
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PHẠM VĂN NHÀN 
             Quê quán  Phú Trinh, Phan Thiết 
                  Hiện sống tại Houston,Texas 
 
 
 
 
 

2 1   
KHUÔN MẶT  

VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
 

T R Ầ N  H O À I  T H Ư   
H O À N G  N G Ọ C  H I Ể N  •  N G U Y Ễ N  L Ệ  U Y Ê N 

   N G U Y Ễ N  B Ắ C  S Ơ N  •  P H Ạ M  C A O  H O À N G 
C H U  T R Ầ M  N G U Y Ê N  M I N H  •  L U Â N  H O Á N 
T Ừ  T H Ế  M Ộ N G  •  N G U Y Ễ N  D Ư Ơ N G  Q U A N G 
L Ữ  Q U Ỳ N H  •  N G U Y Ê N  M I N H  •  V I Ê M  T Ị N H 
L Ê  V Ă N  T R U N G • T R Ầ N  V Ă N  S Ơ N • L Ã M  T H ÚY  
N G U Y Ễ N  C Á T  Đ Ô N G    •   N G U Y Ễ N   L Ư Ơ N G  V Ỵ 

L Â M  H Ả O  D Ũ N G  •  H O À N G  T H Ị  B Í C H  T I 
N G U Y Ễ N  T H Ị  K H Á N H  M I N H  •  C Á I  T R Ọ N G  T Y   

     
 

 

 

PHẠM VĂN NHÀN 
 

 
 

2 1 
khuôn mặt văn nghệ 

miền nam 

 

  

           

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PHẠM VĂN NHÀN 
             Quê quán  Phú Trinh, Phan Thiết 
                  Hiện sống tại Houston,Texas 
 
 
 
 
 

2 1   
KHUÔN MẶT  

VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
 

T R Ầ N  H O À I  T H Ư   
H O À N G  N G Ọ C  H I Ể N  •  N G U Y Ễ N  L Ệ  U Y Ê N 

   N G U Y Ễ N  B Ắ C  S Ơ N  •  P H Ạ M  C A O  H O À N G 
C H U  T R Ầ M  N G U Y Ê N  M I N H  •  L U Â N  H O Á N 
T Ừ  T H Ế  M Ộ N G  •  N G U Y Ễ N  D Ư Ơ N G  Q U A N G 
L Ữ  Q U Ỳ N H  •  N G U Y Ê N  M I N H  •  V I Ê M  T Ị N H 
L Ê  V Ă N  T R U N G • T R Ầ N  V Ă N  S Ơ N • L Ã M  T H ÚY  
N G U Y Ễ N  C Á T  Đ Ô N G    •   N G U Y Ễ N   L Ư Ơ N G  V Ỵ 

L Â M  H Ả O  D Ũ N G  •  H O À N G  T H Ị  B Í C H  T I 
N G U Y Ễ N  T H Ị  K H Á N H  M I N H  •  C Á I  T R Ọ N G  T Y   

     
 

 

 

PHẠM VĂN NHÀN 
 

 
 

2 1 
khuôn mặt văn nghệ 

miền nam 

 

  

           

 

   
   

   
   

 P
H
Ạ

M
 V
Ă

N
 N

H
À

N
   

 
   

 H
A

I M
Ư
Ơ

I M
Ố

T 
K

H
U

Ô
N

 M
Ặ

T 
VĂ

N
 N

G
H
Ệ 

M
IỀ

N
 N

A
M

   
 

   
 T

H
Ư

 Ấ
N

 Q
U

Á
N

 2
01

5 
   

   



 
                    
 
                      PHẠM VĂN NHÀN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 KHUÔN MẶT 
VĂN NGHỆ MIỀN NAM 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        THƯ ẤN QUÁN  
                             2015 
 
 

 
    
                      PHẠM VĂN NHÀN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 KHUÔN MẶT 
VĂN NGHỆ MIỀN NAM 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                        THƯ ẤN QUÁN  
                              2015 
 
 



          
 

                                                                                                                                                                                                            2                                                       2 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
21 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
                   PHẠM VĂN NHÀN          
           Thư Ấn Quán Xuất Bản 2015 
 
Trình Bày Bìa và Tựa: PHẠM CAO HOÀNG 
Tranh Bìa                    : ĐINH CƯỜNG 
Layout                         : PHẠM VĂN NHÀN 
Kỷ thuật                      : TRẦN HOÀI THƯ 
 
              Tác giả giữ bản quyền 
          
          Sách dành biếu tặng thân hữu 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
21 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
                   PHẠM VĂN NHÀN          
           Thư Ấn Quán Xuất Bản 2015 
 
Trình Bày Bìa và Tựa: PHẠM CAO HOÀNG 
Tranh Bìa                    : ĐINH CƯỜNG 
Layout                         : PHẠM VĂN NHÀN 
Kỷ thuật                      : TRẦN HOÀI THƯ 
 
              Tác giả giữ bản quyền 
          
          Sách dành biếu tặng thân hữu 
 
 
 
            



          
 

                                                                                                                                                                                                            3                                                       3 
 

21 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
 

                
 
Trần Hoài Thư                         Hoàng Ngọc Hiển                  Nguyễn Lệ Uyên 

 

              
 
 Nguyễn Bắc Sơn                  Phạm Cao Hoàng             Chu Trầm N.Minh 
 
 

            
 
  Luân Hoán                         Từ Thế Mộng                     Nguyễn D. Quang 
 
        
 
 
 

21 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ MIỀN NAM 
 

                
 
Trần Hoài Thư                         Hoàng Ngọc Hiển                  Nguyễn Lệ Uyên 

 

              
 
 Nguyễn Bắc Sơn                  Phạm Cao Hoàng             Chu Trầm N.Minh 
 
 

            
 
  Luân Hoán                         Từ Thế Mộng                     Nguyễn D. Quang 
 
        
 
 
 



          
 

                                                                                                                                                                                                            4                                                       4 
 

            
 
      Lữ Quỳnh                             Nguyên Minh                   Viêm Tịnh                                          

 

             
 
    Lê Văn Trung                       Trần Văn Sơn                     Lãm Thúy 
 
 
 

           
 
Nguyễn Cát Đông              Nguyễn Lương Vỵ               Lâm Hảo Dũng 

       
 
 
 

            
 
      Lữ Quỳnh                             Nguyên Minh                   Viêm Tịnh                                          

 

             
 
    Lê Văn Trung                       Trần Văn Sơn                     Lãm Thúy 
 
 
 

           
 
Nguyễn Cát Đông              Nguyễn Lương Vỵ               Lâm Hảo Dũng 

       
 
 
 



          
 

                                                                                                                                                                                                            5                                                       5 
 

            
 
Hoàng Thị Bích Ti         Ng. T. Khánh Minh      Cái Trọng Ty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Hoàng Thị Bích Ti         Ng. T. Khánh Minh      Cái Trọng Ty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

                                                                                                                                                                                                            6                                                       6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

                                                                                                                                                                                                            7                                                       7 
 

 
                 LỜI GIỚI THIỆU 
 
 
 
 
Với chủ trương làm sống lại một thời nền văn chương 
thời chiến cũng như giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn 
về giòng văn học hải ngoại  bị chi phối ít nhiều bởi  
sự xâm thực của văn chương online,  nhà xuất bản 
Thư Ấn Quán trân trọng gởi đến quí bạn tác phẩm: 
21 khuôn mặt văn nghệ miền Nam. 
 
Đây không phải là tác phẩm về nhận định hay phê 
bình văn chương hay văn học, trái lại là những trang 
giấy đầy cảm xúc của người viết:  qua tình bạn ngoài 
đời và qua tình văn chương cùng một nhịp đập. 
Những bài viết trong sách đều được đăng trên Thư 
Quán Bản Thảo. Và đây cũng là dịp, giúp quí bạn có 
thể nắm dễ dàng hơn về 21 khuôn mặt văn nghệ miền 
Nam  thay vì phải truy lục những số báo cũ. 
 
Trân trọng 
 
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán/ Tạp chí Thư Quán Bản 
Thảo. 
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                   TRẦN HOÀI THƯ, 
          CUỘC ĐỜI VÀ THƠ VĂN 
      NHƯ  CHẤT KEO DÍNH CHẶT 
                   QUA  Ô  CỬA 
 

                                        
                                
                         ( Trần Hoài Thư ) 
( Lão ngồi khâu di sản/ Kim đâm mà không hay...) 
 
1/ 
Tập thơ Ô Cửa của Trần Hoài Thư dày 380 trang, 
gồm 247 bài thơ. Có lẽ đây là tập thơ mà anh “ tâm 
đắc” nhất, sau khi đã “tổng hợp” lại tất cả những bài 
anh đã làm trong suốt ba mươi năm (?), lấy cái mốc 
tháng tư, một chín bảy mươi lăm. Tháng có nhiều 
nghiệt ngã và bạc bẽo ( chữ của anh Đặng Tiến ). 
 
Mở đầu tập Ô Cửa, THT viết: “ Thấm thoát hơn ba 
mươi năm tôi xa bạn, và  25 năm tôi ở xứ người. Tôi 
bây giờ như con ốc mang hồn đi hoang.Vỏ tôi đó 

  
                   TRẦN HOÀI THƯ, 
          CUỘC ĐỜI VÀ THƠ VĂN 
      NHƯ  CHẤT KEO DÍNH CHẶT 
                   QUA  Ô  CỬA 
 

                                        
                                
                         ( Trần Hoài Thư ) 
( Lão ngồi khâu di sản/ Kim đâm mà không hay...) 
 
1/ 
Tập thơ Ô Cửa của Trần Hoài Thư dày 380 trang, 
gồm 247 bài thơ. Có lẽ đây là tập thơ mà anh “ tâm 
đắc” nhất, sau khi đã “tổng hợp” lại tất cả những bài 
anh đã làm trong suốt ba mươi năm (?), lấy cái mốc 
tháng tư, một chín bảy mươi lăm. Tháng có nhiều 
nghiệt ngã và bạc bẽo ( chữ của anh Đặng Tiến ). 
 
Mở đầu tập Ô Cửa, THT viết: “ Thấm thoát hơn ba 
mươi năm tôi xa bạn, và  25 năm tôi ở xứ người. Tôi 
bây giờ như con ốc mang hồn đi hoang.Vỏ tôi đó 



          
 

                                                                                                                                                                                                            10                                                       10 
 

nhưng hồn tôi trôi dạt...Hồn tôi xin được gởi trên 
những trang chữ nghĩa của tập thơ này. Xin được gởi 
đến bạn như là một món quà văn nghệ của một người 
bạn cũ từ lâu xa cách.” 
 
Lời mở cho một tập thơ dày 380 trang chỉ bằng đó 
con chữ. Theo tôi: vừa đủ nhưng cũng không thiếu 
những ý, những từ  mà anh đã trải lòng mình trong 
tập thơ để gởi đến bạn bè  ngày hôm nay. 
Với 247 bài, tập Ô Cửa chia làm 6 phần: 
* Dưới Trời Khói Lửa ( 80 bài) 
* Tình Si ( 61 bài) 
* Lao Khổ Rừng Chàm ( 6 bài ) 
* Quê Nhà Bỏ Lại ( 23 bài) 
* Bạn Bè ( 7 bài ) 
* Cõi Riêng ( 70 bài ) 
 
Tôi nhận được 2 tập Ô Cửa do anh gởi tặng. Tập đầu 
xuất bản tháng 10 năm 2004. Và, một năm sau, đúng 
vào tháng 10 năm 2005 tái bản lần thứ hai. Nhưng 
với tập tái bản lại lần thứ hai,  người đọc dễ dàng tìm 
đọc những bài thơ nào trước, bài thơ nào sau ( theo ý 
thích ) hơn tập xuất bản đầu tiên. Tôi viết bài này khi 
nhận tập Ô Cửa mà anh tái bản ( tháng 10-2005) 
 
Tại sao anh chọn đề cho tập thơ là Ô Cửa? Theo tôi, 
có lẽ hình ảnh những ô cửa từ  ngôi trường cũ ngày 
nào; mà nơi ấy: thầy, bạn bè đã một lần hay nhiều lần 
vẫn mãi mãi hiện diện trong tâm thức của anh. 
“Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa 
Để tôi về đếm những đám mây 
Tôi sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ 
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Những con chim từ xa vắng lạc bầy 
..... 
Tôi sẽ về để biết mình bé dại 
Hôm nào đây chạy đuổi cuộc hành trình 
Sông núi ấy hai bên bờ ngăn cách 
Đứa nào còn, nào mất giữa đao binh 
 
Tôi sẽ nhớ một người tôi yêu dấu 
Người nào đâu về lại giữa đêm qua 
Dấu chân nhỏ như vết hài vạn cổ 
Đôi mắt nào theo dõi cuộc đời ta 
...... 
( Ô Cửa- trang 235) 
Vâng. “Những con chim từ xa vắng lạc bầy” ấy đã 
mãi mãi còn lại trong tâm thức của anh, để anh hình 
thành nên một tập thơ “ đồ sộ” với 380 trang. 
 
Trích vài đoạn trong bài Ô Cửa, có lẽ, tôi hiểu được 
lòng anh: bạn bè, người yêu, chiến tranh, quê hương 
sông núi mà “ đã theo anh” trong suốt chặng đường 
dài gian khổ. Chặng đường chông gai, mất mát ( tuổi 
trẻ) trong chiến tranh, mất mát  hay nói cách khác là 
quá “uổng phí” trong những trại cải tạo mà anh đã 
trải qua. Cũng vì trong những tháng năm nghiệt ngã 
ấy, anh chỉ thấy: 
" Bốn năm ở Trà Tiên 
 Tràm xanh mờ lên mắt 
 Mênh mông đầm lau lách 
 Bèo lớp lớp ngụy trang. 
Hay: 
 Chỉ thấy đám tù binh 
 ngoi ngớp cùng nước lũ... 
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Để rồi, sau những năm cải tạo anh cũng như bao 
nhiêu người khác ra đi để tìm cho  mình một “lối 
thoát” mà “tứ bề” đang vây bủa. Thoát, không có 
nghĩa là anh chối bỏ quê hương. Rõ ràng: bụi chuối 
bên đường tình cờ anh bắt gặp, thì...hình ảnh quê nhà 
trong máu huyết của anh trỗi dậy nơi quê người: 
.... 
Có một ngày giữa tiểu bang mênh mông 
Chúng tôi đã bàng hoàng dừng xe, thổn thức 
Bụi chuối nhà ai bên đường đã mọc 
Chuối mẹ chuối con, trời hỡi quê nhà 
Có điều gì rưng rức trong tim ta 
Khi cả một quê hương bỗng nhiên trở lại 
Thấy cả vườn sau cây xoài cây mận 
Bụi chuối sau hè, lu nước, mương con 
Chiếc gáo dừa còn để đấy héo hon 
Thấy cả bụi chuối con nép mình nhỏ bé  
. 
( Bụi Chuối Bên Đường- trang 244 ) 
 
Hình ảnh nơi “ thôn dã” mà anh đã đánh mất. Bỗng 
nhiên : Có điều gì rưng rức trong tim ta. Một điều gì 
vậy? Cây chuối mà anh đã bắt gặp trên đường đi làm 
nơi xứ người. Ai rồi cũng phải có một quê hương 
trong ngăn trí nhớ của mỗi người. Nó trừu tượng lắm. 
Nhưng cũng mãnh liệt lắm khi có ai nhắc đên tên một 
con đường, một con sông, một khu phố cũ, một cây 
đa bến nước mà mỗi chúng ta đã trải qua...chỉ có ai 
đó nhắc đến thôi, ta cũng quay quắt rồi...huống chi 
anh đã bắt gặp hình ảnh quê hương của anh qua “ cây 
chuối” 

 
Để rồi, sau những năm cải tạo anh cũng như bao 
nhiêu người khác ra đi để tìm cho  mình một “lối 
thoát” mà “tứ bề” đang vây bủa. Thoát, không có 
nghĩa là anh chối bỏ quê hương. Rõ ràng: bụi chuối 
bên đường tình cờ anh bắt gặp, thì...hình ảnh quê nhà 
trong máu huyết của anh trỗi dậy nơi quê người: 
.... 
Có một ngày giữa tiểu bang mênh mông 
Chúng tôi đã bàng hoàng dừng xe, thổn thức 
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( Bụi Chuối Bên Đường- trang 244 ) 
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vậy? Cây chuối mà anh đã bắt gặp trên đường đi làm 
nơi xứ người. Ai rồi cũng phải có một quê hương 
trong ngăn trí nhớ của mỗi người. Nó trừu tượng lắm. 
Nhưng cũng mãnh liệt lắm khi có ai nhắc đên tên một 
con đường, một con sông, một khu phố cũ, một cây 
đa bến nước mà mỗi chúng ta đã trải qua...chỉ có ai 
đó nhắc đến thôi, ta cũng quay quắt rồi...huống chi 
anh đã bắt gặp hình ảnh quê hương của anh qua “ cây 
chuối” 



          
 

                                                                                                                                                                                                            13                                                       13 
 

 
Để rồi qua hình ảnh “ cây chuối” mà anh đã bắt gặp, 
dù chỉ gì là vô tình, anh đã xúc động mạnh: “ Chúng 
tôi đã ngồi trong lòng xe, lệ ứa/ Giữa muôn trùng 
tiếng gọi của quê hương” Đối với một người bình 
thường cho dù chỉ bắt gặp một cây chuối hay một 
vườn chuối đi chăng nữa thì cũng chỉ ...“ a” lên một 
tiếng mà thôi. Còn với một người làm thơ như 
anh...thì khác. Khác ở chỗ  anh đã “lệ ứa ” khi bắt 
gặp một hình ảnh thực  cũng đủ để cho lòng anh thổn 
thức và quay quắt. Hình ảnh đó đã “ trỗi dậy” để anh 
nhớ về một thời thơ ấu trên quê nhà: Nha Trang, Đơn 
Dương, và ...Huế. 
 
Da tôi sạm đen ngâm hoài nước bể 
Tóc vàng hoe vì nắng lửa rừng Dương 
Hồn tôi xanh, xanh rau muống Sinh Trung 
Mắt dư dật, mây Hà Ra Xóm Bóng 
Mười mấy năm rồi, tôi không về thăm 
Cơn sóng biển đã trở thành sóng nhớ 
Nha Trang ơi trái bàng khô vỏ 
Đi đâu rồi cũng thương nhớ Nha Trang.. 
( Tuổi ấu thơ tôi ở Nha Trang – 271) 
 
Hay, khi anh  về Huế: 
Bao năm đi biền biệt 
Mang nỗi buồn cách xa 
Con dế mèn đã ngủ 
xanh xao mùa trăng xưa 
... 
Ôi một ngày về lại 
Chắc sẽ buồn úa thêm 

 
Để rồi qua hình ảnh “ cây chuối” mà anh đã bắt gặp, 
dù chỉ gì là vô tình, anh đã xúc động mạnh: “ Chúng 
tôi đã ngồi trong lòng xe, lệ ứa/ Giữa muôn trùng 
tiếng gọi của quê hương” Đối với một người bình 
thường cho dù chỉ bắt gặp một cây chuối hay một 
vườn chuối đi chăng nữa thì cũng chỉ ...“ a” lên một 
tiếng mà thôi. Còn với một người làm thơ như 
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gặp một hình ảnh thực  cũng đủ để cho lòng anh thổn 
thức và quay quắt. Hình ảnh đó đã “ trỗi dậy” để anh 
nhớ về một thời thơ ấu trên quê nhà: Nha Trang, Đơn 
Dương, và ...Huế. 
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Tóc vàng hoe vì nắng lửa rừng Dương 
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Mắt dư dật, mây Hà Ra Xóm Bóng 
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( Tuổi ấu thơ tôi ở Nha Trang – 271) 
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Bao năm đi biền biệt 
Mang nỗi buồn cách xa 
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( Đường Lá Me- trang 153) 
 
Khi viết về Huế, tuổi ấu thơ đã đánh mất : con dế 
mèn đã ngủ . Nhưng phải nói bài: Huế Gọi Ta Về đọc 
nghe thật dễ thương. Nhưng buồn quá đỗi. Có lẽ: Huế 
đã buồn rồi. Buồn từ con đường góc phố. Buồn trên 
những đọt cây. Buồn từ những giọng rao hàng của 
các O trong những đêm khuya khoắt. Buồn từ những 
giọt sương đêm rơi trên lá. Buồn từ ngôi nhà kín 
cổng, kín rào. Buồn! Phải nói như thế, cho nên, tôi 
đọc Huế Gọi Ta Về- trang 253 rõ ràng buồn thật. Xin 
trích: 
 
Có một dòng sông mềm như dãi lụa 
Có hai ngôi trường như hai tình nhân 
Có một con đường mỗi ngày hai bận 
Anh theo em về , qua bến qua sông 
 
Có một chiếc cầu bắt qua thành phố 
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương 
Có anh tội tình như loài cổ thụ 
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng 
....... 
Nhưng tuổi thơ của anh lớn lên, cũng có thể nói lớn 
lên từ: giữa một vùng đầy nhạc dế xênh xang....nơi 
rộc rau muống, ấp Hà Thanh, Nha Trang ( anh vẫn 
nhắc nhiều về địa danh này trong Ra Biển Gọi 
Thầm). Khi anh viết về tuổi thơ, tôi vẫn thích. 
Con dế nào của tuổi dại u mê 
Cứ than vãn giữa đêm hè xứ Mỹ 
Hay chú dế của một thời ủy mị 
Đang gọi những mùa hè đã mất trong ta 

( Đường Lá Me- trang 153) 
 
Khi viết về Huế, tuổi ấu thơ đã đánh mất : con dế 
mèn đã ngủ . Nhưng phải nói bài: Huế Gọi Ta Về đọc 
nghe thật dễ thương. Nhưng buồn quá đỗi. Có lẽ: Huế 
đã buồn rồi. Buồn từ con đường góc phố. Buồn trên 
những đọt cây. Buồn từ những giọng rao hàng của 
các O trong những đêm khuya khoắt. Buồn từ những 
giọt sương đêm rơi trên lá. Buồn từ ngôi nhà kín 
cổng, kín rào. Buồn! Phải nói như thế, cho nên, tôi 
đọc Huế Gọi Ta Về- trang 253 rõ ràng buồn thật. Xin 
trích: 
 
Có một dòng sông mềm như dãi lụa 
Có hai ngôi trường như hai tình nhân 
Có một con đường mỗi ngày hai bận 
Anh theo em về , qua bến qua sông 
 
Có một chiếc cầu bắt qua thành phố 
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương 
Có anh tội tình như loài cổ thụ 
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng 
....... 
Nhưng tuổi thơ của anh lớn lên, cũng có thể nói lớn 
lên từ: giữa một vùng đầy nhạc dế xênh xang....nơi 
rộc rau muống, ấp Hà Thanh, Nha Trang ( anh vẫn 
nhắc nhiều về địa danh này trong Ra Biển Gọi 
Thầm). Khi anh viết về tuổi thơ, tôi vẫn thích. 
Con dế nào của tuổi dại u mê 
Cứ than vãn giữa đêm hè xứ Mỹ 
Hay chú dế của một thời ủy mị 
Đang gọi những mùa hè đã mất trong ta 
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Đang gọi những cánh đồng xưa bao la 
Những cánh đồng ngập tràn rau muống 
Ôi những ruộng đường 
Những bước chân luống cuống 
Giữa một vùng đầy nhạc dế xênh xang 
.... 
Đứa nhỏ thời nào của xứ Nha Trang 
Của thời Sinh Trung chưa bồi chưa lỡ 
( Rộc Rau Muống- trang 262) 
 
Rộc rau muống, nơi đây, cũng là nhà của người bạn 
tôi, anh Nguyễn Huy Hoàng. Anh có tiệm sách trên 
đường Độc Lập. Mỗi lần về NT là ngủ lại nhà anh. 
Nằm trên căn gác, đêm nghe tiếng dế gáy vang dưới 
rộc rau muống. Ấp Hà Thanh ngày xưa. Bây giờ chắc 
có nhiều đổi thay. Với THT, hình ảnh nào anh bắt 
gặp cũng gợi lên cho anh “quê nhà” trong “ ngăn 
nhớ” của anh, bàn bạc, nhẹ nhàng những kỷ niệm.  
 
Cũng như nhà thơ Vũ Hữu Định, công tác một nơi 
nào đó, khi nhìn những cánh cò bay, ông có  những 
vần thơ: 
Buổi chiều đứng ngắm đăm đăm 
Mấy thân cò dạt xiêu tầm mắt xa 
Thấy gì không giữa bao la? 
Mà nghe tâm động nỗi nhà quạnh hiu 
( Nhìn Cò Bay, Nhớ Nhà.Thơ Vũ Hữu Định- trang 
25- Thư Ấn Quán 2006) 
 
Hay, khi nhà thơ VHĐ nghe tiếng còi tàu thôi, lòng 
ông cũng “khao khát và rướm máu” 
“ Nhà anh ở gần ga 

Đang gọi những cánh đồng xưa bao la 
Những cánh đồng ngập tràn rau muống 
Ôi những ruộng đường 
Những bước chân luống cuống 
Giữa một vùng đầy nhạc dế xênh xang 
.... 
Đứa nhỏ thời nào của xứ Nha Trang 
Của thời Sinh Trung chưa bồi chưa lỡ 
( Rộc Rau Muống- trang 262) 
 
Rộc rau muống, nơi đây, cũng là nhà của người bạn 
tôi, anh Nguyễn Huy Hoàng. Anh có tiệm sách trên 
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gặp cũng gợi lên cho anh “quê nhà” trong “ ngăn 
nhớ” của anh, bàn bạc, nhẹ nhàng những kỷ niệm.  
 
Cũng như nhà thơ Vũ Hữu Định, công tác một nơi 
nào đó, khi nhìn những cánh cò bay, ông có  những 
vần thơ: 
Buổi chiều đứng ngắm đăm đăm 
Mấy thân cò dạt xiêu tầm mắt xa 
Thấy gì không giữa bao la? 
Mà nghe tâm động nỗi nhà quạnh hiu 
( Nhìn Cò Bay, Nhớ Nhà.Thơ Vũ Hữu Định- trang 
25- Thư Ấn Quán 2006) 
 
Hay, khi nhà thơ VHĐ nghe tiếng còi tàu thôi, lòng 
ông cũng “khao khát và rướm máu” 
“ Nhà anh ở gần ga 
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đêm thao thức nghe còi tàu giục giã 
giữa đêm vắng chợt thấy lòng xa lạ 
mấy năm không di trời đất nhỏ dần 
ôi tiếng còi tàu như một nhát gươm 
rướm máu lòng khao khát. 
(Đêm Nghe Còi Tàu- Thư Ấn Quán 2006) 
 
Với Trần Hoài Thư hay với một nhà thơ nào khác, tôi 
nghĩ cũng “ rất nhạy cảm” khi nhìn một “ ngoại 
cảnh”... mà thấm đẫm vào lòng. 
 
