, bê, khiêng vật dụng, đồ đạc từ trong nhà 
bà Kateryna ra xe, náo nức như được chia của. Tôi đau đớn 
lặng nhìn, rồi tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ bước vào 
bất cứ một ngôi nhà Estate Sale nào để mua bất cứ thứ gì. 
Dec 20, 2014 
 Nguyễn Âu Hồng 
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Bạn bây giờ đã quên 
truyện của Nguyễn thị Hải Hà 

 
Tôi nói vào cái giếng 

điều thầm lặng ám ảnh suốt đời 
Và nỗi chia lìa đeo đẳng khôn nguôi (1)  

 
 

Bây giờ, tôi không còn nhớ mặt bà nữa. Nếu có đi trên 
phố chạm mặt nhau tôi không chắc là tôi có thể nhận ra bà. 
Tôi gặp bà đúng hai lần. Bà có dáng cao, mảnh mai, dễ nhìn, 
dù không trang điểm. Không còn nhớ nét mặt bà nhưng tôi 
vẫn nhớ trường hợp chúng tôi gặp nhau. Và chính cái trường 
hợp ấy đã khiến tôi thầm xem bà như bạn. 

 
Hôm ấy, đầu mùa hè khoảng hơn năm giờ chiều, giờ tôi 

đi làm về. Ở đây, mùa hè năm sáu giờ chiều vẫn còn nắng. 
Bướng, đứng giữa phòng khách ngó ra đường. Mặt nó căng 
thẳng, tôi dò hỏi. 

- Có chuyện gì? 
- Tóc Đỏ đang trên đường đến đây. 
Tóc Đỏ và Bướng yêu nhau chừng hai năm. Hai năm 

tình lận đận, tụi nó cãi nhau, đòi bỏ nhau ba bốn lần. Gần 
đây có chuyện gì không biết hai đứa hục hặc dữ dội . Tôi hỏi 
thì Bướng gạt ngang “Con không muốn bàn chuyện này.” 

- Mẹ tưởng con với nó đã nghỉ chơi rồi. Nó đến đây để 
làm gì? 

- Chị của nó nói nó khóc um sùm, đòi chị nó chở đi đến 
đây để năn nỉ con. Nó đang say rượu. Chị nó không chịu chở 
thành ra nó đi bộ. 

- Con gọi điện thoại cho bố mẹ nó biết đi. Kêu bố mẹ nó 
đến đón nó về. 

- Gọi rồi. Bố nó không bắt điện thoại. Mẹ nó đi làm chưa 
về. Chị nó nói bao giờ mẹ nó về chị nó sẽ nói với mẹ nó.  
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Tóc Đỏ dành tôi ra khỏi tay Tóc Vàng lúc cả ba đứa 

chúng tôi ở cuối năm Senior (2).  Mẹ nói là lớp mười hai. 
Thật ra tóc nó không phải màu đỏ mà là màu nâu sậm. Buổi 
chiều trước khi đến giờ Prom (dạ tiệc trước khi tốt nghiệp 
Trung học), Tóc Đỏ nhuộm mái tóc nâu của nó thành màu 
đỏ. Nó biết mẹ nó sẽ nổi giận nhưng nó cứ muốn làm như 
thế để đánh dấu ngày nó trưởng thành. Tóc Đỏ có đôi mắt 
mơ màng, lông mi cong và rất dài, nó rất hay buồn và hay 
khóc. Tóc Đỏ và Tóc Vàng chơi thân với nhau dù tính tụi nó 
rất khác nhau. Tóc Vàng là con nhà giàu còn Tóc Đỏ là con 
nhà nghèo. Tôi biết Tóc Đỏ thích tôi, dù biết tôi và Tóc 
Vàng cặp bồ với nhau, vì nó hay nhìn tôi và cái nhìn của nó 
nhiều khi rất hỗn. Nó thích học ngành tâm lý học. Nó nói nó 
hiểu tâm lý con gái, và khi không có Tóc Vàng nó nói riêng 
với tôi. “Tớ cũng xứng đáng được yêu thương chẳng kém gì 
ai, mà sao chẳng ai yêu thương tớ.” Trong một buổi chơi 
bóng chuyền, có đứa nào đó ném bóng một quả bóng khác 
vào đầu tôi rất mạnh làm tôi bất tỉnh. Tóc Vàng an ủi tôi rồi 
để chocolate lên bàn học của tôi. Tóc Vàng cao và gầy, tóc 
nó xoăn xõa trên trán trông rất nghệ sĩ. Tóc Vàng giỏi 
computer, có thể viết codes, sửa computer, còn biết đàn 
guitar nữa chứ. Tụi con gái chê Tóc Vàng geeky(3)  nhưng 
tôi thích nó. Cuối năm Junior (lớp 11), Tóc Vàng đậu bằng 
lái xe và ngay lập tức mẹ nó tặng cho nó chiếc Honda màu 
bạc. Có xe, suốt mùa hè trước khi vào năm Senior tôi và Tóc 
Vàng gặp nhau. Mẹ không muốn tôi có bạn trai sớm, nói nầy 
nói kia, nhưng làm sao cấm được. Suốt năm học Senior, tan 
học Tóc Vàng đưa tôi về nhà, tôi không phải đi xe buýt chật 
chội và bị tụi Mỹ trên xe bắt nạt. Bố Mẹ đều đi làm, tôi 
muốn làm gì thì làm miễn là đừng khai ra.  

Lâu rồi, trong lúc đưa tôi đi bác sĩ, Mẹ nói: 
- Con đừng ngủ với con trai quá sớm, phải biết bảo vệ 

thân thể con để tránh bệnh tình dục hay có thai. Tốt hơn hết 
con chờ đến khi nào con gặp tình yêu đúng nghĩa hãy làm 
chuyện đó. 

Tôi quay mặt ra bên ngoài cửa kính xe, để khỏi phải nói 
chuyện với mẹ. Mẹ chẳng biết gì cả, không hiểu tuổi trẻ, hở 
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một cái là diễn thuyết hết cái này đến cái kia. Đứa nào khi 
tôi yêu tôi cũng thấy đó là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu thật 
cả. Có ai yêu dối được bao giờ. 

- Mẹ đừng nói với con chuyện birds and bees (4)  có 
được không? Con đã học giáo huấn tình dục từ hồi năm 
freshman (lớp tám) rồi. Học trò trong lớp thực tập bằng cách 
đeo bao cao su vào trái chuối. Tóc Vàng nó theo đạo Thiên 
Chúa. Nó sẽ giữ trinh tiết cho đến khi nào nó chính thức lập 
gia đình.  

Mặt Mẹ giãn ra, bớt lo lắng làm tôi cười thầm, thương 
hại mẹ. Mẹ dễ tin lắm. Tôi nói Bác sĩ viết toa để mẹ mua 
thuốc ngừa thai cho tôi. Tên thuốc là tên khoa học không 
phải hàng hiệu, tôi nói để điều hòa kinh nguyệt, tránh đau 
bụng, và trị mụn là mẹ không nghi ngờ gì cả.   

 
                               @ @ @ 
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Việt thì nó không hiểu trọn vẹn. Không hiểu nên không nghe 
lời. Còn nói tiếng Anh thì tôi ấp a ấp úng ba trật bốn vuột 
nên không thể thuyết phục nó. Người Mỹ đánh giá sự thông 
minh của một người qua cách sử dụng ngôn ngữ. Vì tôi nói 
tiếng Anh dở, con tôi nghĩ là tôi khờ, ngu nữa là đằng khác. 
Tôi mở miệng chưa kịp nói hết câu nó đã nhảy tót vào trong 
họng tôi mà ngồi. Chẳng những thế, khi hai mẹ con bắt đầu 
tâm tình, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh, thì Bố nó gằn giọng 
nghiêm trang. “Nói tiếng Việt!” Thế là cả hai mẹ con cụt 
hứng bỏ đi chỗ khác. Nhưng nếu tôi và con Bướng có thể 
nói chuyện tay đôi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thì tôi sẽ 
nói gì với con tôi? 

 
Con gái Mỹ không có cái khái niệm giữ gìn chữ trinh, 

trừ những cô thật là ngoan đạo. Các cô không hề nghĩ con 
trai dắt mình vào giường là lợi dụng mình, cũng không để 
dành cái ngàn vàng gọi là dâng hiến cho một người nào đó. 
Không biết, có oan hay không, khi đổ thừa phim ảnh Mỹ đã 
đầu độc trẻ con từ khi chúng mới mười ba mười bốn tuổi, 
bằng ý nghĩ phá trinh để đánh dấu ngày mình trưởng thành. 
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thân hình son trẻ. Có được một chàng đẹp trai, chơi thể thao 
giỏi, thèm muốn thân xác mới lớn của các cô là một điều 
hãnh diện, một chiến công với đám con gái trang lứa. Tôi 
nhìn toa thuốc ngừa thai của Bướng, nghĩ thầm, “rầy mắng 
vô hiệu, hãy xem đây là điều may mắn vì nó biết lo ngừa 
thai!” Tụi nó làm tình ở đâu nếu không cho nó làm tình ở 
nhà? Không phải là chuyện đáng khen ngợi, nhưng nếu cấm 
nó ngủ với trai ở nhà mình thì nó sẽ ngủ ở nhà của thằng đó. 
Cha mẹ thằng đó bắt gặp sẽ mắng con mình và mắng cả 
mình không biết dạy con. Nếu tụi nó làm tình ngoài công 
viên, sau thùng rác, dưới mấy cái băng ghế của vận động 
trường thì sẽ bị cảnh sát bắt. Dù gì con mình cũng phải chịu 
tai tiếng xấu hổ hơn là tụi con trai. Tôi không biết khi 
chuyện ấy xảy ra, các bà mẹ Mỹ nghĩ thế nào, nhưng với các 
bà mẹ Việt thì cái xấu hổ nó tăng lên thành nỗi nhục nhã. 
Nhục với gia đình, tổ tiên, và cả văn hóa Việt. Người Mỹ họ 
sẽ nói, con gái Việt lố lăng như thế. Riêng tôi, con hư là nỗi 
đau ngấm ngầm, đau vì mình không biết dạy con. Con tôi 
cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện yêu đương bồ 
bịch của nó lại là cái nhục cho tôi.  

 
Nhiều người bảo, con gái khó dạy hơn con trai. Tôi 

không biết có thật như thế không và nếu có thì khó hơn như 
thế nào. Nuôi con gái nếu không sợ mất trinh thì chỉ sợ có 
thai. Sợ có thai thì đã có thuốc ngừa thai. Ở Mỹ thì cho dù 
có thai cũng không phải là chuyện trời sập. Không phải như 
thời phong kiến ở Việt Nam có thai hoang thì bị đánh đập 
chết đi sống lại, rồi cạo đầu bôi vôi cho tóc không thể mọc 
ra, rồi đuổi ra khỏi nhà thậm chí khỏi làng. Cũng không phải 
như đàn bà Trung quốc có người chửa hoang, mới vừa đẻ 
xong người ta vây quanh nhà đòi bắt cả mẹ lẫn con. Sợ bị 
đánh và bị hiếp người mẹ đã ôm con nhảy xuống giếng tự 
tử. Ở đây, đẻ thì nuôi. Không nuôi thì đem cho. Hay tống 
đứa bé cho bà ngoại nuôi. Đó là nỗi sợ của tôi. Tôi rất sợ 
tuổi già còn phải nuôi vừa con vừa cháu ngoại. Nhưng dẫu 
sao điều này vẫn còn ít đáng sợ hơn nếu con mình đem con 
nó bỏ ở mấy cái trạm thu nhận trẻ em chửa hoang bị bỏ rơi. 
Báo chí lâu lâu lại đăng chuyện mấy bà mẹ trẻ ném đứa trẻ 
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như đàn bà Trung quốc có người chửa hoang, mới vừa đẻ 
xong người ta vây quanh nhà đòi bắt cả mẹ lẫn con. Sợ bị 
đánh và bị hiếp người mẹ đã ôm con nhảy xuống giếng tự 
tử. Ở đây, đẻ thì nuôi. Không nuôi thì đem cho. Hay tống 
đứa bé cho bà ngoại nuôi. Đó là nỗi sợ của tôi. Tôi rất sợ 
tuổi già còn phải nuôi vừa con vừa cháu ngoại. Nhưng dẫu 
sao điều này vẫn còn ít đáng sợ hơn nếu con mình đem con 
nó bỏ ở mấy cái trạm thu nhận trẻ em chửa hoang bị bỏ rơi. 
Báo chí lâu lâu lại đăng chuyện mấy bà mẹ trẻ ném đứa trẻ 
mới sinh vào thùng rác hay bỏ vào cầu tiêu. Trên tất cả nỗi 
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sợ đó là sợ con mình khổ, sợ con mình rơi vào cảnh túng 
nghèo vì bỏ dở dang chuyện học hành. Sợ con mình làm bậy 
có thể đưa đến tù tội, và tan nát tương lai. 

  
Buổi chiều của Prom, mẹ của Tóc Vàng bảo:  
-Tôi không thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Bà có thể 

đến nhà tôi chụp ảnh cho Bướng với Tóc Vàng. 
Chiều hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp Tóc Nâu. Bướng 

đứng giữa, mặt mày rạng rỡ. Cái áo dạ hội màu tím khoe 
mảng ngực trần căng phồng. Con nhỏ hơi đẫy nên đầy 
đường cong quyến rũ. Tóc Vàng và Tóc Đỏ kè hai bên. 
Bướng cao hơn tôi, 1m62, nhưng so với hai thằng Mỹ thì 
chẳng thấm vào đâu. Tóc Đỏ mặc bộ đồ com lê màu trắng, 
tóc nhuộm đỏ. Nếu không có mái tóc đỏ trông nó khá giống 
Elvis Presley, lúc nhạc sĩ này đã nhậu nhẹt chơi bời quá độ 
trở nên mập bệu. Tóc Đỏ chẳng buồn ngó vào ống kính. Đôi 
mắt nó từ trên cao cứ chiếu thẳng xuống bộ ngực căng tròn 
của con Bướng. Chướng mắt thiệt. Một bà hai ông, cứ như là 
chuyện Táo quân. Tụi trẻ không có khái niệm chung tình à? 
Hay tụi nó chỉ là bạn thôi, tình bạn giữa nam và nữ đám già 
cổ hủ như tôi không thể nào hiểu nỗi? Tôi lớn lên trong cái 
quan niệm hễ bạn thì không có quan hệ tình dục. Giữa tụi nó 
chỉ là tình hờ thôi? Hay tụi nó không biết đến quan niệm 
“yêu ai yêu chỉ một người?” Người ta sẽ nghĩ gì nói gì về 
con tôi khi nó bồ một lúc với hai thằng Mỹ? 

 
                                  @ @ @ 
 
Độ một tuần sau ngày mãn khóa Trung học tôi nói với 

Mẹ là tôi đã nghỉ chơi với Tóc Vàng và tôi yêu Tóc Đỏ. Mẹ 
không tán thành: 

- Mẹ không thích cái thằng đó. Nó là rắn, nó là bạn của 
Tóc Vàng mà lại dụ con. 

Tôi cự: 
- Chẳng ai dụ con cả.  
Mẹ không biết. Tôi cãi nhau với mẹ của Tóc Vàng vì mẹ 

nó mắng nó là thằng bất tài nhu nhược, làm khổ bà. Tóc 
Vàng hăm tự tử thì mẹ nó nói có gan thì chết đi cho rảnh nợ. 
Tôi nghĩ làm mẹ mà nói như vậy với con thì rất là sai lầm. 
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Tóc Vàng chỉ có khóc nhưng tôi thì nói thẳng với mẹ nó bà 
là một bà mẹ xấu. Bà nổi giận, cấm không cho chúng tôi gặp 
nhau nữa.   

Chỉ một tuần sau khi tôi và Tóc Đỏ “go out”(đi chơi) 
với nhau, Tóc Đỏ đòi nghỉ chơi với tôi. Dành tôi ra khỏi tay 
Tóc Vàng và bây giờ thì đòi bỏ tôi. Dĩ nhiên là tôi khóc.  

Mẹ nói: 
- Thấy chưa. Karma (trả nghiệp) mà. Con bỏ Tóc Vàng 

nên bây giờ Tóc Đỏ bỏ con. Ít ra Tóc Vàng nó còn có tài sửa 
computer còn thằng này chẳng có tài gì cả. 

Tôi ghét cái cách mẹ nói chuyện với tôi. Bà không nói ra 
nhưng tôi biết bà muốn nói ít ra Tóc Vàng còn có xe, còn 
Tóc Đỏ thì đi đâu cũng phải có người đưa đón. 

- Tóc Đỏ chỉ nhát gan thôi. Nó chưa quen với chuyện 
tình yêu, nó sợ commitment. Nó cứ nói “chuyện không 
thành đâu, chúng mình đi học ở hai nơi khác nhau, nên 
break up ngay từ lúc này.” Để từ từ tôi sẽ huấn luyện nó. 

- Nó mới quen với con mà đã đòi bỏ con thì lâu dài 
không tốt. 

Tôi nạt: 
- Mẹ đừng bàn chuyện của con có được không. It’s none 

of your business. (5) 
Tôi nhìn mặt mẹ tôi bành ra, giận dữ. Nếu tôi đứng trước 

mặt Mẹ thêm một phút nữa chắc là Mẹ sẽ xông vào cấu xé 
tôi. Tóc Đỏ bỏ tôi vì nó ghen. Nó không muốn tôi giữ tình 
bạn với Tóc Vàng. Nó nói hễ bồ thì không bạn, hễ bạn thì 
không bồ.  

 
                               @ @ @ 
 
Bướng khóc hù hụ mỗi lần bị Tóc Đỏ đòi nghỉ chơi. Nó 

rống thảm thiết đến độ tôi tự hỏi nếu lỡ tôi hay bố nó lăn ra 
chết nó có khóc nhiều và rống to như thế không? Mỗi lần 
thấy con quằn quại tôi đau lòng, nhưng không biết phản ứng 
thế nào. Tôi muốn ôm nó vào lòng giải thích con yêu sớm 
như thế chỉ làm tan vỡ trái tim của con, nhưng tôi sợ nó sẽ 
xô tôi ra. Và thật tình tôi giận nó lắm. Giận nó đã không 
nghe lời tôi, đã bướng lại còn hỗn. Giận nó không biết sĩ 
diện. Người ta đã nói không yêu mình thì thôi, khóc lóc làm 

Tóc Vàng chỉ có khóc nhưng tôi thì nói thẳng với mẹ nó bà 
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- Nó mới quen với con mà đã đòi bỏ con thì lâu dài 
không tốt. 

Tôi nạt: 
- Mẹ đừng bàn chuyện của con có được không. It’s none 

of your business. (5) 
Tôi nhìn mặt mẹ tôi bành ra, giận dữ. Nếu tôi đứng trước 

mặt Mẹ thêm một phút nữa chắc là Mẹ sẽ xông vào cấu xé 
tôi. Tóc Đỏ bỏ tôi vì nó ghen. Nó không muốn tôi giữ tình 
bạn với Tóc Vàng. Nó nói hễ bồ thì không bạn, hễ bạn thì 
không bồ.  
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Bướng khóc hù hụ mỗi lần bị Tóc Đỏ đòi nghỉ chơi. Nó 

rống thảm thiết đến độ tôi tự hỏi nếu lỡ tôi hay bố nó lăn ra 
chết nó có khóc nhiều và rống to như thế không? Mỗi lần 
thấy con quằn quại tôi đau lòng, nhưng không biết phản ứng 
thế nào. Tôi muốn ôm nó vào lòng giải thích con yêu sớm 
như thế chỉ làm tan vỡ trái tim của con, nhưng tôi sợ nó sẽ 
xô tôi ra. Và thật tình tôi giận nó lắm. Giận nó đã không 
nghe lời tôi, đã bướng lại còn hỗn. Giận nó không biết sĩ 
diện. Người ta đã nói không yêu mình thì thôi, khóc lóc làm 
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gì. Già như tôi thì còn biết gì về tình yêu chứ. Với tôi, bây 
giờ chỉ có trách nhiệm, tình yêu đã chết từ lúc nào không ai 
hay. Tụi con nít làm sao biết được tình yêu chết trước nhất, 
chỉ có trách nhiệm là tồn tại. 

- Mẹ không thích Tóc Đỏ. Đứa nào đối xử không tốt với 
con, làm con khóc Mẹ không ưa. Con đừng yêu nữa có được 
không? 

Nó nói như một bà cụ non.  
- Con thà yêu mà đau khổ còn hơn suốt đời không biết 

yêu là gì.  
Thật ra tôi ghét Bướng vì nó có nhiều cái giống tôi, nhất 

là giống những tật xấu như ngu và mê trai. Nó bỏ thằng Tóc 
Vàng, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, để yêu cái thằng mập 
phệ, không có xe. Mỗi lần hai đứa hẹn nhau hoặc là chị hoặc 
là mẹ của nó phải đón đưa. Còn tôi cũng phải đưa đón con 
Bướng. Tôi gặp mẹ Tóc Đỏ trong một lần tôi đưa Bướng 
đến nhà Tóc Đỏ.  

 
                                @ @ @ 
 
Khi người đàn bá Á châu thả Bướng trước cửa nhà tôi, 

trông bà đầy vẻ phiền muộn. Bà mở cửa xe, xuống chào tôi, 
nhưng hình như tâm trí của bà ở đâu đâu. Lưng bà như oằn 
dưới một cái gánh nặng vô hình. Tôi nghĩ mấy bà mẹ Á châu 
có vẻ khó khăn hơn những bà mẹ Mỹ.  

Tôi chào: 
- Cảm ơn bà thường đưa đón con tôi, cho hai đứa gặp 

nhau. 
Bà trả lời: 
- Cảm ơn Bà đã cho phép Bướng đến chơi. Nếu cần xin 

Bà gọi, tôi sẽ đến đón con tôi về. Cậu ấy là con trai lớn nhất 
của bà? Mẹ Bướng hỏi. 

- Tôi có tất cả năm đứa con. Hắn là con trai duy nhất 
trong bốn người chị và em gái.  

Gia đình tôi theo Công giáo và rất mộ đạo. Chúng tôi 
không sử dụng phương pháp ngừa thai. Bướng có vóc dáng 
nảy nở. Nhìn thân hình, có thể lầm nó hơn mười tám tuổi. 
Trông Bướng sành đời hơn thằng con tôi. Có lẽ vì hắn là con 
trai duy nhất, được nuông chìu hơn mấy cô con gái, nên lớn 
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vóc mà vẫn gà tồ. Hắn khá ngoan, mùa hè đi làm dành dụm 
tiền để đi học đại học. Chỉ có điều đáng buồn là hắn bị bệnh 
trầm cảm rất nặng. Hắn thường nằm lì trong giường không 
chịu làm ăn gì cả. Không đúng loại thuốc hay không đúng 
liều là hắn đòi tự tử và thường khi cau có vô cớ. Tôi cho 
rằng quan hệ giữa hắn và Bướng chỉ là chuyện trẻ con. Nay 
mai, khi hai đứa vào đại học chắc là đường ai nấy đi. Nhiều 
lần, tôi muốn hỏi Bướng, “Cháu có dùng thuốc ngừa thai 
không?” Hỏi nó như thế thì bất lịch sự quá, và e rằng nó hỏi 
lại tại sao tôi không hỏi con tôi.  

Ai nói có con trai không cần phải lo? Thời buổi này, tụi 
con gái chủ động tấn công con trai nhiều hơn thời tôi còn là 
con gái. Có con trai thì sợ nó lái xe nhanh, sợ lái xe lúc say, 
sợ nó vướng vào xì ke ma túy, và sợ nó làm một đứa con gái 
nào đó mang bầu. Thời bây giờ chỉ cần đem thử DNA là biết 
đứa nào là cha, và phải nuôi con cho đến khi đứa bé được 
mười tám tuổi, dang dở tương lai của con mình và cả con gái 
của người ta. Thậm chí cha mẹ của cả hai bên cũng liên lụy.  

Bà mẹ Bướng vừa lái xe đi một lúc thì hai đứa lại cãi 
nhau. Tóc Đỏ không cho Bướng vào nhà, xua đuổi, và ra 
ngồi trên sân cỏ. Bướng quì gối bên cạnh, ôm mặt thằng con 
tôi hôn lên mắt lên môi, vẻ nài nỉ khẩn thiết rồi úp mặt 
xuống cỏ khóc um sùm. Chúng nó chẳng kể gì hàng xóm 
nhà tôi đang nhìn. Mẹ Bướng quay xe lại đón Bướng vừa 
kịp nhìn thấy cảnh tượng trên. Bà gọi con gái về nhưng nó 
chẳng kể gì đến mẹ cứ tiếp tục van nài con tôi. Chán nản, bà 
lái xe đi, mặt bà đanh cứng lại. Tôi thấy tội nghiệp bà. Giá 
mà tôi có thể an ủi bà.  

 
                                  @ @ @ 
 
Bướng nhìn ra cửa sổ kêu lên: 
- Nó đến rồi kìa! 
Tóc Đỏ cao lêu nghêu, đi lảo đảo. Vừa qua khỏi hộp thư 

ở đầu con đường nhỏ dẫn vào nhà nó té sụm xuống nằm bất 
động. Chập sau đứng dậy, vừa đi vừa bò trên con dốc vào 
nhà tôi. Cái áo thun trắng của nó lấm lem, thấm ướt mồ hôi 
loang lổ trước ngực và sau lưng.  

Tóc Đỏ gõ cửa và lè nhè: 
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- Bà ơi, xin làm ơn cho tôi nói chuyện với Bướng. Tôi sẽ 
lễ phép. Trước giờ tôi vẫn lễ phép với Bà. 

Tôi mở cửa. 
- Cháu đi về đi. Bướng không muốn gặp cháu nữa. 
Tóc Đỏ đẩy tôi qua một bên bước vào nhà. Bước chân 

nó xiêu vẹo, mùi rượu nồng nặc. Chỉ sau một năm đại học ở 
tiểu bang bên cạnh nó gầy đi rất nhiều. Cái má xưa phúng 
phính nữa, nay hóp sâu và đôi mắt trũng xuống thâm quầng. 
Tóc Đỏ bò lê trên nền phòng khách nhà tôi, úp mặt vào ghế 
sa lông khóc mướt. Miệng nói không ngừng:  

- Bướng ơi, xin đừng bỏ anh. Em bỏ anh là anh chết mất. 
Chỉ có em là có thể chữa trị và thay đổi anh thôi. 

Tôi bảo Bướng. 
- Gọi về nhà nó. Nói với bố mẹ nó, nếu không đến rước 

nó về thì mình sẽ gọi Cảnh Sát. 
Bướng trả lời: 
- Mẹ của nó đang trên đường lái xe đến đây. 
 
                              @ @ @ 
 
Người Tóc Đỏ ướt đầm mồ hôi. Từ nhà tôi đến đây 

khoảng mười lăm phút lái xe, nó đi bộ cả tiếng đồng hồ. Tôi 
năn nỉ: 

- Thôi lên xe mẹ chở về.  
Nó chẳng trả lời. Nó không chịu uống thuốc trị bệnh 

thần kinh và mất ngủ cả tháng nay. Ngay từ đầu khi nó mới 
quen Bướng tôi đã nói con không chịu được những thất 
vọng của tình yêu, con bị bệnh mà. Nói biết mấy nhưng 
chẳng ăn thua gì. Nó vẫn rên rỉ bù lu bù loa trên nền nhà. 
Bên ngoài trời bắt đầu nhạt nắng.  

Tôi dùng điện thoại di động gọi 911. Khi người ta hỏi 
địa chỉ của nhà Bướng, tôi lúng túng. Mẹ Bướng đưa điện 
thoại nhà bảo dùng điện thoại nhà để cảnh sát lần theo địa 
chỉ qua số điện thoại. Tôi nói với người trực 911. 

- Con tôi say. Trước khi đi nó đã uống bia ở nhà. Trên 
đường đi nó ghé quán rượu uống thêm. Nó có mang dao 
theo nhưng say quá lúc ngã ngoài sân đã đánh rơi con dao. 
Tôi nhặt dao bỏ vào xe khóa lại. 
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Xe Cảnh sát đến trước. Sau đó là xe cứu thương. Hai 

người Cảnh sát vào nhà tôi. Một người đứng canh cửa. 
Người kia đứng nói chuyện với Tóc Đỏ vẫn còn nằm phục 
trên nền nhà.  

- Cậu bé, cậu có dùng drug không? 
Khi thấy Cảnh Sát, Tóc Đỏ dường như tỉnh táo hơn. Nó 

nói lè nhè lẫn trong tiếng khóc. 
- Tôi chỉ say rượu. No drugs. 
Người Cảnh sát khi nói chuyện vẫn đặt tay lên báng 

súng. Trò chuyện, phỏng vấn, ghi chép biên bản, rất lâu và 
cuối cùng họ thuyết phục được Tóc Đỏ đứng dậy. Tóc Đỏ để 
cho họ xốc nách dìu ra khỏi cửa nhà tôi, và nằm lên cáng 
cứu thương. Hai ba người nhân viên cứu thương, ràng dây 
nịt chung quanh cáng và đưa Tóc Đỏ lên xe chở đi. 

Mẹ Tóc Đỏ nhỏ nhẹ nói chuyện với Bướng.  
- Con tôi bị bệnh thần kinh. Tình cảm sóng gió giữa 

cháu và con tôi làm bệnh nó nặng hơn. Hai đứa nên xa nhau 
vĩnh viễn để cả hai có cơ hội hàn gắn tâm hồn mình. 

Bướng vốn chẳng chịu nghe lời ai, nhất là tôi và bố nó, 
nhưng nó lại có vẻ chấp nhận lời giải thích của mẹ Tóc Đỏ. 
Dù mẹ Tóc Đỏ trẻ hơn tôi cả chục tuổi, ngày hôm ấy tôi thấy 
bà già đi. Lưng bà như cõng một nỗi phiền muộn rất lớn. 