2/ 
Với độc giả khi đọc Ô Cửa của nhà thơ Trần Hoài 
Thư, tôi nghĩ, đọc để cảm nhận cái hay những bài thơ 
trong tập thơ ấy. Với những con chữ bình dị. Với lối 
gieo vần tự nhiên không gò bó trong khi đi tìm 
vần...thơ anh dễ đọc và dễ gieo vào lòng người. Còn 
đối với tôi thì khác, Giữa tôi với anh như có một “ 
thiện duyên” gắn bó.  Cái “duyên” ấy kéo dài từ ngày 
mà tuổi trẻ chúng tôi “ được hay bị” ném vào cuộc 
chiến ( thập niên 60 ) trên chiến trường Bình Định. 
Chiến trường, không phân biệt ai, “bạn cũ hay mới”. 
Gian khổ chia cho nhau, vui sướng cũng chia cho 
nhau. Mà nói thật khổ nhiều hơn là sướng đối với 
những người lính như chúng tôi. Nhất là tuổi trẻ của 
chúng tôi lúc bấy giờ chỉ biết “ thẳng hướng” ra chiến 
trường. Gặp nhau nơi phố thị ngày nào, là vui ngày 
náy...Cho mãi đến hôm nay, tôi không nghĩ ra là khi 
nào, do ai... mà tôi với anh gặp nhau trong 
cùng....một chí hướng ( lính trận- và khổ). 
Trong phần đầu viết “ dưới trời khói lửa” tôi bắt gặp 
ngay nơi trang 7 bài thơ Qui Nhơn. 
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Chiến trường, không phân biệt ai, “bạn cũ hay mới”. 
Gian khổ chia cho nhau, vui sướng cũng chia cho 
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Đã la cà vĩa phố đến mòn chân 
Đã lê la đến mòn rách đáy quần 
Đã quen thuộc từng tên đường nẻo ngõ 
Mai lỡ chết cũng quay đầu về thành phố 
Để nhớ về những ngày thuốc lá cà phê 
Để nhớ về  một vũng máu hôm tê 
Đã nhuộm đỏ cây xăng Ông Tề 
Trong ngày tái chiếm 
( Qui Nhơn ) 
 
Vâng. Vĩa phố/ mòn chân/ rách đáy quần/ thuốc lá cà 
phê. Và cây xăng Ông Tề...Những con chữ trong bài 
Qui Nhơn làm sao tôi không nhớ được. Đã lâu, 37 
năm qua mà hình ảnh đó như ngày nào, đọc lại những 
con chữ trong bài thơ ấy tôi nhớ như in. Vâng: “ để 
nhớ về một vùng máu hôm tê/ đã nhuộm đỏ cây xăng 
Ông Tề ”. Tôi biết, và những người lính thám kich 
405 biết. Sáng hôm sau, mùng một tết ( năm 1968) 
tôi lại vào thăm anh nơi quân y viện Qui Nhơn. Gặp 
nhau...cười méo xẹo; và mong “cậu” sớm bình phục 
để còn về phố la cà “ thuốc lá, cà phê” với bạn bè, 
rong chơi được ngày nào vui ngày nấy để biết bọn 
mình “thoát vòng tử sinh”. 
 
Bởi vì, có lẽ, Qui Nhơn là nơi...hấp dẫn đám “ lính 
trẻ” chúng tôi thời bấy giờ. Khi mà, nơi ấy dù gì cũng 
là chỗ ...vui hơn là “ lội ” ngoài chiến trường. Vì nơi 
ấy: 
.... 
“ Thành phố nọ trở về vui một bữa 
Đám cô hồn mấy đứa buồn như nhau 
Tiếng hát Khánh Ly, quán mờ đèn lu 
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Ai nức nở xoáy hồn ta, đau nhói 
Mắt mỗi đứa nhắm nghiền, 
u hồn khói thuốc 
Đêm bên ngoài, hay 
đêm của thanh xuân 
Giọt cà phê đen, quạnh đặc linh hồn 
Đôi mắt bạn bè chao ơi, buồn quá đỗi.. 
( Về Với Phố – trang 68 ) 
 
Và, thật tình mà nói: “Đôi mắt bạn bè chao ơi, buồn 
quá đỗi” ấy như vẫn còn hiện diện  với tôi, khi những 
kỷ niệm ngày nào trở về, khi tôi đọc bài thơ: Căn Nhà 
Trong Khu Sáu ( phần 5- Bạn bè ) 
... 
“ nhắc nhở chuyện trò huyên thuyên bất tận 
Kể lại một thời giang hồ áo trận 
Căn nhà xưa, bạn cũ quây quần 
Chiếc áo cơ hàn bao đứa đặt lưng 
Nghe như đâu đây mùi hôi ẩm mốc 
Phòng để cửa mùa đông tối đặc 
Đêm về khuya nghe sóng vỗ Quy Hòa 
... 
( trang 286) 
Làm sao tôi không nhớ được bạn bè trong ngôi nhà 
ấy, mà anh đã nhắc đến: Phạm Cao hoàng, Lê Văn 
Trung, Mường Mán, Thái Ngọc san, Mai Khế, Lê 
văn Ngăn.... Vâng, còn nữa. Cả nhà thơ Nguyễn 
Phương  Loan ( pháo binh- chết trên komtum) cả nhà 
báo Huy Hoàng- đã mất- một thời đến ở chơi trong 
căn nhà khu sáu này. Ngôi nhà ấy:  
...chiếc mền đắp ba bốn thằng dơ bẩn 
 những chén cơm khô chưa rửa 
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 Và cửa đôi khi mở ra 
 Một gương mặt ló vào 
 Để không bao giờ tìm gặp lại. 
 
Những bạn bè ngày nào còn ai, ở đâu khi tuổi trẻ 
chúng tôi, nói thật, lúc bấy giờ chán chường trong 
cuộc chiến. Trong số những bạn bè ấy, hôm nay, còn 
có người ngoài nước, như tôi, anh,  và Phạm Cao 
Hoàng...  Nhưng, như tôi đã nói, hình như tôi với anh  
có cái duyên . Mà cái duyên này phải là “ thiện 
duyên”. Do đó, cũng trong bài “Căn Nhà Trong Khu 
Sáu” ấy, anh đã viết: 
... 
“ Bạn còn nhớ không những ngày ở Phan Rang 
Ta trở về để tóc để râu 
Những toa tàu đen, và con đường sắt 
Bỗng nhớ vô cùng hoa qùy Đơn Dương 
Thương tội tình toa sắt trống trơn 
Dưới chân đèo trong mùa tiêu thổ 
Khi núi sông đau màu cách trở 
Thì xá gì những kẻ xa nhau. 
.... 
( trang 288) 
Cái duyên ấy kéo dài cho mãi đến hôm nay, tôi với 
anh gặp lại nhau, hỏi thăm nhau. Anh viết thay tôi: 
... hỏi người làm gì- đóng tủ đóng bàn 
 Hỏi ta làm gì- hành nghề điện toán 
 Cười ha hả, ngày xưa cầm súng 
 Giờ làm thêm ba thứ lạ đời 
 Thôi còn chút tình bằng hữu chia đôi 
 cho ấm chút lòng quê người đất khách. 
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Cái “ ấm lòng một chút nơi quê người đất khách” đó 
không phải mới có ngày hôm nay, phải không THT? 
mà nó đã có từ những ngày đầu anh mới ra khỏi quân 
trường đã bị “ viên đạn AK” bắn vào ngực anh nơi 
cây xăng Ông Tề. Qui Nhơn. Để rồi, với 247 bài thơ 
anh vẫn còn nhớ... đêm ngủ trong chuồn ngựa 
Pasteur/ Nha Trang mà viết: 
“ Lính trận về thành, không chỗ ngủ 
May viện Pasteur còn chuồng ngựa 
Hai thằng tuổi ngựa nhờ qua đêm 
Nằm nghe sóng biển ru buồn tênh 
 
Tuổi ngựa thì ngủ chuồng cũng xứng 
Quen rồi mả mương hầm thức trắng 
Ngủ đi, hãy cố ngủ đi con 
Để mai còn về Quân Khu Năm 
Chọc đám hậu cần trên An lão 
 
Bài thơ ghi lại những kỷ niệm của ba người, nhưng 
chỉ còn hai ( tôi và anh ) còn một người bạn nữa, ký 
giả Lê Minh ( trong nước ) thì đã ra người thiên cổ. 
 
Đọc lại bài thơ Đêm Tiếp Cứu Chợ Huyện trang 28. 
Tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi quận bị những người 
bên kia tấn công vào, quận trưởng bị giết (thiếu tá 
Tùng), và hai cô giáo sinh sư phạm bị bắn chết, một 
cô khác bị thương. Những chiếc xe nhà binh 10 bánh, 
mở đèn “ mắt mèo” chạy trong đêm đưa tôi với môt 
toán lính đến để giữ an ninh  lúc ấy. Nửa khuya, THT 
cho tôi biết, toán quân anh sẽ tiến vào, và tôi hãy cận 
thận vì họ đang chuẩn bị tập kích quận lần nữa. Có 
đơn vị anh vào, tôi an tâm để “rút quân” ra. Và, có lẽ, 
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chính THT cũng không ngờ một cô giáo sinh sư 
phạm bị thương ngày nào đó lại đang định cư ở 
Houston. Chị Tiếu Lan ( người Huế ) là bạn với gia 
đình chúng tôi. 
Ta nghe THT viết: 
Diều hâu đã về như một lũ âm binh 
Kẻ trước người sau lao vào địa ngục 
Đêm không thấy đường, giữ dây khỏi lạc 
Chúng tôi băng đồng nước ngập 
giải cứu quê em 
 
Ta đã về, giành lại quê hương 
Giành lại quận đường hoang tàn đổ nát 
Giành lại  ngôi trường lời ca tiếng hát 
Nhưng ta lại không giành được em gái ta yêu 
 
Ta đã về nhìn bầy chim nhỏ cút côi 
Chúng ủ rũ, như lòng ta ủ rũ 
Lũ bé qùi bên xác người cô trẻ 
Đặc vòng hoa, mếu máo gọi cô về 
Cô không về, cô bỏ dạy, cô đi 
Cô bỏ chúng con cô về xứ khác 
Ta cắn bầm môi, em ơi, ta khóc 
Em không về em cũng bỏ thanh xuân 
Em bé quê ơi, cho ta nhành bông 
Một nhành bông qùi vàng như màu áo 
Ta đặt lên em. Trống trường ảo não 
Như những hồi mặc niệm em tôi 
Ta đã về, và đã trễ, em ơi... 
 
Và, hôm tôi về Houton, Tiếu Lan có đến thăm. Và 
chị cho biết mới làm giỗ anh Tùng, Quận trưởng 
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quận Tuy Phước ( chơ Huyện ) trong đêm quận bị tấn 
công ấy. Và, hôm nay, chính chị Tiếu Lan cũng 
không ngờ, đêm ấy lại có tôi và cả THT đã đưa quân 
vào quận trong đêm mà có hai cô giáo sinh Sư Phạm 
bị bắn chết, và chi Tiếu Lan bị thương. Gần bốn 
mươi năm qua, đọc bài thơ của anh : Đêm Tiếp Cứu 
Chợ Huyện, rồi gặp lại gia đình chị Tiếu Lan ở 
Houston...thử hỏi lòng tôi sao không bồi hồi? 
 
3/ 
Dù gì với tập thơ dầy cộm mang tên Ô Cửa của anh, 
đã gợi lại trong tôi bao kỷ niệm; vì trong Ô Cửa tôi 
đã thấy bạn bè và những kỷ niệm không thể nào 
quên. Ở Phan Rang ( Tháp Chàm ) mấy tháng với tôi, 
rồi lên cao nguyên : 
“ Khi chuyến xe sáu giờ khởi hành 
Hôm nào ta bỏ Nha Trang lên miền cao 
Nhớ vô cùng người ở xa 
Điếu thuốc mồi chung, ướt nhòa con mắt 
 
Ngươi gởi cho ta chiếc jacket 
Xe lên đèo mù, mặc áo bạn trao 
 
Có phải ngươi đở ta như chiếc phao 
Khi ta bấp bênh biển đời nổi sóng 
... 
( Căn Nhà Trong Khu Sáu – trang 285 ) 
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cali ). Chính Lữ  Quỳnh lái chiếc jeep để đưa anh 
vượt Cù Mông. Từ đó anh mới về được Nha Trang. 
Và từ NT về chơi vài tháng với tôi ở Tháp Chàm. ( 
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viết trong trí nhớ ). 
  
Và, với những người bạn chân tình ngày nào trong 
nhóm Ý Thức như sống lại trong những tháng ngày 
còn “ lận đận”  binh đao  trong căn nhà vách tôn, mái 
tôn nóng kinh hồn bên đường rầy xe lửa gần ga Tháp 
Chàm năm  ấy.  
.... 
Những toa tàu đen, và con đường sắt 
Bỗng nhớ vô cùng hoa quỳ Đơn Dương 
Thương tội tình toa sắt trống trơn 
Dưới chân đèo trong mùa tiêu thổ 
Khi núi sông đau màu cách trở 
Thì sá gì những kẻ xa nhau 
( trang 288) 
  
Rồi cũng từ Tháp Chàm này anh lên miền cao, rồi về 
miền Tây - vào khoảng năm 1970 (?) -. Anh miệt mài 
nơi miền sông nước, tôi miệt mài nơi Dục Mỹ/ Lam 
Sơn sương lam chướng khí của ngày xa xưa. Tháng 
tư năm 1975, mỗi người chúng tôi đều có chung một 
đáp số. Chẳng biết cuộc sống của anh thế nào và bạn 
bè ra sao ? Bởi vì cuộc sống hằng ngày của tôi khép 
kín 8 năm trong các trại, và đường thì bị “ ngăn sông 
cấm chợ” vì nhiều lí do... 
 
Từ năm 1970  ấy, anh về miền Tây, mới biết: 
“ Cảm tạ em. Người em Cần Thơ 
Anh theo em bỏ xứ. Bao giờ 
Bao giờ. Như thể tiền thân trước 
Một kẻ lưu dân trở lại nhà 
Và: 
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“ Cảm tạ em người em Cửu Long 
Em cho anh hơi thở đồng bằng 
Từ trong lòng dậy  nguồn ân lượng 
Của chập chùng  cam khổ tiền nhân 
.... 
( Cảm Tạ Đồng Bằng – trang 140 ) 
 
Để rồi, sau bốn năm trong trại cải tạo trở về, anh: 
... lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn 
 Trời ơi ta từ biệt Việt nam 
 Việt nam. Đêm ấy đêm trừ tịch 
 Có những con người lại cách ngăn  
( Đêm Từ Biệt Việt Nam ). 
Cảm tạ em, người em Cần Thơ. 
 
Khi gặp lại nhau trên xứ người. Ngoài nụ cười “ sảng 
khoái” của anh ra, tôi hỏi: người em Cần Thơ là chị 
Yến phải không? Vẫn nụ cười dù trong gian khổ ngày 
nào ở chiến trường Bình Định, anh nói đúng. Tôi 
cười vui...biết rồi, khi chúng tôi còn ở trong căn nhà 
tôn gần ga Tháp Chàm. Tên chị làm sao tôi quên 
được, dù chưa gặp chị lần nào...nay thì đã biết “ 
người em gái Cần Thơ” đã một thời ...“Tôi quá 
nghèo, chỉ bộ đồ xanh 
Dăm thằng bạn quen nhau thời khốn khó 
 Nàng thì thào bên tôi cần gì thứ đó 
 Miễm tình anh vô lượng như thơ anh”  
 
Tôi vui biết mấy khi đọc những dòng thơ này: miễn 
tình anh vô lượng như thơ anh. Rõ ràng là như thế. 
Trong thơ THT rất “vô lượng” tâm, chẳng mang một 
chút hận thù nào; dù máu anh đã nhiều lần đổ ra cùng 

“ Cảm tạ em người em Cửu Long 
Em cho anh hơi thở đồng bằng 
Từ trong lòng dậy  nguồn ân lượng 
Của chập chùng  cam khổ tiền nhân 
.... 
( Cảm Tạ Đồng Bằng – trang 140 ) 
 
Để rồi, sau bốn năm trong trại cải tạo trở về, anh: 
... lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn 
 Trời ơi ta từ biệt Việt nam 
 Việt nam. Đêm ấy đêm trừ tịch 
 Có những con người lại cách ngăn  
( Đêm Từ Biệt Việt Nam ). 
Cảm tạ em, người em Cần Thơ. 
 
Khi gặp lại nhau trên xứ người. Ngoài nụ cười “ sảng 
khoái” của anh ra, tôi hỏi: người em Cần Thơ là chị 
Yến phải không? Vẫn nụ cười dù trong gian khổ ngày 
nào ở chiến trường Bình Định, anh nói đúng. Tôi 
cười vui...biết rồi, khi chúng tôi còn ở trong căn nhà 
tôn gần ga Tháp Chàm. Tên chị làm sao tôi quên 
được, dù chưa gặp chị lần nào...nay thì đã biết “ 
người em gái Cần Thơ” đã một thời ...“Tôi quá 
nghèo, chỉ bộ đồ xanh 
Dăm thằng bạn quen nhau thời khốn khó 
 Nàng thì thào bên tôi cần gì thứ đó 
 Miễm tình anh vô lượng như thơ anh”  
 
Tôi vui biết mấy khi đọc những dòng thơ này: miễn 
tình anh vô lượng như thơ anh. Rõ ràng là như thế. 
Trong thơ THT rất “vô lượng” tâm, chẳng mang một 
chút hận thù nào; dù máu anh đã nhiều lần đổ ra cùng 



          
 

                                                                                                                                                                                                            25                                                       25 
 

với những người lính trong đơn vị anh, hay bạn bè 
anh  đã nằm xuống. Tôi chưa thấy những câu thơ nào 
của anh trong tập Ô Cửa ( phần: Dưới Trời Khói 
Lửa) nói lên những câu đầy hận thù và đầy ... máu. 
Với anh, tôi biết: anh không dùng thơ để gây kích 
động hận thù “ phi nghĩa” mà thơ anh như “ giải tỏa” 
một tâm sự của thế hệ anh, và thế hệ của chúng tôi: 
Thế Hệ Chiến Tranh. Có lẽ vì thế, cho nên: 
Thế hệ chúng tôi đã mang đầy vết sẹo 
Vết sẹo ngoài thân và vết sẹo trong hồn 
hay: 
Quá khứ tương lai, chuỗi ngày vô vọng 
Chúng tôi xõa bườm, không biết về đâu 
( trang 105) 
 
Chẳng biềt về đâu khi tuổi còn thanh xuân. Hận thù 
không phải là cứu cánh của người lính miền Nam như 
chúng tôi. Cho nên trong bài: Một Ngày Không Hành 
Quân ( trang 34 ) ta thấy được tấm lòng của người 
lính qua những dòng thơ rất đẹp và đầy “ Phật tính” : 
Cô hàng ơi cho một ly không 
Tôi rót mời một người lính Bắc 
Hắn nằm banh thay dười hầm bí mật 
Trên người vẫn còn sót lại bài thơ 
 
Trên đồi cao mây vẫn xanh lơ 
Có con bướm vàng diệu dàng dưới nắng 
Tôi với hắn đâu có gì thống hận 
Bài thơ nào cũng viết để yêu em    
 
Và, trong phần đầu của tập thơ Ô Cửa: Dưới Trời 
Khói Lửa đã nói lên được phần nào lính miền Nam, 
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mà anh là một: 
.... 
Ta lính miền Nam hề, vận nước ngửa nghiêng 
Ta cũng lêng đênh cùng cơn mạt kiếp 
Ta trèo lên cây hỏi rừng có biết 
Có một nơi nào hơn ở Việt Nam? 
Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam 
( Ta Lính Miền Nam- trang 25) 
 
Hay trong bài Đồi Xưa nơi trang 32 anh viết về một 
trận chiến đã qua. Trận Phù Cũ. Hình như xảy ra vào 
năm 1966 (?) thì phải. Người lính nào đi ngang qua 
đó mà không nhớ trận đánh năm xưa. Nhưng với 
THT, anh không trút cái hận thù lên trên ngọn đồi đó 
khi có những bạn bè của anh ngã xuống. Mà, ta nghe: 
Tôi qua đèo xám, mây mờ núi 
Thương về đâu, một lũ sáo rừng 
Hôm qua đồi ngập hàng trăm xác 
Đạn pháo đào sâu bãi chiến trường 
.... 
Có ai dưới lớp mồ hoang dã 
Nằm xuổi chân mắt mở  trợn trừng 
Chiều nay sao mọc về phương Bắc 
Sao ruột lòng vắt đỏ phương Nam 
 Hay: 
Những xác hôm qua vàng rám mỡ 
Những anh hùng, ngụy tặc, nằm chung 
( những anh hùng, ngụy tặc- chữ của những người 
bên kia thường dùng) . Với anh trong chiến đấu, thơ 
cũng vẫn nhẹ nhàng, rõ ràng không vẫn đục hận thù.  
 
Nói cho cùng những địa danh anh đã đi qua- chiến 

mà anh là một: 
.... 
Ta lính miền Nam hề, vận nước ngửa nghiêng 
Ta cũng lêng đênh cùng cơn mạt kiếp 
Ta trèo lên cây hỏi rừng có biết 
Có một nơi nào hơn ở Việt Nam? 
Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam 
( Ta Lính Miền Nam- trang 25) 
 
Hay trong bài Đồi Xưa nơi trang 32 anh viết về một 
trận chiến đã qua. Trận Phù Cũ. Hình như xảy ra vào 
năm 1966 (?) thì phải. Người lính nào đi ngang qua 
đó mà không nhớ trận đánh năm xưa. Nhưng với 
THT, anh không trút cái hận thù lên trên ngọn đồi đó 
khi có những bạn bè của anh ngã xuống. Mà, ta nghe: 
Tôi qua đèo xám, mây mờ núi 
Thương về đâu, một lũ sáo rừng 
Hôm qua đồi ngập hàng trăm xác 
Đạn pháo đào sâu bãi chiến trường 
.... 
Có ai dưới lớp mồ hoang dã 
Nằm xuổi chân mắt mở  trợn trừng 
Chiều nay sao mọc về phương Bắc 
Sao ruột lòng vắt đỏ phương Nam 
 Hay: 
Những xác hôm qua vàng rám mỡ 
Những anh hùng, ngụy tặc, nằm chung 
( những anh hùng, ngụy tặc- chữ của những người 
bên kia thường dùng) . Với anh trong chiến đấu, thơ 
cũng vẫn nhẹ nhàng, rõ ràng không vẫn đục hận thù.  
 
Nói cho cùng những địa danh anh đã đi qua- chiến 



          
 

                                                                                                                                                                                                            27                                                       27 
 

trường Bình Định- ít nhiều tôi đã đến. Anh đã gợi lên 
trong tâm thức tôi những hình ảnh của một thời gian 
khổ hành quân, của những ngày cơm chan hòa nước 
mưa dưới vành nón sắt, dưới bóng dừa Tam Quan, 
An Lão , Hoài Ân, An Thường và bên dòng Lại 
Giang. Của những ngày “ nuốt đau” vuốt mắt cho 
người bạn vừa trút hơi thở ở một “địa danh”  mà dân 
“ phố thị” chẳng ai biết đến; vì rõ ràng: có một nơi 
nào hơn ở Việt Nam?... 
Chiến trường Bình Định đã lùi xa. Nhưng làm sao 
chúng tôi quên được những địa danh mà một thời, ít 
nhiều tuổi trẻ chúng tôi đã đến. Khói lửa chiến tranh, 
chết chóc, điêu tàn ... đã chạnh lòng nhà thơ Phạm 
Triều Nghi (*) khi đi qua đèo Bình Đê đã viết: 
... 
Tháng tư 
Lửa bùng lên đầu chợ 
Lửa cháy quanh sông 
 Lửa vây Đệ Đức 
 Lửa đốt Bồng Sơn 
Người người tan xác giữa đồng 
.... 
Ngó về đâu không rợn màu tang tóc 
Ngó Nam ngó Bắc 
Nuốt tiếng thở dài 
Ai đến Tam Quan thương vay? 
Ai đến Sa Quỳnh khóc mướn? 
Có nghe những oan hồn vất vưởng 
Than van trên ngọn cờ bay 
Kêu đòi thân thế hình hài 
Trăm năm cát bụi...miệt mài cơn đau. 
( TQBT 20- trang 96 ) 
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Nhà thơ Phạm Triều Nghi là một nhà giáo, khi đi 
ngang qua đèo Bình Đê vào khoảng năm 1973 thấy 
Bồng Sơn tan hoang, làm sao mà anh không chạnh 
lòng? Còn nhà thơ THT dù trực diện với cuộc chiến 
thì anh vẫn xem nhẹ như mây trời để lòng anh lúc 
nào cũng thanh thản. 
Thì ta ra trận, ta ra trận 
Trăm lần, thì cũng chuyện rong chơi 
Vẫn chuyến bốc quân vào buổi sáng 
Vẫn chuyến trở về không buồn vui. 
... 
(Nhảy Trực Thăng Ở Phước Lý – trang 30 ) 
Với 247 bài thơ trong tập Ô Cửa của anh đã làm cho 
tôi càng thích thú khi đọc. Thích, không phải giữa tôi 
với anh quen biết nhau từ lúc máu anh đã đổ xuống 
nơi cây xăng Ông Tề trên phố  Qui Nhơn trong năm 
Mậu Thân ( 1968); mà thơ anh gần... rất gần với bạn 
bè một thời rong chơi. Khi mà: Giờ thì già, ngựa đã 
nãn chân bon. 
 
Amarillo, ngày 27 tháng 5 năm 2006 
(*) Bút hiệu của nhà văn Phạm Ngọc Lư 
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               HOÀNG NGỌC HIỂN, 
 VẪN CÒN NGUYÊN TRONG TÂM  
THỨC CỦA CỦA NGƯỜI LÍNH 
 

                   
 
                         Hoàng Ngọc Hiển 
 
 
Thư Quán Bản Thảo số 62 phát hành vào tháng 12 
năm 2014, chủ đề Khởi Hành Và Tôi. Ghi lại những 
cây viết trong quân đội đã ít nhiều có những tác phẩm  
đi trên Khởi Hành  trước năm 1975. Mà, hầu hết 
những cây viết này là những người lính trực tiếp 
tham dự ở khắp mặt trận từ cao nguyên xuống tận 
đồng bằng. Từ Miền Trung đến tận miền châu thổ 
sông Cữu Long. Họ vừa viết, vừa chiến đấu . Họ đã 
đóng góp tạo nên  cho nền văn học Miền Nam trong 
20 năm, từ năm 1954 đến năm 1975 như đóa hoa 
muôn màu muôn sắc. Nhất là từ sau năm 1964, lớp 
lớp thanh niên, sinh viên , giáo chức lên đường nhập 
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ngũ. Mà, hầu hết đều ra chiến trường. Trong số 
những nhà văn lính này có nhà văn Hoàng Ngọc 
Hiển.  Thời mà quân đội Mỹ đổ bộ vào miền nam 
Việt nam. Cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Không còn  
thời kỳ yên ổn,  giả tạo của những năm 1954 đến 
1964 nữa. 
 
Trong số TQBT 62 ấy có bài viết của nhà văn Hoàng 
Ngọc Hiển, viết về: Ở Thị Trấn An Lộc đọc Khởi 
Hành. Đến TQBT số 63 phát hành tháng 2 năm 2015 
. Hai tháng sau, nhà văn Hoàng Ngọc Hiển đã mất; 
ngay cả anh Trần Hoài Thư chủ trương tạp chí TQBT 
cũng không biết anh Hoàng Ngọc Hiển đã mất rồi. 
 
 Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển  mất vào ngày 27 tháng 
12 năm 2014. Tháng mà TQBT số 62 phát hành. Như 
vậy số 62 có đi bài viết cuối cùng của anh trong cuộc 
đời cầm bút. Một người lính. Một nhà văn sống ngoài 
mặt trận cho đến ngày cuối cùng của Miền Nam ( 
tháng 4-1975) rồi sau đó vào tù và qua định cư bên 
Mỹ. 
 
Hôm nay,  đọc lại ba tác phẩm của anh viết trước 
năm 1975. Đó là: Cơn Say. Viên Đạn Định Mệnh. 
Quốc Lộ 13. Và hai tập truyện ngắn : Bóng Thời 
Gian và Trăng Lu Phố Cũ, phát hành sau này khi anh 
và gia đình qua đến Mỹ, thì dù gì khi đọc tôi vẫn 
thích lối viết của một người lính cầm bút như anh.  
Có lẽ cái mẫu số chung là vì chúng tôi là những quân 
nhân, ít nhiều cũng đã cầm bút, ít nhiều cũng có 
những tác phẩm đi trên các báo ở Sài gòn, thủ đô văn 
hóa Miền Nam trước 1975, it nhiều cũng đã đóng góp 

ngũ. Mà, hầu hết đều ra chiến trường. Trong số 
những nhà văn lính này có nhà văn Hoàng Ngọc 
Hiển.  Thời mà quân đội Mỹ đổ bộ vào miền nam 
Việt nam. Cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Không còn  
thời kỳ yên ổn,  giả tạo của những năm 1954 đến 
1964 nữa. 
 
Trong số TQBT 62 ấy có bài viết của nhà văn Hoàng 
Ngọc Hiển, viết về: Ở Thị Trấn An Lộc đọc Khởi 
Hành. Đến TQBT số 63 phát hành tháng 2 năm 2015 
. Hai tháng sau, nhà văn Hoàng Ngọc Hiển đã mất; 
ngay cả anh Trần Hoài Thư chủ trương tạp chí TQBT 
cũng không biết anh Hoàng Ngọc Hiển đã mất rồi. 
 
 Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển  mất vào ngày 27 tháng 
12 năm 2014. Tháng mà TQBT số 62 phát hành. Như 
vậy số 62 có đi bài viết cuối cùng của anh trong cuộc 
đời cầm bút. Một người lính. Một nhà văn sống ngoài 
mặt trận cho đến ngày cuối cùng của Miền Nam ( 
tháng 4-1975) rồi sau đó vào tù và qua định cư bên 
Mỹ. 
 
Hôm nay,  đọc lại ba tác phẩm của anh viết trước 
năm 1975. Đó là: Cơn Say. Viên Đạn Định Mệnh. 
Quốc Lộ 13. Và hai tập truyện ngắn : Bóng Thời 
Gian và Trăng Lu Phố Cũ, phát hành sau này khi anh 
và gia đình qua đến Mỹ, thì dù gì khi đọc tôi vẫn 
thích lối viết của một người lính cầm bút như anh.  
Có lẽ cái mẫu số chung là vì chúng tôi là những quân 
nhân, ít nhiều cũng đã cầm bút, ít nhiều cũng có 
những tác phẩm đi trên các báo ở Sài gòn, thủ đô văn 
hóa Miền Nam trước 1975, it nhiều cũng đã đóng góp 



          
 

                                                                                                                                                                                                            31                                                       31 
 

tạo nên bộ mặt văn học  Miền Nam trong 20 năm 
qua, nhất là từ sau năm 1964 đến năm 1975. Và, hơn 
thế nữa, chúng tôi là người lính thật sự tham chiến 
ngoài chiến trường. Trong khoảng 10 năm chiến 
tranh ấy là những năm mà chúng tôi lên đường nhập 
ngũ và ra mặt trận. Cũng là những năm những câ y 
bút trẻ đã được vinh danh trên các tạp chí có tiếng ở 
Sài gòn. Thế mà sao 40 năm ở hải ngoại. Nhiều nhà 
diễn giả, học giả đăng đàn nói về 20 năm Văn học 
Miền nam ( 1954-1975) rất rầm rộ, bề thế từ một nơi 
người Việt sinh sống nhiều nhất ở Nam Cali. Hình 
như ít ai nói đến, hay họ cố quên đi những nhà văn 
thật sự cầm súng là ở ngoài mặt trận năm nào. Họ chỉ 
nói đến những cây bút một thời viễn mơ. Dù trong số 
những cây bút ấy cũng có những người khoắc áo lính. 
Nhưng loại lính, theo tôi: sáng vát ô đi chiều vát về . 
Họ lái vespa đi làm. Chủ Nhật họ ngồi La pagode, 
Tối họ ngồi Đêm Màu Hồng. Họ viết trong bối cảnh 
yên bình, có điều kiện sáng tác hơn. Trong khi những 
người lính cầm bút ngoài mặt trận thì họ viết trong 
bối cảnh rất khó khăn, để đem đến cho người đọc 
những sáng tác rất trung thực từ cuộc sống gian khổ 
và đói của người lính, như trong truyện ngắn của Lê 
văn Thiện: Nước Mắt Trong Cổ ( Trình Bày 16- đi lại 
trên TQBT 64). Họ viết thật, không viễn mơ dưới 
một gốc đô lăng kính màu. Họ viết và sống thực 
trong các tác phẩm. Trong số đó có nhà văn Hoàng 
Ngọc Hiển. 
 
Khi đọc lại những truyện ngắn của anh. Như trong 
truyện : Cơn Say, Viên Đạn Định Mệnh, Quốc Lộ 
13 như khơi lại trong ký ức của tôi những năm tháng 
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còn hành quân, đóng đồn ở một nơi nào đó, một địa 
danh nào đó chỉ có trên bản đồ mà không có trong trí 
nhớ của người dân thành phố ( Bắc Bình Định ). Cơn 
Say. Vâng, chỉ có những cơn say cùng  với anh  em 
lính trong đơn vị để quên đi những sự bất trắc có thể 
xảy đến lúc nào mình không hay trước.  
"....Như vậy, tôi vẫn chưa hết hẳn một cơn say túy lúy 
càn khôn? Lão thượng sĩ già vẫn còn nằm kia, chết 
giấc, mùi rượu bay nồng trong hơi thở lão. Cái mùi 
khó chịu buồn nôn ấy, tôi chợt nhớ ra từ mấy bãi 
mửa, vương vãi trên sàn hầm xông lên nữa… Tôi ngó 
xuống, chúng đang trôi lều bều trong nước đục đỏ 
ngầu. Thì ra đã có mưa đêm, cơn mưa đã đến và đã 
tạnh lúc nào, tôi không biết. Dòng nước từ một chỗ 
dột chảy xuống tấm poncho căng trên trần hầm hình 
như vẫn còn đọng ở những chỗ trũng, chỉ chờ đợi 
một động tới là đổ ào cả xuống một góc hầm. Căn 
hầm thì đã ngập nước..."( Cơn Say ). Mà đâu phải 
ngày nào cũng có những cơn say như thế ? Đâu phải 
ngày nào cũng có rượu để uống với đồng đội mình. 
Thôi có dịp là uống để quên nổi gian khổ sống trong 
những cái hầm ở nơi tiền đồn. Mà nơi đây, có lẽ 
không có cuộc sống nào thê thảm khi phải sống trong 
căn hầm nơi tiền đồn ấy như hang chuột. Vừa ẩm 
thấp, hôi mốc, nước mưa. Nhất là vào những mùa 
mưa rừng đổ ập đến. Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển đã 
viết lên, đã nói thay cho những người lính trận. Ta 
đọc đoạn văn sau đây, để thấy cái thật của người lính 
viết văn: 
 
"... Sống lâu ngày trong hầm dựng bằng cây và bao 
cát ẩm mục, sinh lực mòn mỏi trông thấy. Thấm thoắt 
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đã ở tiền đồn Tân Hưng này gần hai tháng trời, giữa 
một mùa mưa. Khuôn mặt lão thượng sĩ thường vụ 
vàng ủng, nhợt nhạt dưới thứ ánh sáng yếu của ngọn 
đèn dầu nhỏ; tôi ngó vào hai cánh tay trần tôi, tôi 
cũng thấy như vậy. khuôn mặt tôi có thế không? Có 
khi còn sưng húp lên vì cơn say chưa tan hết. Xem 
đồng hồ tay: gần bốn giờ sáng. Tôi mở máy C.10, 
bóp ống liên hợp: “Đào nguyên, Đào nguyên một 
gọi, nghe trả lời?”. “Nghe, phát, thẩm quyền.”.”Tao 
tỉnh chưa mày?”. “Thẩm quyền đâu có say, thẩm 
quyền?”. “Xạo mày, tao say túy lúy, mặt còn đỏ hơn 
mặt trời nữa, mày ngạo tao đó hả?”. “Dạ, đâu có, 
em còn thấy thẩm quyền dìu lão thượng sĩ già về đồn 
kia mà. Em còn thấy chuẩn úy cướp súng colt của lão 
đưa cho thằng Thành nữa.”. Tôi cười: “Thế thì tao 
say rồi, tao có nhớ mẹ gì đâu. Có cà phê chưa 
mày?”. “Chưa, hẹn một giờ nữa, thẩm quyền.”. Tôi 
đóng máy, định ngủ thêm một giấc cho đầu óc nhẹ 
hẳn, nhưng chợt nhớ đến một khu phố ngoại ô ở 
Saigon. Vợ con tôi đã về nơi đó..." 
 
Ngôn ngữ rất thân thương giữa đồng đội, giữa cấp chỉ 
huy và người lính dưới quyền. Nó dễ thương chi lạ. 
Không là kẻ bề trên thường hay hống hách.  Nhưng 
đã là con người, trong nổi khổ thiếu thốn đủ mọi thứ, 
gia đình vẫn là nơi mà người lính nhớ đến. Trong 
trường hợp này, nhà văn Hoàng Ngọc Hiển bộc bạch 
rất rõ: 
"... ... Nhớ sớm nào, anh rời Saigon lên chốn địa đầu 
quê hương này, em phải dậy từ ba giờ sáng, sửa soạn 
cho anh hành lý. Rồi em đưa anh ra đầu ngõ. Đưa 
anh ra đầu phố. Em vẫn mặc chiếc áo mỏng, không 
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trường hợp này, nhà văn Hoàng Ngọc Hiển bộc bạch 
rất rõ: 
"... ... Nhớ sớm nào, anh rời Saigon lên chốn địa đầu 
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đủ ấm vì vội vã. Lúc anh sắp bước lên taxi, chúng 
mình hôn nhau vội vã. Nói một tiếng cũng vội vã: 
“Aurevoir”. Em trở về với con hãy còn ngủ ngon, 
thương quá. Lúc ra khỏi nhà, anh đã kéo màn lên hôn 
vào trán nó. Chúng ngủ say, ngon lành, thương quá. 
Khi đó, trời còn tối, đèn đường còn sáng lạnh trên 
mặt nhựa ẩm ướt sương. Chiếc xe lao mình thật 
nhanh…đưa anh qua cầu, hướng về phía phi 
trường…  
 Tôi chợt thấy một niềm vui trào dâng trong lòng lẫn 
với ít nhiều buồn tủi...." 
 
Nổi thương nhớ cho dù vẫn ray rức trong  người lính 
trận. Hoàng Ngọc Hiển vẫn phải dứt khoác khi nói 
với vợ con khi lên thăm anh nơi tiền đồn: "... Em hãy 
về Saigon, về lúc này là hơn. Anh cũng muốn được 
rảnh tay chiến đấu, được đóng trọn vai trò của mình 
trong cuộc chiến.” 
Nàng im lặng nghe lời. Và tôi biết rằng nàng đã chôn 
giấu những giọt nước mắt buồn. Sáng nay, nếu đi 
hành quân, chắc sẽ gặp nhiều vũng nước mưa trong 
suốt như nước mắt..." 
 
Người lính nào cũng có hạnh phúc gia đình. Người 
lính trận cũng thế. Cho nên qua lời văn của  Hoàng 
Ngọc Hiển chắc chắn thế nào cũng có những giọt 
nước mắt nóng của người vợ và mấy đứa con. Chắc 
chắn phải nói là khác xa với những cây bút lính có 
được sự may mắn ở thành phố . Nếu có chăng những 
giọt nước mắt cũng chỉ là những tưởng tượng mà 
thôi.  
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Chắc chắn không bao giờ nhìn thấy những giọt nước 
mắt của những người vợ  phải xa chồng nơi tiền đồn 
hẻo lánh.  
 
Vâng, đọc Cơn Say, tôi mới thấy hết được cái tình 
đồng đội của chuẩn úy nhà văn Hoàng Ngọc Hiển. 
Cũng như tôi, những năm mới ra khỏi quân trường đi 
chiến đấu với những người lính trong đơn vị năm 
xưa. Cái tình đó vẫn giữ y nguyên cho mãi tới ngày 
30 tháng 4 và còn hơn thế nữa. Phải không anh 
Hoàng Ngọc Hiển? 
 
Thế rồi. Những buổi chiều buồn thảm đi  qua, như 
những đám mây chiều buồn trôi về một phương trời 
nào đó. Những buổi chiều trờ về đồn của những 
người lính buồn hiu, trên lưng  áo đầy mồ hôi. Có lẽ 
rồi cũng chỉ ngồi trên những nóc hầm nhìn cánh rừng 
trước mặt chờ bóng đêm về trong tâm thức lo âu . 
Không biết đêm nay có yên ổn hay không??? 
 
"....Nhưng buổi chiều, chúng tôi trở về đã không có gì 
cả. Chỉ có mồ hôi thấm ướt lưng áo. Chỉ có những bi 
đông nước đã cạn… Chúng tôi ngồi trên các nóc 
hầm, các vỏ thùng đạn, lơ đãng nhìn quanh. Cảnh 
rừng chiều đã nhuốm mầu ảm đạm, lá cờ bay theo 
gió nhẹ, mây trôi thật chậm về một chân trời nào, 
ánh nắng nhạt thếch sắp tắt ở bên kia cánh rừng. 
Không có gì vui đến với những khuôn mặt kia, sự trì 
độn lâu ngày đã làm chúng mất hết vẻ sinh động. Cả 
tôi cũng vậy nữa, tôi đã tưởng tượng thấy cái vẻ đờ 
đẫn của tôi, nơi khuôn mặt của thằng Thành, thằng 
Vụ,..." 
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Và, cũng như trong truyện ngắn Quốc Lộ 13, Ý nghĩ 
rất đơn sơ của người lính là có một ngày nghĩ, như 
ngày chủ nhật, rảnh rỗi về thị trấn. Như chúng tôi 
ngày nào. Thị trấn dù là một thành phố nhỏ, nhưng 
cũng đủ cho những người lính trận mơ về dù chỉ 
trong khoảng khắc. Nhưng với Quốc Lộ 13, tôi đọc 
mới thấy cái tâm của một trung đội trưởng trẻ. Một 
trung đội không đủ cấp số, 21 người, dẫn 21 con 
người đến kích ở một tọa độ trong cánh rừng cao su 
được đánh dấu sẳn. Biệt phái cho tr/uy Hồng 3 người. 
Còn 18 người. 18 con người nếu đụng trận thì sẽ ra 
sao ? Một đoạn văn ngắn, đối đáp với Tr/úy Hồng ( 
trong truyện ): 
".....Sau cái bắt tay, tôi mở một nút áo nơi ngực kéo 
ra một tấm bản đồ mở rộng trước mắt trung úy. Tôi 
nói nhỏ trong khi ngón tay tôi chỉ vào một ấp nhỏ bên 
bìa rừng ở trên tấm bản đồ: 
- Tối nay tụi tôi nằm đây, cách trại chừng hai trăm 
thước. Trung úy đại đội trưởng nói liên lạc với trung 
úy trước để nếu có gì thì rút về trại với trung úy. tôi 
muốn nói nhỏ với trung úy. Nếu trung úy chịu, tôi 
dẫn cả trung đội tôi vào trại trung úy. 
Trung úy Hồng khoái chí: 
- Thế thì còn gì bằng, tôi được giữ cả một trung đội 
giữ trại thì nhất. Nhưng ông báo cáo thế nào và mấy 
giờ lên? 
Tôi cũng hứng chí: 
- Thì tôi vẫn báo cáo nằm ở tọa độ đã chỉ định. Bỏ đi, 
cấp chỉ huy chịu chơi mà. 
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trên, tôi thấy ít có người chỉ huy nào đồng ý cho 
thuộc cấp bỏ vị trị kích theo tọa độ đã ấn định, để tìm 
đến một nơi chốn an toàn cho đồng đội mình Có lẽ 
chỉ có Tr/úy Hồng ( nhân vật trong truyện ) có cái 
tâm biết thương lính. Đọc đoạn văn này, tôi lại nhớ 
đến thiếu úy Bảy em tôi. Cũng nắm một trung đội, 
cấp chỉ huy bắt lên đóng chốt. Bảy xin rút về một nơi 
khác vì có tin là đêm đó địch sẽ tấn công. Cấp trên 
không cho bắt phải nằm đó . Bảy rút. Qua ngày sau bị 
ANQĐ của tiểu khu Ninh Thuận điều tra và bị đưa ra 
tòa án binh với tội danh "chống lại lịnh hành quân". 
Từ một ĐĐT/ TĐT và cả Chi Khu Trưởng quận An 
Phước đồng loạt cáo buộc.  Thế cô, Thiếu úy Bảy 
phải vào quân lao Nha Trang. Tôi đi thăm. Thằng em 
tôi vẫn vui với cái tâm thiện. Bảy cười và nói với tôi: 
em vào tù mà cứu được biết bao nhiêu mạng  khỏi 
phải chết uổng. Thế rồi, sau khi ra tòa án binh. Bảy 
trình bày trước tòa. Và được tha cho về Sư đoàn 3 
đóng quân ở Quảng Ngãi, chết ở Mộ Đức hai tháng 
trước ngày 30 tháng 4 . Bảy tử trận. Sau này tôi nghe 
nói Bảy lãnh trọn một trái pháo không toàn thây. Sau 
đưa về chôn trong Nghĩa trang Gò vấp/ Sau 30 tháng 
4 mộ em tôi cũng được di dời đi đâu, cho mãi đến 
hôm nay, 40 năm qua, không biết em tôi thật sự nằm 
ở đâu nữa. 
 
Đoạn văn trên của Hoàng Ngọc Hiển đã gợi lại trong 
trí nhớ tôi về một người em đã mất. Và, phải nói ít có 
người chỉ huy nào như tr/úy Hồng. Quốc lộ 13, con 
đường được mệnh danh là Quốc Lộ Máu,  còn dẫn 
dắt tôi nhớ về một thời quá khứ đau khổ không phải 
của riêng từng gia đình mà khoảng chung của dân tộc 
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khi gót giầy của Pháp xâm lược trên quê hương :  
"...và cái mirador màu gạch cua cũ dựng từ hồi Pháp 
thuộc còn để lại. Tôi biết chắc như thế, không cần 
phải giải thích, vì cái kiểu cách đó, tôi đã thấy ở 
nhiều đồn bót Pháp hồi người Pháp còn đặt những 
bước viễn chinh của họ trên quê hương này. Tôi thấy 
từ hồi còn nhỏ, một túi trên lưng, khăn quàng trên cổ, 
theo gót chân mẹ tôi tản cư xuôi ngược, vùng nọ sang 
vùng kia, vùng này sang vùng khác. Lửa bốc cháy 
sau lưng. Đạn bắn bay trên đầu. Và bóng tối mưa dài 
vây bủa chung quanh. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ không. Mấy 
mẹ con mình ngã dấm ngã dúi. “Tội nghiệp con tôi”, 
mẹ kêu không biết bao lần, con còn nhớ lắm. Tiếng 
nói đó đã khắc sâu vào tâm con và bây giờ nó đã trở 
thành một thứ trầm tư thầm kín trấn giữ đời con...." 
 
Quốc lộ 13, nhà văn Hoàng Ngọc Hiển như một nhân 
chứng sống viết lại những sự việc, những sinh hoạt  
của những người lính đóng trên một địa danh mà hầu 
hết ai cũng biết. Bình Long; mà xuyên qua câu 
chuyện, tôi vẫn thấy một lối viết không hận thù trong 
chiến đấu. Có lẽ, câu chuyện kết thúc bằng tiếng hát 
của một ca sĩ qua bài Đêm Đông mới diễn tả hết cái 
nổi xa nhà, nhớ thương  của người lính trận:  đêm 
đông ta mơ cố nhân gia đình yêu thương... 
 
Thế nhưng sau 40 năm, những người viết văn là lính 
hầu như bị quên lãng. Ngay cả như một nhà văn nỗi 
tiếng và cũng là một nhà giáo còn gọi nhà văn Trần 
Hoài Thư ngày hôm nay chưa chịu giải ngũ. Ý muốn 
nói là văn của Trần Hoài Thư nói riêng và những nhà 
văn lính năm nào trong đó có Hoàng Ngọc Hiển cứ 
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nhắc đến lính năm xưa. Tôi xin thưa làm sao quên 
được những năm tháng ngoài mặt trận. Nó đã ăn sâu 
vào tâm thức. Thì cho dù 40 năm hay 50 năm người 
lính viết văn năm nào vẫn phải nhớ. chỉ có nhưng nhà 
văn như ông nhà văn ( xin dấu tên ) kia chưa một lần 
đi lính thì làm sao hiểu được tâm tình của người lính 
viết văn?  
 
Houston, ngày 14/6/2015 
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               SÔNG CHẢY VỀ NÚI 
            CỦA  NGUYỄN  LỆ UYÊN  
      MỘT THỜI VỚI NGƯỜI BẠN  CŨ 
 

                         
 
                                 Nguyễn Lệ Uyên 
 
               
 
Những dòng chữ, những con chữ đọc được, dù chỉ là 
đoạn văn ngắn được trích ra trong một truyện ngắn  
của anh in trong tập: Sông Chảy Về Núi, cũng đủ làm 
cho tôi nhớ đến một quá khứ. Mà khi ấy, tuổi trẻ của 
chúng tôi quả thật:  
“Chiến tranh ào tới, mạnh hơn cơn lốc xoáy, cuốn 
hút tất cả. Hối hả học. Hối hả sống. Hối hả vùng vẫy 
ra ngoài rìa tâm xoáy...Tan tác mỗi đứa một phương. 
( trang 11. Từ Mái Trường Xưa). 
 
“ Chiến tranh ào tới cuốn hút như một cơn lốc xoáy” 
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có cường điệu lắm không khi NLU viết trong truyện: 
Từ Mái Trường Xưa? Tôi nghĩ là  không. Bởi trong 
mỗi con chữ, mỗi câu văn mà anh viết là thật. Như 
chúng ta biết, vào thập niên 60, rõ ràng chiến tranh 
đã cuốn hút chúng tôi: xếp bút nghiên, vào quân 
trường rồi ra chiến trường ( đa số tuổi trẻ chúng tôi 
lúc bấy giờ là như  thế...) 
 
Khi ấy: “hối hả vùng vẫy ra ngoài rìa tâm xoáy...” 
của sự sống và chết. Có lẽ chỉ có những người lính 
học trò ( chữ của anh Đặng Tiến ) như chúng tôi thuở 
ấy “phải chấp nhận” từ một cõi riêng tư trong cuộc 
sống: chiến trường. Mà mỗi khi nói đến chiến trường 
thì sự sống và chết chỉ xảy ra trong một sát na mà 
thôi. Còn chiến tranh trên quê hương ...thì sao. Ta 
đọc vài dòng thơ của  Nàng Lai ( Lữ Kiều Thân 
Trọng Minh) để biết thêm- dù đã biết rồi. 
“...Nàng về dạy vùng địa đầu 
Nơi ngày đêm bom đạn 
Những chuyến B. 52 bay qua 
Những giờ đại bác pháo kích 
Những trận đánh kinh hồn 
Vây đời nàng tứ phía...” 
( Người bạn gái vùng giới tuyến- trang 370- Thơ 
miền nam trong thời chiến- Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ – 
tháng 11/2006).  
Nhưng, phải thật tình mà nói chiến tranh có lẽ cũng 
chỉ còn xa vời đối với dân thành thị. Khi mà mỗi đêm 
ở Sài Gòn hay các tỉnh có lính đồng minh trú đóng 
vẫn ánh đèn màu, vẫn những điệu nhạc “xập xình, 
dâm dật” phát ra từ những quán bar đủ màu sắc ánh 
đèn, và những cô gái bán bar đú đởn trong chiếc váy 
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ngắn ngủn đang mời mọc khách làng chơi. Và, có 
cường điệu lắm không? Khi các ông lớn ở Sài Gòn 
hay các tỉnh mỗi đêm vẫn phải có “ xì gà, whisky, và 
gái đẹp” để giải trí. Có cường điệu lắm không? Khi 
cảnh thanh bình của miền Nnam vẫn hát những bài ca 
“ ngợi ca” quê hương trong thanh bình. Và, chiến 
tranh mà bạn tôi nói đến, có lẽ, cũng chỉ gói ghém 
trong cuộc sống ở những quận lỵ nhỏ bé chẳng ai biết 
đến ( như những quận lỵ ở Phú Yên hay những  quận 
lỵ ở các tỉnh miền Trung) .  
Vâng! Tôi nghĩ  chiến tranh ào tới, có lẽ vào thập 
niên 60. Hối hả học để lên đại học, may ra còn được 
miễn dịch vài ba năm. Hối hả sống khi đã thực sự 
sống ngoài mặt trận. Đại học hay không đại học rồi 
cũng “lọt” chung vào một cái lưới khổng lồ: chiến 
tranh. Nhưng chiến tranh thì bao quát quá, chỉ có 
chiến trường mới thật sự đốt cháy tuổi trẻ của chúng 
tôi.  
Câu văn trên dù rất ngắn. Nhưng đã nói lên được tất 
cả những gì tuổi trẻ của chúng tôi vào thập niên ấy. 
Hối hả! Vâng. Hối hả thật đấy! Nếu không: “rớt tú tài 
anh đi trung sĩ”. Mà nói cho cùng, có đậu tú tài thì 
cũng... quân trường trực chỉ mà thôi.  
Nơi trang 13, cũng trong truyện ngắn ấy, NLU viết: 
“Chiến tranh ào tới ngày càng dữ dội hơn, khốc liệt 
hơn. Lớp đệ nhị, đệ nhất mỗi năm rơi vãi rồi tứ tán 
dần, đầu óc luôn nghĩ tới chuyện sống chết bất ngờ 
nên chẳng ai còn tâm trí mà nhớ tới bạn cũ, trường 
xưa nữa. Tình cờ có gặp nhau trên đường phố, vội vã 
chào nhau một câu, hối hả bắt tay, tranh nhau hỏi 
thăm ba điều bảy chuyện rồi mạnh đường ai náy 
đi...” 
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Vội vã đến như thế là cùng. Bởi vì, tôi biết, quê anh 
không phải ở Sài Gòn, bạn bè gặp nhau có thể nhâm 
nhi tách cà phê nơi vĩa hè góc phố để còn nhìn “ông 
đi qua, bà đi lại” bình phẩm vu vơ cái vẻ đẹp của một 
cô gái nào đó vừa thoáng qua...Còn với anh, quê ở 
miền Trung, cái thành phố Tuy Hòa quá nhỏ bé đi dễ 
đụng mặt nhau. Và, đêm đêm...thì “ đại bác vẫn dội 
về ”. Hối hả là phải! Quê anh, đã là bối cảnh để cho 
nhà văn Y Uyên viết nên những  truyện ngắn tuyệt 
vời về thân phận con người trong cuộc chiến ấy là gì. 
Cái tỉnh nhỏ bé như thế, lại lọt vào cái địa danh 
chung của một thời chống Pháp: Nam, Ngãi, Bình, 
Phú. Thì rõ ràng: 
“...Hết tuần học thứ hai, không thấy bóng dáng thằng 
Ấm, thằng Long, thằng Ái. Mấy tháng sau mới có tin 
thằng trước đi nghĩa quân, hai đứa sau bỏ lên núi 
theo cha mẹ chúng. Ba thằng này mà gặp nhau giữa 
đồng trống, không rõ chúng sẽ xử sự ra sau đây?Ba 
năm học chung, chúng chơi rất thân với nhau, đến 
nỗi đá banh chúng cũng không đời nào chịu ở khác 
phe. Vậy mà giờ này mỗi đứa có một kiểu cầm súng 
khác nhau...” ( trang 10) 
Không biết có  một quốc gia nào khác hơn ở đất nước 
của chúng tôi không. Triền miên chiến tranh, kề từ 
năm 1885 khi tiếng súng của những chiếc tàu Pháp 
bắn vào cửa biển Đà Nẵng? Năm 1954 chiến tranh 
Việt Pháp chấm dứt thì một cuộc chiến tranh mới lại 
đến . Chiến tranh sau đi kèm theo “ý thức hệ”, lại 
càng khó khăn và khốc liệt hơn. Tôi nghĩ ba người 
bạn thân với nhau: Ấm, Long, Ái cho dù có gặp nhau 
thì vẫn...xoay lưng mà giết nhau. Nhất là ở những 
tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú này. Cái ý thức hệ ngoại 
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lai ( từ hai phía) thật sự  đã xô đẩy con người vào 
vòng chơi “chém giết”. 
Tôi biết chắc như vậy; vì trên địa danh Nam, Ngãi, 
Bình, Phú ấy tôi đã từng sống: một trong bốn tỉnh  
vừa kể. Sống ở chiến trường. Ở trong những ngôi 
làng mà tôi đã đi qua, đã thấy. Cái lối “ sợ hãi” của 
người dân nơi thôn ổ khi gặp chúng tôi. Lối sợ hãi 
của thời “phong kiến” còn để lại, hay cái thời Tây 
thuộc địa đã gieo rắc gần trăm năm, hay...họ đã có  sự 
“tuyên truyền, học tập” nào đó trước, mà khi gặp 
người lính miền Nam lại cứ là “bẩm với thưa” theo 
lối sợ hãi không cần thiết và xa lạ ấy?. Thế mà ... hãy 
xem chừng khi quay lưng đi. 
Với câu văn, anh viết khi nghĩ về lời nói của một 
người thầy: “...Nhớ lời thầy Nguyễn Xuân Thu năm 
nào còn dặn:sau này lớn lên, mỗi người một hoàn 
cảnh: sang hèn, thù hận đều gát lại một bên để giữ 
được cái tình chung thủy từ một lớp, một mái trường 
mà ra...” ( trang 13) 
Câu nói của người thầy cũ căn dặn “ học trò” của 
mình như một lời nhắn nhủ về sau. Nhưng, với tôi ( 
đã thấy) khi mà ý thức hệ đã gieo mầm vào trong tư 
tưởng của mỗi con người rồi thì...khó mà “ gát lại 
một bên” nếu không cùng một chí hướng: “ bên này 
hay bên kia”. 
Với NLU ( lúc chưa vào quân trường TĐ) anh khác. 
Tôi khác. Tôi lính. Anh là thầy giáo. Hai môi trường 
khác nhau. Nhưng, có lẽ cùng một “ thế hệ” như 
nhau, cho nên dễ đồng thuận hơn. Bởi vì, tôi đi trước 
chơi trò chơi súng đạn ngoài chiến trường trước. Và 
anh, trước hay sau gì thì cũng thế thôi.( vào lính - 
cùng một mẫu số ). Biết thế mà cảm thông với nhau 
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từ những năm mà” cuộc chiến” càng ngày càng khốc 
liệt của những năm 1968. 
Phải rồi, trước và sau vài ba tháng của năm 1968, 
trước và sau anh Trần Hoài Thư bị thương trong trận 
Mậu Thân ở Qui Nhơn. Hai đứa chúng tôi vượt “ Cù 
Mông” về Tuy Hoà thăm anh, và thăm những bạn 
khác nữa. MVL, PNL, THÂ và cả PCH, HĐHQ nữa. 
Thế mà hôm nay, dù đã trải qua bao “ đổi thay” trong 
cuộc sống. Chúng ta vẫn còn có nhau tất cả, chỉ trừ  
HĐHQ. Vì sao, chắc anh và những bạn bè cũng đã 
hiểu vì sao? Thế cho nên, bao năm qua: tôi, THT, 
PCH ngoài nước vẫn giữ được cái tình ( tôi không 
nói cầm bút, hay văn nghệ, văn gừng gì cả) . Cái tình 
bạn ấy vẫn còn như dạo nào khi mà tuổi trẻ của 
chúng ta vẫn “ tự hào” đứng ngoài ý thức hệ. Cái tình 
bạn ấy vui biết bao mỗi lần tôi với anh THT rủ nhau  
về Tuy Hòa thăm các bạn. Về Tuy Hòa để chúng ta 
“nghêu ngao” trên phố Tuy Hoà. Ngắm trăng lên trên 
núi Nhạn. Mà, trong số những bạn bè ấy, anh là 
người to con nhất trong bọn, chỉ có THT ốm như con 
cá lẹp. Một kỷ niệm đẹp vẫn còn giữ mãi đến hôm 
nay. 
 
***  
Sông Chảy Về Núi gồm 15 truyện ngắn. Thư Ấn 
Quán  Hoa kỳ in ( trong nước chỉ in 13 truyện ) Bìa 
do Lê Kí Thương vẽ. Sự khác biệt giữa hai tập truyện 
( cùng tên ) 15 truyện hay 13 truyện cũng là chuyện 
dễ hiểu. Trong nước bỏ mất hai ( 2) truyện: Bầy 
Chim Trước Hiên Nhà và Chiếc Ly Vỡ. 
 Để in tập truyện này, trước hết, tác giả là người bạn 
cũ của chúng tôi. Nên trong “ lời mở” THT và tôi 
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viết: “Tập truyện này vừa mới được xuất bản và phát 
hành ở Việt Nam với cùng một tựa nhưng khác tên 
tác giả. Chúng tôi, những người bạn cũ của NLU, 
hiểu được nỗi lòng của anh. 
Vì vậy chúng tôi in lại tập truyện này, dùng lại bút 
hiệu Nguyễn Lệ Uyên. Ngoài ra, chúng tôi giữ lại 
toàn bộ những phần hay truyện đã bị cắt xén hay loại 
bỏ như là niềm tôn trọng giá trị suy nghĩ và sự thật 
của tác phẩm ...” 
Trong tập: Sông Chảy Về Núi in ở Hoa kỳ, chỉ có 
truyện: Chiếc Ly Vỡ  đi lại trên tờ Chính Văn số 1, 
tháng 2- 1972. Còn lại 14 truyện là mới. Trong 15 
truyện ngắn này, hầu hết đã đi trên TQBT từ lúc tôi 
với anh THT bắt liên lạc được với những bạn bè cầm 
bút trước 1975 còn ở lại trong nước, trong đó có anh. 
 
Bao quát nhìn chung trong tập truyện, anh lấy bối 
cảnh hai miền Trung và Nam. Miền Trung, nơi anh 
lớn lên. Một miền đất mà “chiến tranh xảy ra như 
cơm bữa”. Còn miền Nam, nơi anh làm việc. Sống và 
làm việc trên phần đất miền Nam đầy sông rạch và 
tình người ấm áp...nơi mà biết bao năm anh dạy học 
trong đó, sau khi tốt nghiệp ĐHSP/Cần Thơ.  
 
*** 
Nhớ lại những năm tháng chúng tôi còn “rất trẻ” 
ngày nào, thế mà thấm thoát đã mấy mươi năm qua. 
Cuối năm 1982, ra khỏi trại A.30, về Tuy Hòa hy 
vọng gặp anh, nhưng rồi cũng chẳng gặp. Mấy tiếng 
đồng hồ ngồi trong chợ Tuy Hòa uống ly cà phê đen  
với anh bạn thơ HĐHQ, phố xá Tuy Hòa vẫn như 
ngày nào tôi với anh THT “ bỏ đơn vị” về chơi với 
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các bạn văn thơ nơi cái xứ “ núi Nhạn sông Đà” ấy. 
Ngày ấy vui lắm phải không NLU, PNL, PCH, THT? 
Nhưng, hôm ấy, ngồi với HĐHQ nhìn con phố chính 
Trần Hưng Đạo buồn hơn lúc nào hết. Tôi cảm thấy 
lạnh khi ngọn gió biển thổi tốc lên. Lạnh cũng phải: 
lạnh bên ngoài và lạnh cả bên trong. Vì ai cũng nhìn 
tôi lạ quá. Không giống ai trong khu chợ giữa lòng 
thành  phố  Tuy Hòa. Ly cà phê chia tay HĐHQ, ra 
quốc lộ đón xe tìm về chốn cũ.  
Tuy Hòa ơi! Bạn bè ơi! Thế mà từ cuối năm 1982 trở 
về sau, tôi cũng chẳng có dịp nào “ dám” đi đâu để 
gặp bạn bè ngồi nói chuyện “ văn gừng văn nghệ”; vì 
còn phải lo việc mưu  sinh cơm áo hằng ngày. Và, 
cũng vì sợ nên  co rúm con người lại, gặp bạn bè 
cũng  chỉ bắt tay một cái ...rồi đi ngay.  
Thế mà, từ lúc có TQBT anh em lại gặp nhau như 
ngày nào. Như hôm nay, tập truyện Sông Chảy Về 
Núi của anh đang ở trước mặt tôi với hai cái hình ( 
minh hoạ) do Lê Kí Thương và Lưu Nhữ Thụy vẽ. 
Minh họa hay không có thành vấn đề gì đâu, vẫn là 
Nguyễn Lệ Uyên như thời còn trẻ khi tôi nhìn lại tấm 
hình của bốn người chụp chung  (PVN, THT, NLU, 
PNL) . Ngày ấy, bọn mình có vẻ “ngong”và “ bất cần 
đời” quá phải không? Và, bạn vẫn thường nói với hai 
chúng tôi: lính gì mà ốm quá, thua là phải? 
 
 *** 
Lấy hai tập truyện ( ngoài nước in và trong nước in) 
để trước mặt. Truyện anh viết vẫn là cuộc sống của 
những con người bình thường, tình yêu trong truyện 
cũng chỉ là tình yêu “ chân chất”, chẳng phải thứ tình 
yêu của “ con nhà giàu” nơi thành phố. Cuộc sống 
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đời thường, thường xảy ra hằng ngày trong cuộc sống 
mà chúng ta vẫn thấy. Như trong truyện: Sông Chảy 
Về Núi mà anh chọn làm tựa cho tập truyện ngắn của 
anh. Nhưng trước hết tôi muốn nói đến hai cái truyện 
xem như bị “phạm húy trên sân chơi chữ nghĩa” khi 
đưa in trong nước. “Bầy Chim Trước Hiên Nhà” và” 
Chiếc Ly Vỡ” 
Về Bầy Chim Trước Hiên Nhà. NLU viết về một 
“doanh nhân thành đạt”, chữ của những người trong 
nước thường dùng. Nhân vật tên Hậu. Sau một cơn 
bịnh “thập tử nhất sinh” người doanh nhân này lui về 
sống ẩn dật nơi vùng quê để nhường lại “sự kinh 
doanh” cho con cháu. Hậu không màng đến thương 
trường nữa. Trong cuộc sống nơi miền “thôn dã” thật 
yên ổn, Hậu chỉ nghiên cứu những cây thuốc nam sẳn 
có chung quanh nhà: 
“...Tôi mới tìm thấy được cây quế ngọc. Quí lắm. Nó 
mọc tràn lan đầy rào đầy giậu mà nào có biết. Tình 
cờ nằm đọc tài liệu cổ mới phát hiện. Té ra là nó. 
Bứng được năm gốc còn sống hai. 
- Anh nói quá. Cây cỏ gì mà quí đến vậy? 
Anh cười cười: 
- Như ăn sống thì trị được bịnh hôi nách, hôi miệng, 
vã mồ hôi trộm. Nấu chín thì trị dược bịnh đái 
đường, đái tháo, ỉa chảy phân đen tức bộ phận tiêu 
hoá có vấn đề trục trặc. Còn như nấu chung với nha 
đam thì trị chứng lãnh cảm, làm mịn da ở phụ nữ. 
Thêm chút quế chi cùng bông gòn đốt thành tro sẽ trị 
được bệnh huyết trắng... 
Tôi đùa: 
- bây giờ chứng hôi nách, hôi miệng khá là phổ biến, 
mà toàn là đám nhà giàu có bị dính. Hay là anh kiếm 
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mảnh đất rồng rộng trồng kinh doanh?...”( trang42) 
Và, ngoài những cây thuốc nam ra,  Hậu  còn nuôi 
chim nữa. Đủ loại chim được anh Hậu treo trước hiên 
nhà trong những cái lồng to, lồng nhỏ. Nào: cu cườm, 
chìa vôi, chào mào, sáo đá và nhiều loại chim khác 
nữa. Nhưng: 
“....Sao không nghe chúng hót hay gáy gì hết trơn 
vậy anh?-Tôi hỏi anh. 
Anh hậu đang mò nhổ những sợi râu ngứa trên cằm 
một cách châm chú như lũ chim đang ăn, không 
nghe. Tôi lặp lại. Anh giật mạnh sợi râu ngắn đưa ra 
soi trước mắt. Không có sợi râu nào. Chỉ có hai ngón 
tay bóp lại. Anh cười: 
- Không thấy hót? 
- Ờ. 
..... 
-Có hót hay không cũng kệ. Tôi đã thả chúng ra 
nhưng bay quanh quẩn đâu đó rồi chiều tối tụ tập về, 
cắn mổ, la hét với nhau om sòm riết cũng thấy ngồ 
ngộ. Trong số này có con tôi mang về, có con tự dưng 
không bay chui vào chung sống, hòa đồng với đám 
chim mà các cháu tôi gọi là câm. Và rồi cả đám cũng 
hóa câm luôn...” ( trang 43) 
Ngoài ra, còn có những đoạn văn như sau trong Bầy 
Chim Trước Hiên Nhà: 
.... 
- Phàm hễ phú quí rồi thì sinh ra lễ nghĩa. Mới hôm 
qua còn đi chân đất, phèn bám dày ngón chân, mặc 
quần chó táp bảy ngày không tới. Được đồng ra đồng 
vào  theo kiểu hoạnh tài thì bày đặt quần soóc trắng, 
áo thun trắng chạy xe máy lên xuống khoe cặp giò 
đen thui bùn đất...” 
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Hay: 
..... 
- Thì thủng thẳng rồi tới chuyện chim cu. Lại có 
người bữa trước đi đong từng lon gạo, nay ăn uống 
thì chê thịt, chê cá, bắt phải luột đọt rau lang non, 
bông giờ, mắm ngò, muối ớt xiêm. Tổ cha chúng chứ 
cái giếng nhà chúng toàn phèn và bùn, uống từ nhỏ 
tới lớn, nay bày đặt uống nước khoáng. Đi đâu cũng 
kè kè chai nước khoáng, sợ uống thứ khác sẽ bị thổ 
tả, vi trùng?- Anh uống ngụm trà như để lấy hơi, 
tiếp- Trở lại chuyện chim cu của chú thì này này. 
Chú có biết không? Một con họa mi cũng vài triệu 
bạc, hồng yến cũng tới bảy tám trăm đem về nhốt 
trong lồng để nghe, không bắt nó hót mà nghe thì hỏi 
chú có phải bọn đó là bật trí giả thanh tao không?Lại 
nữa, chim hót hay hay nghe được giọng chim hót hay 
đâu phải ngồi trên ghế nệm, nền lót gạch bông có 
máy điều hòa nhiệt độ. Trật lất. Phải vào rừng kìa...” 
(trang 44) 
 
Như vây, Bầy Chim Trước Hiên Nhà, đọc xong 
truyện, rõ ràng...là bầy chim câm. Chim không hót là 
chim câm. Mà muốn nghe chim hót phải vào tận rừng 
sâu, leo lên núi, gối đầu trên rễ cây mà lắng nghe 
chim hót giữa mênh mông đại ngàn của rừng, của lá, 
của suối theo như tác giả viết. 
 
Người đời thường nói “viết phải lách”. Nhưng, với 
anh, tôi biết. Cái tính “khí khái của người cầm bút” 
nơi con người anh vẫn không chịu “ bẻ cong ngòi 
bút” khi thấy những cảnh “ dị hợm” của những người 
mà: ngày hôm qua đi chân đất, phèn bám dày ngón 
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chân, nay thì uống nước khoáng...Rõ ràng, người bạn 
của tôi đã phạm “luật chơi” trong việc in ấn ở quê 
nhà rồi. Phải chi: Bầy Chim Trước Hiên Nhà của anh 
Hậu đều hót thì có lẽ khác rồi. 
 
Cũng như trong  truyện Chiếc Ly Vỡ. Ta đọc nơi 
trang 157: 
“...Mẹ kiếp, ăn với chả uống! Toa thấy thời đại này 
có chó đẻ không? Trâu ngựa nhảy lên làm người. Tụi 
trẻ con đeo râu làm người lớn. Chúng ra cái vẻ kẻ cả, 
anh chị bắt một điều phải thưa ông, hai điều phải 
bẩm ông. Luân lý. Đạo đức. Trật tự xã hội. Quyền 
bình đẳng và quyền loạn luân. Quyền nói phét và 
quyền nhét đầy túi. Bợ đỡ và ca cẩm  những điều 
không hề có trong văn hóa, lịch sử dân tộc. Một lũ 
ngu xuẩn, thương vay khóc mướn lập thuyết mạc vận 
để nhấn chìm đất nước  vào vũng bùn. Thật buồn 
nôn. Bọn thổ tả đáng nguyền rủa...Hừ, uống đi các 
toa, uống để quên đi cái khốn nạn tận cùng khốn nạn 
của thời mạc vận...” 
Chiếc Ly vỡ anh viết trước 1975. Nhưng đọc lại ngày 
hôm nay nghe cũng thấm, do đó mà bị phạm luật 
chơi?? Ai hiểu sao cũng được. 
 
Truyện như một vở kịch có phân đoạn rạch ròi. Có 
đám đông người đang huơ tay múa chân và tiếng ly 
tách đụng nhau từ một ngôi quán. Có tiếng khô khốc 
của cái hộp quẹt vứt trên bàn, và có tiếng chửi thề 
của đám trẻ: tiên sư bố chúng nó. Các cậu có thấy tụi 
già bây giờ bắt đầu giở chứng, hư đốn không nào? 
Chúng hắn là tụi đĩ bợm, lừa phỉnh vậy mà mở miệng 
ra nào là đạo đức, là tôn ti trật tự. (trang 158) 
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Hình như đời nào cũng vậy, cái đám có chức có 
quyền, có tiền có của mới nói phét là: ta yêu nước 
thương dân. Ngoài lớp người đó ra không có ai được 
quyền nói phét như họ. Bên cạnh những tiếng  ly cốc 
chạm vào nhau thì cũng có những tiếng khóc của 
người đàn bà âm thầm khóc con của mình vừa chết 
trận: người đàn bà chợt òa khóc. Tiếng khóc nghẹn 
ngào bị giữ lại trong cổ họng như có bàn tay vô hình 
bóp chẹt, ấn xuống rồi thả ra, một động tác duy nhất 
liên tục. Nước mắt lăn xuống má, xuống cằm, rớt tròn 
xuống đôi vú lép kẹp. Người đàn bà chợt bật dậy, 
bước loanh quanh như kẻ bị mộng du..(trang 155). 
Xem ra thời nào cũng thế. Con ông cháu cha thì 
chẳng bao giờ chết ngoài chiến trường. 
 
Rồi trên sân khấu ánh đèn đã chuyển qua màu xanh 
mát trong căn phòng có người đàn bà tình nhân với 
chiếc váy bằng voan trắng rất gợi dục với gã đàn ông 
trong truyện. Tôi nghĩ hắn là một người lính: Hơi thở 
của ngưòi đàn bà thoảng qua mũi hắn, ngây ngây 
mùi cỏ dại và mùi của những  cánh hoa tím muốt mọc 
trên sườn đồi, nơi hắn từng dẫn toán quân qua lại 
nhiều lần. Không kềm được lòng, một sự rung động 
theo bản năng, hắn cúi xuống hôn nguời đàn bà, như 
sự say đắm, nhưng kỳ thực hắn cảm thấy toàn thân 
mình lạnh buốt nỗi cô đơn, lạnh buốt vật vờ và cay 
đắng...”( trang 160) 
 
Để rồi, truyện kết thúc bằng môt tiếng súng nổ đang 
khô, chát chúa và một đường máu chảy dài trên mặt 
nệm trắng tinh. Chuyện viết về chiến tranh trước năm 
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1975, với một tâm trạng của từng nhân vật trong 
truyện như bị “ đè nén” giữa những con người không 
lối thoát trong cuộc chiến. Thế mà báo chí miền nam 
lại cho đi. Còn hôm nay, thì bị cắt bỏ hai truyện ngắn 
của anh ở vào hai thời điểm khác nhau. 
 
*** 
Truyện ngắn: Sông Chảy Về Núi, làm tôi thích thú 
khi thấy anh  miêu tả cảnh đưa và rước dâu trên sông 
nước miền Nam: Cái phấp phỏng, vui cười của 
những người đưa dâu và đón dâu có hòa cùng nhịp 
với trái tim được giấu thật kỹ của chị Hạnh, hay đó 
chỉ là cái khẩy lỗi nhịp trên sợi dây đờn vọng cổ 
trong ban nhạc đờn ca tài tử? ( trang 116). 
 
Đọc hết truyện mới biết tại sao sông- không- chảy- 
ra- biển- mà- chảy- ngược- về- núi. Dòng sông, cuộc 
đời của chị Hạnh- nhân vật trong truyện- mà NLU đã 
viết: “Nghe đâu, người mà chị sắp chung sống là một 
quan chức tầm cỡ trước đây bị một dấu chấm lửng 
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nước hẻo lánh, cách thị xã tới nửa ngày đường sông 
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đầu ngang trái...”(trang 116). Để ta nghe thêm, NLU 
viết nơi trang 118: “-Để cái bản cô Thắm về làng chớ 
sao lại tắt đi?- Ờ đúng đó. Bản Dạ cổ hoài lang nghe 
hoài rầu thúi ruột. Ngày cưới mà khoai lang, hột mít 
gì mà ùm trời!...” (trang 118).  
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Với: Sông Chảy Về Núi, NLU dựng lên một câu 
chuyện buồn, nhưng phần kết của cốt chuyện lại  “có 
hậu”:  
“...Út Hiền biết không, bữa đám cưới cái mặt chị dàu 
dàu như mặt người đưa đám ma, đến nỗi em phải 
băng khoăn, chột dạ cũng tại anh Đằng. Chị biểu 
ổng, mình lớn tuổi rồi, lại nữa: có sự trục trặc trước 
đây, không nên bày vẽ rình rang. Nhưng ảnh đâu 
nghe, nói tui với em đợi nhau chừng ấy năm giờ mới 
thành chồng vợ thì sao đơn sơ lặng lẽ được...” 
 
Và cuối cùng, “cái đám cưới tàu ghe chạy ùng ục trên 
mặt sông, khua sóng dậy hai bờ ấy”, cũng: Chớ 
không thì làm sao sông chảy về núi được. 
Vâng, những năm tháng dài anh dạy học dưới miền 
nam, những dòng sông, những kênh rạch như đã ăn 
sâu vào cuộc sống đời thường của anh nơi cái xứ  
“đờn ca tài tử” này. Với sự kết hợp hài hòa giữa hai 
cuộc sống của hai miền khác nhau mà anh đã sống. 
Từ đó đã cho anh một cái nhìn toàn vẹn khi anh viết 
truyện. Một miền trung khô cằn, nắng gắt. Lớn lên từ 
một miền quê oằn nặng vì chiến tranh, bom đạn trên 
mỗi con người chịu khổ chịu khó trong cuộc sống. 
Rồi về miền nam êm ả, sông rạch và con người làm 
tưới mát thêm trên những truyện ngắn một thời anh 
viết trước 1975- dù có bao nghịch cảnh xảy ra trong 
từng cốt truyện- như trong Buổi Sáng Mát Mẻ, hay 
truyện Bão Xa, hay truyện Bên Dòng Sông Đăng thì 
những ngịch cảnh xảy ra “rất hằng ngày” mà ta bắt 
gặp trong đời sống, dù tính chất có khác nhau. Buổi 
Sáng Mát Mẻ: tình bạn khi còn học dưới mái trường 
đại học: Thời gian và khoảng cách bấy lâu nay không 
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làm tôi xa, mất cô bạn bé nhỏ. Trong tâm trí, Hà luôn 
trong veo như giọt nước long lanh nơi đuôi lá mỗi 
sáng sớm. Vậy mà giờ đây tôi cảm thấy như Hà đứng 
rất xa, tận cuối đường chân trời, như một cái bóng 
chập chờn trôi nổi trên lớp bọt sóng”. 
Nhưng trong truyện Bên Dòng Sông Đăng, NLU đưa 
lên một nghịch cảnh khác “ thương người để rồi bị 
người lừa gạt”: 
“...Để cho mọi cảm xúc run rẩy tan đi, hai Nghĩa đi 
vòng vòng coi cô ta còn cuỗm những thứ gì nữa 
ngoài số voón số lãi mấy tháng nay chưa kịp tính sổ, 
kể cả những khoảng tiền không nhỏ của năm Ơn 
dành dụm chuẩn bị làm đám cưới thằng con út. Lúc 
ông bước lại tủ thuốc lá, những gói thuốc cũng không 
cánh má bay, chỉ còn mẫu giấy nhỏ viết ngoằn 
ngoèo: “Cháu xin lỗi chú Hai và chú Năm việc không 
phải. Cháu chĩ mượng tạm số tiền của hai chú để về 
quê tìm lại thằng chồng cũ. Chắc nó còn thương 
cháu. Cháu hứa sẽ trả dần số tiền cháu lấy, chưa biết 
bao nhiêu. Cảm ơn hai chú đã có lòng thương cháu”. 
Hai Nghĩa ném tờ giấy, chửi đổng: 
- Cục cứt. Thương cái ngu của mầy thì có. Đồ gian 
manh...”(trang 138) 
 
Chuyện đời thường. Nhưng dưới ngòi bút của NLU, 
anh diễn tả rất...hay. Tạo cho người đọc càng thích 
thú .  
 
15 truyện ngắn trong tác phẩm: Sông Chảy Về Núi. 
Đọc xong, thấy anh như ngày nào của thập niên 60 
mà tôi, THT đã vượt đèo Cù Mông để vào Tuy Hòa 
thăm bạn bè một thuở. Mới đó mà đã mấy mươi năm 
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qua. Mấy mươi năm cho dù có quá nhiều thay đổi 
trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thì, hôm nay, văn 
phong của anh vẫn còn gây nhiều cảm xúc cho người 
đọc, cho bạn bè mãi đến hôm nay vẫn còn hấp dẫn./.  
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           NGUYỄN BẮC SƠN, 
           NHÀ THƠ LÃNG TỬ 
 

                      
 
                           Nguyễn Bắc Sơn 
 
 
 
Nói đến Nguyễn Bắc Sơn, với tôi thường gọi anh 
bằng cái tên thân mật hồi còn nhỏ. Hải. Vâng, có 
nhiều anh cầm bút sau này mới biết Hải ( Nguyễn 
Bắc Sơn ) qua những bài thơ viết về chiến tranh đi 
trên tuần báo Khởi Hành do anh Viên Linh làm Thư 
ký. Một tuần báo văn học nghệ thuật của quân đội rất 
nổi tiếng, không những trong giới “ lính” chúng tôi, 
mà còn ngoài giới trí thức dân sự, như giáo sư và sinh 
viên nữa....trong đó có những người bạn cầm bút 
ngoài quân đội . Sau đó, lại thêm một tin vui đến cho 
Sơn , là: khi tập thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi 
phát hành vào năm 1972, tờ báo Sống của ông Chu 
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Tử giới thiệu ngay trên trang nhất, vào một chỗ trang 
trọng nhất của tờ báo lúc bấy giờ. Và,  Nguyễn Bắc 
Sơn đã thành danh và bay bổng trên con đường văn 
học miền Nam thời chiến tranh ( đọc lại bài viết của 
anh TTM ).  
 
Hôm nay, hơn 30 năm sau, tập thơ của Sơn được 
chúng tôi ( Thư Ấn Quán ) in lại và gởi đến độc giả 
còn yêu mến thơ anh( tháng 5/05, theo phương pháp 
Book-on-demand ). Nhìn tập thơ của người bạn cũ đã 
hình thành nằm trên bàn làm việc của tôi ( do tôi và 
anh Trần Hoài Thư trình bày bìa), rồi nhìn lại tấm 
hình của anh, tôi thấy một niềm vui - bao - la - chi - 
lạ. Vâng, vui lắm! Khi tôi gọi điện về nhà thăm anh 
TTM, và nhờ anh nói lại với Hải tập thơ đã in lại bên 
này hoàn tất. Hải vui, và vui cả trên hai con mắt của 
anh mở to, rất sáng. Tôi biết điều ấy! ( đã gởi về PT 
cho anh được 5 tập  sau khi in xong) 
Tập thơ cũ, hình ảnh cũ của Hải lại về... 
 
Mới ngày nào phải không Hải? Thoáng cái đã 18 
năm, hình như vào khoảng năm 1987, 1988 thì phải 
khi tôi còn  đi làm kiếm sống bằng cái nghề “ thợ hồ 
” sau những năm “ học tập cải tạo ” về trong thành 
phố của bọn mình lớn lên. Thỉnh thoảng, có những 
buổi sáng anh đến chỗ tôi làm. Và, ngày nào cũng cái 
quần kaki bạt mầu, cái áo sơ mi mầu nhạt ( thường là 
mầu trắng hay mầu mỡ gà ), đôi dép nhật lẹt xẹt, cứ 
thế mà anh đi tìm lại bạn bè. Vâng, nói như anh Từ 
Thế Mộng: “ Ưa la cà với bạn bè, ai rủ cũng đi, 
không rủ cũng đi, đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào có 
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trên chiếc xe đạp cà tàng của tôi, đến cái quán cà phê 
quốc doanh đặt trong  vườn hoa gần nhà ga thành 
phố. Một chỗ ngồi ít ai thèm tới, chỉ có những người 
lao động bình thường: như kéo xe lôi, đạp xe ba 
gác...Những buổi sáng như thế thật yên tĩnh trong 
khuôn viên vườn hoa, anh lại đọc cho tôi nghe những 
bài thơ anh mới làm tối hôm trước. 
 