Sau đó tôi không còn gặp lại bà. Nếu có gặp bà ngoài 
đường tôi e rằng tôi sẽ không nhớ mặt. Dù chỉ nói với nhau 
dăm ba câu, chính những điều chúng tôi không có cơ hội nói 
với nhau và không thể nói với con của mình là những điều 
ám ảnh tôi với bà, những người làm mẹ. Chúng tôi không 
thể giải thích với các con là tình yêu quá sớm, đặt không 
đúng chỗ, đúng người, chỉ là thứ trái non đắng chát. Nhưng 
kinh nghiệm của chúng tôi là kinh nghiệm đã lỗi thời, và 
ngôn ngữ của chúng tôi không phải là ngôn ngữ của phim 
ảnh tiểu thuyết thời đại. Tôi tin là bà cũng đau đớn khi nhìn 
thấy con mình quằn quại với tình yêu. Và có lẽ cũng như tôi 
bà cũng muốn nói, những đau đớn này chỉ tự các cô các cậu 
gây ra cho nhau. Mối tình tan vỡ của con tôi với Tóc Vàng 
và Tóc Đỏ lại là sự thông cảm giữa tôi với mẹ của hai cậu. 
Hễ làm mẹ là mang nỗi nhục nhằn do con mình gây ra. 
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Ghi chú của tác giả: Truyện dựa trên những nhân vật thật 
nhưng hầu hết mọi chi tiết là do tác giả bịa đặt hay thêm mắm 
thêm muối cho giống sự thật. Nếu có trùng hợp với chuyện 
riêng của ai, điều đó ngoài ý muốn của tác giả. Thành thật xin 
lỗi. 
 
Nguyễn thị Hải Hà 
January 17, 2015 
 
 
_____ 
(1) Thơ của Hồng Nhiên, Blog the Kitchen Window. Nguyễn thị Hải 
Hà dịch. Nguyên tác là: 
I found a well into it I said. It’s the unspoken that haunts, and the 
broken that binds.  
(2) Những chữ tiếng Anh được dùng để diễn tả cách nói chuyện của 
người Việt sinh ra lớn lên ở Mỹ. Xin độc giả chấp nhận và bỏ qua cho 
tác giả. 
(3) geeky chỉ những người thông minh giỏi kỹ thuật nhưng vụng về 
trong việc giao tiếp. 
(4)birds and bees, chim và ong, thành ngữ dùng để chỉ chuyện giao 
hợp và sinh sản con cái. 
 
(5) Không phải chuyện của mẹ. 
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10* Pop Art Politique 
 

Truyện Nguyễn Lệ Uyên 
 
            à madame PhuongThao 

 
 
 
Sau cái vụ nằm mơ thấy mình đùa giỡn với Diêm 

Vương, thì nửa đêm hôm đó hắn tự biến mất. Mụ tiến sĩ bác 
sĩ gà ấp và em gái mọi y tá y công phượng hoàng không còn 
thấy tăm dạng hắn đâu nữa! Cả hai nháo nhào bới tung khắp 
chốn, từ gầm giường chí đến cầu tiêu nhà tắm, tủ đứng tủ 
con các thứ… nhưng hắn chỉ để lại cái bóng của hắn trên 
vách tường thẳng đứng bằng ảo giác chập chờn, hoang mang 
của hai người.  

 
Mụ tiến sĩ lật cả tấm “drap”  giường, xốc tung lên, 

như thể hắn chỉ là tờ giấy mỏng. Khuôn mặt mụ tái ngắt như 
kẻ chết nước, mồ hôi rớt giọt giọt. Sàn gạch bông ướt dầm 
dề. Cô em gái mọi đứng chết trân một góc phòng, không 
hiểu nổi đôi mắt trong veo trẻ thơ hồn nhiên biến đi đằng 
nào. Cô thở dài não nuột trong nỗi thương xót bấn loạn. 
Nước mắt cô tự dưng chảy xuống, không thể hiểu đó là 
những giọt nước mắt cảm thương hắn, một con người khốn 
khổ đọa đày hay cho thân phận mỏng manh của mình trước 
gió giông bão tố chắc chắn sẽ đổ ập xuống đời cô. 

Mụ gà ấp ngồi phịch xuống chiếc giường hắn nằm, 
vò đầu bức tóc. 

Cô gái mọi khép nép sợ hãi ngó chết vào những sợi 
tóc sùi sụt. 

Mụ lôi tờ giấy ngoáy những hàng chữ rượt đuổi hơ 
hãi và gọi cô gái mọi mang ra khỏi cửa. Mụ lắc đầu, tim bóp 
thắt vừa nhảy bần bật. 

Cả khu nhà cao tầng kín bưng sôi ùng ục như đang 
trong cơn động đất mạnh. Bầy ong từ các cửa chính tỏa ra. 
Đám người và đám chó nghiệp vụ cùng bay ra. Mọi ngóc 
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ngách lùm bụi đều bị lật tung lên suốt đêm ngày đến nỗi cái 
khối đỏ lòm trên trời cao cũng mỏi mệt chìm dần xuống, 
thấp hơn mặt đất như trốn chạy.  

Vậy mà hắn vẫn biệt vô âm tín, không một vết tích 
nào để lại trong ngôi nhà cao tầng kín bưng này. 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và không hiểu hắn 
biến mất bằng cách nào? 

Phần hắn, hắn chưa hề chạy trốn, chưa hề thoát ra 
bên ngoài khu tường cao cổng kín. Hắn thề có đầu gối làm 
chứng. Hắn luôn bị đồn thổi, luôn trong tình trạng bị bắt cóc.  

Và rồi, lần này hắn đã bị bắt cóc công khai không 
bởi một con người có hình hài mà là một luồng khí rỗng 
nhấc bổng hắn lên, hình như lúc mặt trời đang há họng thở 
và mặt trăng và những vì sao đang lúng liếng tình tự đong 
đưa. Hắn nhớ lại, không phải đang giữa khuya hay đêm tối 
trời mịt mùng mưa gió hay trưa trời gắt gỏng, nó công khai 
giữa thanh thiên nhật nguyệt trời trăng và đang cháy ngùn 
ngụt, lửa cháy lằn ngang lằn dọc, tung tóe khắp lỗ thủng bao 
la vô tận vô cùng, phun trào dầm dề pháo hoa. 

Không thể nhận biết kẻ chủ mưu. Có thể là con mụ 
trùm sò tú ông, có thể là thằng cha tú bà, anh hùng cái bang 
cai trị một xứ sở mênh mông vô pháp vô cương. Kẻ đó 
không có nhân dạng, hình hài; có lúc là một cái bóng cụt 
đầu, đen toàn thân, to lớn bao trùm khắp chốn; đôi khi là là 
một cục thải nhỏ xíu, tanh lợm khiến ai ai cũng phải bịt mũi 
tránh xa. Nhưng dù cố công gắng sức thì cái lực hút quái 
quỷ nhà mồ tha ma túm lại, như lực nam châm, khiến nhân 
gian xác xơ tiêu điều hồn phách. 

Lần này hắn bị tống vào với đám ăn mày khắp nơi tụ 
hội về. Trên cổ đeo lủng lẳng chiếc thẻ bài nhựa tái chế, ghi 
nguệch ngoạc mấy chữ nhân thân. 

Hắn trộn lẫn vào đám người đó. 
Và đầu tiên: 
Ông cụt giò, tóc dài chấm lưng quần, râu ria như 

người tiền sử, cất lên giọng phều phào: 
“Cha mẹ cháu bị chôn sống dưới đìa cá sau một trận 

lôi đình phun trào uất hận của đồng hương cố quận, bởi tội 
tom góp gốc rạ chất đống tạo giang sơn riêng. Còn chân phải 
bay đi chỉ vì bị niềm kiêu hảnh mê hoặc, lao tới phía rỗng 

ngách lùm bụi đều bị lật tung lên suốt đêm ngày đến nỗi cái 
khối đỏ lòm trên trời cao cũng mỏi mệt chìm dần xuống, 
thấp hơn mặt đất như trốn chạy.  

Vậy mà hắn vẫn biệt vô âm tín, không một vết tích 
nào để lại trong ngôi nhà cao tầng kín bưng này. 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và không hiểu hắn 
biến mất bằng cách nào? 

Phần hắn, hắn chưa hề chạy trốn, chưa hề thoát ra 
bên ngoài khu tường cao cổng kín. Hắn thề có đầu gối làm 
chứng. Hắn luôn bị đồn thổi, luôn trong tình trạng bị bắt cóc.  

Và rồi, lần này hắn đã bị bắt cóc công khai không 
bởi một con người có hình hài mà là một luồng khí rỗng 
nhấc bổng hắn lên, hình như lúc mặt trời đang há họng thở 
và mặt trăng và những vì sao đang lúng liếng tình tự đong 
đưa. Hắn nhớ lại, không phải đang giữa khuya hay đêm tối 
trời mịt mùng mưa gió hay trưa trời gắt gỏng, nó công khai 
giữa thanh thiên nhật nguyệt trời trăng và đang cháy ngùn 
ngụt, lửa cháy lằn ngang lằn dọc, tung tóe khắp lỗ thủng bao 
la vô tận vô cùng, phun trào dầm dề pháo hoa. 

Không thể nhận biết kẻ chủ mưu. Có thể là con mụ 
trùm sò tú ông, có thể là thằng cha tú bà, anh hùng cái bang 
cai trị một xứ sở mênh mông vô pháp vô cương. Kẻ đó 
không có nhân dạng, hình hài; có lúc là một cái bóng cụt 
đầu, đen toàn thân, to lớn bao trùm khắp chốn; đôi khi là là 
một cục thải nhỏ xíu, tanh lợm khiến ai ai cũng phải bịt mũi 
tránh xa. Nhưng dù cố công gắng sức thì cái lực hút quái 
quỷ nhà mồ tha ma túm lại, như lực nam châm, khiến nhân 
gian xác xơ tiêu điều hồn phách. 

Lần này hắn bị tống vào với đám ăn mày khắp nơi tụ 
hội về. Trên cổ đeo lủng lẳng chiếc thẻ bài nhựa tái chế, ghi 
nguệch ngoạc mấy chữ nhân thân. 

Hắn trộn lẫn vào đám người đó. 
Và đầu tiên: 
Ông cụt giò, tóc dài chấm lưng quần, râu ria như 

người tiền sử, cất lên giọng phều phào: 
“Cha mẹ cháu bị chôn sống dưới đìa cá sau một trận 

lôi đình phun trào uất hận của đồng hương cố quận, bởi tội 
tom góp gốc rạ chất đống tạo giang sơn riêng. Còn chân phải 
bay đi chỉ vì bị niềm kiêu hảnh mê hoặc, lao tới phía rỗng 



                                                                                                                                                                   

                                                       257                                                                                                                                                        257                                                                                                                                              

không để thiết lập một thế giới đồng đại đồng đẳng, giải 
thoát niềm hạnh phúc êm ấm những người lương thiện bắt 
quay trở lại sự man rợ bán khai… cạp trúng”. 

Người thứ hai là chị buôn thúng bán bưng, áo quần 
không che kín nổi thân thể tong teo: 

“Em tích góp bằng mồ hôi, nước mắt, đôi khi phải 
trả giá bằng cú lừa lên xuống giá cả từ mấy chú khách trú 
Chợ Lớn. Dù nắng dù mưa, em vẫn cắm mặt xuống đường 
nhặt nhạnh từng mớ ve chai lông vịt; vậy mà cuối cùng đã bị 
thu tất, từ thúng mủng, chai lọ đến đôi nừng suốt đời tòn 
teng trên đôi vai nổi u nần, đẩy cả bầy chồng con ra đường 
liếm bụi. Em bị kết tội hút máu người, vô lương”. 

Người thứ ba là một chị chưa già mà cũng không 
còn quá trẻ; chị kể bằng mắt và tay chân: 

“Sau khi cha mẹ chị bị mang ra bãi đất trống “bùm” 
một phát, hồn phách lìa khỏi xác còn rung lên mấy cái, lấy 
tâm thế trước khia lìa trần, bởi các cơ co giật; do tội cấu kết 
với kẻ thù chống lại giáo hội vô pháp vô cương. Từ đó chị bị 
đẩy vào động mãi dâm cấp cao phục vụ cho giáo trưởng, 
giáo phó và các giáo các thứ, sau khi phải làm thân Chiêu 
Quân cống nạp đại sứ Hồ quốc làm dập tan trinh tiết xứ sở. 
Khi chỉ còn một cái xác cà tong cà teo, ruồi muỗi không 
màng bu đậu, chị bị liệng ra ống cống để phục vụ cho nhân 
dân bằng tem phiếu in trên chính những mảnh giấy ghẻ lở từ 
thịt da tróc ra”. 

Người thứ tư là ông thầy tu dựng thuyết bá xàm 
xằng bậy, chống lại giáo hội vô vô ra ra ra, gọi tắt là giáo hội 
Vô Ra.  

Thầy phều phào: 
“T…a…aa… bị thẻo chóp lưỡi, khâu miệng thả về, 

kịp làm lễ thánh tẩy cho đám ăn mày trước khi thành đám ăn 
xin. Đẩu tóc ta bị cạo nhẵn thín, trán thích chữ vạn lộn 
ngược có bốn lưỡi dao nhọn chỉa ra bốn hướng…” 

Nhìn trang phục của ông thầy tu có vẻ được khoát 
lên phong cách ảo quang của trường phái hội họa Op Art 
mang đầy cá tính nghệ thuật tập thể, chói chang các sắc màu 
đen trắng, nâu vàng đỏ các thứ. Điều này, được thầy thổ lộ 
thêm: “Trên đường hành đạo, đôi khi ta giật thót thót gan 
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mang đầy cá tính nghệ thuật tập thể, chói chang các sắc màu 
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toát lên hơi thở sặc sụa mùi vị giáo hội Vô Ra”. 
Nghe tới đó, hắn nhíu mũi, bởi chẳng hiểu vô ra là 

sao. 
Hắn lẩn qua hàng bên kia và nhìn thấy người thứ 

năm. Đó là một trí thức duy nhất, cả đời lưng không bị vẹo, 
gối không bị cong, từ chối tròng dôi kính trắng lên mắt, theo 
như lời xì xào của đám đông. Mặc dù giáo hội đã vận dụng 
đến tối đa các tiêu chuẩn dành cho các chức sắc cấp cao, như 
đường từ nước Củ Khoai, bơ sữa từ Bá Lợi Á, thịt trứng từ 
giấy bồi, rác thải ở Tung Weing… để nhử ông trí thức vào 
vòng kim cô, biến thành một thứ bông hoa trang trí ở văn 
phòng giáo phường giáo hội, nhưng ông nhất mực không 
chịu mang đôi kính cận lên mắt, không chịu giơ tay khỏi 
đầu. Hậu quả: Bị đày biệt xứ khổ sai mang gông tận tít mù 
mù đâu đó để hú hí với anh Tô Vũ đàn đúm chăn dê vừa 
uống rượu vừa gãi háng cho dái lăn tăn chơi.  