Làm sao nhớ hết những bài thơ anh làm đọc cho tôi 
nghe trong khuôn viên vườn hoa năm ấy. Khi mà, bối 
cảnh xã hội lúc bấy giờ không cho phép tôi dám cầm 
bút trở lại. Khi mà đầu óc còn sơ cứng, nặng nề 
những sự việc bao chung quanh cuộc sống của tôi. 
Khi mà cái bao tử của cả gia đình bắt tôi phải thật sự 
kiếm sống bằng đủ nghề chân tay. Do đó, tôi cũng 
phải biết giữ mình với một khoảng cách “ văn nghệ, 
văn gừng ” sau ngày tôi ra khỏi trại. Chính tôi, không 
ai khác, phải giữ khung thành cho vững đừng để cho 
trái banh nào lọt lưới. Khổ thân. Tuy nhiên khi gặp 
lại bạn cũ và nhất là ngồi nghe lại những bài thơ của 
bạn mới làm, trong một khung cảnh im ắng....  là thấy 
vui rồi. Cho dù cái máu văn nghệ văn gừng ngày nào 
...nó đã thoát hơi bay mất. 
 
Với thơ của Nguyễn Bắc Sơn, không phải chờ đến 
năm 1972 mới thấy thơ anh hay qua những tay viết “ 
cổ thụ ” của một thời văn học miền Nam  giới thiệu 
hay viết về anh: Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, 
Viên Linh, Nguyên Sa, Võ Phiến. Chu Tử... mà trước 
đó tôi đã đọc thơ anh, và rất chịu... Vâng, tôi không 
ngờ, một người bạn thuở nhỏ với tôi, mà tôi biết “ chỉ 
giỏi võ ” ai ngờ lại “ hay cả  thơ ” sau này nữa.   
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Những năm còn quần quật trong quân ngũ. Được 
nghĩ phép là về quê thăm gia đình, bạn bè. Tôi nhớ, 
có lần anh đưa tôi xem bài thơ: Mật khu Lê Hồng 
Phong. Trong bài thơ có câu ...” Đêm nằm ngủ võng 
trên đồi cát/ nghe súng rừng xa nổ cắc cù..” Tôi 
không thích hai câu thơ này lắm. Nghe “ nó ” sao đâu 
ấy. Chỏi với câu 3, theo ý riêng của tôi lúc ấy: Chợt 
thấy lòng mình bát ngát. Vì anh cũng lính. Tôi cũng 
lính có chút máu văn nghệ trong người. Anh làm thơ, 
tôi không làm thơ, nhưng đã là: nghe súng rừng xa nổ 
cắc cù là tụi mình “ phải cảnh giới- mất ngủ ” chứ 
không thể nào thấy lòng mình bát ngát được.Tôi có 
nói thẳng ý của tôi. Nhưng không có ý nghĩa là chỉ 
một câu thơ đó làm cho bài thơ mất hay. Phải nói là 
tuyệt nữa đằng khác. Bởi vì  suốt bài thơ tôi đã đọc  
gây một ấn tượng thích thú trong tôi, không biết có 
phải thơ của bạn mà tôi nhớ mãi trong khoảng thời 
gian đi lính của tôi  không? Vâng! Chỉ 4 câu thơ sau 
đó thôi: Mai ta đụng trân ta còn sống / Về ghé Sông 
Mao phá phách chơi / Chia sớt nỗi buồn cùng gái 
điếm / Đốt tiền mua vội một ngày vui. Đố anh lính 
trận nào khi đọc 4 câu thơ trên mà không nhớ ? Thật 
tế quá, phải không. Bốn câu thơ trong bài thơ Mật 
Khu Lê Hồng Phong này theo tôi trong suốt thời gian 
còn tiếp tục đời lính. Năm 1972, lên Kontum, rồi 
Pleiku công tác, từ Non Nước xuống Hàm Rồng về 
thị xã vào  ngày nghỉ cuối tuần, không phải chỉ có 
một Sông Mao của Nguyễn Bắc Sơn để người lính: 
chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm; mà nơi nào trên quê 
hương lại không có nhiều Sông Mao ấy ? Để rồi, 
trước đó, thời gian còn “ quần quật “ ở Bình Định, 
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Qui Nhơn, một cái quận An Khê núi rừng nhỏ bé thôi 
cũng đủ cho ta thấy cả một khu Sông Mao ở đó ( 60 
cái bar, có lính NQ canh gác ). Và, còn đâu nữa, 
Tháp Chàm tôi đến cũng vậy. Không nói đâu xa, dưới 
chân đèo “ Ngoạn Mục ” , cái xã nhỏ tí ti người dân 
tộc nhiều hơn người kinh, thế mà, cũng có Sông Mao 
“ để người lính buồn ...về phá phách ” chơi. Đừng nói 
chi đến những thành phố lớn có quân đội đồng minh 
trú đóng. Sông Mao trong thơ của Sơn còn “ nhẹ 
nhàng ” quá đỗi. Trước mặt, thì chết chóc. Sau lưng 
thì có quá nhiều Sông Mao. Thử hỏi, đời lính chúng 
tôi lúc ấy làm sao không thích những câu thơ của 
Sơn? 
 
Chiến tranh! Nói thật lòng, chẳng ai thích đâu. Dù 
chúng tôi là những người lính một thời trực diện với 
cái chết ngoài chiến trường. Nhất là ở những  thôn 
xóm mà người lính đi qua. Điêu tàn. Xơ xác. Tôi 
nghiệp. Ai cũng mong có Hòa Bình. Ngay cả tôi, thì 
đừng nói chi Nguyễn Bắc Sơn, cũng vậy thôi. Có 
người đọc thơ anh, nói anh “ phản chiến ” Tuy nhiên, 
tôi biết, anh vẫn khoác áo lính cho mãi đến tháng 
4/75. Dù chỉ là binh nhì/ĐPQ. Nói lên ước mơ hoà 
bình trên một quê hương có quá nhiều chết chóc do 
chiến tranh gây nên, là phản chiến hay sao?? 
 
Với tôi, chức vụ ngày xưa có nhỏ hay to không thành 
vấn đề  - đối với bạn bè - miễn làm sao cái tình bạn  
vẫn ngày nào. Như tôi với anh Trần Hoài Thư và với 
nhiều bạn  khác cũng vậy. Và, với Sơn cũng thế, giữ 
mãi tình bạn như ngày nào. Cho nên, khi tôi còn đi 
kiếm sống ở quê, anh vẫn đến với tôi chân thành của 
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người bạn thuở nhỏ, và với vóc dáng người lầm lũi đi 
với đôi dép nhật lẹt xẹt, cứ thế ...anh đi tìm bạn. 
Đúng như anh Từ Thế Mộng đã nói về Nguyễn bắc 
Sơn. 
 
Những ngày gặp anh, ngồi với nhau trong khuôn viên 
vườn hoa gần nhà ga PT, có thấy anh buồn đâu. Vẫn 
có những bài thơ hay đọc cho tôi nghe . Vẫn đi đi về 
về với chị Hồng, với con cái, với bạn bè. Và, vẫn giữ 
nụ cười với đôi mắt thật sáng. Vâng! Đôi mắt thật 
sáng của Hải một cách kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ.  
 
Cho nên, hôm nay, anh Trần Hoài Thư nói với tôi, 
TQBT số 20 làm chủ đề thơ Nguyễn Bắc Sơn, tôi vui 
lắm; vì bạn tôi - thuở còn mặc quần xà lỏn - vẫn còn 
“ hiện diện” trong tâm thức của các anh, em, bè bạn 
cầm bút còn yêu mến thơ anh. 
 
2/ 
Với chủ đề về thơ Nguyễn Bắc Sơn cho TQBT 20. 
Chưa phát hành, mà những bạn của Sơn ở hải ngoại 
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Đứa nhà văn 
Đứa quan ba 
Thật quái gở 
 
Vì qua thơ của Sơn, anh thường nói đến những người 
bạn một thời với anh. Cho nên, ngoài những bạn thuở 
còn nhỏ với Sơn, tôi còn biết có một người rất thân 
sau này khi anh đã vào lính. Đó là nhà thơ Sương 
Biên Thùy ( Lê Văn Chính ) khi anh  Chính đổi về 
tiểu khu Bình Thuận. Vì thế, khi làm chủ đề về thơ 
của NBS, tôi gọi điện thoại nói rõ  cho anh Chính 
hay. ( sau này anh Chính lấy bút hiệu là Lê Mai Lĩnh 
). Và, anh vui lắm, khi nhắc đến NBS. Tôi nghe anh 
THT nói lại khi lên thăm anh ở Connecticut, anh lấy 
thơ của Sơn ra đọc, Và...khóc. Do đó, với số chủ đề 
này, anh đã gởi đến tôi hai bài viết về NBS ( phóng 
bút ). Bài 1: Nguyễn Bắc Sơn Chút Tình Mang Theo 
Xuống Mộ Chí dài khoảng 17 trang. Và bài 2: Bình 
Nhì Nguyễn Văn Hải dài 12 trang. Bài thứ 2 là bài 
viết theo thể loại vui khi anh đổi về Bình Thuận gặp 
NBS. Nếu TQBT đi hết một loạt hai bài này, gởi về 
Phan Thiết cho NBS đọc thì rất là “ đầy ấp tình bạn”. 
Tuy nhiên, sau khi tôi đánh máy ( đặc biệt chỉ dành 
riêng cho bạn tôi- Lê văn Chính ) tổng cộng 29 trang 
loại giấy (81/2 x11) . Đến khi đánh máy xong, rà soát 
lại và đưa vào trang TQBT thấy chiếm quá nhiều 
trang ( trên 60 trang cho bài viết cùa anh Lê Mai 
Lĩnh) mà số trang của TQBT lại có hạn ( 200 trang 
cho mỗi số ), do đó, bài viết thứ hai của bạn tôi viết 
về Nguyễn Văn Hải buộc tôi phải gác lại để có chỗ 
cho những bạn bè khác trong phần “ sáng tác văn học 
- thơ và truyện ) nữa. Một ý riêng nhắn bạn ta, lần 
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sau gởi bài xuống cho tôi, bạn làm ơn gởi  cái floppy 
disk viết bằng font chữ Việt thì tiện cho tôi lắm lắm. 
Đi làm về, tối ngồi gõ 29 trang bài viết của bạn ( gõ 
bằng hai ngón tay như “ gà mổ thóc” ê cả người. Dù 
mệt, nhưng cũng phải gõ trên bàn phiếm, vì chữ 
nghĩa của bạn dành cho NBS quá chân tình. Còn nói 
như anh TTM ( trong nước ) khi viết về NBS, anh ấy 
nói: LVC viết sao hay quá, 29 trang giấy chỉ trong 2 
đêm là xong, còn anh viết có 4 trang thôi mà tới 20 
ngày. Sáng nào cũng thức dậy khoảng 3 giờ sáng để 
viết .... Để rồi, từ trong nước, ngoài nước số chủ đề 
về thơ của NBS cũng hoàn thành.   
Thêm phần phụ : Thủ bút của Nguyễn Bắc Sơn  

 
 
( Thủ bút của Nguyễn Bắc Sơn . Bài Tự bạch này, Nguyễn Bắc 
Sơn gởi riêng cho  PVN .  viết vào năm 2005 ) 
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PHẠM CAO HOÀNG, 

GIẤC MƠ CÒN NGUYÊN 
 

 
 

Phạm Cao Hoàng 1974 
 
 

 
Nhiều người đã viết về Phạm Cao Hoàng, nhưng với 
tôi, viết về Phạm Cao Hoàng có lẽ khác với những 
người đã viết về nhà thơ này. Bởi vì, Phạm Cao 
Hoàng với tôi có một mối thâm tình vừa là bạn, vừa 
là em cũng có thể. Với tôi,  Phạm Cao Hoàng gần gũi 
không phải mới ngày hôm nay mà gần gũi vào những 
năm tháng thật xa, có thể trên 40 năm rồi cũng phải. 
 
Ngày đó, do chiến tranh đưa đẩy, thành phố Qui 
Nhơn là nơi lưu dấu những bước chân từ phương xa 
đến. Và cũng từ cuộc chiến này, nơi thành phố Qui 
Nhơn này, tôi có những người bạn văn nghệ thật tình 
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quý mến. Những người bạn mà cho mãi đến hôm nay 
vẫn còn giữ nguyên. Nói đến Qui Nhơn tôi không thể 
nào quên những người bạn "chí cốt" thật dễ thương 
trong đời sống hằng ngày của tôi, cho dù  cuộc sống 
có đổi thay vì tình hình đất nước. 
 
Khi nói đến  Phạm Cao Hoàng tôi lại nghĩ đến hai 
người bạn khác nữa, đó là Trần Hoài Thư và Lê Văn 
Trung. Đúng vậy, khi viết về Phạm Cao Hoàng mà 
không nói đến hai người bạn Trần Hoài Thư và Lê 
Văn Trung là một thiếu sót trong tôi. Hình như năm 
1968 thì phải, Phạm Cao Hoàng, Lê Văn Trung đến 
Qui Nhơn  theo học ngành Sư Phạm để sau này ra 
trường làm thầy giáo. Còn tôi, sau những năm lội ở 
phía Bắc Bình Định từ cuối năm 1965, có biết Qui 
Nhơn là gì đâu. Thành phố đó như một lần mơ ước để 
về, mà nào có được. Bỗng dưng tôi cũng về và sống 
nơi thành phố này mấy năm. Trong mấy năm đó, từ 
năm 1968, 1969, Trần Hoài Thư, Phạm Cao Hoàng, 
Lê Văn Trung và tôi thường xuyên gặp nhau. Cái 
duyên văn nghệ, văn gừng ấy đã kết chặt chúng tôi 
lại cho mãi đến hôm nay.  
 
Mà nghĩ cũng lạ, sau khi tôi được điều về hậu cứ, 
trước trận Mậu Thân, làm một anh chàng dạy lính 
học thì chuyện đánh đấm ngoài mặt trận tôi không 
màng đến nữa. Thế mà, nơi nào cần thì cấp trên lại  
điều tôi đi. Như  khi quận Tuy Phước bị đột kích, 
thiếu tá Tùng quận trưởng chết. Hai giờ sáng, lệnh 
trên bắt tôi phải thành lập đơn vị đưa toán quân lên 
quận Tuy Phước  gấp để giữ an ninh. Đến nơi, một 
quận trưởng chết, một cô giáo sinh Sư Phạm 
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chết, một cô bị thương nặng. Hình như cô giáo sinh 
Sư Phạm này cùng khóa với Phạm Cao Hoàng, Lê 
văn Trung thì phải? Thế rồi Trần Hoài Thư cũng đưa 
quân có mặt bên ngoài quận. Gặp mhau trên máy, tôi 
mừng vì có bạn tôi an ninh mặt ngoài. Sau quận Tuy 
Phước lại đến Mậu Thân năm  1968, cái duyên thật 
kỳ cục, tôi lại bị chỉ định dẫn  đơn vị ra giữ an ninh 
tuyến đường chỗ cây xăng Ông Tề trên đường Gia 
Long, mấy ngày ở trên đoạn đường đó chẳng sao. 
Sáng 29 tết. Có lệnh rút để đơn vị bộ binh vào thay 
thế. Hóa ra lại là đơn vị của bạn tôi – Trần Hoài Thư. 
Đêm 30 tết Mậu Thân, Trần Hoài Thư bị thương nơi 
chính cây xăng Ông Tề này mà tôi giữ an ninh đêm 
29 tết.   
 
Qui Nhơn qui tụ nhiều anh em cầm bút, lính có, dân 
sự có, trốn lính cũng có. Những cậy bút thành danh 
một thời trước 1975. Ngày đó, Trần Hoài Thư mỗi 
lần rảnh rỗi, không bận việc quân hành là từ cầu Bà 
Di dù về với ba anh em chúng tôi trong căn nhà thuê 
ở Khu Sáu, gần Ghềnh Ráng. Ngày đó, với tôi, 
Phạm Cao Hoàng và Lê văn Trung rất dễ thương. Lúc 
đó, Phạm Cao Hoàng là một giáo sinh nhưng xem ra 
cũng "bụi" lắm như tôi với Thư. Chỉ có Lê văn Trung 
là có dáng dấp "đạo mạo chỉnh tề” của một ông thầy 
trong tương lai. Ngày đó,  Hoàng có một nụ cười mà 
ngay chính chúng tôi cũng còn mến huống hồ đám 
con gái. Nụ cười ấy, đôi kính cận ấy làm sao chúng 
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Hoài Thư? 
   
Càng ngày cuộc chiến càng khốc liệt. Những người 

chết, một cô bị thương nặng. Hình như cô giáo sinh 
Sư Phạm này cùng khóa với Phạm Cao Hoàng, Lê 
văn Trung thì phải? Thế rồi Trần Hoài Thư cũng đưa 
quân có mặt bên ngoài quận. Gặp mhau trên máy, tôi 
mừng vì có bạn tôi an ninh mặt ngoài. Sau quận Tuy 
Phước lại đến Mậu Thân năm  1968, cái duyên thật 
kỳ cục, tôi lại bị chỉ định dẫn  đơn vị ra giữ an ninh 
tuyến đường chỗ cây xăng Ông Tề trên đường Gia 
Long, mấy ngày ở trên đoạn đường đó chẳng sao. 
Sáng 29 tết. Có lệnh rút để đơn vị bộ binh vào thay 
thế. Hóa ra lại là đơn vị của bạn tôi – Trần Hoài Thư. 
Đêm 30 tết Mậu Thân, Trần Hoài Thư bị thương nơi 
chính cây xăng Ông Tề này mà tôi giữ an ninh đêm 
29 tết.   
 
Qui Nhơn qui tụ nhiều anh em cầm bút, lính có, dân 
sự có, trốn lính cũng có. Những cậy bút thành danh 
một thời trước 1975. Ngày đó, Trần Hoài Thư mỗi 
lần rảnh rỗi, không bận việc quân hành là từ cầu Bà 
Di dù về với ba anh em chúng tôi trong căn nhà thuê 
ở Khu Sáu, gần Ghềnh Ráng. Ngày đó, với tôi, 
Phạm Cao Hoàng và Lê văn Trung rất dễ thương. Lúc 
đó, Phạm Cao Hoàng là một giáo sinh nhưng xem ra 
cũng "bụi" lắm như tôi với Thư. Chỉ có Lê văn Trung 
là có dáng dấp "đạo mạo chỉnh tề” của một ông thầy 
trong tương lai. Ngày đó,  Hoàng có một nụ cười mà 
ngay chính chúng tôi cũng còn mến huống hồ đám 
con gái. Nụ cười ấy, đôi kính cận ấy làm sao chúng 
tôi quên được phải không Lê Văn Trung và Trần 
Hoài Thư? 
   
Càng ngày cuộc chiến càng khốc liệt. Những người 



          
 

                                                                                                                                                                                                            68                                                       68 
 

bạn của chúng tôi cũng đã nằm xuống, như nhà thơ 
Nguyễn Phương Loan trên Pleiku. Ai cũng nhìn thấy 
rõ chiến tranh, nhất là nơi thành phố Qui Nhơn này. 
Phạm Cao Hoàng cũng đã nhìn thấy, cũng đã trăn trở: 
 
đường tôi đi có bom và đạn 
có hận thù trên mỗi dấu chân 
ai thả vào hồn tôi mới lớn 
những mùa xương máu ngập tang thương 
(ĐI GIỮA CHIẾN TRANH – 1969) 
 
Nỗi âu lo trên từng gương mặt. Sự nhạy cảm qua 
những con chữ để thơ của Hoàng bay bổng. Bài Hành 
Phương Đông của Hoàng là bài thơ tôi rất thích. 
Trong cuộc chiến tranh này, thiên hạ đang chơi trò 
chơi "xanh đỏ" trên quê hương chúng tôi mà nhiều 
lần tôi thường nói đến. Chúng tôi những thanh niên 
thời ấy, cũng âu lo: 
 
thời bây giờ ta như chim bị đạn 
kêu đau thương nay đã suốt bao chiều 
bay lảo đảo dưới trời hiu quạnh 
đợi tan tành cùng mặt đất buồn thiu 
 
thời bây giờ, của những giọt nước mắt  
ướt đẫm khăn hồng người con gái năm xưa 
thời của những khăn tang chít vội 
thời ruột đau như cắt nỗi chia lìa 
 
thời huy hoàng của những bầy quạ đen 
bay phơi phới giữa phương đông hực lửa 
thời của những người đã đánh mất trái tim 
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chỉ còn bóng hận thù vây mọi phía 
(HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG – 1971) 
 
Có những đêm trong căn nhà ở Khu Sáu, nhìn ngọn 
hỏa châu trên đỉnh núi Ghềnh Ráng, Trần Hoài Thư 
không về. Mặt trận nơi nào nữa đây đến với Thư? 
 
Viết về  Phạm Cao Hoàng. Mà tại sao phải viết về 
thơ? Có nhiều kỷ niệm với bốn anh em chúng tôi lắm 
mà. Viết bao nhiêu giấy cho đủ. Bốn người: ba người 
định cư ở Mỹ. Một người còn lầm lũi sống ở khu 
kinh tế mới Đồng Nai  ngày hôm nay. Tháng 4 năm 
2014, tôi về nước, trong dịp giỗ anh Từ Thế Mộng, 
vợ chồng Lê văn Trung từ kinh tế mới Đồng Nai ra 
thăm. Hai chúng tôi ngồi trong  ngôi nhà của tôi ở 
Phan Thiết, ngôi nhà có tới 100 tuổi, mà Phạm Cao 
Hoàng và Trần Hoài Thư đâu? Lê Văn Trung hỏi. 
Một nỗi buồn xen lẫn nỗi vui tôi gặp lại Trung. Nhắc 
đến những tháng năm khi còn ở Qui Nhơn, nay mỗi 
người mỗi ngả. Nhìn Trung, già và ốm. Không như 
ngày xưa. Hình Lê Văn Trung đây. Phạm Cao Hoàng 
và Trần Hoài Thư xem hình và hai bạn còn nhớ 
những câu thơ của  Lê văn Trung viết trên tường nhà 
trong Khu Sáu Qui Nhơn: ..." Em nào hiểu giữa cơn 
say/ta chiêm bao thấy một ngày rất xa/tình không 
không cửa không nhà/ lòng như mây trắng bay qua 
biển chiều..." . Cúc Hoa ơi! Chị Yến ơi! Thu của tôi 
ơi! Hiệp ơi! Ngày đó, bốn đứa chúng tôi "bụi " lắm. 
Tình không. Tiền không. Mà người vẫn nói: tiền lính 
tính liền đấy nhé. 
 
Vâng, phải viết, viết về những kỷ niệm thời còn rất 
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trẻ. 
Tôi kèm theo đây một tấm hình chụp vào giữa năm 
1969. Tấm hình chụp như một kỷ niệm khi tôi với 
Trần Hoài Thư về thăm Tuy Hòa ( Hình đã đi lại nơi 
trang đầu của tập sách, do Phạm Cao Hoàng chụp 
). Hai người lính lấy phép sao không về thăm quê 
nhà, mà lang thang thăm những người bạn? Thôi thì 
tạm mượn mấy dòng thơ của Thâm Tâm để trải lòng: 
 
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực! 
Mẹ thà coi như chiếc lá bay 
Chị thà coi như là hạt bụi 
Em thà coi như hơi rượu say... 
(TỐNG BIỆT HÀNH – Thâm Tâm) 

 
Hình này chụp trước ngôi nhà nhỏ của Ba Mẹ Phạm 
Cao Hoàng, người chụp là Hoàng. Phạm Cao Hoàng 
có còn nhớ không? Phải chi ngày hôm đó có ai chụp 
dùm cho thì đủ năm anh em. Tôi nhớ chiếc áo mà 
Trần Hoài Thư mặc trên người ngày hôm đó là chiếc 
áo pull của Phạm Cao Hoàng. 
 
Gần đây, đọc được bài thơ CHA TÔI của Phạm Cao 
 Hoàng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo, viết về 
người cha đã mất cách đây 40 năm, tôi vô cùng xúc 
động. 
 
ông qua đời khi chiến tranh kết thúc 
để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi   
để lại đàn con trên quê hương tan tác    
để lại trong tôi vết thương  mang theo suốt cuộc đời 
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bốn mươi năm rồi con vẫn nhớ, cha ơi! 
ngày mùa đông cha mặc áo tơi ra ruộng 
ngày nắng lửa cha gò mình đạp lúa 
những sớm tinh mơ cùng đàn bò lầm lũi đi về phía bờ 
mương 
(CHA TÔI – 2015) 
 
Dạo ấy, mỗi lần ghé Tuy Hòa, tôi ở lại cùng Phạm 
Cao Hoàng trong căn nhà nhỏ ấy. Đọc bài thơ CHA 
TÔI,  tôi nhớ đến ngôi nhà và hình ảnh của bác trai. 
Bác cao, hơi gầy và da ngăm đen. Cái đen của nắng 
và gió của một người nông dân thuần chất. Hiền và 
độ lượng. Ngôi nhà có cái chái bếp nấu ăn bằng 
những thanh củi. Ngôi nhà có bộ ván ngựa mà tôi với 
Trần Hoài thư thường nằm ngủ. Ngôi nhà với lối đi 
từ đường Nguyễn Huệ vào với những thửa  ruộng 
nhỏ như vuông chiếu nằm, đầy ắp tình yêu thương. 
Đọc bài thơ, hình ảnh bác trai lại hiện ra trước mắt. 
Sao bác lại qua đời khi chiến tranh kết thúc vậy bác? 
Còn nỗi buồn nào hơn khi  chiến tranh  đã chấm dứt 
trên quê hương mà bác lại ra đi? Sao Bác không ở lại 
để nhìn thấy các con của bác và bạn bè không còn 
phải sống trong cảnh mịt mù khói lửa của cuộc chiến 
tranh này?  
 
Tôi muốn viết một chút về Phú Thứ, quê hương của 
Phạm Cao Hoàng: 
mùi hương của đất làm con nhớ 
những giọt mồ hôi những nhọc nhằn 
cha đã vì con mà nhỏ xuống 
cho giấc mơ đời con thêm xanh 
mùi hương của đất làm con tiếc 
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những ngày hoa mộng thuở bình yên 
nồi cá rô thơm mùa lúa mới 
và tiếng cười vui của mẹ hiền 
(MÂY KHÓI QUÊ NHÀ - 1999) 
 
Đọc những câu thơ này trong bài MÂY KHÓI QUÊ 
NHÀ của Phạm Cao Hoàng, tôi nhớ con đường dọc 
theo mương dẫn thủy nhập điền từ đập Đồng Cam về 
tưới tiêu cho cánh đồng Phú Yên. Tôi lại nhớ đến 
năm tháng ở trại A.30 và ngày được thả cho về trên 
chuyến xe lam chạy trên con đường ấy. Những cánh 
đồng xanh màu xanh của lúa, Tôi xuống xe tìm đến 
một gia đình quen: cô Mãn, ngày xưa làm y tá 
tại Bệnh Viện Đa Khoa Nha Trang, làm chung một 
phòng với vợ tôi, có người em trai tên Khang cũng ở 
chung với tôi trong trại A.30. Ngày tôi về, Khang 
nhờ  tôi là ghé Phú Thứ thăm chị. Tôi tìm được cô 
Mãn khi cô đang làm cỏ lúa ngoài ruộng. Cô đưa tôi 
về nhà. Làng ngập toàn tre xanh, mát rượi trên con 
đường quê, đầy bóng mát. Những cây cau cao vút 
đang trổ buồng. Đêm đó tôi ngủ lại Phú Thứ. Rất rõ 
và thèm: nồi cá rô thơm mùa lúa mới  như trong thơ 
 Phạm Cao Hoàng. 
 
Năm 1969, tôi ra khỏi Qui Nhơn. Đổi về Tháp Chàm, 
một thị trấn nhỏ của Tỉnh Ninh Thuận. Ngày đầu về 
Tháp Chàm, đi qua Cầu Móng, gặp một người dừng 
xe lại hỏi tôi có phải Phạm Văn Nhàn không? Và 
người bạn giới thiệu cho tôi biết là nhà thơ Võ Tấn 
Khanh. Hỏi ra mới biết Phạm Cao Hoàng nói trước 
với Võ Tấn Khanh tôi về đây. Năm đó,  Phạm Cao 
Hoàng ra trường đổi về Bình Thuận, Lê văn Trung ra 
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Quảng Ngãi. Rồi Trần Hoài Thư cũng rời khỏi Bình 
Định về cao nguyên rồi vô Nam. Bốn chúng tôi cũng 
không còn ai ở lại Qui Nhơn và căn nhà trong Khu 
Sáu nữa. Chỉ thỉnh thoảng tôi còn gặp Phạm Cao 
Hoàng ở Phan Rí Cửa, khi Hoàng dạy học ở Duồng. 
Sau đó Hoàng  lên Đà Lạt, vừa dạy học vừa tiếp tục 
theo học tại trường Dại Học Đà Lạt rồi lấy vợ lập cư 
trên đó. 
 
Viết về người bạn ngày nào, với những kỷ niệm một 
thời sao mà nhớ quá đỗi. Viết về những kỷ niệm. 
Những kỷ niệm vẫn còn nguyên đó, mỗi lần nói đến, 
những hình ảnh ngày xưa của những bạn tôi vẫn còn 
y nguyên. Như giấc mơ của Hoàng vẫn còn nguyên 
với Cúc Hoa và bạn bè. Rất tiếc, dù ở cùng một quốc 
gia, mà sao thấy xa vời vợi. Ước gì, gặp lại, ngồi với 
nhau bên tách trà nóng để nghe Phạm Cao Hoàng 
ngâm thơ. Với ai tôi không biết, chứ với Phạm Cao 
Hoàng có một giọng ngâm thơ tuyệt vời như  một 
người nghệ sĩ diễn ngâm thực thụ. Giọng ngâm thơ 
đã ghi dấu những kỷ niệm trong căn nhà Khu Sáu 
không có ánh điện mà chỉ có ánh đèn dầu lửa.  Có 
phải thế không Trần Hoài Thư? 
 
Houston ngày 10/5/ 2015 
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        CHU TRẦM NGUYÊN MINH, 
                MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 
 

 
 
                   Chu Trầm Nguyên Minh 
 
 
Một trong những người bạn mà tôi quen, một dạo. 
Ngày đó, Nha Trang nơi ghi dấu những lần tôi đến, 
rồi đi. Bất chợt. Những lần bất chợt đó với tôi không 
bao giờ quên được những người bạn một thời . Lúc 
đó, chúng tôi còn trẻ lắm, ở cái tuổi đôi mươi. Những 
ngày lang thang về thành phố gặp bạn bè. Trong đó 
có Chu Trầm Nguyên Minh, có Thế Vũ, có Nguyễn 
Âu Hồng, có Lê Ký Thương, có Huy Hoàng, có Lê 
Minh, có Trần Hoài Thư, có Tô Đình Sự…Chu Trầm 
Nguyên Minh và Tô Đình Sự khi ấy làm ở Quân 
trường Đồng Đế.  
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Ngày ấy, anh em gặp nhau rất chân tình và vui lắm. 
Để rồi sau năm 1975 anh em mỗi người một ngã. 
Nhưng, cái tình văn nghệ nó vẫn còn giữ mãi cho đến 
hôm nay người nào cũng bạc đầu, thế mà anh em vẫn 
còn nhớ cái thuở xa xưa ấy. Cái thời văn chương chữ 
nghĩa đưa chúng tôi gần lại với nhau. Ngày cuối 
cùng tôi gặp anh trong Tổng trại tù binh 8 ở Sông 
Mao, sau tháng tư năm 1975, có cả anh Từ Thế 
Mộng. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chúng tôi 
chỉ biết nhìn nhau. Hôm nay, ở vào cái tuổi thất thập 
này, đọc lại những bài thơ cũ của anh làm một thời 
như để nhớ lại anh và những người bạn, mà theo chữ 
nghĩa của Trần Hoài Thư “lận đận bên trời”.  
 
Ngày ấy khi nhắc lại cũng chỉ là một vòng quay của 
cuộc sống, rồi cũng có ngày nối kết cho một cuộc 
chơi chấm dứt. Chiến tranh và con người. Chúng tôi 
không thoát khỏi cái tầm ngắm của những thế lực tạo 
ra nó. Quê tôi cũng là quê anh. Ngôi trường ngày xưa 
anh đi học bằng đôi chân trần, cũng là nơi  ngày xưa 
tôi ngồi học ( trường PBC ).  Phan Thiết- Đại Nẵm- 
Hàm Liêm tuy xa mà gần. Những dấu chân của một 
thời còn in đậm trên những con đường đất. Ước mơ 
cho một tương lai đã bị bẻ ngoặc bởi cuộc chiến dằng 
dai trên quê hương tôi. Nghiệp thầy giáo của anh rồi 
cũng xếp lại: bụi phấn không còn vương trên tóc 
thầy. Để rồi khoắc trên vai bộ áo lính. Như Từ Thế 
Mộng nói với nhà văn Y Uyên :  Nghe ngươi vào lính 
ta đang lính. Vô tư! Vì  anh, Từ Thế Mộng, Y Uyên 
cũng đã lìa xa: bụi phấn… 
 
Lính! Lính! Thanh niên miền Nam không thoát khỏi. 

Ngày ấy, anh em gặp nhau rất chân tình và vui lắm. 
Để rồi sau năm 1975 anh em mỗi người một ngã. 
Nhưng, cái tình văn nghệ nó vẫn còn giữ mãi cho đến 
hôm nay người nào cũng bạc đầu, thế mà anh em vẫn 
còn nhớ cái thuở xa xưa ấy. Cái thời văn chương chữ 
nghĩa đưa chúng tôi gần lại với nhau. Ngày cuối 
cùng tôi gặp anh trong Tổng trại tù binh 8 ở Sông 
Mao, sau tháng tư năm 1975, có cả anh Từ Thế 
Mộng. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chúng tôi 
chỉ biết nhìn nhau. Hôm nay, ở vào cái tuổi thất thập 
này, đọc lại những bài thơ cũ của anh làm một thời 
như để nhớ lại anh và những người bạn, mà theo chữ 
nghĩa của Trần Hoài Thư “lận đận bên trời”.  
 
Ngày ấy khi nhắc lại cũng chỉ là một vòng quay của 
cuộc sống, rồi cũng có ngày nối kết cho một cuộc 
chơi chấm dứt. Chiến tranh và con người. Chúng tôi 
không thoát khỏi cái tầm ngắm của những thế lực tạo 
ra nó. Quê tôi cũng là quê anh. Ngôi trường ngày xưa 
anh đi học bằng đôi chân trần, cũng là nơi  ngày xưa 
tôi ngồi học ( trường PBC ).  Phan Thiết- Đại Nẵm- 
Hàm Liêm tuy xa mà gần. Những dấu chân của một 
thời còn in đậm trên những con đường đất. Ước mơ 
cho một tương lai đã bị bẻ ngoặc bởi cuộc chiến dằng 
dai trên quê hương tôi. Nghiệp thầy giáo của anh rồi 
cũng xếp lại: bụi phấn không còn vương trên tóc 
thầy. Để rồi khoắc trên vai bộ áo lính. Như Từ Thế 
Mộng nói với nhà văn Y Uyên :  Nghe ngươi vào lính 
ta đang lính. Vô tư! Vì  anh, Từ Thế Mộng, Y Uyên 
cũng đã lìa xa: bụi phấn… 
 
Lính! Lính! Thanh niên miền Nam không thoát khỏi. 



          
 

                                                                                                                                                                                                            76                                                       76 
 

Nhưng, đối với bạn bè tôi tiếng ấy  nghe nhẹ tênh 
không vướng bận. Cho nên mặc dù bụi phấn không 
còn vương trên tóc thầy. Thì, nhà thơ Chu Trầm 
Nguyên Minh vẫn trằn trọc, thao thức trong phiên 
gác đêm đầu đời, để nghe: súng kê giấc ngủ mơ hồ/ 
đêm nghe tiếng nhảy ngựa thồ đổi phiên. Hình ảnh và 
âm sắc trong câu thơ  đã kéo tôi về trạng thái thật 
buồn và rất cảm thông vì cùng mang một tâm trạng. 
Khi nhìn chung quanh chỉ thấy: rừng hoang núi phủ 
sắc hồng/ nằm nghe mộ địa có phần yên vui/ thôi tôi 
cảnh trí ngậm ngùi… 
 
Tuổi trẻ chúng tôi đã trải qua  những tháng năm rong 
ruỗi giữa binh đao như con ngựa thồ chở nặng lên 
con dốc cao. Giữa cái chết và sự sống chỉ trong sát 
na. Cho nên mỗi lần về phố gặp nhau như thấy mình 
còn sống, còn có bạn bè. Mà : giữa cõi đời ai khóc ai 
vui.. Nhưng với anh, khi gặp nhau cũng chỉ là vui 
chừng vui mực. Cái bản chất của người thầy trong 
anh vẫn còn chừng mực trong cuộc sống. Không 
buông thả dù biết rằng ngày mai sẽ ra sao/ Ai nào 
biết! 
 
Thế rồi mấy mươi năm qua đi lặng lẽ trong cuộc 
sống, tưởng rằng tôi sẽ không còn đọc thơ anh. Thế 
rồi một ngày nọ, tôi nhận được email của anh khi anh 
về giúp cho Nguyên Minh làm Quán Văn. Anh nói 
với tôi là viết một cái gì đó về Phan Thiết, như viết 
về anh Từ Thế Mộng chẳng hạn. Anh đọc bài viết 
của tôi viết về anh Từ Thế Mộng, anh cảm thông nổi 
khổ của tôi sau ngày " lận đận bên trời ấy". Anh gởi 
emailva2 nói như thế. Thế rồi bài thơ Vỹ Cầm  anh 
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làm gởi qua cho tôi đã gợi lại trong tôi hình ảnh của 
một Chu Trầm Nguyên Minh ngày nào bên cạnh 
những bạn bè tôi. Bài thơ Vỹ Cầm, anh viết cho 
những đứa con anh. Nhưng với tôi, Vỹ Cầm anh  viết 
lên để cho tất cả mọi người trong đó có tôi, có bạn bè 
anh để  nhìn thấy lại quê hương mình.  Khi mà, tiếng 
Vỹ cầm réo rắt vang lên : 
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 
 
Khi đọc đoạn thơ này. Tôi thử hỏi: có ai đã một lần 
về đến quê tôi chưa nhỉ?  Động cát dài mênh mông 
chạy  dọc theo biển trong có mật khu Lê Hồng Phong 
ấy. Bao nhiêu trận đánh xảy ra từ thời Pháp đô hộ. 
Nào Bàu Trắng, Bàu Sen, Mũi Né. Nào Động Thái 
An.... Những dấu chân trần trên cát bỏng của người 
dân quê tôi chạy lánh giặc Tây. Những đám xương 
rồng mọc trên cát nóng bỏng. Những ngọn cỏ long 
nhong bị gió thôi lăn trên những triền cát  như cuộc 
đời của người dân nghèo quê tôi khốn khó. Đó cũng 
là quê anh. Hàm Liêm đâu xa Đại Nẵm phải không? 
Mà tiếng Vỹ Cầm của Tây phương kéo lên có khác gì 
tiếng Đờn Cò của quê nhà đã đánh động lòng tôi qua  
đoạn thơ này. 
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Mà đâu phải chỉ riêng quê tôi, bài thơ Vỹ Cầm trải 
dài trên những nẻo đường đất nước. Trải dài trong 
lòng dân đánh giặc. Nhưng, quê tôi , những địa danh 
nhắc đến, khó lắm, khó đưa con chữ vào thơ, thế mà 
anh đã đưa những con chữ, những địa danh ngay cả 
bây giờ vẫn còn khốn khổ. Ngày xưa khốn khổ hơn 
vì người dân một lòng đánh giặc. Đồn bót Tây dựng 
lên, ngăn cấm người dân. Có những chuyến xe nhà 
binh phủ bạt. Những đầu người ( lính Tây) nhấp nhô. 
Những họng súng chực chờ. Anh đã thấy trên quê 
hương tôi. Để rồi những con chữ thành thơ từ khu 
Tám Giác, Ma Lâm, Sông Mao, Bàu Trúc…còn vang 
đâu đây: 
violon con cầm 
Có những Cây vòng xe quay 
Sông Mao- Bàu Trúc 
Có ánh nắng vàng 
Rừng núi âm u 
Có cả cô đơn 
Có cả sương mù 
Có biết bao nhiêu nỗi lòng 
Đau cùng năm tháng 
Có cuộc đời miên man 
Trong muôn trùng tiếng gọi 
Có cả một thời 
Ta chẵng nhận ra nhau. 
 
Chiến tranh làm nghèo quê tôi từ thôn ổ. Bởi: 
Có cái dốc Nam Anh 
Mỗi sáng ba qua 
Thừa sống thiếu chết 
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Có những chuyến xe ra đi 
Chiều hôm trờ lại 
Có chiếc áo tả tơi 
Ôm không kín cuộc đời 
 
Và, với tôi, anh ngày hôm nay như ngày hôm qua tôi 
gặp, như cái bóng bên đời, một nhân chứng lớn lên từ 
trong cuộc chiến. Thế mà ngày xưa khi bụi phấn 
không còn vương trên mái tóc của anh, khoắc trên 
người một lớp áo khác. Thơ anh vẫn buồn. Cái buồn 
man mác như Trên Cánh Xuân Hồng; Lỡ đã khóc 
giữa trời phúc ước/ Anh thu tay đếm nỗi buồn rơi/ 
Em dấu mặt rơi giòng lệ thảm/ Bình minh nào sẽ thắp 
đêm rơi. 
 
Viết để nhớ một Chu Trầm Nguyên Minh ngày nào./. 
 
* những chữ nghiêng là thơ của CTNM 
 Houston, ngày 4 tháng 2 năm 2014 
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                     LUÂN HOÁN, 
 NHÀ THƠ THẾ HỆ CHIẾN TRANH 
 
 

                     
  
                                 Luân Hoán 
 
 
Luân Hoán, nhà thơ, không phải tôi gọi anh như vậy, 
mà nhiều người khác  cũng gọi anh như vậy. Ngay cả 
bạn bè của anh cũng gọi anh như vậy. Có sai không 
khi gọi Luân Hoán là nhà thơ mà không gọi anh là 
“thi sĩ”.  
 
Tôi không thích gọi anh là thi sĩ. Tôi thích gọi anh là 
nhà thơ. Vì, với Luân Hoán, nhìn lại đoạn đường dài 
sáng tác thơ của anh, trong bài viết của nhà thơ Thái 
Tú Hạp: Những tác phẩm của Luân Hoán trước 1975 
(…Luân Hoán học làm thơ từ năm mười một tuổi.  
Anh đã cho đọc gỉả biết điều này, qua câu hỏi của 
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nhà văn Hồ Trường An (dưới bút hiệu Ðào Huy 
Ðán).  Người dạy anh làm thơ đầu tiên là thân phụ 
anh…) 
 
11 tuổi, tính từ năm sinh 1941 anh đã học làm thơ. 
Nhưng 12 năm sau cộng thêm 11 năm trước đó “cậu 
bé” Lê Ngộ Châu đã trưởng thành. Và, tập thơ đầu 
tiên của anh đã xuất bản năm 1964 ( Về Trời- Văn 
Học). Với bút hiệu Luân Hoán. Từ năm đó, Luân 
Hoán đã đi vào lòng độc giả và bạn bè. Chẳng những 
thế, Luân Hoán đã có một chỗ đứng trong “văn học 
miền Nam” ngay tập thơ  Về Trời thời điểm ấy. Nhà 
thơ Thái Tú Hạp viết về tập thơ Về Trời , xin trích: 
“Với gần 60 bài thơ đủ loại, viết về quê hương và 
thân phận nhược tiểu của một dân tộc giàu chiến 
tranh…” 
 
Và, nhà văn Dương Kiền viết lời bạt cho tập thơ Về 
Trời: “Gia tài quê hương của chúng ta đã bị xâu xé 
gần hết, chúng ta chỉ còn lại một di sản qúi báu : tình 
tự con người. Tình tự con người bất chấp mọi tương 
tranh, chia cắt, vùi dập, thủ đoạn...nó sáng ngời 
trong đêm tối kéo dài từ hai chục năm nay, nó là 
ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn còn biết hướng về 
nhau, những con tim còn biết xôn xao mơ ước. Nó 
làm thành một thế giới trên những thế giới của tham 
vọng và hận thù. 
Anh Luân Hoán, Chính thơ anh đã đưa tôi vào thế 
giới ấy…” 
 
Về Trời, phát hành năm 1964 và những năm sau, anh 
tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm khác trước 1975 và 
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sau này ra Hải ngoại, trên dưới gần hai mươi tập thơ. 
Với số lượng thơ đã phát hành, anh đã có một chỗ 
đứng rất trân trọng trong Văn Học Việt Nam.  
 
Cho nên, với chủ  trương của tạp chí Thư Quán Bản 
Thảo, chuyên làm những số chủ đề về những cây bút 
đã thành danh trên “văn đàn” miền Nam trước đây. 
Anh Trần Hoài Thư gọi điện cho tôi  làm chủ đề về 
nhà thơ Luân Hoán. Như bao lần đề nghị của anh. 
Luân Hoán, một nhà thơ sinh ra và lớn lên trong bối 
cảnh cuộc chiến Việt Nam khốc liệt nhất.  
 
Viết về Luân Hoán, đã có quá nhiều người viết về 
anh.  Chỉ cần gõ trên bàn phiếm hai chữ Luân Hoán, 
nhấp chuột một cái nhẹ thôi, là ta đọc được nhiều bài 
viết về anh qua nhiều cây bút một thời nỗi tiếng trong 
nước trước năm 1975. Chỉ có một vài người mới viết 
sau này khi anh ra định cư ở nước ngoài. Nhưng là 
những bài viết rất có giá trị, nếu ai cần đọc để hiểu và 
để nghiên cứu viết  về thơ Luân Hoán.   
 
Tại sao tôi viết Luân Hoán lớn lên trong bối cảnh 
chiến tranh khốc liệt nhất. Có đúng như thế không? 
Nhìn năm sinh của anh 1941, lớn hơn tôi một tuổi. 
Thử nhìn lại lịch sử cận đại một chút, vào  những 
năm này Nhật nhảy vào Đông Dương gỉải giới Pháp 
(chiến tranh thế giới thứ II). 1945 chấm dứt Thế 
chiến thứ II. Một năm sau, Pháp quay trở lại VN lần 
thứ hai với khí tài của Mỹ. Chín năm kháng chiến ( 
giữa Pháp và Việt Minh) cho đến năm 1954 hiệp định 
Genève ký kết, đất nước chia đôi. Trong tiểu sử của 
anh, năm 1946, năm tôi lên năm. Chẳng thể là một 
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tình cờ, ba tôi cõng tôi đến đây. Cuộc chiến Việt 
Pháp là gốc rễ cho một nhánh ấu thơ tôi bén lên 
vuông đất rừng Tiên Phước. 
 
Đất nước qua phân ( 1954). Quân Pháp rút về nước. 
Hai năm sau “tổng tuyển cử” . Người dân chờ đợi mù 
tâm. Những năm đầu, miền Nam có chút “ánh nắng 
hòa bình”. Nhưng mầm mống chiến tranh bắt đầu âm 
ỉ từ những tiếng súng lẻ tẻ nơi thôn ổ, nhất là ở miền 
Trung chúng tôi. Từ những tiếng súng lẻ tẻ đó, tháng 
12-1960 hình thành “mặt trận giải phóng miền Nam”. 
Và, cũng từ những tiếng súng lẻ tẻ đó, chúng  tôi bắt 
đầu lên đường nhập ngũ. Người đi trước kẻ đi sau. 
Cái  không khí ảm đạm chiến tranh bao trùm. Nhà 
thơ Thái Tú Hạp viết trong tập thơ đầu của anh, tập 
Về Trời: “…và thân phận nhược tiểu của một dân 
tộc giàu chiến tranh…” Ngẫm cụm từ “ giàu chiến 
tranh” của nhà thơ Thái Tú Hạp viết về anh, tôi thấy 
hay và đúng quá. Luân Hoán lớn lên từ một mảnh đất 
giàu chiến tranh ; Và, cũng từ mảnh đất này, quê 
hương anh ngập tràn khói súng. Từ đó, trong thơ của 
anh, ngoài tình yêu ra, hình bóng quê hương trong 
thơ anh lúc nào cũng “mãnh liệt” trong tâm tức của 
anh: 
Bạn ở đâu ? đang làm gì ? Sao ngần ngại ? 
Sự xa lạ chẳng phải là khoảng cách 
nếu bạn đã hoặc đang thở hít cùng hơi đá núi 
đi loanh quanh qua những gốc chà là 
và gói trong lòng những mùi hương dủ dẻ. 
 
Xin hãy nói về quê hương mình cho nhiều người biết 
cho nhiều người cùng được thưởng ngoạn 
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để xứ sở thân yêu ấy càng khởi sắc 
càng giàu thêm tình người. 
Bởi vì, quê hương anh “giàu chiến tranh” quá. Từ khi 
tiếng súng của Thực dân Pháp đã nổ phát súng đầu 
tiên để mở màng cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam trên cửa biển Đà Nẳng vào năm 1858. Đà Nẳng 
quê anh, cho mãi tới năm 1963 ( ?) lại cũng gót giầy 
đinh của “ngoại nhân” những toán lính TQLC/Mỹ lại 
một lần nữa đổ bộ vào cửa biển này ( Đà Nẳng) dưới 
chiêu bài bảo vệ Miền Nam Tự Do. Nhưng dưới hình 
thức nào, chiêu bài nào thì cuộc chiến Việt Nam sau 
năm 1954 càng ngày càng khốc liệt, nhất là ở quê anh 
nói riêng, và miền Trung nói chung. Cuộc chiến 
mang tính chính trị ( Quốc Cộng) giữa hai miền Nam 
và Bắc. Và, đám thanh niên cùng một thế hệ với anh, 
cùng một năm sinh với anh, phải lên đường nhập ngũ. 
Cho nên, với một nhà thơ như anh nỗi ray rứt về quê 
hương, thân phận con người trong cuộc chiến, trong 
tình yêu “thơ” anh đã đánh thức lòng người.  
 
Anh lớn lên trong cuộc chiến. Chúng tôi cũng lớn lên 
trong cuộc chiến. Thế hệ chiến tranh mà nhà văn 
Trần Hoài Thư thường nói với chúng tôi mỗi lần gặp 
nhau, không phải ngày hôm nay mà là những ngày xa 
xưa của 36 năm về trước ( 1975) khi chúng tôi còn 
khoắc trên người bộ quân phục . Chiến tranh, đối với 
những người cầm bút đã viết nhiều. Nhiều lắm, như  
Y Uyên, Trần Hoài Thư, Huỳnh Hữu Võ. Mỗi người 
viết thật khi nhìn cuộc chiến dưới con mắt của người 
cầm bút tự do. Chiến tranh Việt Nam mà Nguyễn Bắc 
Sơn đã viết trong bài : Chiến Tranh Việt Nam và 
Tôi:… “ Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước/Vì 

để xứ sở thân yêu ấy càng khởi sắc 
càng giàu thêm tình người. 
Bởi vì, quê hương anh “giàu chiến tranh” quá. Từ khi 
tiếng súng của Thực dân Pháp đã nổ phát súng đầu 
tiên để mở màng cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam trên cửa biển Đà Nẳng vào năm 1858. Đà Nẳng 
quê anh, cho mãi tới năm 1963 ( ?) lại cũng gót giầy 
đinh của “ngoại nhân” những toán lính TQLC/Mỹ lại 
một lần nữa đổ bộ vào cửa biển này ( Đà Nẳng) dưới 
chiêu bài bảo vệ Miền Nam Tự Do. Nhưng dưới hình 
thức nào, chiêu bài nào thì cuộc chiến Việt Nam sau 
năm 1954 càng ngày càng khốc liệt, nhất là ở quê anh 
nói riêng, và miền Trung nói chung. Cuộc chiến 
mang tính chính trị ( Quốc Cộng) giữa hai miền Nam 
và Bắc. Và, đám thanh niên cùng một thế hệ với anh, 
cùng một năm sinh với anh, phải lên đường nhập ngũ. 
Cho nên, với một nhà thơ như anh nỗi ray rứt về quê 
hương, thân phận con người trong cuộc chiến, trong 
tình yêu “thơ” anh đã đánh thức lòng người.  
 
Anh lớn lên trong cuộc chiến. Chúng tôi cũng lớn lên 
trong cuộc chiến. Thế hệ chiến tranh mà nhà văn 
Trần Hoài Thư thường nói với chúng tôi mỗi lần gặp 
nhau, không phải ngày hôm nay mà là những ngày xa 
xưa của 36 năm về trước ( 1975) khi chúng tôi còn 
khoắc trên người bộ quân phục . Chiến tranh, đối với 
những người cầm bút đã viết nhiều. Nhiều lắm, như  
Y Uyên, Trần Hoài Thư, Huỳnh Hữu Võ. Mỗi người 
viết thật khi nhìn cuộc chiến dưới con mắt của người 
cầm bút tự do. Chiến tranh Việt Nam mà Nguyễn Bắc 
Sơn đã viết trong bài : Chiến Tranh Việt Nam và 
Tôi:… “ Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước/Vì 



          
 

                                                                                                                                                                                                            85                                                       85 
 

căn phần ngươi xui khiến đó thôi/Chiến tranh này 
cũng chỉ một trò chơi/Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ 
trí…”. Còn anh, nhà thơ Luân Hoán, trên quê anh là 
một “ chứng tích” với bao thế lực  từ bên ngoài đã ồ 
ạt đổ bộ  vào đây. Với anh, chiến tranh chỉ cần vỏn 
vẹn vài câu thơ thôi, cũng đủ để ta suy ngẫm. Xin 
trích: 
“ một con gà trống đỏ 
một con gà trống đen 
cùng nhìn về phương đó 
khát vọng và bản năng 
cả hai cùng hăm hở 
đá nhau không nói năng” 

( Chiến tranh) 

Quê hương của anh, của chúng ta cũng vì hai con gà 
trống “đen đỏ” này đã tạo nên một cuộc chiến khốc 
liệt; Mà đã là chiến tranh thì xóm làng ( đìu hiu), con 
người ( tan tác, chết chốc). Trong bài thơ Tiên 
Phước, một nhánh ấu thơ của anh, Luân Hoán đã viết 
về một mảnh đất quê khi nhỏ anh chạy giặc: 

Bạn hãy kể cho tôi một chút gì về Tiên Hội ! 
Bạn hãy nhắc cho tôi một vài hình ảnh Tiên Châu ! 
Những xã, những thôn của Tiên Phước một thời. 
Đã bốn mươi chín năm xuống núi, 
chưa một lần thăm lại 
tôi nhớ 
tôi thèm biết bao nhiêu. 
Những đọt khói, những rẻo gió...ngào ngạt xanh một 
góc đời. 
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Bạn ở đâu ? đang làm gì ? Sao ngần ngại ? 
Sự xa lạ chẳng phải là khoảng cách 
nếu bạn đã hoặc đang thở hít cùng hơi đá núi 
đi loanh quanh qua những gốc chà là 
và gói trong lòng những mùi hương dủ dẻ. 
 
Xin hãy nói về quê hương mình cho nhiều người biết 
cho nhiều người cùng được thưởng ngoạn 
để xứ sở thân yêu ấy càng khởi sắc 
càng giàu thêm tình người. 
Vâng, qua bài thơ này, tôi được biết vào năm 1946, 
năm nhà thơ lên năm, chạy giặc về vùng rừng Tiên 
Phước.  
 