Một thế kỷ sau, khi đã già sọm, ông trí thức mới 
được đặc xá và quẳng vào đám bụi đời ăn xin… 

Ông già trí thức kể: 
“Cái đám lãnh đạo tinh thần và thể xác ấy, đã lượm 

ta từ một sự vụ bắt cóc hỏa tốc và trên đường bôn tẩu vội vội 
vàng vàng đã làm rớt dọc đường, đoạn nào không hay. 
Phường ăn mày cái bang bầm dập thấy ta mặt mũi lấm lem 
lọ nồi bùn đất rất giống với tín hữu giáo phường cái bang, 
bèn mang về kỳ cọ bằng bịch ny lông trong thùng rác, xịt 
dầu thơm, trang điểm lại dung nhan để xứng với tầm cao 
thời đại cái bang. 

Giáo hội phỏng vấn chớp nhoáng về nhân thân. Ta 
cung khai rất mực thật thà. Sau khi đưa vào máy sấy và máy 
nội soi thấy toàn sự thật ghẻ chóc từ lời khai, giáo hội bèn tổ 
chức lễ tấn phong ta làm sử gia ghi chép biên niên cho giáo 
hội”. 

Nghe nói mấy chữ “ghi chép”, hắn cúi gập người 
trước ông trí thức chỉ có da bọc xương: 

-Thưa thầy, con xin được theo thầy. 
-Để chi? 
-Dạ, hầu hạ thầy. 
Ông trí thức chẳng gật mà cũng không lắc, ngó hắn 

từ đầu tới chân rồi thủng thẳng bước đi, như chưa từng gặp 
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hắn, nghe hắn nói gì. 
Thầy đi trước. Hắn theo sau. Hết ngày này qua tháng 

khác.  
Thầy cảm động, vỗ đầu hắn nói: 
-Được, nhưng đừng có trách ta. 
Ngày đầu tiên thử việc thử thách, hắn được chỉ định 

làm công cán ủy viên cùng chị dạng háng công du khắp các 
hang cùng ngõ hẻm. Chị đi trước, hắn lẽo đẽo bám theo sau, 
bước theo kiểu con theo mẹ.  

Tấm thân chị như cán cờ đứt gió, cứ thẳng đuột.  
Chị rủ rê hắn ra công viên nước, đoạn nối dài từ tổng 

dinh thự giáo hội chạy ngoằn nghèo trên con đập chia đôi ao 
nước, thẳng qua cây cầu tám tầng thiên niên kỷ xây bằng sắn 
mì bo bo trộn với lúa mì tiểu mạch. Trên đường du công, 
hắn thấy rõ những ngôi chùa chen vai với đền miếu; cây anh 
đào thích cánh với cây chó đẻ, cây anh túc; quán bar choàng 
vai quán ca hát ôm; nhà hàng thịt chó ngất ngưởng quá đầu 
quán cơm chay… Các thầy ngồi bên này, thò cẳng nhón 
miếng dồi trường dấu dưới vạt áo, ê a ta bà ha vân vân các 
thứ. 

Chị đi trước như anh lính chì. Hắn theo sau, tay trái 
cầm viết, tay phải cầm tấm bìa các tông lớn gần bằng manh 
chiếu trước cửa đền rồng lộn rắn bay. Không nghe chị mở 
miệng nói câu nào, nhưng hắn biết thân phận, công việc của 
sử quan là ghi chép sau khi cái sự thấy và sự nghe lọt vào 
tròng mắt và màn nhĩ dội lên đầu, trào ra ngón tay, nên ra 
sức vừa đi vừa ghi ghi chép chép liền tay. Công việc có vẻ 
hợp với hắn, nên chị cũng không nghe lời phàn nàn nào phát 
ra từ miệng hắn. 

Tới một ngôi đền nằm chìa ra phía ao, có cây cối um 
tùm bóng tối, chị xề đít ngồi lên đầu con kỳ lân đẽo từ khối 
đá Ngũ đại sơn. Con kỳ lân đá rên lên ra cái giọng của kẻ 
thèm khát lâu năm chưa được kề cận với giống cái, mặc dù 
không đồng loại. Chị cũng rung lên nây nẩy. Hắn bèn ghi 
tạm rằng “một sự giao thoa văn hóa hòa hợp giữa đá và 
người tựa hồ như sự phối tình giữa hai sinh vật thời đồ đá 
cũ”. Hắn chưa kịp gạch đít câu ghi chép mang tính hoài nghi 
thì con kỳ lân đá sụm xuống, sụm xuống từ từ, chỉ còn là 
một khối vật nhọn chổng lên trời. Hắn há hốc nhìn hiện 
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tượng kỳ lạ xảy ra thật nhanh chóng và đầy bất ngờ. Hắn chỉ 
kịp mô tả hiện tượng mà không làm sao tìm lời giải cho bản 
chất của nó. Hắn quên phéng chị, không biết đã tan thành 
nước hay chạy trốn cơn khoái dục nơi nào, thẫn thờ dắt cây 
bút vào vành tai, cuộn tờ ghi chép sử biên niên giáo hội kẹp 
nách, thờ thẫn nhìn ra mặt ao nước đen thui dờn dợn mây 
mẩy sóng nẩy lên. 

Một bà lão lưng còng gần chấm đất bưng rổ bắp nấu 
mời hắn mua. Hắn lắc đầu. 

Một em bé ốm o lam lũ bưng hộp đậu phộng rang 
mời hắn mua. Hắn buồn bã quay mặt ra hướng khác. 

Một thanh niên ập tới, chìa gói ny lông bột trắng. 
Hắn lại lắc lắc sợ hãi. 

Một cô gái thắng xe tay ga, chống chân trên nền 
gạch ngôi đền gần sát chỗ cột đá chổng ngược, chậm rãi lại 
gần. Cô lịch sự chào hắn, hỏi hắn:  

-Em có thể ngồi trên nền đất ngôi đền để ngắm đất 
ngắm trời chút xíu anh nhỉ? Em xả stress cho đỡ căng đầu. 
Em học cái chương kinh tế chính trị… không hiểu gì gì cả 
mà ngày mai thi rồi. 

-Đất trời là của chung, cô muốn ngồi đâu tùy thích. 
-Cảm ơn, nghe anh nói có vẻ giống nhà thơ hay triết 

gia thuở hồng hoang. 
-Không dám, ta không phải triết gia văn gia phong 

gia phong tục gì ráo. Ta là ta mà chưa biết từ nơi đâu ta 
bước ra và ngồi đây, không biết để làm gì. 

-Ôi, anh đúng là triết gia đang tra vấn sự hiện hữu 
của anh. Mà cũng có vẻ như anh đang tâm trạng, tâm trạng 
buồn bởi nhiều nguyên cớ không lần ra? 

-Ta chưa bao giờ cật vấn điều này, cũng như tra 
khảo chính bản thân ta, không thắc mắc hoài nghi mắc mớ 
lòng thòng chi ráo. 

-Nhiều khi em cũng tự hỏi, ngồi ở giảng đường để 
làm gì, thành kỹ sư bác sĩ để làm gì. Cái đầu em nó căng 
cứng. 

-Làm sao ta biết sự làm gì của cô. 
-Anh này, hay ta ra bãi đáp kia vui vẻ chút xíu? 
-Bãi đáp là dành cho máy bay các thứ, ô tô các loại. 

Ta đây và cô đâu phải máy bay, ô tô. 
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Một cô gái thắng xe tay ga, chống chân trên nền 
gạch ngôi đền gần sát chỗ cột đá chổng ngược, chậm rãi lại 
gần. Cô lịch sự chào hắn, hỏi hắn:  

-Em có thể ngồi trên nền đất ngôi đền để ngắm đất 
ngắm trời chút xíu anh nhỉ? Em xả stress cho đỡ căng đầu. 
Em học cái chương kinh tế chính trị… không hiểu gì gì cả 
mà ngày mai thi rồi. 

-Đất trời là của chung, cô muốn ngồi đâu tùy thích. 
-Cảm ơn, nghe anh nói có vẻ giống nhà thơ hay triết 

gia thuở hồng hoang. 
-Không dám, ta không phải triết gia văn gia phong 

gia phong tục gì ráo. Ta là ta mà chưa biết từ nơi đâu ta 
bước ra và ngồi đây, không biết để làm gì. 

-Ôi, anh đúng là triết gia đang tra vấn sự hiện hữu 
của anh. Mà cũng có vẻ như anh đang tâm trạng, tâm trạng 
buồn bởi nhiều nguyên cớ không lần ra? 

-Ta chưa bao giờ cật vấn điều này, cũng như tra 
khảo chính bản thân ta, không thắc mắc hoài nghi mắc mớ 
lòng thòng chi ráo. 

-Nhiều khi em cũng tự hỏi, ngồi ở giảng đường để 
làm gì, thành kỹ sư bác sĩ để làm gì. Cái đầu em nó căng 
cứng. 

-Làm sao ta biết sự làm gì của cô. 
-Anh này, hay ta ra bãi đáp kia vui vẻ chút xíu? 
-Bãi đáp là dành cho máy bay các thứ, ô tô các loại. 

Ta đây và cô đâu phải máy bay, ô tô. 
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-Thì chúng ta thử làm máy bay và ô tô một chuyến 
coi thử sao. Anh làm anh phi công già lái máy bay trong em, 
trên em nhào lộn! Chúng ta cùng bay. Anh ngất ngây trong 
em. 

-Ta chưa học lái bao giờ. Ta không biết. 
-Em dạy cho, dễ lắm mà, dễ hơn cái chương kinh tế 

chính trị… của em. 
-Ta không học. Từ nhỏ ta đã bị mù rồi. 
-Không, anh làm được mà. 
-Ta được không làm! 
-Địt mẹ, bố tiên sư nhà mi. Chỉ phí thời gian – Cô 

gái phun phèo phèo, nhổ nước bọt và vén váy đứng lên, trút 
cơn giận dữ lên nắm vặn tay ga.  

Lằn khói xanh tức tưởi phụt ra sau đít xe. Cột đá 
chổng ngược trước đền nhìn thấy, toét miệng ngân nga: 

Cõi trần là cuộc phong vân 
Là con chim nhỏ chết trần dưới khe 
Soi đời kèo cột rui mè 
Soi người là thấy dế trùn hiển nhiên. 
Hắn dáo dác ngác ngơ tìm cái bóng chị dạng háng, 

nhưng thật là bóng tăm chim cá, tìm hoài không ra! 
 
Trời chưa sáng hẳn, hắn lò dò bật dậy đứng dưới tán 

lá, rung cho những giọt sương thấm ướt người. Hắn tắm. 
Hơi nước bốc lên ngui ngút. Hắn ngụp lặn thỏa thuê trong 
tán lá bám đầy những hột sương, giũ sạch bụi bám hôm qua 
ở ngôi đền xảy ra cố sự bầy hầy ghi chép biên niên lịch sử 
cho giáo hội lần đầu thử thách. 

Mọi sự tắm táp kết thúc, hắn bước ra. Ngọn cỏ bên 
đường rung rinh chào hắn. Tàu lá cọ xòe to toe toét ngoác 
miệng rất vệ sinh, khen hắn sạch sẽ chút chút. Mặt trời vẫn 
thản nhiên há họng thật to. 

Hôm nay hắn lại lẽo đẽo theo sau ngài trí thức khả 
kính, từ chối tròng kính cận thị lên hai mắt. Ngài đi đứng cứ 
như toán vệ binh đổi phiên trước dinh Tổng Thống. Không 
hiểu ngài đi đến đâu, làm gì mà ngài đi hoài không dừng 
bước, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Lúc mặt trời sắp tắt 
lửa và sắp rớt sau dãy núi, hắn tự nổi cơn tam bành với hắn, 
chân nọ xọ chân kia; cán bút tán lốc cốc trên đầu, tấm giấy 

-Thì chúng ta thử làm máy bay và ô tô một chuyến 
coi thử sao. Anh làm anh phi công già lái máy bay trong em, 
trên em nhào lộn! Chúng ta cùng bay. Anh ngất ngây trong 
em. 

-Ta chưa học lái bao giờ. Ta không biết. 
-Em dạy cho, dễ lắm mà, dễ hơn cái chương kinh tế 

chính trị… của em. 
-Ta không học. Từ nhỏ ta đã bị mù rồi. 
-Không, anh làm được mà. 
-Ta được không làm! 
-Địt mẹ, bố tiên sư nhà mi. Chỉ phí thời gian – Cô 

gái phun phèo phèo, nhổ nước bọt và vén váy đứng lên, trút 
cơn giận dữ lên nắm vặn tay ga.  

Lằn khói xanh tức tưởi phụt ra sau đít xe. Cột đá 
chổng ngược trước đền nhìn thấy, toét miệng ngân nga: 

Cõi trần là cuộc phong vân 
Là con chim nhỏ chết trần dưới khe 
Soi đời kèo cột rui mè 
Soi người là thấy dế trùn hiển nhiên. 
Hắn dáo dác ngác ngơ tìm cái bóng chị dạng háng, 

nhưng thật là bóng tăm chim cá, tìm hoài không ra! 
 
Trời chưa sáng hẳn, hắn lò dò bật dậy đứng dưới tán 

lá, rung cho những giọt sương thấm ướt người. Hắn tắm. 
Hơi nước bốc lên ngui ngút. Hắn ngụp lặn thỏa thuê trong 
tán lá bám đầy những hột sương, giũ sạch bụi bám hôm qua 
ở ngôi đền xảy ra cố sự bầy hầy ghi chép biên niên lịch sử 
cho giáo hội lần đầu thử thách. 

Mọi sự tắm táp kết thúc, hắn bước ra. Ngọn cỏ bên 
đường rung rinh chào hắn. Tàu lá cọ xòe to toe toét ngoác 
miệng rất vệ sinh, khen hắn sạch sẽ chút chút. Mặt trời vẫn 
thản nhiên há họng thật to. 

Hôm nay hắn lại lẽo đẽo theo sau ngài trí thức khả 
kính, từ chối tròng kính cận thị lên hai mắt. Ngài đi đứng cứ 
như toán vệ binh đổi phiên trước dinh Tổng Thống. Không 
hiểu ngài đi đến đâu, làm gì mà ngài đi hoài không dừng 
bước, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Lúc mặt trời sắp tắt 
lửa và sắp rớt sau dãy núi, hắn tự nổi cơn tam bành với hắn, 
chân nọ xọ chân kia; cán bút tán lốc cốc trên đầu, tấm giấy 
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cuộn tròn cựa quậy, cố chùi khỏi tay. Vậy nhưng hắn không 
một lời nào thất lễ với ngài trí thức khả kính. Ngài đi và hắn 
đi. Cả hai cứ đi. 

Tiếng động nhỏ nhẹ làm ngài trí thức quay lui. Hắn 
tức tốc ngó nghiêng, giả bộ như đang quan sát mọi sự vật, 
hiện tượng đang đứng trơ vơ ở bên ngoài hắn để truy tìm 
bản chất về sự hiện hữu của chúng. 