Có phải chỉ mới một năm, sau khi Thế Chiến thứ II 
chấm dứt. Tưởng rằng yên ổn, nào ngờ lại chạy giặc. 
Mà giặc nào đây. Ồ, lại là giặc Pháp, với tiếng súng 
nổ đầu tiên vào năm 1858 ấy. 9 năm kháng chiến sau 
khi Pháp trở lại lần thứ hai, anh theo gia đình về Tiên 
Phước. Còn tôi được mẹ bỏ vào một đầu thúng gánh 
chạy về một làng quê Phú Hội vào năm tôi 4 tuổi, để 
tránh giặc Tây. Làng quê ấy tôi còn nhớ trong tâm trí 
của tôi, nhưng tôi không thể nào làm thơ như anh 
được. Đọc bài thơ của anh về Tiên Phước, tôi cũng 
nhớ làng quê Phú Hội một thời cứu mang gia đình tôi 
chạy giặc ( dù địa danh có khác nhau). 
 
Với Luân Hoán, anh viết nhiều thể loại. Chiến tranh. 
Thân phận con người. Tình yêu. Quê hương. 
…Nhưng trong chiến tranh, chính anh là người tham 
dự trực tiếp ( giai đoạn khốc liệt nhất). Nhưng, hình 
như anh cũng như tất cả những người cầm bút miền 
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Nam trước đây, hay những người bạn của tôi chẳng 
mang trong lòng chút hận thú nào. Chỉ buồn thôi cho 
thân phận.  
 
Cũng như những người bạn của anh một thời. Đọc 
tiểu sử, nhập ngũ 1966 ( khóa 24 TĐ), ra trường cuối 
năm. Những câu thơ “ dí dõm, tưng tửng” nhưng rất 
dễ thương và rất thật khi : Một Ngày Trước Khi 
Trình Diện: 
bỏ lệnh gọi trong túi quần 
tôi đi qua từng đường phố 
không biết phải làm gì 
tôi trở về rửa mặt 
quyết định ngủ một ngày 
thản nhiên không mơ mộng 

Rồi những ngày ở Thủ Đức, anh vẫn “dí dõm, tưng 
tửng” qua những câu thơ đi vào lòng những ai xuất 
thân từ Quân trường này: và rồi màn hít đất tập thể 
/bài học vỡ lòng, dằn mặt /tôi thèm đái /nín đã 
lâu/nghe tức/ cuối cùng rồi cũng xong/vất mình 
xuống ổ quân trang vừa tha về/nghĩ về em/ngủ 
thiếp/gía trái pháo kích rơi đúng chỗ nằm/đời đã đỡ 
ngang dọc. 
Nhưng đến năm 1968 anh loại khỏi cuộc chơi từ 
chiến trường Quảng Ngãi, để lại chiến trường một 
bàn chân trái. Tôi nhớ cũng vào năm 1968 này, người 
bạn tôi, nhà văn Trần Hoài Thư, cùng khóa với anh, 
cũng bị thương nơi cây xăng Ông Tề trên đường Gia 
Long, cửa ngõ vào thành phố Quy Nhơn. Cũng may, 
viên đạn của “người anh em bên kia” bắn chưa chính 
xác, chứ  vào ngay tim thì THT đã loại ra khỏi cuộc 
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chơi ( chữ của Nguyễn Bắc Sơn) có thể đã đi về 
“Trung Nghĩa Đài” nơi mà chúng tôi đã một lần quỳ 
xuống nơi quân trường ấy.  
 
Luân Hoán, đại diện cho những anh em chúng tôi, 
cũng như Trần Hoài Thư ở vào cái tuổi không sao 
tránh khỏi cuộc chiến này, nếu không có hai còn gà  “ 
đen và đỏ” tranh dành một miếng mồi nhỏ bé trên 
quê hương chúng tôi, thì anh đâu có để lại chiến 
trường một phần xác thịt của Cha Mẹ anh tạo nên 
hình hài một Luân Hoán, phải không? Nếu không có 
những thế lực “xanh đỏ” ấy, thì chắc chắn chúng tôi 
lớn lên trong cái không khí thanh bình ở một vùng 
quê nào đó. Như: buổi sáng đi vào núi / gặp được 
một con chim / lặng lẽ nhìn chim hót / lòng vô cùng 
bình yên 
 
Nhưng đâu phải vậy. Anh đang tham dự vào cuộc 
chơi thì anh phải nhìn thấy cái thực trong cuộc chơi 
đó, do hai thế lực “ con gà trống đỏ, con gà trống 
đen” gây nên.  
 
Và, hơn ai hết, anh lại là người cầm bút, với cái nhìn 
thực như bao người trẻ tuổi khác trực tiếp tham dự 
vào cuộc chiến ( không chạy chọt để về một nơi an 
toàn) thì chắc chắn những câu thơ hay những câu văn 
của người lính cầm bút viết lên sự thật không có 
nghĩa là “phản chiến”. Hình như cũng có người cho 
anh là thế, cũng như có người cho Trần Hoài Thư là 
thế. Với tôi, cũng tham dự vào cuộc chiến này 10 
năm thì lại cho là “không”. Với cuộc chiến mà chúng 
tôi trực tiếp tham dự vào. Mù tâm. Trong bài: Trái 
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Tim Hành Quân. Đọc để thấy tuổi trẻ của chúng tôi 
ngoài chiến trường. Xin trích: 
…. 
“anh bây giờ là tên lính mù 
chỉ huy một trung đội điếc 
với chiếc còi trên môi 
và hàng trăm câu chửi tục 
anh ném vào lính của anh 
niềm âu lo thương mến 
biết chúng đã nghe được gì 
ôi một trung đội điếc 
lựu đạn nổ chẳng bằng tiếng gà gáy 
lựu đạn nổ chẳng bằng dạ dày cháy lời thèm khát 
chúng tiến 
chúng tiến đến mục tiêu 
anh dũng 
chẳng phải một người bỏ mạng 
cả bọn anh rồi sẽ hy sinh 
ôi mục tiêu 
mày là cái gì hỡi ? 
có phải là miếng ăn 
có phải là lá cờ tự do nào treo đó ? 
anh đã biết nó là gì 
em hỡi em, làm sao anh nói 
anh chỉ là tên lính mù 
chỉ huy một trung đội điếc 
dù còn đủ tâm hồn 
anh cũng sẽ đốt nhà 
cũng sẽ bắn trâu bò, bắn gà vịt 
không hổ ngươi 
như lính của anh 
phải sống 
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phải ăn 
phải tàn bạo nữa 
đó là điều cần trong cuộc hành quân” 

Hay: 

bôi mặt vẽ mày mời các người xem 
tôi văng tục luôn như thằng mất dạy 
đã thế thì đừng cố gắng ngạc nhiên 
khi mày không hơn gì tao mấy tí 
lính tráng bây giờ như chiếc đinh đen 
đóng chặt đời vào động cơ và nổ 
bắn giết bình thường như bài tiết như ăn 
vậy hỏi làm chi lương tâm bổn phận 
bôi mặt vẽ mày đi đứng vô tri 
đó chính là tôi 
tôi là người lính trận 

( Giới Thiệu) 

Không hẳn chỉ có anh không đâu. Còn nhà thơ 
Huỳnh Hữu Võ , người lính trực tiếp ngoài chiến 
trường, đã viết: tôi vào quê hương mang theo quà 
tặng/ carbin, Thompson, garand, tiểu liên/dành phát 
cho nhau mỗi thằng mỗi đứa/ dành phát cho nhau 
mỗi đứa một thằng. Và Huỳnh Hữu Võ còn viết Dưới 
Chân Đồi Xích Thố những dòng thơ: Anh phải ngủ 
thật nhiều ban ngày/để đêm từng đêm ngồi ôm súng 
gác/anh phải cười nơi đây thật to/để khỏi nghe tiếng 
súng/anh phải văng tục nơi đây cho đã/vì thiếu bóng 
đàn bà suốt tháng/anh phải thủ dâm. 

Đấy, những người lính vừa cầm bút ở vào cái tuổi “ 
Thế Hệ Chiến Tranh” nghĩ gì khi chiến tranh càng 
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ngày càng khốc liệt trên quê hương mình. Người nuôi 
chiến tranh thì cho là phản chiến. Còn chúng tôi, 
những người trực tiếp ngoài mặt trận, thì:  hòa bình 
ơi, sao lâu quá vậy! 

Qua ngần ấy năm, từ năm 1964 ( tập thơ đầu tay 
được phát hành) cho mãi đến tận hôm nay 2011. Với 
Luân Hoán, tôi vẫn nghĩ anh là một nhà thơ “đích 
thực” nặng tình với quê hương đất nước. Không phải 
trên mảnh đất miền Trung đầy bom đạn mà anh “ 
khắc khoải” nhớ quê. Ngoài ra, những nơi khác anh 
đã một lần đến đều là những “ray rức” trong anh qua 
những bài thơ anh đã làm với những con chữ rất 
“giản dị” không mang tính “phủ thủy chữ nghĩa” 
trong thơ ( chữ của Trần Hoài thư ). Gây cho người 
đọc một cảm nhận thích thú qua thơ của Luân Hoán. 

Viết về Luân Hoán, như đã nói có nhiều người viết . 
Nhưng với anh, ( một người cùng thế hệ chiến tranh 
với tôi)  viết và nghĩ về anh, một người dù chưa lần 
gặp mặt. Dù anh đã gởi tặng tôi vài tập thơ anh đã 
xuất bản. 

Viết về anh, với vài đoạn thơ ngắn được trích ra từ 
trang nhà của anh, chưa hẳn là đủ với một chiều dài 
làm thơ của anh. Nhưng, ít ra, tôi nghĩ, phải viết một 
cái gì đó về anh trên một tập chí văn học, chứ không 
phải trên mạng, như lời đề nghị của Trần Hoài Thư. 

Vâng, Luân Hoán, đã gần nửa thế kỷ qua,  thơ anh 
vẫn hiện diện. 
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Viết về Luân Hoán, như đã nói có nhiều người viết . 
Nhưng với anh, ( một người cùng thế hệ chiến tranh 
với tôi)  viết và nghĩ về anh, một người dù chưa lần 
gặp mặt. Dù anh đã gởi tặng tôi vài tập thơ anh đã 
xuất bản. 

Viết về anh, với vài đoạn thơ ngắn được trích ra từ 
trang nhà của anh, chưa hẳn là đủ với một chiều dài 
làm thơ của anh. Nhưng, ít ra, tôi nghĩ, phải viết một 
cái gì đó về anh trên một tập chí văn học, chứ không 
phải trên mạng, như lời đề nghị của Trần Hoài Thư. 

Vâng, Luân Hoán, đã gần nửa thế kỷ qua,  thơ anh 
vẫn hiện diện. 
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                  TỪ THẾ MỘNG, 
   VỚI DÁNG MẸ TRĂM CHIỀU 
 

                
 
                          Từ Thế Mộng 
 
              
 
“ Thưa má, từ má lòng bàn tay dìu dắt, con đâu còn 
sợ ai. cái xấu nảy mầm. Tâm hồn con nảy toàn cây 
trái cấm.”. 
 
Câu văn ngắn ở trên anh viết trong một tùy bút mang 
 tựa đề mà tôi chọn để viết về anh: Dáng Mẹ Trăm 
Chiều. Từ lâu, nhiều bạn bè khi nói đến anh là nghĩ: 
Anh chỉ làm thơ. Không, với tôi, chẳng những anh 
làm thơ mà còn viết văn ( tùy bút ) nữa.  Những bài 
tùy bút anh viết thường rất ngắn, với những câu cũng 
vậy, ngắn , không dài lê thê. Với anh, chỗ nào phết ra 
phết, chỗ nào chấm ra chấm, đắn đo từng con chữ, 

 

                  TỪ THẾ MỘNG, 
   VỚI DÁNG MẸ TRĂM CHIỀU 
 

                
 
                          Từ Thế Mộng 
 
              
 
“ Thưa má, từ má lòng bàn tay dìu dắt, con đâu còn 
sợ ai. cái xấu nảy mầm. Tâm hồn con nảy toàn cây 
trái cấm.”. 
 
Câu văn ngắn ở trên anh viết trong một tùy bút mang 
 tựa đề mà tôi chọn để viết về anh: Dáng Mẹ Trăm 
Chiều. Từ lâu, nhiều bạn bè khi nói đến anh là nghĩ: 
Anh chỉ làm thơ. Không, với tôi, chẳng những anh 
làm thơ mà còn viết văn ( tùy bút ) nữa.  Những bài 
tùy bút anh viết thường rất ngắn, với những câu cũng 
vậy, ngắn , không dài lê thê. Với anh, chỗ nào phết ra 
phết, chỗ nào chấm ra chấm, đắn đo từng con chữ, 



          
 

                                                                                                                                                                                                            93                                                       93 
 

từng câu văn rất chừng mực. Không thừa không 
thiếu. Bài văn vẫn xúc tích, đập vào tâm thức của 
người đọc. Có lẽ cũng từ một câu văn ngắn ở trên, 
trong bài Dáng Mẹ Trăm Chiều mà trong suốt cuộc 
đời " cái vòng danh lợi cong cong ấy "  anh sống rất 
chững chạc, tin tưởng. Lúc nào cũng nhìn thẳng với 
những bước đi vững chắc trên đường đời, cho dù có 
lắm nhiều chông gai: Cái xấu nảy mầm chung quanh 
anh, nhưng tâm hồn  anh nảy toàn cây trái cấm. 
 
Những tùy bút anh viết gởi cho tôi năm nào còn giữ 
đó. Gần mười năm rồi thì phải. Như một kỷ niệm khó 
quên. Những trang giấy pelure anh viết từ màu trắng 
nay chuyển sang màu ngà . Trắng hay ngà đối với tôi 
không thành vấn đề, mà , từ trong những trang giấy 
đó của anh, tôi có nhiều kỷ niệm. Nhiều lắm, như 
những đêm anh đội mưa qua  ngôi nhà vợ chồng tôi 
thuê mướn , sau khi tôi ra khỏi trại cải tạo trở về. Từ 
nơi hành lang của ngôi nhà thuê đó, là chỗ ở của gia 
đình tôi. Ngày nắng chói chang. Đêm mưa lạnh cóng. 
Đời còn có chỗ nào buồn hơn chỗ chúng tôi ở? Anh 
đến mỗi đêm không như những bạn bè nghe tin tôi 
được về đến thăm, mà, anh đến với chúng tôi trong 
tình của người anh. Có anh an ủi phần nào. Trong 
ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngọn đèn đường vàng 
kệch ở đầu ngõ, không đủ soi sáng gương mặt của 
mỗi người trong  khoảng rất ngắn và hẹp của hành 
lang, anh ngồi đó với tôi hằng đêm ít nói, thỉnh 
thoảng nâng  ly trà nhỏ hớp từng ngụm trà nóng mà 
vợ tôi lục đục nấu từ sau cái chái nhà của người cho 
thuê, tối om đầy bồ hóng, chỉ được sáng lên bằng 
những que củi đốt . Đêm vẫn dày đặc bên ngoài với 
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tiếng muỗi vo ve. Thế mà tôi với anh cũng chẳng 
buồn đuổi đám muỗi đói đó đi. Đời thật buồn. Còn gì 
buồn hơn khi tôi đã hoàn toàn trắng tay, và anh cũng 
thế.  Cái nghèo, cái đói lại trở về với chúng tôi khi 
vầng trăng chênh chếch trên đầu gần bốn mươi tuổi. 
Anh hơn tôi nhiều, có lẽ lúc đó cũng gần năm mươi ? 
Không còn gì để mơ, để mộng, mà phải đi ngay vào 
thực tế thì hơn. Mà đi như thế nào đây mới gọi là 
thực tế ? Nơi hành lang của ngôi nhà trọ vào những 
đêm năm nào đó vẫn còn nhớ như in mà tôi vẫn cất 
giữ trong trung khu não bộ, mỗi lần nghĩ tới anh là 
đem ra để nhớ. Nhớ về anh. Nhớ về một dòng sông 
Mường Mán nơi quê nhà Phan Thiết. Cái nhớ nó ray 
rứt làm sao. Khó nói lắm! 
 
Tại sao phải ngồi nơi đó anh Mộng nhỉ ? Ngồi để mà 
nhớ lại. Ngồi để mà vọng tưởng trong cõi nhân sinh 
biết rằng có đó rồi mất đó, thế mà vẫn " vọng ", vẫn " 
tưởng " . Lạ thật, con người vẫn không sao thoát ra 
khỏi cái định luật "  vô thường " này. 
 
Bây giờ ngồi nghĩ lại, muốn viết một cái gì đó về 
anh, chẳng lẽ chỉ có vài ba tùy bút mà anh đã gởi cho 
tôi trên những trang giấy pelure mỏng, đem ra làm tài 
liệu để viết. Có thiếu sót không ? Còn thơ của anh thì 
đâu mất hết rồi. Mất từ ngày hôm đó. Mất từ hôm đi 
trình diện theo lời gọi của chánh quyền. Mất từ nổi sợ 
hãi đem ra đốt trong cái thùng bằng sắt, như sợ ai 
thấy. Với những tập bản thảo anh viết tay có, đánh 
máy có. Tùy bút và thơ nhiều vô kể, và ngay cả tập 
thơ đầu tay làm chung với những người bạn khác của 
anh nữa : Tiếng Thơ Miền Trung phát hành năm 
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1954. Nơi quê nhà của anh thuở còn nghèo xơ xác. 
Tập thơ đó là tập thơ đầu đời  khi anh bắt đầu làm 
thơ. Anh gởi cho tôi, nói cho có vẻ một chút, anh gởi 
từ bên kia đường ( nhà anh ) sang bên nay đường cho 
tôi ( nhà tôi ). Con đường anh mang chữ Mộng trong 
cuộc đời anh cũng như trong bút hiệu của anh mãi 
sau này. Sau khi anh thay đổi nhiều lần bút hiệu 
khác, để rồi mộng với thực lẫn lộn với nhau, khi thì 
thấy anh là "  mộng " khi đọc những bài thơ anh mới 
viết. Khi thấy anh  " thực " khi anh không còn là 
mộng của  người làm thơ. Nhưng rồi, từ cái không ( 
không có những bài thơ của anh ) sẽ có cái có, có lẽ 
cũng nhờ đến một trợ duyên mà tôi có thêm được 
những bài thơ của anh do người bạn gởi tới, mang từ 
trong nước ra. Một duyên lành. 
                 
                                       oOo 
 
Những bài thơ của anh tôi có hôm nay, dù chỉ vài ba 
bài, cũng đủ cho tôi viết  về anh, về những bạn bè mà 
tôi đã quen trong suốt chiều dài cuộc chiến. Không 
viết về anh, không được, buồn lắm. Anh còn nhớ 
không, từ một góc phố buồn thiu của năm nào, khi 
cuộc chiến trở nên khốc liệt vào giữa thập niên 60. 
Những người bạn trở về từ một chiến trường nào đó, 
danh chẳng có, lợi cũng không, trở về căn nhà trong 
Khu Sáu ở Qui Nhơn để " dăm ba " đứa ngồi buồn 
hút thuốc, nhìn vầng trăng chênh chếch phía núi 
Gềnh Ráng xa, nhuốm chút lạnh của sương đêm 
trong ngôi nhà thuê chẳng có chút tiện nghi nào mà 
nhìn đứa nào cũng mang mang nỗi buồn. Ngôi nhà đó 
đã có lần anh đến lăn xả trên tấm ra cáu bẩn để ngủ. 

1954. Nơi quê nhà của anh thuở còn nghèo xơ xác. 
Tập thơ đó là tập thơ đầu đời  khi anh bắt đầu làm 
thơ. Anh gởi cho tôi, nói cho có vẻ một chút, anh gởi 
từ bên kia đường ( nhà anh ) sang bên nay đường cho 
tôi ( nhà tôi ). Con đường anh mang chữ Mộng trong 
cuộc đời anh cũng như trong bút hiệu của anh mãi 
sau này. Sau khi anh thay đổi nhiều lần bút hiệu 
khác, để rồi mộng với thực lẫn lộn với nhau, khi thì 
thấy anh là "  mộng " khi đọc những bài thơ anh mới 
viết. Khi thấy anh  " thực " khi anh không còn là 
mộng của  người làm thơ. Nhưng rồi, từ cái không ( 
không có những bài thơ của anh ) sẽ có cái có, có lẽ 
cũng nhờ đến một trợ duyên mà tôi có thêm được 
những bài thơ của anh do người bạn gởi tới, mang từ 
trong nước ra. Một duyên lành. 
                 
                                       oOo 
 
Những bài thơ của anh tôi có hôm nay, dù chỉ vài ba 
bài, cũng đủ cho tôi viết  về anh, về những bạn bè mà 
tôi đã quen trong suốt chiều dài cuộc chiến. Không 
viết về anh, không được, buồn lắm. Anh còn nhớ 
không, từ một góc phố buồn thiu của năm nào, khi 
cuộc chiến trở nên khốc liệt vào giữa thập niên 60. 
Những người bạn trở về từ một chiến trường nào đó, 
danh chẳng có, lợi cũng không, trở về căn nhà trong 
Khu Sáu ở Qui Nhơn để " dăm ba " đứa ngồi buồn 
hút thuốc, nhìn vầng trăng chênh chếch phía núi 
Gềnh Ráng xa, nhuốm chút lạnh của sương đêm 
trong ngôi nhà thuê chẳng có chút tiện nghi nào mà 
nhìn đứa nào cũng mang mang nỗi buồn. Ngôi nhà đó 
đã có lần anh đến lăn xả trên tấm ra cáu bẩn để ngủ. 



          
 

                                                                                                                                                                                                            96                                                       96 
 

Rồi sau này, nơi đây, cũng có Trần Hoài Thư cùng 
một Sư đoàn với anh trở về. Rồi nơi đây, cũng có 
Phạm Cao Hoàng, cũng có Lê Văn Trung, cũng có Lê 
Văn Ngăn, Mường Mán lại đến. Cũng có cô em H.D 
một thời Sư Phạm Qui Nhơn cũng đến trong tình thân 
anh em quý mến tôi. Dù những anh em sau này 
không phải là những người lính như chúng tôi ( tôi, 
anh và THT), nhưng đã cảm thông với nhau trên tình 
của người cầm bút. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là 
những anh em lao công đào binh, cũng lăn xả vào 
ngôi nhà này để ở hết ngày này tháng nọ chờ lịnh ra 
phục dịch chiến trường. Lúc này tôi không thấy " 
Mộng " của anh đâu cả, mà chỉ thấy " dăm ba đứa" 
mới thấm được cái " Thật " của đời lính chiến. 
 
Ngôi nhà từ nơi góc phố buồn thiu đó, ở Quy Nhơn 
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của anh mà người bạn vừa gởi đến, với những tùy bút 
anh gởi cho tôi gần mười năm nay, đủ cho đêm nay 
tôi không ngủ được. Trời vẫn còn khuya. Đồng hồ 
báo thức trên bàn viết chỉ ba giờ sáng. Phải chi nhà 
có  căn gác gỗ, ngồi trên đó trong cái im ắng của đêm 
về nhìn sao trời lấp lánh trong đêm, viết về anh để 
chờ sáng thì thú vị biết chừng nào. Nhưng bên này ít 
có ai ngồi ngắm sao trời trong đêm khuya như ở quê 
mình. Bởi vì nơi đây cuộc sống quá tất bật . Phải 
chạy đua với thời gian. Không như tôi với anh ở quê 
nhà dạo nào, ánh điện lờ mờ, vàng ố trên lối đi, thì 
bầu trời về đêm ở xóm Tỉnh Cũ mình đẹp biết mấy. 
Trải chiếu ra sân nằm nhìn sao đêm, rồi đếm, một 
ông sao, hai ông sao...hay để hồn anh dìu theo tiếng 
sáo mà anh trân quý " ta đưa ống sáo nâng ngang 
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mày. Chào tuốt người thương và kẻ ghét " để rồi cứ 
thế để tâm hồn thanh thoát, thì tuyệt . Tôi cứ để hồn 
miên man nghĩ về nơi chốn xưa có dòng sông Mường 
Mán chia thành phố làm hai. Có Đại Nẵm. Có Phú 
Hội.  
 
Nhưng  ngoài đường đang có tiếng xe chạy của 
những người đi làm sớm. Ba giờ sáng bên này không 
nghe tiếng gà gáy. Giờ này quê nhà gà đã gáy rồi 
phải không? Và anh đã thức dậy rồi cũng phải. Thức 
dậy để lo cho cái quán bên đường trước hiên nhà. Lo 
cho cái bếp than hồng nướng những cái bánh tráng 
vàng ối bỏ vào bao để giữ cho giòn. Lo cho trái ổi, 
miếng xoài và chai rượu đế bán cho ông đi qua bà đi 
lại, độ nhật qua ngày.  Ngôi quán nhỏ đó cũng không 
thiếu vắng tiếng cười, tiếng nói của bạn bè khi xưa, 
chiều buồn buồn, đạp xe lên ngồi trước hiên quán 
cùng  anh nhâm nhi vài cốc rượu để quên đời. Nghèo 
không có tiền để mở rộng quán như người ta thì thôi, 
dăm ba trái ổi miếng xoài bán sống qua ngày cũng 
được vậy.  
 
Lúc này anh phải đẩy cái  " thực " đi xa, để mỗi 
người tìm cái về cái " mộng " trong cõi đời phù 
phiếm.  Thế nhưng, với bài thơ: " Như Hai Giọt Nước 
", anh viết cho đứa con gái đầu lòng tôi thấy " mộng " 
đã đi . Trong thơ chỉ thấy toàn là " thực " đến với 
anh. Mà tôi đã nghe được nỗi xót xa của đời người : 
  
 Rồi con lớn đến kỳ phải lớn 
như hoa xinh con đến tuổi đương thì 
nhà mình nghèo đành khơi cao ngọn bấc 
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ngọn đèn khuya lay lắt bóng con khuya 
 
Bốn câu thơ anh làm ở trên hoàn toàn là " Thực ". Tôi 
hiểu, không là " Mộng " chút nào cả. Vì lúc đó, thời 
mà ai ai cũng phải đứng sắp hàng để mua " nhu yếu 
phẩm ", trong đó có dầu hỏa. Chỉ tiêu mỗi nhà một 
lít, có đủ không cho những đứa trẻ thơ ngồi học ? 
Thế mà anh vẫn cố gắng " khơi cao ngọn bấc " để 
nhìn con ngồi học " lay lắt bóng con khuya ".  Lúc 
đó, tôi không có ở trong nhà , ngôi nhà cùng chung 
một khuông đất với anh. Tôi đang vác tre, vác nứa, 
vác luôn cả những tấm PSP tháo gỡ ở phi trường 
quân sự Sông Mao đem về làm hàng rào chắn, ngăn 
không cho thân nhân, vợ con bên ngoài nhìn vào. 
Nhưng tôi biết ở bên ngoài có những bữa cơm đói 
lòng, những bữa cháo làm thèm bao tử của trẻ thơ. 
Nhưng dầu gì thì anh cũng còn có cái nhà để " khơi 
cao ngọn bấc " cho con anh, và cũng là cho cháu tôi 
ngồi học. Còn tôi,  thảm hơn anh nhiều lắm. Có lẽ hai 
cái " thảm " gặp nhau, cùng một dòng điện đâu có 
đẩy nhau được. Nó cùng đi  song song đó mà, nhưng 
chắc chắn tôi còn " thảm thê " hơn. Vì anh còn có cái 
nhà, còn tôi thì không, phải ra khỏi cái nhà và 
khuông đất cũ, nơi tôi lớn lên. Gió mưa mẹ con đùm 
túm nhau trên bộ ván trong ngôi nhà thuê nơi góc phố 
chợ dơ dáy, ruồi muỗi. Cũng ngọn đèn khơi cao ngọn 
bấc, mẹ chỉ cho con tập đánh vần ABC. Hai cái khổ, 
cái khổ nào cũng tội nghiệp. 
 