Ngài trí thức: 
-Ngươi đừng có giả vờ. Ta biết. 
-Ta cũng biết, thưa ngài – Hắn đáp lại. 
-Ngươi biết cái chi? 
-Một cuộc đi dạo không hẹn trước, chỉ là ngẫu nhĩ 

ngẫu nhiên nên cứ đi thả cửa, tới đâu thì tới. Đó là cuộc dạo 
chơi tình cảm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ngàn năm 
thánh vật Diêu Bông Tấm Cám. 

Ngài trí thức cười. Lần đầu tiên trong ngày hắn mới 
thấy ngài cười, nhưng là nụ cười méo mó khổ đau, bấn loạn. 

-Ngươi cũng bắt đầu nhìn thấy và nhận ra vấn đề 
nghiêm trọng. 

-Ta thấy, ta nhận ra và nghiêm trọng? – Hắn hỏi 
ngược. 

-Đúng. 
-Ta đâu nhận… 
Ngài trí thức đưa tay ngăn lại: 
-Chớ biện hộ về sự thông tuệ mù mờ. Cái ngươi 

đang nhận ra là chúng ta sẽ đi về đâu, đến đâu và bao giờ sờ 
mó được cái đích. 

-Ta chẳng hiểu. Sờ mó cái gì trong cõi mông lung? 
-Ngươi giả vờ ngây thơ. Thật ra thì tất cả mọi người 

đều hiểu, kể cả giáo hội giáo phường. Có điều rằng thì là cái 
sĩ diện ngàn đời lưu cửu lưu tôn của toàn thư đã làm cho mọi 
người phải giữ một thái độ im lặng. Im lặng để giữ danh 
phận. Thái độ quân tử tàu đó đã trói buộc con người chớ 
vượt quá giới hạn, chớ làm thay đổi cục diện. Nó xấu hay tốt 
thì các ngài trong giáo hội chụp giữ; tốt thì tung hê liền tay, 
còn như xấu xa thì lơn tơn tẩy rửa và đánh bóng và tạo ra 
trường phái Pop Art Politique… 

Từ sau lưng ngài trí thức không mang kính cận, hắn 
nhảy tọt tới phía trước, đi thụt lui tay chi chép, vừa hỏi:  

cuộn tròn cựa quậy, cố chùi khỏi tay. Vậy nhưng hắn không 
một lời nào thất lễ với ngài trí thức khả kính. Ngài đi và hắn 
đi. Cả hai cứ đi. 

Tiếng động nhỏ nhẹ làm ngài trí thức quay lui. Hắn 
tức tốc ngó nghiêng, giả bộ như đang quan sát mọi sự vật, 
hiện tượng đang đứng trơ vơ ở bên ngoài hắn để truy tìm 
bản chất về sự hiện hữu của chúng. 

Ngài trí thức: 
-Ngươi đừng có giả vờ. Ta biết. 
-Ta cũng biết, thưa ngài – Hắn đáp lại. 
-Ngươi biết cái chi? 
-Một cuộc đi dạo không hẹn trước, chỉ là ngẫu nhĩ 

ngẫu nhiên nên cứ đi thả cửa, tới đâu thì tới. Đó là cuộc dạo 
chơi tình cảm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc ngàn năm 
thánh vật Diêu Bông Tấm Cám. 

Ngài trí thức cười. Lần đầu tiên trong ngày hắn mới 
thấy ngài cười, nhưng là nụ cười méo mó khổ đau, bấn loạn. 

-Ngươi cũng bắt đầu nhìn thấy và nhận ra vấn đề 
nghiêm trọng. 

-Ta thấy, ta nhận ra và nghiêm trọng? – Hắn hỏi 
ngược. 

-Đúng. 
-Ta đâu nhận… 
Ngài trí thức đưa tay ngăn lại: 
-Chớ biện hộ về sự thông tuệ mù mờ. Cái ngươi 

đang nhận ra là chúng ta sẽ đi về đâu, đến đâu và bao giờ sờ 
mó được cái đích. 

-Ta chẳng hiểu. Sờ mó cái gì trong cõi mông lung? 
-Ngươi giả vờ ngây thơ. Thật ra thì tất cả mọi người 

đều hiểu, kể cả giáo hội giáo phường. Có điều rằng thì là cái 
sĩ diện ngàn đời lưu cửu lưu tôn của toàn thư đã làm cho mọi 
người phải giữ một thái độ im lặng. Im lặng để giữ danh 
phận. Thái độ quân tử tàu đó đã trói buộc con người chớ 
vượt quá giới hạn, chớ làm thay đổi cục diện. Nó xấu hay tốt 
thì các ngài trong giáo hội chụp giữ; tốt thì tung hê liền tay, 
còn như xấu xa thì lơn tơn tẩy rửa và đánh bóng và tạo ra 
trường phái Pop Art Politique… 

Từ sau lưng ngài trí thức không mang kính cận, hắn 
nhảy tọt tới phía trước, đi thụt lui tay chi chép, vừa hỏi:  
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-Art politique là sự chuyển hóa luân hồi hay một 
chuyên đề giật gân gì vậy? – Hỏi và tay mở banh cuộn giấy, 
tay kia sẵn sàng ghi chép câu trả lời. 

-Ngươi có bao giờ nhìn thấy trường phái hội họa Pop 
Art chưa? 

-Có thấy đôi lần, đôi nơi nhưng chả thấy cái con mẹ 
mari sến gì, thưa ngài – Hắn đáp gọn trơn.  

-Nó là sự đánh lừa trân tráo con mắt và trí não kẻ 
khác bằng những nét cong queo mê hoặc marketing, bởi 
hình thù đồ sộ bóng nhẫy trơn tru, lật đổ và thay thế bằng 
toàn thể các màu sắc sở hữu qua cặp mắt con người khi nhìn 
thấy. Còn Pop Art Politique thì dùng màu sắc chủ yếu là 
màu lửa đỏ, loại tông màu nóng nhất. Nó cũng có những 
hình khối rồng rắn cong queo để ẩn giấu bản chất tận sâu 
bên trong không dễ gì khám phá ra đối với những kẻ mông 
muội a dua. Nó có sức thu hút ma quái bởi các tia chớp như 
những phát súng lục, thần công khiến mọi người sợ hãi, còn 
kẻ sáng tạo ra nó thì thích thú vỗ tay về mức độ thành công. 
Bản chất của Pop Art Politique dựa trên nghệ thuật làm xiếc 
ma thuật, dối trá, lừa gạt, tô vẽ bằng đủ loại các sắc màu, nó 
còn vượt xa khỏi ranh giới hạn hẹp của loại hiện thực ma 
thuật mà phương Tây gọi là magical réalism. Nó đánh lừa tất 
cả và trói buộc tất cả. Nó là một nhà tù khổng lồ mà PAP 
(viết tắt của pop art politique) gọi là thiên đường các thứ, 
một loại nô lệ toàn thể toàn phần mà PAP hãnh diện tuyên 
bố tất cả các loại tập thể các thứ làm chủ! 

-Ô là, xin hỏi ngài, nó có giống với Hip Hop hay Pi 
Pop gì đó không? – Hắn lại nhảy tọt chui vào họng ngài trí 
thức từ chối mang kính cận. 

-Ngươi khá thông minh. Tương tự như vậy nhưng 
thêm vào chất bột đỏ, không phải trắng đâu đó nghe, để làm 
ngây ngất các cặp đôi và họ lao vào lửa điên cuồng nhảy 
múa, quên cả bản thân, quên cả xóm giềng, đồng loại và cả 
cha mẹ anh em ruột thịt. Những ai không cùng một giuộc 
với họ, tức thị là những kẻ bị đặt ra ngoài cuộc chơi, đích thị 
là kẻ phá đám, thậm chí là kẻ thù. Và tới đó thì chỉ cần trùm 
khăn kín mặt, kín cằm giơ tay xỉa xói vài câu và a lê hấp kẻ 
đó lăn quay trong chiếc hộp gỗ diêm nhốt dế… Hip Hop hay 
Pi Pop đều nhảy múa loi choi nhái ếch khi đụng phải nước 

-Art politique là sự chuyển hóa luân hồi hay một 
chuyên đề giật gân gì vậy? – Hỏi và tay mở banh cuộn giấy, 
tay kia sẵn sàng ghi chép câu trả lời. 

-Ngươi có bao giờ nhìn thấy trường phái hội họa Pop 
Art chưa? 

-Có thấy đôi lần, đôi nơi nhưng chả thấy cái con mẹ 
mari sến gì, thưa ngài – Hắn đáp gọn trơn.  

-Nó là sự đánh lừa trân tráo con mắt và trí não kẻ 
khác bằng những nét cong queo mê hoặc marketing, bởi 
hình thù đồ sộ bóng nhẫy trơn tru, lật đổ và thay thế bằng 
toàn thể các màu sắc sở hữu qua cặp mắt con người khi nhìn 
thấy. Còn Pop Art Politique thì dùng màu sắc chủ yếu là 
màu lửa đỏ, loại tông màu nóng nhất. Nó cũng có những 
hình khối rồng rắn cong queo để ẩn giấu bản chất tận sâu 
bên trong không dễ gì khám phá ra đối với những kẻ mông 
muội a dua. Nó có sức thu hút ma quái bởi các tia chớp như 
những phát súng lục, thần công khiến mọi người sợ hãi, còn 
kẻ sáng tạo ra nó thì thích thú vỗ tay về mức độ thành công. 
Bản chất của Pop Art Politique dựa trên nghệ thuật làm xiếc 
ma thuật, dối trá, lừa gạt, tô vẽ bằng đủ loại các sắc màu, nó 
còn vượt xa khỏi ranh giới hạn hẹp của loại hiện thực ma 
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sôi. Còn PAP cũng loi choi múa may xỉa xói như làm xiếc 
mê dụ du dương rất mực đám đông vậy đó. 

-Thưa ngài khả kính rất mực chi là, tại sao ngài 
không ở trong giáo phường của giáo hội PAP đó, mà bột đỏ 
là thứ chi chi vậy? 

-Bột đỏ hóa trắng và ngược lại, đó loại chất mà cả 
thế giới truy nã, nó là loại bột được nhào nặn chế tác từ 
những bộ óc trí trá, lừa lẹo, gian dối, lưu manh thượng đẳng 
cô hồn ma quỷ toàn tập toàn thư đó. 

Chẳng giấu chi ngươi, thời còn trẻ ta cũng rất ham 
mê, đam mê cái hiện thực ma quái đó tức cái chất bột trắng 
trắng đỏ đỏ quỷ quyệt, ranh ma. Ta bước tới, thảm đỏ trải ra 
cuốn ta vào thế giới PAP, ta nhảy múa lộn sòng lộn vòng 
vòng mấy phen mới tá hỏa. Nó kinh thiên động địa dầm dề 
nước mắt. Bước vô thì dễ mà bước ra không được, bị dính 
cứng như keo dán chuột. Hoài nghi là sự cớ bất khả tư nghị 
đối với họ nên chi ta bị câu thúc câu lưu ra rìa cuộc lữ lê thê 
không biết đi về đâu của họ. Đúng, ta cũng đã từng có trái 
tim nóng bỏng lăn xả, nhưng rồi sau đó cái đầu ta đã nhận 
biết nhận ra. Nhận biết nhưng ta không biết phải làm sao. 
Vậy là ta đành keep silence. Và, tim ta nguội dần, đầu ta teo 
dần.   

-Chẳng lẽ ngài không nhận ra cái màn hoang tưởng 
hoang vu trong ngài khi vừa mới tiếp cận tiếp xúc hay sao? 

-Nếu được vậy thì ta đâu có ra nông nỗi tàn phai xơ 
xác điêu tàn đẫm lệ này! 

-Đâu chỉ mình ngài? 
-Đúng, không riêng mình ta. Bởi vậy mới nói nghệ 

thuật của thế giới PAP rất chi là hỗn xược láo toét đĩ xược 
các thứ. 

Nghe ngài trí thức không kính rên rỉ, hắn tức tốc cúi 
gập cong người, cười sặc sụa một trận càn khôn, cười đến 
chảy máu mồm máu mũi luồn tận hậu môn chảy ra. Hắn 
cười đến gần tắt hơi, bể bụng. 

Ngài trí thức lưng thẳng sững sờ nhìn hắn hồi lâu và 
bất ngờ sụp xuống vái lạy hắn. Ngài liên tưởng tới tiếng 
cười của Gheorghiu và vái lạy liên tu kỳ trận. 

Hắn đón nhận giọng cười nức nở đến đìu hiu tan nát, 
nẫu cả ruột gan. 
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Hắn bật khóc. 
Ngài trí thức thấy hắn khóc cũng lao vào bật khóc 

theo vừa lạy kiểu tế thần. 
 
Chưa có dấu hiệu nào khả dĩ chứng tỏ, hắn đã làm 

tròn chức năng của một sử quan trong giáo hội khi phải lang 
thang nhìn, nghe… và ghi chép. Tuy vậy, hắn rất khoái được 
lang thang cùng khắp, từ phố phường chật chội đến những 
hẻm núi quạnh hiu, nằm ngửa trên bãi có ngắm nhìn đàn 
chim bay trên cao, phồng mũi hít mùi phân bò, mùi cỏ dập, 
mùi bùn non… các thứ. Hắn tha hồ ghi chép, theo đúng 
nghĩa của việc ghi chép, đến nỗi nhiều lần giáo hội phải 
nhắc nhở về sự trung thực quá mức cần thiết phải trung thực 
trong các vấn đề nhạy cảm nhất.  

Đó là lần thứ hai hắn tiếp tục theo sau lẽo đẽo vô 
chừng với ngài trí thức. Ngài đi trước. Hắn đi sau chừng tám 
bước, dòm ngó quan sát nghe ngóng và mất hút ngài lúc nào 
chẳng hay. Hắn hơ hải ngơ ngác soi tìm dấu chân ngài, 
nhưng hoài công. Không một vết tích nào để lại trên mặt 
đường bụi đất. Tất cả đều phẳng phiu. Hắn tất tả lộn ngược, 
lạc vào trận đồ bát quái, âm u đèn đóm tối thui. Những con 
người xuôi ngược lướt qua vai hắn. Hắn cũng lướt qua từng 
khuôn mặt xa lạ thoắt hiện thoắt biến. Dễ có đến thế kỷ hoài 
phí và mỏi mệt, hắn bèn kê đít lên tảng đá dưới hàng cau 
vua, nước mắt ràn rụa vì sự lạc mất lơ đễnh lơ là phút chốc. 

Hắn nghe tiếng thút thít thổn thức sầu não sau lưng. 
Bản năng hoang dã đường phố nổi lên kin kít trong người. 
Hắn bật đứng lên, bước tới trước tiếng u sầu, tay vẫn giữ 
chặt cán bút và tờ giấy, nhỏ nhẹ ra chiều quan tâm: 

-Nàng có nỗi khổ chi mà thổn thức đến cỏ cây cũng 
chảy nước mắt? 

-Ông là ai? – Nàng hỏi, không ngước lên. 
-Ta là sử quan. 
-Sử quan? – Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên đến cực độ. 
-Chính thị. 
-Vậy sử quan thì ông làm gì? – Nàng thổn thức. 
-Ghi chép tất cả mọi sự, từ con người đến ma quỷ, 

súc vật, chim muông, cây trái, ăn ngủ ca hát nhảy nhót, trình 
tấu trình diễn, bán buôn, lừa đảo cùng các sự kiện, hiện 
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tượng… vân vân các thứ.  
-Vậy ông có thể ghi điều này vào sử để lưu truyền 

hậu thế?  
Hắn do dự: 
-Thử kể ta nghe. 
-Em bị lừa tình. 
-Ô là là… thời buổi nào mà chẳng có chuyện lừa 

tình. Tổ tiên ta chẳng phải bị lừa lắn bận đó sao, thằng cha 
Trọng Thủy khách trú ấy, ví dụ rành rành chứng cớ? 

-Nhưng…  
-Khỏi, nàng cứ trút tất nguồn cơn ra, chuyện lừa ấy. 
-Thì em trắng trong ngà ngọc xinh đẹp, chỉ ngặt cái 

nghèo… 
-Thì ta đây cũng nghèo mà lại rất chi là giàu có đấy 

nhé. 
-Em bị lừa thiệt mà! 
-Ta đau đầu ba chuyện lộn xộn lừa, lòng vòng vòng 

vo lừa lắm nghe. Ta còn bận đi tìm ông thầy của ta. 
-Chớ, hợm chút. Thì thằng cha tổng giáo hội đít mốc 

đó, mụ vợ chết chưa qua trăm ngày, nó đi kinh lý tới ấp em 
gọi là thăm giáo dân cho biết sự tình. Trưởng giáo ấp sức 
toàn dân già trẻ gái trai nam phụ lão ấu đứng dọc hai bên 
đường, từ đầu dãy cầu cá tra tới tận bãi sình, tay cầm cán cờ 
đuôi nheo vẫy vẫy. Thằng cha đi kinh lý đi chữ bát như dân 
Mông Cổ, có mái tóc láng trơn đến nỗi ruồi bu trợt té gãy 
chân dập cánh, ngó thấy em hai mắt híp lại. Sau bữa kinh lý, 
nó sai thị vệ bắt cóc em về phủ đường, đặt lên ghế thứ hậu… 
rồi nó lấy mất cái tiết trinh của em. 

-Chỉ vậy thì có gì đáng để ghi chép? 
-Có chớ sao không? Chỉ ba ngày sau, đám hoàng tử 

công chúa của nó làm đơn gửi các báo mạng kiện tùm lum 
làm em mất mặt. Sau ngày đó, mỗi khi nó lôi em lên giường, 
là thấy mụ chánh hậu chết toi hiện về, cởi truồng chàng hảng 
gầm nghiến nhìn em xua đuổi, rồi tố cáo em và lão làm 
chuyện hoang dâm, loạn luân, bầy hầy nhớp nhúa trước 
chánh điện; lại bị giáo hội kiểm điểm sao đó lão a lê hấp cho 
em chầu rìa. Em giờ đã tan nát đời hoa. Em mất trinh rồi, 
làm sao lấy được chồng hả ông? 

-Nàng vớ phải thằng cha có dòng máu mèo mả gà 
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đồng từ tía nó, cố tổ cố tông nhà nó rồi thì ráng mà chịu. 
Còn cái việc lấy tấm chồng, ta nghe đâu tụi củ sâm, thắt bím 
đang lùng sục khắp xứ này. Chỉ việc vô thẩm mỹ viện nào 
đó vá cái trinh tiết lại. 

-Em đâu có tiền! 
-Ghi nợ. 
-Nhưng mà gì gì thì ông phải chép chuyện cha đít 

mốc lừa tình để hậu sanh biết mà biêu giếu tam đại ba đời 
nhà nó, tránh xa ra.   

-Được, được ta ghi nháp đây – Nói và hắn co giò 
chạy thục mạng. 
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Di cảo 
 

HOÀNG NGỌC HIỂN (1942-2014) 
 

Bản Tình Ca trong Hội nghị 
(trích)  

 
 

LTS: Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển, một thân hữu và cọng tác viên của 
TQBT đã đột ngột qua đời vào ngày 27-12-2014 tại Nam  California. 
Để tưởng nhớ đến Ông, chúng tôi xin đăng lại một chương trong cuốn 
tiểu thuyết “Kim Tự Thảp” mà ông đã gởi đến chúng tôi chỉ hai tháng 
trước khi ông mất. Để quí bạn nhận rõ về văn tài của ông khi ông dám 
chọn những đề tài gai góc nhất để sáng tác. 
  
 
Sau đây là phần tiểu sử của nhà văn Hoàng Ngọc Hiển. 
 
Tên thật : Trần Ngọc Hiển, sinh năm 1942. Trước 1975 nguyên sĩ 
quan QLVNCH và giáo sư văn chương và triết học tại Côn Sơn, 
Saigon và Biên Hòa. 
 
TÁC PHẨM : 
 
- Quê Hương Lưu Đày, truyện dài, VĂN xuất bản, Saigon, Việt 
Nam,1969. 
- Tình Yêu và Thù Hận, tập truyện, tác giả xuất bản, Hoa Kỳ, 
1998. 
- Thuyền Bát Nhã, tập truyền thuyết, đăng trên Tạp Chí Văn 
Nghệ Tiền Phong, Hoa Kỳ (2000-2001) 
- Cơn Mưa Mơ Ước, truyện dài, đăng trên Tạp chí Văn Nghệ 
Tiền Phong, Hoa Kỳ (2002) 
- “EM có về cồn phượng?”, tập truyện, Hương Cau, Paris, 
nước Pháp xuất bản, 2013 
- Lửa “Kim tinh muội”, truyện dài, tác giả xuất bản, Hoa Kỳ, 
2014 
-    Cuộc Hành Trình Thỉnh Kinh. Đọc “Tây Du Ký”, tác giả xuất bản, 
Hoa Kỳ 2014. 
-     Đọc 12 tác phẩm văn chương Việt Nam, Thư Ấn Quán xuất bản 
2014 
 
Thơ, văn đăng trên các tạp chí Văn, Khởi Hành, Hồn Việt, Văn Nghệ 
Tiền Phong, Tân Văn, Thư Quán Bản Thảo… 
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Không ai có thể ngờ Bắc Kinh chọn thư viện Cúc 

Hương, một thư viện nhỏ nằm trong Trung Nam Hải, làm 
địa điểm họp thượng đỉnh giữa hai vị nguyên thủ của hai 
siêu cường Trung- Mỹ. Một căn phòng nhỏ trong thư viện 
nhỏ, nhưng đầy đủ phương tiện và thuận lợi cho cuộc hòa 
đàm, không bị một ai chú ý. Nhiều nhân viên cao cấp của 
Trung Nam Hải cũng không hay biết. Tổng thống Nixon, 
không nói ra, nhưng lòng ông không khỏi khâm phục và 
cảm thấy Mao là con người đáng sợ, không biết Mao sẽ đưa 
học thuyết “ba thế giới” của ông ta về đâu? Liệu có thể đi xa 
hơn Marx? Có lẽ, ông sẽ phải thiết kế một học thuyết đối 
đầu, có thể mang tên “học thuyết Nixon”? Cả hai vị nguyên 
thủ cùng trầm ngâm hồi lâu. 
  Mao lên tiếng trước: “Thưa ngài, tới một lúc nào đó, 
giếng dầu ở Koweit sẽ khô cạn. Tự nhiên vấn đề sẽ không 
còn là vấn đề nữa. Ngài tính còn khai thác được mấy trăm 
năm nữa? Tôi không phải là một nhà khoa học, tôi chỉ suy 
ngẫm mà có nhận xét rằng nơi nào có sa mạc thì gần nơi ấy 
tất có giếng dầu. Tôi đang chỉ thị cho Ủy Ban Khoa Học nhà 
nước Trung Quốc tìm kiếm dẩu hỏa ở vùng sa mạc Gobi, 
Tân Cương, của nước tôi. Thưa ngài, dầu hỏa đóng một vai 
trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng, trong 
sự hình thành, vận chuyển, tồn tại, phát triển của Trái Đất 
đến chỗ điều hòa. Một kỳ nhân mà tôi đã gặp ở chân núi 
Nam Dương, cho tôi biết rằng, nếu như loài người hút hết 
những giếng dầu, trái đất sẽ thay đổi không lường trước 
được, nhiệt độ sẽ nóng lên, động đất sẽ xảy ra nhiều hơn, 
cuối cùng Trái Đất sẽ nổ tung…. Thưa ngài, chẳng lẽ chúng 
ta để lại cho con cháu chúng ta một Trái Đất bất toàn như 
vậy sao? Có lẽ nào chúng ta thiếu đạo đức đến thế? Hay là 
Hoa Kỳ đã tiên liệu được rằng một ngày nào đó, Trái Đất sẽ 
không còn sự sống, nên đang ra sức tìm kiếm một hành tinh 
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khác có sự sống để dân tộc Hoa Kỳ di chuyển hết tới đó? Bỏ 
mặc Trái Đất này muốn ra sao thì ra? Thưa ngài, nếu quả 
thật có thế, thì tôi cho rằng đấy chỉ là giấc mộng hoang 
đường!!! Hoa kỳ hãy quay về sát cánh cùng các dân tộc 
khác, làm một cái gì đó thiết thực hơn, hầu đem lại an ninh 
cho tất cả mọi dân tộc đang sống đây. Chúng ta phải hợp tác. 
Cả nhân loại đang ngồi chung trên một con thuyền, con 
thuyền ấy vẫn trôi lềnh bềnh trong không gian, ngài biết rồi 
đấy,… Chúng ta đừng để nó gặp tai nạn như con tàu 
Titanic!!! Khi mình sống, mình chừa đất cho người khác 
sống, và khi mình chết cũng chừa đất cho người khác chứ? 
Đừng để người khác phải ném xác xuống sông, xuống biển, 
hoặc phải thiêu đốt thành cát bụi và cát bụi ấy bị ném vào 
gốc cây, bụi cỏ. Vị kỳ nhân kia đã cảnh cáo rằng đừng 
chiếm cả một ngọn đồi rộng mấy chục mẫu xây lăng mộ cho 
mình, vô ích, chỉ một trận nổ bùng, lăng mộ sẽ tan thành tro 
bụi!!! Thưa ngài, từ khi chia tay bậc kỳ nhân ấy, tôi có một 
giấc mơ. Tôi vốn không hề tin vào bất cứ một tôn giáo nào, 
một tín ngưỡng nào, nhất là tôn giáo ấy, tín ngưỡng ấy vẽ ra 
một “thiên đường muôn thuở” cho tín đồ của họ, hứa hẹn 
sau khi chết sẽ được hưởng!!! Vâng, tôi không hề tin!!! Tôi 
chỉ mơ sao có được một thiên đường trên mặt đất này, nơi 
mọi người đang sống, làm sao cho mọi người có cơm ăn áo 
mặc, có nhà để ở, có thư viện để đọc sách, có hí viện để đến 
nghe nhạc,… Đại cương là như vậy. Ôi chao, giờ nầy, giấc 
mơ chỉ là giấc mơ thôi!!!”, vị chủ tịch dứt lời buông một 
tiếng thở dài. 
 Tổng thống Nixon vẫn chăm chú nghe. 
 Mao nói tiếp: “Thưa ngài, chiến tranh chưa bao giờ 
chấm dứt trên mặt đất này. Ước mơ hòa bình là của mọi 
người. Nhưng làm cách nào lập được hòa bình? Cách nào 
dập tắt được ngọn lửa ở bán đảo Ả Rập? Tôi thừa nhận khi 
Nasser thành lập mặt trận giải phóng Palestine, thủ tướng 
Chu Ân Lai của tôi đã đến Le Caire. Lúc đó Hoa Kỳ viện trợ 
cho Israel vũ khí tối tân. Trung Hoa góp gió cho ngọn lửa 
Trung Đông cháy lớn. Nhưng xin ngài nhớ cho rằng Mạc Tư 
Khoa cũng lên tiếng cảnh cáo kẻ nào xâm lăng Tây Á sẽ 
đụng với Hồng Quân Liên Xô và khối Liên Minh Ả Rập! 
Tôi đề nghị Tổng Thống, hãy để cho họ so tài với nhau, hãy 
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Khoa cũng lên tiếng cảnh cáo kẻ nào xâm lăng Tây Á sẽ 
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để cho trận thư hùng diễn ra. Khi mà khối lượng dân số ở 
đây giảm hẳn xuống, những kẻ cứng đầu như Nasser đã loại 
trừ lẫn nhau; đó mới đúng lúc chúng ta nhẩy vào can thiệp. 
Đó là cách chúng ta ngồi ở trên núi xem hai con hổ đấu. 
Chúng ta chỉ có thể sắp xếp một trật tự thế giới mới sau khi 
đã xảy ra một cuộc đại phá hoại. Thưa ngài, Trung Hoa sẽ 
tiếp tục góp gió thổi cho ngọn lửa Trung Đông cháy lớn. 
Nghĩa là chúng ta tạo ra cuộc đại phá hoại ở đó. Chỉ có thế 
mới loại trừ được những lãnh tụ nào muốn phục hưng chủ 
nghĩa dân tộc, kiểu Mustapha Kemal của Thổ Nhĩ Kỳ trước 
kia, hầu lôi kéo nhân dân vào cuộc chiến đánh đuổi Hoa Kỳ, 
Anh, Pháp, mà họ gọi là bọn thập tự quân đó sao? Thưa 
ngài, ngài đừng giấu tôi nỗi lo gan ruột này! Chủ nghĩa dân 
tộc ở Trung Đông bùng dậy, đã chẳng làm ngài mất ăn mất 
ngủ đó sao? Đầu thế kỷ Hai Mươi, Anh và Pháp đã phá tan 
hoang Trung Đông khi chiếm được thủ phủ Constantinople, 
chia vùng đất này thành nhiều quốc gia nhỏ: Iraq, Palestine, 
Syrie, Lebanon, Jordan,… Rồi đến Hoa Kỳ. Ngài đã thiết 
lập được những căn cứ quân sự ở Saudi Arabia đó sao? Để 
giữ an ninh cho công cuộc tìm kiếm dầu hỏa?! Ngài biết 
rằng Hijaz là vùng đất thiêng liêng, Saudi Arabia cấm không 
cho người không phải là Muslim đến cư ngụ. Hai thành phố 
Mecca và Medina là biểu tượng của Hồi Giáo, của Islam, 
của cộng đồng Muslim bởi có một lịch sử vàng son. Các bộ 
tộc sáng lập nên Saudi Arabia có tinh thần chủ nghĩa dân tộc 
rất cao, đã làm cho Hoa kỳ phải lo ngại! Ở đó, không thiếu 
Mustapha Kemal! Hoa kỳ đã đặt được bàn chân sắt của 
mình ở đó. Đó là chiến lược của Hoa Kỳ và ngài đang toan 
tính thi hành chiến lược ấy trên nhiều vùng đất khác của thế 
giới. Miền Nam Việt Nam cũng nằm trong chiến lược này! 
Thưa ngài, Tháng Chín năm 1932, vua Saud đã tuyên bố 
thành lập vương quốc Saudi Arabia, chẳng là nhờ có Hoa 
Kỳ đứng sau lưng đó sao? Hãng Standard Oil of California 
đã vào đây từ 1920!!! Ngài đang lo sợ những nhóm Huynh 
Đệ Hồi Giáo mọc lên ở Ai Cập, Syria, Afganistan, Pakistan? 
Ngài có cần Trung Hoa giúp một tay không? Dĩ nhiên, ngài 
phải đưa ra điều kiện để trao đổi. Trung Hoa đang cần hiện 
đại hóa, sau đó cũng cần dầu hỏa, thưa ngài.” 
 Tổng thống Nixon gật đầu. Một lúc sau, ông mới 
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nói: “Ngài có một giấc mơ. Tôi cũng có một giấc mơ. Ai mà 
không có một giấc mơ cho riêng mình? Mục sư Martin 
Luther King cũng đã thốt lên “Tôi có một giấc mơ”và ông ta 
đã đạt được. Tôi? Có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi?! Thưa 
ngài, nền hòa bình đang có của nước Mỹ, đối với tôi trong 
cương vị tổng thống, chỉ là một nền hòa bình mong manh. 
Nước Mỹ bị lệ thuộc quá nhiều vào dầu hỏa, một ngày có 
thể xài tới một tỉ thùng! Thật là lãng phí? Hay đã đi quá 
trớn? Nếu như một ngày, nước Mỹ không có dầu hỏa, thử 
tưởng tượng, xã hội sẽ hỗn loạn thế nào? Cái gì thái quá 
cũng gây ra nguy hiểm. Nước Mỹ bị lệ thuộc vào các giếng 
dầu ở Trung Đông, luôn bị OPEC làm khó dễ. Nền chính trị 
của Mỹ bị chi phối bởi dầu hỏa!!!! Chúng tôi đã có chương 
trình nghiên cứu năng lượng, như sử dụng năng lượng mặt 
trời, hoặc cách nào biến nước biển thành dầu hỏa,…hàng tỉ 
mỹ kim đã đổ vào chương trình này, nhưng chưa đạt được 
kết quả. Hoa kỳ không thể không tìm kiếm một nguồn dầu 
hỏa khác ngoài Trung Đông. Thưa ngài, có một vùng đất 
vốn đã được xác định có dầu hỏa, nhưng đang nằm trong 
vùng ảnh hưởng của Mạc Tư Khoa, đó là vùng biển Caspian 
với các nước trực thuộc  Turkmenistan, Azerdbaijan, 
Kazakhstan, Georgia, mà Baku đã từng sản xuất dầu hỏa hồi 
đầu thế kỷ 20. Năm 1917, khi Lenin nắm quyền, đã quốc 
hữu hóa các công ty dầu ngoại quốc ở đấy. Quân đội Đức, 
trong thời đệ nhị thế chiến,đã tiến đến Baku với hy vọng làm 
chủ vùng dầu hỏa này, nhưng bị bao vây ở Stalingrad! Rặng 
núi Caucasus có thể có mỏ dầu hỏa? Nhưng nếu có, sự vận 
chuyển ra tới Dịa Trung Hải, không phải dễ. Liên Bang Xô 
Viết không thể tồn tại lâu dài, bởi nhiều chủng tộc, ngôn 
ngữ, phong tục, chắc chắn sẽ tan vỡ; Nga sẽ thu mình lại 
như con gấu vào ngủ trong hang động mùa đông, trả lại độc 
lập cho các nước Trung Á. Lúc đó, chúng ta sẽ đặt chân đến 
Baku, Tbilixi, nghiên cứu rặng Caucasus. Tôi đặt niềm hy 
vọng ở đây. Khi ấy, Hoa kỳ không bị lệ thuộc Trung Đông 
nữa. Thưa ngài, đó là giấc mơ của tôi!”, ông kết thúc với 
một nụ cười. 
 Chủ tịch Mao dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, 
nhổm người lên về phía trước, cho gần vị tổng thống, nói 
nhỏ lại: “Thưa ngài, ngoài rặng Caucasus còn chìm trong 
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bóng tối ấy, còn con Gấu trắng ngồi ngủ dưới chân núi ấy; 
thưa ngài, còn có một kho tài nguyên khác, đang chìm sâu 
dưới biển xanh, nó nằm ở một góc Thái Bình Dương, nó 
nằm kề cận Việt Nam Cộng Hòa,… Ngài tính sao đây?” 
 Tổng thống Nixon mỉm cười: “Thưa ngài, điều đó, 
chúng ta đã ủy nhiệm cho hai vị Kissinger và Chu Ân Lai 
bàn sâu vào chi tiết rồi. Tôi đã đồng ý trên nguyên tắc cả đôi 
bên cùng có lợi. Chúng ta đang làm đảo lộn bầu trời Đông 
Nam Á. Các kho vũ khí ở đấy phải được đem ra sử dụng cho 
bằng hết, nhờ vào tài ba của ngài. Tôi ra đi cho ngài dễ làm 
việc. Rồi đây, bầu trời Đông Dương sẽ bát ngát một mầu 
biển xanh, với những rặng phi lao nổi lên khúc tình ca ; tôi 
sẽ mời ngài lên chiến hạm của tôi uống rượu. Chúng ta đã 
đồng ý như thế rồi, sao ngài còn hỏi tôi tính sao đây, là 
nghĩa gì?” 
 Mao chủ tịch cười: “Ấy, tôi cần ngài xác định lại 
một lần chót. Ngài có tài thấu hiểu được gan ruột của Bắc 
Kinh, tôi cũng đoán chừng được thủ đoạn của 
Washington,…Bắc Kinh chúng tôi không ngừng theo dõi 
con tàu khảo sát của cơ quan Naval Oceanographic Office 
của Hoa Kỳ đã thực hiện công trình khảo sát thềm lục địa 
ngoài khơi Việt Nam Cộng Hòa. Nơi này có các lớp thủy tra, 
tức đá trầm tích, sedimentary rocks, do nguồn gốc hữu cơ, 
các sinh vật tạo thành. Thưa ngài, sự xác nhận của đá thủy 
tra là dấu hiệu cho biết có triển vọng về dầu hỏa, nếu không 
muốn nói rằng kết quả khảo sát của Hoa Kỳ tại biển Miền 
Nam Việt Nam đã có kết luận? Thưa ngài, kho tàng tài 
nguyên khổng lồ dưới đáy biển, mà các chuyên viên quốc tế 
ước lượng ở đây, có thể là gần hai trăm tỉ thùng? Cho nên, 
tài nguyên này, đương nhiên là mục tiêu tranh chấp của 
nhiều quốc gia, kể cả các quốc gia không hề có một thước 
bờ biển nào. Thưa ngài, mặc dầu kho tàng nằm ở cực Nam, 
hẳn nhiên Trung Hoa chúng tôi cũng phải được hưởng. Ngài 
tính sao, trước viễn tượng các nước sẽ không ngần ngại 
chém giết nhau để chiếm đoạt tài sản này?” 
 Tổng thống nói: “Thưa ngài, Trung Hoa tuy là một 
siêu cường, nhưng lại không có đủ trình độ khoa học kỹ 
thuật khai thác. Chỉ có các công ty Gazprom của Nga, 
Premier và BP của Anh, Exxon Mobil và Conoco của Hoa 
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Kỳ mới đủ khả năng đó. Đây là một sự thật mà Bắc Kinh 
phải chấp nhận. Ngài hỏi tôi tính sao? Tôi biết ngài thèm 
thuồng, muốn có phần ăn chia, nếu không sẽ ra tay phá 
hoại? Thôi, ngài hãy chấp nhận làm security man cho chúng 
tôi!!! Thưa ngài, Bắc Kinh muốn viện dẫn nó nằm trong 
biển Nam Trung Hoa để dự phần, nhưng thưa ngài, thực ra 
nó không hề nằm trong phạm vi hải phận (territorial sea) là 
phần từ bờ ra khơi 12 hải lý, của Trung Quốc. Và nó cũng 
không hề nằm trong khu vực kinh tế (economic zone) là 
phần từ bờ ra khơi 200 hải lý của Trung Quốc. Đúng vậy, 
thưa ngài, kho tài nguyên này nằm ngoài khu đặc quyền 
kinh tế của Trung Quốc! Ngài muốn quốc tế hóa vùng biển 
đó ư? Cũng khó lắm đấy! Xin lỗi ngài.  Nhưng Hoa kỳ hiểu 
rằng  con sư tử Đông phương không bao giờ để yên cho Hoa 
Kỳ  khai thác. Vậy nên, Chúng tôi sẽ chỉ trả công security 
man cho ngài, ngoài ra sẽ để cho ngài được hưởng quyền lợi 
ở một vùng đất khác. Ngài muốn chọn vùng nào, chúng ta sẽ 
thảo luận? Khi ngài giúp Hoa Kỳ đứng vững ở Đông Nam 
Á, tất nhiên Hoa Kỳ sẽ giúp ngài đứng vững ở đâu đó. Ngài 
hỏi tôi tính sao? Tôi tính vậy đó. Chúng tôi không để ngài 
thiệt đâu! Kissinger đã bàn với Chu Ân Lai rồi,…Tôi chuẩn 
nhận. Bây giờ, đến lượt tôi, tôi hỏi ngài, ngài tính sao?” 
 Chủ tịch Mao Trạch Đông mỉm cười: “Thôi được, 
cách tính toán của ngài được xem là nguyên tắc. Tôi sẽ gửi 
đặc phái viên của tôi tới Washington để triển khai nguyên 
tắc đó. Chúng ta, hôm nay đã xác nhận trên nguyên tắc. Ôi 
chao, dư luận quốc tế cáo buộc Hoa Kỳ tới Miền Nam Việt 
Nam để ăn cướp tài nguyên biển, không ngoa chút nào! Và 
Trung Hoa giúp Bắc Việt Nam tái chiếm, cũng không ngoa! 
Thôi, con Phượng Hoàng hãy tạm thời vỗ cánh bay xa, tôi sẽ 
ổn định Đông Nam Á,… Thế là chúng ta đều có những giấc 
mơ!!!” 
 “Vâng, thưa ngài.”, tổng thống Nixon nói. 
 Mao cười lớn: “Ôi chao, đó là giấc mơ của ngài? 
Giấc mơ đem lại hòa bình cho nhân loại? Quả là giấc mơ 
quá lớn, nên không bao giờ thực hiện nổi! Vâng, thưa ngài, 
nếu thế giới hòa bình, tôi sẽ từ nhiệm, về dựng ngôi nhà sàn 
ở thôn Vân Sơn, bên dòng sông Đại Độ, ẩn cư ở đó, chả hơn 
sao? Ở đó mà nghe khúc tình ca của Abel Meeropol, với 
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giọng của người nữ ca sĩ da đen Billie Holiday, thì tuyệt 
lắm, thưa ngài? Chắc chắn ngài không thể nào không nghe 
bản “Strange Fruit” ít nhất đôi lần? Từ năm 1939, giọng ca 
Billie Holiday qua “Strange Fruit” đã vang xa ngàn vạn 
dặm, vọng tới Châu Phi, châu Âu, Châu Á, tới tận những 
miền núi rừng xa xôi của đất nước Trung Hoa. Những sinh 
viên của chúng tôi ở Quế Lâm, Thượng Hải, Nam Kinh, tìm 
nghe Billie Holiday… Ai cũng muốn biết Billie Holiday là 
ai? Ôi chao, cô gái da đen đã bị xã hội Hoa Kỳ đẩy vào nhà 
thổ ở thành phố Harlem. Cô ta chìm ngập trong nhạc jazz, 
trong khói thuốc cần sa, chết sớm khi mới bốn mươi tư tuổi, 
để lại niềm tiếc thương cho bao nhiêu người hâm mộ, trong 
đó có tôi?! Thưa ngài, cuộc hội nghị thượng đỉnh chẳng lẽ 
bàn toàn chuyện giết người, cướp đất, cướp biển, nghe chán 
lắm? Chúng ta tạm dừng lại, nghe một bản tình ca chứ ngài? 
Tôi chỉ mới một lần được nghe tiếng hát ấy qua cơ quan 
truyền thanh, mà xúc động, không quên được! Tiếng hát như 
kêu gào thảm thiết rùng rợn làm cả người tôi nổi gai ốc! 
Không thể nào tưởng tượng được trên hành tinh này, có một 
giọng ca lạ lùng đến thế, tôi tự hỏi phải chăng đó là kết tinh 
của những khổ đau, của những uất ức, của những bi phẫn, 
của những bất công, của những sa đọa, của những tan nát, 
của những đổ vỡ, của những phản trắc, của những ruồng bỏ, 
của những kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc? Phải chăng, 
những thứ khốn nạn ấy đã kết tinh mà sản sinh ra Billie 
Holiday?”, vị chủ tịch đứng dậy, bấm máy hát, giọng ca 
Billie Holiday phát ra: 
 “Southern trees bear strange fruit, 
 Blood on the leaves and blood at the root 
 Black bodies swinging in the southern breeze, 
  Strange fruit hanging from the poplar trees. 
 Pastoral scene of the gallant south, 
 The bulging eyes and  the twisted mouth, 
 Scent of magnolias, sweet and fresh, 
 Then the sudden smell of burning flesh. 
 Here is fruit for the crows to pluck 
 For the rain to gather, for the wind to suck 
 For the sun to rot, for the trees to drop 
 Here is a strange and bitter crop.” 
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Tạm dịch:    MÙA QUẢ LẠ 
 “Miền Nam mùa này trổ quả 
 Ôi, những quả lạ lùng 
 Có máu vương trên lá 
 Như nước đổ về nguồn… 
 Xác người da đen đung đưa trong gió,  
 Ôi, quả lạ lùng làm trĩu cành phong! 
 Đây, tranh miền Nam ta đó:  
 Có mắt người trợn ngược 
  Có miệng người méo lệch 
 Có hương hoa mộc lan 
 Bay ngạt ngào trong nắng quái 
 Có phải cảnh đồng quê ngày bóng xế? 
 Ôi mùa quả lạ, xác người hỏa thiêu 
 Đang chín rữa làm của ăn cho lũ quạ? 
 Đây miền Nam trong mưa bay 
 Cho quả lạ mau chín vữa 
 Đây miền Nam trong gió giật 
 Cho quả lạ sớm rụng rơi 
 Ôi, mùa quả lạ của nước tôi!!!” 
 Nghe xong bản “tình ca”, Vị chủ tịch nhìn tổng 
thống: “Thưa ngài, tôi luôn tưởng tượng cảnh Billie Holiday 
hát bài tình ca này trên một sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn mờ, 
mà báo chí thời ấy ở Washington DC, ở New York, đã mô tả 
rằng ánh đèn sân khấu rất mờ, rất tối, chỉ có khuôn mặt của 
người nữ ca sĩ da đen này được chiếu sáng, cho thấy nét mặt 
buồn thảm của cô, bật khóc từng lời ca… Thưa ngài, tôi cảm 
thông nỗi nghẹn ngào, thổn thức, héo hắt ở trong lòng 
người… Lòng tôi bất chợt hòa với nỗi thống hận ấy. Đây là 
bản tình ca hay nhất thế kỷ Hai Mươi? Nổi tiếng nhất trong 
thời đại chúng ta? Được trình bầy tốt nhất bởi một nữ danh 
ca da đen, mà từ đó cho đến nay, không một ai dám hát? 
Hình như tác giả  là một nhà thơ? Và cũng là một nhà chính 
trị? Khi cho đăng bài thơ này, tác giả không ký tên thật, chỉ 
đến khi bài thơ được phổ thành ca khúc, bởi Damon Trost và 
Aaron Phiri, tác giả mới công bố tên thật của mình? Thưa 
ngài, quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ đã được long 
trọng tuyên bố, được ghi vào hiến pháp, vậy mà tác giả, 
Abel Meeropol cũng vẫn sợ sệt?!” 
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 Đây, tranh miền Nam ta đó:  
 Có mắt người trợn ngược 
  Có miệng người méo lệch 
 Có hương hoa mộc lan 
 Bay ngạt ngào trong nắng quái 
 Có phải cảnh đồng quê ngày bóng xế? 
 Ôi mùa quả lạ, xác người hỏa thiêu 
 Đang chín rữa làm của ăn cho lũ quạ? 
 Đây miền Nam trong mưa bay 
 Cho quả lạ mau chín vữa 
 Đây miền Nam trong gió giật 
 Cho quả lạ sớm rụng rơi 
 Ôi, mùa quả lạ của nước tôi!!!” 
 Nghe xong bản “tình ca”, Vị chủ tịch nhìn tổng 
thống: “Thưa ngài, tôi luôn tưởng tượng cảnh Billie Holiday 
hát bài tình ca này trên một sân khấu nhỏ, dưới ánh đèn mờ, 
mà báo chí thời ấy ở Washington DC, ở New York, đã mô tả 
rằng ánh đèn sân khấu rất mờ, rất tối, chỉ có khuôn mặt của 
người nữ ca sĩ da đen này được chiếu sáng, cho thấy nét mặt 
buồn thảm của cô, bật khóc từng lời ca… Thưa ngài, tôi cảm 
thông nỗi nghẹn ngào, thổn thức, héo hắt ở trong lòng 
người… Lòng tôi bất chợt hòa với nỗi thống hận ấy. Đây là 
bản tình ca hay nhất thế kỷ Hai Mươi? Nổi tiếng nhất trong 
thời đại chúng ta? Được trình bầy tốt nhất bởi một nữ danh 
ca da đen, mà từ đó cho đến nay, không một ai dám hát? 
Hình như tác giả  là một nhà thơ? Và cũng là một nhà chính 
trị? Khi cho đăng bài thơ này, tác giả không ký tên thật, chỉ 
đến khi bài thơ được phổ thành ca khúc, bởi Damon Trost và 
Aaron Phiri, tác giả mới công bố tên thật của mình? Thưa 
ngài, quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ đã được long 
trọng tuyên bố, được ghi vào hiến pháp, vậy mà tác giả, 
Abel Meeropol cũng vẫn sợ sệt?!” 
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 Mao ngừng nói. Ông như muốn chờ đợi một điều 
gì… Tổng thống Nixon lặng lẽ châm một điếu thuốc khác. 
Một lúc sau. 
 “Vâng, thưa ngài, nước Mỹ chúng tôi vẫn còn nhiều 
khuyết điểm. Nhưng thưa ngài, sự bất toàn vốn là bản chất 
của thế giới, của con người, và của cả Trời Đất, như Tôn 
Ngộ Không đã nói với sư phụ của ông ta, trong Tây Du Ký? 
Thưa ngài, đó là bi kịch của kiếp người? Đó là vấn đề của 
triết học hay chính trị, thưa ngài chủ tịch?”, tổng thống nói. 
 Chủ tịch Mao mỉm cười đầy ý nhị: “Thưa tổng 
thống, tôi và ngài đã hủy bỏ triết học. Ngài đã từng vứt 
những cuốn sách triết vào sọt rác. Còn tôi, đã ra lệnh đốt cả 
ngàn vạn cuốn. Chúng ta là những nhà chính trị…. (Chợt 
giọng nhỏ lại)… Thưa ngài, những nhà chính trị không 
chính danh!!! Chính , phải là chính tâm, chính đạo, chính 
luận, chính nghĩa,… Nhưng chúng ta, nào có hành động 
được chính tâm, chính đạo? Nhưng chúng ta cũng cứ là 
những kẻ làm nên lịch sử?! Chúng ta chỉ là những kẻ tà 
đạo!!!” 
 Tổng thống vỗ nhẹ tay: “Đúng thế! Những kẻ tà đạo 
làm nên lịch sử!” 
 Chủ tịch Mao đứng dậy: “Chúng ta phải uống một ly 
rượu Mao Toại chúc mừng lịch sử?!” 
 Vị chủ tịch tiến về phía quầy rượu của ông. Ông mở 
một chai rượu mới, thong thả rót đầy vào hai ly thủy tinh 
nhỏ. Khi nâng ly, vị chủ tịch nói: “Cả thế giới ở trong hai ly 
rượu này đây!”. Tổng thống Nixon liền nói: “Ngài có tài 
chơi cờ bạc bịp!”. Họ cùng cạn ly. Mao lại bật máy hát, bản 
“tình ca Strange Fruit” lại nổi lên… 
 Trong căn phòng nhỏ của Cúc Hương Thư Viện, 
nằm lọt thỏm trong Trung Nam Hải, hai ngài “Nam tước 
quốc tế” chén thù chén tạc, bàn chuyện làm chao nghiêng 
lịch sử loài người; đặc biệt, hôm nay, họ nghe bản tình ca 
nổi tiếng của nhân loại, bản “Strange Fruit”!!! 
 
(trích Kim Tự Tháp, bản thảo tiểu thuyết) 
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Đọc: ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU  
MỘT MÌNH  

của Nguyễn Dương Quang (*) 
 

Người đọc: Phạm văn Nhàn 
 
 

 
 
 

Nhà thơ Nguyễn Dương Quang không lạ gì với những anh 
chị em cầm bút ở Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói 
chung. Cái thời mà trước năm 1975 khi nhà thơ còn đóng 
quân ở Bình Thuận. Nguyễn Dương Quang đến với anh em 
cầm bút, có lẽ, do tính nết của một người rất "dễ thương". 
Một  người lính biết ôm đàn ca hát, mỗi khi gặp anh em 
trong những buổi sinh hoạt văn học tỉnh nhà khi Quang 
không bận việc quân. 
 
Hôm nay ngồi viết về Quang qua tập thơ : "Đêm Ôm Đàn 
Uống Rượu Một Mình" do Thư Ấn Quán in và xuất bản năm 
2015. Tôi đã đọc đâu đó, lâu rồi bài thơ : Đêm Cuối năm 
Viết Cho Má . Bài thơ nói lên tâm trạng của một người lính. 
Vâng, Nguyễn Dương Quang là một người lính. Nhưng cái 
hồn của bài thơ đã trang trải tất cả những gì trong tâm của 
một người lính trận. Có chung một nỗi buồn. Buồn ghê lắm 
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của một đời trai khi dấn thân vào đời binh nghiệp mà chắc 
chắn không ai muốn. Ta thử đọc những con chữ trong bài 
thơ " Ở làng này không ai đốt pháo/ đêm thật buồn như 
bước đông đi/ con còn có ít giờ hưu chiến/ biết đâu chừng, 
thôi, nghĩ làm chi"  
 
Để rồi sau những giờ hưu chiến ngắn ngủi ấy là chuyện gì 
xảy ra. Ta nghe Quang tâm sự : " :... hình như cây súng  con 
lạ lắm . Sao nó run lên khi đạn lên nòng.Tâm hồn nó, như 
tâm hồn con vậy.Một kẻ nằm, kẻ đứng, xót xa không?  
Hay : 
 ..." trước mặt con: những ngọn đồi cát máu. Đêm thì 
thầm,cùng những nấm xương. Ôi, trái tim con mãi tôn thờ 
má. Đã dạy con hai tiếng yêu thương. 
 
Vâng! chỉ vài câu thơ ấy thôi, tôi hiểu Nguyễn Dương 
Quang, một người lính làm thơ có một trái tim không biết 
hận thù. Để rồi Nguyễn Dương Quang cái tên thì nhớ, bài 
thơ thì quên. Nhưng đến năm 2007, nhà văn Trần Hoài Thư 
và tôi chủ trương tủ sách Di Sản Văn Chương Miền Nam 
với mục đích là tìm kiếm những sáng tác đã bị thất lạc sau 
năm 1975, để in và lưu giữ lại. Trần Hoài Thư đã tìm lại 
được hai bài thơ của Nguyễn Dương Quang: "Đêm Cuối 
Năm Viết Cho Má" và" Đêm Kích Dưới Chân Đồi Pá". Hai 
bài thơ này đã đi vào tập : "Thơ Miền Nam Trong Thời 
Chiến". Và chúng tôi có nhờ anh Đặng Tiến bên Pháp viết 
lời tựa cho tập thơ này. Sau đó, anh Đặng Tiến đã nhìn ra 
được một Nguyễn Dương Quang. Anh có hỏi tôi qua email 
về Nguyễn Dương Quang là ai vậy, làm thơ hay quá, sao 
không thấy thơ Quang xuất hiện trên báo?  Tôi đã cho anh 
Đặng Tiến biết về Quang. Không phải tôi với Trần Hoài Thư 
hay bạn bè của Quang biết về Quang. Biết qua những bài 
thơ Quang làm như kiểu "làm thơ tài tử" cho bạn bè truyền 
tay nhau đọc. Rồi nằm yên đó qua những bài thơ của Quang 
cất giữ trong ngăn trí nhớ của từng người; mà qua anh Đặng 
Tiến, tôi nghĩ  thơ của Nguyễn Dương Quang đã đi vào lòng 
người đọc. 
 
Nhất là qua bài thơ " Đêm Cuối năm Viết Cho Má".  Quang 
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không lấy chiến trường để đem ra thi thố hận thù từ một 
người cầm súng, mà qua tâm thức của một con người, những 
câu thơ từ trái tim của tác giả đã hình thành trong một môi 
trường : tình thương giữa người với người. Ví như câu:... 
hình như cây súng  con lạ lắm . Sao nó run lên khi đạn lên 
nòng.Tâm hồn nó, như tâm hồn con vậy.Một kẻ nằm, kẻ 
đứng, xót xa không? 
. 
Để rồi qua bài thơ thứ hai, tôi đọc : Đêm Kích Dưới Chân 
Đồi Pá. Ngay những câu đầu đã làm cho tôi bàng hoàng về 
thơ Nguyễn Dương Quang. Tại sao ? vì Quang đang là 
người chủ động trong đêm kích kia mà. Thế mà tâm hồn 
Quang như một "kẻ thơ" đầy "thánh thiện" khi ta đọc:... Dù 
đợi người qua trên lối chết/ Lạ sao ta thấy rất bâng 
khuâng/Có rất nhiều điều thật khó nói/ Đêm sơ giao sẽ chỉ 
một lần/ Cỏ ơi, có thấy ai trên đồi/ vẫn thường vát hận thù 
đi xuống? 
 
Để rồi, qua một đoạn khác nỗi ao ước thật lòng không phải 
của Nguyễn Dương Quang mà hầu hết những người lính trận 
như chúng tôi ngày nào đều mang trong lòng là: ..." Cỏ có 
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Cầm của Chu Trầm Nguyên Minh viết về quê tôi cũng là 
quê anh, khi đọc bài thơ của Nguyễn Dương Quang cũng 
nhắc đến Mật Khu Lê Hồng Phong. Hai tác giả, hai bài thơ. 
Hai tâm trạng khác nhau. CTNM qua bài Vĩ Cầm nói lên 
thân phận của người dân quê tôi dưới gót giầy xâm lăng của 
giặc Pháp. Mà CTNM muốn kể lại cho con nghe:  
.... 

"Cây violon con cầm  
Có đồi cát mênh mông 
Có đớn đau nát lòng 

Và dấu chân ba 
Bước qua số phận 

Có đám xương rồng 
Có lọn cỏ long nhong 

Lăn hoài theo triền dốc 
Như cuộc đời 

Lăn mãi mãi không thôi..." 
 

Còn Nguyễn Dương Quang thì sao? Một người lính trận, 
thực sự tham chiến qua bài : “Chiều Trên Rừng Qua Mật 
Khu Lê Hồng Phong”  nhà thơ vẫn lạc quan:.." Chiều đã đầy 
trên rừng cây thấp/ nắng trải dài xa những đỉnh xa/ ta  
ngồi lắc bidong  vừa cạn nước/ nhấp môi khô mà nghĩ một 
quê nhà/ Kỳ lớp đất bám trên da mặt cháy/ vết môi hôn 
nhuộm đỏ mặt trời chiều/ Tà Dôn xa mướt như cồn ngực 
nhỏ/ thở hoàng hôn Phan Thiết nhập giờ yêu"... 
 
 
Qua tập thơ này, người đọc dễ dàng thấy cái tâm của 
Nguyễn Dương Quang. Cho dù sau năm 1975, Quang cũng 
như tất cả anh em khác cũng ở vào một nơi mà anh Trần 
Hoài Thư vẫn thường hay nói: bên trời lận đận ấy, mà tâm 
hồn Quang vẫn vô tư và tếu: ...Cải tạo về, lên non phát rẫy/ 
Vợ lo phe phẩy, ta tiều phu/ độc lập tự do hạnh phúc nhất/ 
vừa làm chủ vừa làm bí thư"... hay: ..." Lâu lâu về xóm vợ 
mừng rơn/ đáp đền sông núi như tân hôn/ bốn thế hệ nồi bo 
bo nóng/ má em hồng hơn bà Tú Xương"... 
 
Để rồi trong suốt cuộc đời bên trời lận đận ấy. Cuộc sống 
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của nhà thơ vẫn là cuộc sống bình thản, thương tất cả, 
như:..."lòng yêu núi Thái/ Lòng lội ngược nguồn/ Lòng ơn 
chữ cái/ Lòng rũ tắm sông/ Lòng nâng ly rượu/ Lòng say 
đóa hồng..."  
 
Những câu thơ ấy đã gói trọn, hay ôm trọn cuộc đời của 
Quang qua 70 năm với những con chữ thấm đẩm lòng 
người. Từ những vần  chữ cái học vỡ lòng, từ một nơi chốn 
quê, từ nơi bạn bè, từ nơi chồng vợ và tình mẹ cha cao vời 
như núi Thái Sơn. Nhưng, với tôi đọc thơ Nguyễn Dương 
Quang, tôi mới nhận ra hết được đời của Quang, qua bốn 
câu thơ làm tôi phải suy ngẫm: 
 
" Ta đã sống những ngày như đùa 
Với trần gian mù mờ vinh nhục 
Vô ích như lời thơ tiếng hát 
Chuyện đời ai luận lẽ thắng thua". 
 
Houston, đêm 17 tháng 1 năm 2015  
_______ 
 
(*) Thư Ấn Quán xuất bản tháng 1-2015 
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