Nhưng với anh, nỗi khổ đã theo anh khi mới vừa 12, 
13 tuổi. " trời mùa đông " , " cái áo mỏng và rách ", " 
gió bấc thổi lồng lộng ", những hình ảnh đó gợi lên 
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cho ta thấy với một cậu bé đang co ro trong cái lạnh 
của đông về. Cậu bé đó đang làm gì và nghĩ gì, ta hãy 
đọc một đoạn văn ngắn mà anh đã viết, như chính tôi 
có lần đã nghe anh nói từ lâu, từ khi tôi được anh kể 
cho nghe về " đoạn đường đời " mà anh đã trải qua. 
Với cái khổ ngày hôm đó, mẹ bịnh, máu - nhà - con 
nổi lên, mẹ anh nằm úp người trên manh chiếu, cũng 
thấy đau. Thôi thì ta nghe anh nói: 
" Ga xe lửa Phan Thiết chật ních người vào buổi trưa 
năm ấy. Hàng hóa tuôn từ Sài Gòn ra, từ Nha Trang 
vào, nhiều vô kể. Chú bé khoảng 12,13 tuổi, nhởn 
nhơ đi lại, cặp mắt to đen tha hồ ngó. Nhưng gầy 
quá. Chú đói. hai ngày nay, cha chú đánh bài thua 
cháy túi. Không một chén cơm vào bụng. Chỉ có 
cháo. Mấy toa cửa đóng bịt bùng kia chắc là gạo, 
đựng toàn trong bao chỉ xanh trăm ký. Chỉ cần thọc 
mũi dùi nhọn và bén ngót này qua khe hở dưới gầm 
toa, ngoáy rộng một chút, gạo sẽ chảy, không ào ạt, 
nhưng từ tốn, đều đặn. Chiếc mũ bèo nhèo lập tức 
được chìa ra hứng. Không nên ham hố lấy nhiều dễ 
bị lộ. Miết nhẹ mũi dùi hai ba lần lên chỗ bao bị chọc 
thủng, lỗ bao sẽ kín lại ngay. Đó là nghề riêng của " 
chàng ". Chú bỗng cảm thấy đói. Làm như gạo đã có 
sẵn trong túi ". 
 
Đọc  đoạn văn trên, tôi chưa thấy đứa bé nào ở cái 
tuổi 12, 13 đã có " ngón nghề " mà anh nói là nghề 
của " chàng ". Có lẽ tôi còn nhỏ quá. Cái tuổi còn đòi 
ăn, đòi uống của tôi làm sao hiểu được việc làm của 
một cậu bé 12.13 tuổi đời như anh. Nếu lúc đó anh 
dẫn tôi theo, làm cái " nghề của chàng " đó, thì chắc 
là, cũng chỉ vừa đủ để anh cho tôi cầm cái nón bèo 
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nhèo của anh, thủ sẵn trên tay để mà chạy... nếu có 
hữu sự. Để rồi: 
" Trời mùa đông, gió lạnh gớm. Cái áo mỏng manh 
và rách không đủ che kín bộ xương cách trí của chú. 
Quần ngắn cũn, thỉnh thoảng chú lấy tay kéo kéo, sợ 
tụt mất. Gió bấc thổi lồng lộng. Chà, lạnh thế này, 
mà chịu gì nổi. Chắc má khóc dữ lắm. Cục máu - nhà 
- con cứ đợi lạnh là nổi chồm lên trong bụng má. Má 
nằm úp, đau vật vã....". 
Văn ngắn, gọn, nhưng đầy cảm xúc, gợi lên hình ảnh 
rõ ràng. " Chà " tiếng chặc lưỡi như xuýt xoa bởi 
ngọn đông phong thổi hắt vào một thân thể gầy còm, 
thiếu ăn của anh. Vả lại đã mấy ngày nay không có 
gạo, chỉ ăn toàn cháo. Tiếng " chà " đó là tiếng xuýt 
xoa của một cậu bé con  nhà nghèo biết lo, nhìn cảnh 
đất trời vào đông lạnh ngắt như thế mà cũng phải tự 
đi tìm kiếm một cái gì đó, như gạo, " chú bỗng cảm 
thấy đói ". Tôi lại liên tưởng đến " Anh phải sống " 
của nhà văn Khái Hưng, nhưng có khác ở chỗ là vợ 
chồng bác phó Thức trong " Anh phải sống " lo cho 
mấy đứa con: Thằng Bò. Cái Nhớn. Cái Bé, cũng vì 
nghèo. Còn anh, đã mấy ngày không có hột cơm, chỉ 
có cháo, mẹ lại đau, cứ mỗi lần lạnh là máu - nhà - 
con nổi dậy. Mẹ nằm một chỗ, còn anh mới 12, 13 
tuổi, đói quá phải bương chãi kiếm cái ăn đem về ( 
mà mẹ nào có cho như thế ). Nhưng đến khi mẹ anh 
biết hành động của anh làm " ra nhà ga kiếm sống  " 
đó, thì bị " Cốc. Cốc " trên đầu, và bà vứt hết tất cả . 
Bà hổn hển: " Đồ ăn cắp! Quân đội đầu xe lửa. 
Mi...Mi ...".  Nếu ai lúc đó mà nhìn thấy anh, ngắm 
cảnh nghèo khó của anh, chắc cũng đau lòng. 
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Thế mà, trong anh " tâm hồn con nảy toàn cây trái 
cấm " . Đúng vậy. Những năm tiếp theo anh vào đời 
với mảnh bằng sư phạm, đổi lên miền Thượng dạy 
học trên Lâm Đồng, Di Linh. Lớp học chỉ dăm ba 
đứa học trò người Thượng, nay học mai nghỉ, trường 
lớp không bằng rẫy nương đối với những em bé 
người Thượng đó. Thế mà anh, chiều nào đi dạy về 
cũng phải mua khoảng chục trứng hột gà hay hột vịt, 
tối luộc, để sáng hôm sau mang vào lớp dụ cho các 
em đó có cái ăn mà ham học. Có phải tâm hồn anh 
nảy toàn cây trái cấm đó không? Những năm tháng 
anh ở miền cao, tôi định lên thăm anh, thì anh lại về 
miền xuôi. Đứa con gái đầu lòng của anh ra đời, như 
trứng mỏng anh cưng, cha con như hai giọt nước nào 
có khác gì đâu khi nhìn tới. Con lớn lên, vợ chồng 
anh chưa nhìn thấy chút gì để cho lòng hả dạ, khi mỗi 
đêm, anh ngồi " khơi cao ngọn bấc " để: 
 
Đèn soi lối đưa con vào đại học 
gót ung dung bước nhỏ trên đời 
ba ngẩng đầu lên nhưng lòng vẫn ngậm ngùi 
các em con: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc 
để con đi con học nên người 
 Con học toán nhớ nhiều công thức quá 
 nên quên lòng thương mẹ thương cha 
 em con đó nhiều khi sờ sững nhớ 
 trông chị về 
 con lại thích đi xa 
 Con điện tin về,  không báo trước 
 người yêu con đến hỏi sớm mai này 
 ba má nhìn nhau không hiểu hết 
con ta ơi ta lạc mất con rồi ! 
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Nếu suốt đời biển chỉ lặng thinh thôi 
thì biển giả có điều cay đắng thật 
Ba giận con mà lòng quay quắt 
nỗi thương con nên tự nhủ mình : 
 - Con và ba như hai giọt nước 
nghiêng bên nào cũng thấy long lanh ! 
 
Hai giọt nước thì có khác gì đâu, từ màu sắc đến thể 
chất. Đem hai giọt nước đó đổ lên chiếc lá sen, chao 
đi chao lại, nhẹ thôi, hai giọt nước vẫn long lanh màu 
sắc dưới ánh nắng ban mai. Nhiều khi hai giọt nước 
đó hòa lại cùng nhau. Nghiêng bên nào cũng thế. 
Long lanh. Long lanh. Anh nói với con anh những 
điều rất thật, nào " quay quắt ", rồi " tự nhủ mình ". 
Cái hy vọng từng đêm " khơi cao ngọn bấc " để có 
chút ánh sáng cho con ngồi học, rồi âm thầm nhìn 
con để tự hào khi con bước vào đại học, thì: 
 Nếu suốt đời biển chỉ lặng thinh thôi. 
Thì biển giả có điều cay đắng thật. 
 
Tôi thích hai câu thơ này của anh. Biển thật hay biển 
giả. Mộng thật hay mộng giả hòa lẫn vào nhau. Ở quê 
tôi không ai nói biển thật cả, mà chỉ nói biển giả. Anh 
đã đưa câu nói của dân gian vào thơ.  Mặt biển trầm 
lặng như thế đó vào buổi mai, nhưng có ngờ đâu trên 
mặt biển trầm lặng như thế kia lại có những con sóng 
ngầm làm chết nỗi đau của con người nơi biển cả. 
Tôi hiểu anh, và hiểu cả đứa cháu gái của tôi nữa.   
Quay quắt lòng anh. Cái thực lúc này quyện vào cái 
mộng. Anh lúc nào cũng thế. Khi thì thực, lúc thì 
mộng.  Nhớ lại năm 1963, đầu năm thì phải, anh từ 
giã bục và phấn, để lên đường " theo nghiệp đao binh 
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". Nào ngờ, nửa năm sau, tôi cũng gặp anh trong quân 
trường Thủ Đức. Những đêm mưa trên đồi Tăng 
Nhơn Phú không làm buồn lòng anh bằng đêm mãn 
khóa, nước mắt của người vợ làm rũ lòng anh, khi 
anh chọn binh chủng BĐQ.  Tôi nhớ đêm đó, anh đến 
khoe tôi chiếc mũ nâu mà anh mới mua dưới câu lạc 
bộ trước ngày làm lễ. Khi đó tôi mới bước qua giai 
đoạn 2. Nhìn anh thực hiện cái "  mộng " của đời trai.  
 
Nhưng không, mộng anh lại không thành, và rồi " 
thực " lại trở về khi nhìn những giọt nước mắt của vợ 
anh, lúc đó còn buồn hơn những giọt mưa đêm trên 
đồi Tăng Nhơn Phú, khi thấy anh đội chiếc mũ nâu. 
Tội nghiệp cho người bạn cùng khóa với anh, đã đổi 
cho anh về Sư đoàn 22/BB, Trung đoàn 47 đóng ở 
Phú Yên, sân bay Chóp Chài thì phải ? Lâu quá tôi 
quên. Người bạn đổi cho anh đêm đó, mấy tháng sau 
thì tử trận. Cũng như bạn anh, nhà văn Y Uyên, mà 
anh quen ở Tuy Hòa, đổi về Phan Thiết chẳng được 
bao lâu, có lịnh đổi đi nơi khác, chưa kịp đi thì lại tử 
trận. Đời binh nghiệp, mấy ai ngờ trước? 
 
Ra trường trước tôi một khóa. Nào ngờ lại gặp nhau ở 
Bình Định, Qui Nhơn. Những chiều chủ nhật, Phú 
Tài - Qui Nhơn làm sao vắng anh trong căn nhà thuê 
ở khu Sáu đó. Làm sao thiếu được những ngày chủ 
nhật ngồi lê ở các quán cà phê. Những tạp chí văn 
học bày bán trên các  sạp báo của những gian bán báo 
ở dọc đường Phan Đình Phùng bên hông rạp hát Kim 
Khánh, dù cho trời hôm đó có mưa ướt áo, tạp chí 
văn học vẫn là món ăn tinh thần của anh phải mua 
đem về đơn vị đọc. Mưa Qui Nhơn như trù, như ẻo, 
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văn học vẫn là món ăn tinh thần của anh phải mua 
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mưa rì rầm suốt cả ngày đêm, buồn tênh, buồn tênh… 
Nhưng, những giọt mưa ở đâu cũng giống nhau, 
những giọt nắng ở đâu cũng giống nhau. Quê mình 
hai mùa mưa nắng.  Nhưng mưa nắng có khác với 
anh ở tâm hồn của người thơ. Chắc chắn điều đó khi 
anh đã trân quý những cơn mưa, những giọt nắng ở 
Phan Thiết, mà với tuổi 12, 13 đứng nơi sân ga vào 
lúc đông về, gió bấc thổi lạnh và, anh đã thấm nhiều. 
Để rồi trong anh chỉ có: 
Phan Thiết mưa và Phan thiết nắng 
bởi vì em Phan Thiết ở bên anh 
rồi Phan Thiết một ngày chợt vắng 
 em yêu ơi 
 mưa nắng nữa sao đành ! 
 
Phan Thiết gió một ngày thật gió 
bởi yêu em anh bảo Tết quê mình 
rồi Phan Thiết nếu mai kia mốt nọ 
 vắng em rồi 
gió suốt cả đời anh ! 
 
Gia đình anh đến Phan Thiết lúc nào tôi không rõ. 
Anh chỉ nói: " Chồng đi lính, từ Huế đổi vô Phan 
Thiết. Phải bỏ cả cha mẹ, cùng làng quê yêu dấu, 
bồng dắt con lếch thếch đi theo..." , đó là lúc cha anh 
đi lính, thời Tây còn ngự trị trên quê hương. Thế là 
anh " tụ " lại ở Phan Thiết, không " tán " như Huế của 
anh.  " Tụ " lại ở đó cho nên mới có hội có thuyền để 
giúp đỡ lẫn nhau. Hội "  Quảng Điền Đồng Hội 
Tương Tế Huyện " đã có tự khi nào, khi tôi bỏ làng 
quê theo gia đình về định cư bên kia đường đối diện 
nhà anh đã thấy hội Quảng Điền rồi. Để rồi từ đó, có 
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sợi dây liên hệ. Tôi theo cha mẹ về " tụ " nơi này, 
cũng vì chiến tranh, bỏ làng ra đi. Anh cũng thế, cha 
đi lính, đổi vô Phan Thiết, cũng vì chiến tranh. Đến 
khi anh đi lính cũng vì chiến tranh. Thế nhưng trong 
đời làm thơ của anh ít thấy có bài thơ nào nói về 
chiến tranh, nói về lính. Thơ anh man mác tình yêu. 
Với anh  hơn hai năm trong quân ngũ rồi biệt phái trở 
lại ngành giáo chức, mồ hôi của lính cũng đã thấm ít 
nhiều vào lớp áo treilli mà anh mặc . Thế nhưng khi 
nghe bạn vào lính, anh chỉ nói: 
                                   
Nghe ngươi vào lính ta đang lính 
súng đạn như đùa với kẻ thơ 
         
Chỉ có thế. Nhẹ nhàng. Đến khi  nghe tin bạn mất ( 
nhà văn Y Uyên), anh kinh ngạc: 
 
Ta  tròn hai mắt ra kinh ngạc 
 mắt ngươi dìu dìu màu ca dao 
 ngươi áo quần xanh đường kẽ mới 
 hai hàng ánh sáng ngả lao đao 
 
 Ngươi về Phan Thiết đang mùa gió 
 chuyện vãn chưa vừa được mấy câu 
 đã mịt mùng xa ngươi lửa đạn  
 ta phương trời cách mấy trùng sâu 
 Mấy trùng sâu cách ngươi nằm xuống 
 Nora còn chùng bông cỏ may 
 Nora chùng lòng dăm đứa bạn 
 Thương ngươi không thể cầm trong tay             “ 
Mấy trùng sâu cách ngươi nằm xuống. Nora còn 
chùng bông cỏ may. Nora chùng lòng dăm đứa bạn. 
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Thương ngươi không thể cầm trong tay ". Bốn câu 
thơ trong đoạn thơ áp chót của bài thơ " Thương 
Ngươi Không Thể Cầm Trong Tay " đọc lên và nhớ 
đến địa danh Nora trên Quốc Lộ 1. Cách Phan Thiết 
không bao xa. Nora, ngọn đồi nhỏ như tức giận bình 
nguyên toàn lau lách mà nổi lên giữa mênh mông để 
nhìn vào mật khu Lê Hồng Phong phía đông, chạy 
dài ra tới Phan Rí để rồi cũng từ cuộc chiến, dưới con 
mắt của những nhà quân sự " ngọn đồi nhỏ tức giận 
bình nguyên toàn lau lách " đó đã biến thành một tiền 
đồn, nơi Y Uyên nằm xuống. 
 
 Mấy trùng sâu cách ngươi nằm xuống 
 Nora còn chùng bông cỏ mây 
 Nora chùng lòng dăm đứa bạn 
 Thương ngươi không thể cầm trong tay 
 
Đến Nora, nhớ những câu thơ anh làm. Quả thật: " 
Thương ngươi không thể cầm trong tay ".  
 
Mười năm đã trôi qua, những tùy bút của anh, tôi giữ 
và những bài thơ do người bạn mới chuyển tới từ 
Washington State ( Phạm Cao Hoàng ) để cho tôi viết 
về anh.  
 
Với anh, vẫn còn bao nỗi khổ theo bám anh mãi, 
cùng với cơn bịnh suyển hoành hành sau 1975, mà 
gần mười năm qua tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của anh 
với cái lưng trần mà anh gọi là " bộ xương cách trí " 
đó, ngồi ngã người vào vách trên cái  “ đi- văng”, há 
mồm ra thở như thiếu không khí chung quanh anh, 
trong ngôi nhà mà anh đã từng " khơi cao ngọn bấc " 
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cho con anh ngồi học.  
 
Thế nhưng, khi cơn suyển hạ xuống rồi thì vẫn nụ 
cười ấy, vẫn đôi mắt ấy mở to hiển hiện bao dung lạ 
thường: 
 
 Hàng hiên nắng cũng nghe đầy hạnh phúc 
 sống bao năm làm kẻ dại khờ 
 bỗng thấy lòng mình như đổi khác 
 con mèo vàng khoanh nắng ngủ trong trưa ! 
 
Amarillo, 11 năm 2011 
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     NGUYỄN DƯƠNG QUANG, 
             ĐÊM ÔM ĐÀN 
   UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 
                            

                  
 
                 Nguyễn Dương Quang 
                                     
Tôi biết nhà thơ Nguyễn Dương Quang vào những 
dịp nghỉ phép về thăm nhà. Gặp và quen  Quang từ 
nơi nhà anh Từ Thế Mộng. 
 
Với  Nguyễn Dương Quang không lạ gì với những 
anh  em cầm bút ở Phan Thiết nói riêng, và Bình 
Thuận nói chung. Cái thời mà trước năm 1975 khi 
nhà thơ còn là một người lính thuộc tiểu khu Bình 
Thuận. Nguyễn Dương Quang đến với anh em văn 
nghệ ở quê tôi, có lẽ ngoài tài làm thơ ra còn do tính 
tình của một người lính rất "dễ thương" và vui tính 
nữa. 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 quân hành. 
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Dù trước 1975, thơ của Quang ít xuất hiện trên các 
mặt báo ở Sài Gòn. Nhưng, không hẳn phải bắt buộc 
có thơ đi trên các báo, dù là báo gì, tạp chí hay nhật 
trình mới phải gọi là nhà thơ. Đối với tôi không nghĩ 
như thế. Nhưng với Nguyễn Dương Quang, chỉ một 
vài bài thơ trên Khởi Hành đã làm tôi rất cảm kích về  
thơ của Quang. Như trong bài: Đêm Cuối Năm Viết 
Thư Cho Má đã làm giao động nhiều người đọc, Nhất 
là tôi, một người lính xa nhà, đọc những câu thơ của 
anh nghe xót xa lắm. Xót xa cho thế hệ chúng tôi. Có 
ai muốn cầm súng bắn vào đồng loại của mình. Bắn 
con vật còn chưa muốn kia mà, huống hồ... Cho nên, 
những câu thơ anh làm, như:  
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? 
 
Trước mặt con: những ngọn đồi cát máu 
đêm thì thầm cùng những đám xương 
ôi! trái tim con mãi tôn thờ má 
đã dạy con hai tiếng yêu thương. 
 
Vâng! Trái tim con đã tôn thờ má/ Đã dạy con hai 
tiếng yêu thương. Ngay từ vỡ lòng người mẹ nào 
cũng dạy con " hai tiếng yêu thương" để làm hành 
trang vào đời. Cho nên, với Quang cho dù anh có bơ 
vơ giữa cuộc phù sinh, thì trong cuộc đời binh 
nghiệp, Quang vẫn ngóng về mẹ, với một tấm lòng 
của người con: 
 Thôi, má ngủ đêm nay thật ngon giấc 
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sao nó run lên khi đạn lên nòng 
tâm hồn nó như tâm hồn con vậy 
một kẻ nằm, kẻ đứng, xót xa không? 
 
Trước mặt con: những ngọn đồi cát máu 
đêm thì thầm cùng những đám xương 
ôi! trái tim con mãi tôn thờ má 
đã dạy con hai tiếng yêu thương. 
 
Vâng! Trái tim con đã tôn thờ má/ Đã dạy con hai 
tiếng yêu thương. Ngay từ vỡ lòng người mẹ nào 
cũng dạy con " hai tiếng yêu thương" để làm hành 
trang vào đời. Cho nên, với Quang cho dù anh có bơ 
vơ giữa cuộc phù sinh, thì trong cuộc đời binh 
nghiệp, Quang vẫn ngóng về mẹ, với một tấm lòng 
của người con: 
 Thôi, má ngủ đêm nay thật ngon giấc 
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con ngồi đưa chiếc võng rách quê nhà 
đạn vòng cầu đừng đi trong đêm tối 
lệ sẽ đầy giấc má nhớ con xa 
 
Thơ đến với Quang rất tự nhiên như hơi thở. Mà tự 
nó đã nói lên được cái tâm thiện của ngừi lính trận. 
Với những câu thơ phát xuất từ một tấm lòng nhân 
hậu, mới biết chỉ có Nguyễn Dương Quang trải lòng 
qua bài : Đêm Kích Dưới Chân Đồi Pá: 
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 
 
Để rồi trong nổi cô đơn cùng cực, Quang đã trút hết 
tâm sự của mình lên trên những thứ vô tri vô giác 
như cỏ cây. Nhưng cũng chính từ những ngọn cây 
ngọn cỏ đó trong đêm kích trên đồi Pá đã làm cho 
tâm hồn một người lính thuần hậu như lời khuyên của 
mẹ ngày nào. Phải như thế thì cái tâm từ bi của người 
lính trận mới hạnh thông. Hạnh thông từ con người 
cho đến những ngọn cây ngọn cỏ bên anh. Ta hãy 
nghe Nguyễn Dương Quang với những câu thơ sau:: 
Cỏ ơi, có thấy ai trên đồi 
vẫn thường vác hận thù đi xuống? 
mà sao ta thấy cỏ không vui 
cỏ lạnh lùng hơn là sương mỏng 
 
Để rồi Quang tâm sự: 
Cỏ biết không, ta không lòng thù hận 
lũ chúng ta một lũ thế thôi 
ngày mai cỏ sẽ thành đồng lúa 
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cỏ sẽ thấy người nắm tay người. 
 
Chỉ mấy câu thơ này thôi ta mới thấy được " tâm " 
của người lính Nguyễn Dương Quang. Cái ao ước rất 
đơn sơ của người lính thật bình thường: ngày mai cỏ 
sẽ thành đồng lúa/ cỏ sẽ thấy người nắm tay người.  
Tôi mượn câu viết của anh Đặng Tiến khi đọc thơ 
của Nguyễn Dương Quang: chất trí tuệ quyện vào 
tâm huyết, hồn nhiên mà điêu luyện.Tình cảm chìm 
chìm mà ý tứ lâng lâng...Đọc những câu chữ của anh 
Đặng Tiến viết về Quang, tôi lại nhớ vào năm 2006 
Tập: Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến anh Đặng 
Tiến viết lời giới thiệu cho  tập thơ mà anh Trần Hoài 
Thư sưu tầm được để in thành sách của những nhà 
thơ miền Nam trước 1975. Anh viết về Quang: Tác 
giả ít được biết đến, nhưng bài thơ hay quá...( bài: 
Đêm Cuối Năm Viết Thư Cho Má .Và bài: Đêm Kích 
Dưới Chân Đồi Pá). Sau đó, anh có gởi email qua 
cho tôi hỏi về Nguyễn Dương Quang. Chính hai bài 
thơ này, chị Đặng Tiến đọc và nói thơ quá hay . Anh 
đã nói với tôi qua email như thế. Đã lâu rồi, từ năm 
2006, thế mà tôi nhớ mãi. Năm 2014 tôi về thăm nhà 
vào dịp giỗ anh Từ Thế Mộng, Nguyễn Dương 
Quang từ Đà Lạt xuống thăm, tôi nói lại cho Quang 
nghe về những gì anh Đặng Tiến hỏi về Quang qua 
những bài thơ của Quang làm. 
 
Với Quang, ai gặp anh thời đó mới thấy hết cái " bất 
cần đời " của người lính trận. Tôi nhớ nhà thơ Lâm 
Hảo Dũng khi nhận giấy nhập ngũ, anh viết: Ừ! Thì 
lính...ba chữ viết thôi nghe thật nhẹ tênh như cánh 
diều. Không bận tâm. Ừ! Thì lính. Cũng như nhà thơ 
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Quang từ Đà Lạt xuống thăm, tôi nói lại cho Quang 
nghe về những gì anh Đặng Tiến hỏi về Quang qua 
những bài thơ của Quang làm. 
 
Với Quang, ai gặp anh thời đó mới thấy hết cái " bất 
cần đời " của người lính trận. Tôi nhớ nhà thơ Lâm 
Hảo Dũng khi nhận giấy nhập ngũ, anh viết: Ừ! Thì 
lính...ba chữ viết thôi nghe thật nhẹ tênh như cánh 
diều. Không bận tâm. Ừ! Thì lính. Cũng như nhà thơ 
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Từ Thế Mộng khi nghe bạn anh vào lính, anh viết: 
Nghe ngươi vào lính, ta đang lính/ Súng đạn như đùa 
với kẻ thơ. 
 
Cho nên, qua con người thật của Quang ngoài đời, 
thơ của anh cũng đã mang tính " bất cần" và " lãng tử 
" như trong bài " Chiều Trên Rừng Trong Mật Khu 
Lê Hồng Phong" . Quê tôi ai cũng biết mật khu này 
thời chống pháp. Mật khu lừng danh của một thời dân 
ta đánh giặc.  Với CTNM làm bài Vĩ Cầm nói lên 
thân phân của người dân quê tôi cho con cháu nghe 
thời chiến tranh Pháp Việt...cũng từ mật khu này. 
.... 
"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 Bắc Sơn cũng viết một bài trong mật 
khu này: 
.... 
Đêm nằm ngủ võng trên cồn cát 
Nghe súng đằng xa nổ cắc cù 
Chợt thấy trong lòng mình bát ngát 
Nỗi buồn sương khói của mùa thu 
.... 

Từ Thế Mộng khi nghe bạn anh vào lính, anh viết: 
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Còn Nguyễn Dương Quang thì khác. Chất lãng tử 
trong người lính khi hành quân trong mật khu Lê 
Hồng Phong: 
 
Cây khẩu cầm mang theo ngày cầm súng 
mi sol...sol mi do fa.. 
ôi khúc O'cangaceiro dồn dập 
nửa đời ta một thuở không nhà 
 
Ngồi trên cát nhai thịt dong nướng 
vẫn ngon hơn Đồng Khánh với gà quay 
ngu quá đỗi quên mang theo xị đế 
thắp cho đêm còn có chút mặt trời  
 
Dăm tiếng nổ mon men bên triền dốc 
vài ba anh du kích, mấy A.K 
ta quơ súng, bỏ dong cho đàn kiến 
mi sol...sol mi do fa 
  
Để rồi những câu thơ trong bài : Đêm Kích Dưới 
Chân Đồi Pá. Ta thấy được nỗi mong của người lính 
trận. Đó cũng là mẫu số chung cho tất cả người cầm 
súng hôm qua, khi nhìn thấy những cánh đồng lúa bỏ 
hoang trên những bước quân hành mà anh đi qua. 
Niềm ao ước đó của nhà thơ thật " nhân hậu " 
Lúa có nghĩ rằng ngày mai sẽ khác? 
súng sẽ dùng để đúc lưỡi cày 
mỗi ba trăng lúc vàng tròn hạt 
chim sẽ ca và gió thổi lúa say... 
 
 Nhưng với Quang, chiến tranh thì mặc chiến tranh. 
Súng đạn thì mặc súng đạn. Người thơ vẫn mơ. Một 

Còn Nguyễn Dương Quang thì khác. Chất lãng tử 
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giất mơ tầm thường: ta vừa nghĩ một điều rất tầm 
thường:ngọn đồi này mai sẽ thành rẫy/ bỡi lòng 
người lúc nào cũng đẹp/ dẫu tầm thường cũng rất 
mến thương..." 
 
Đọc thơ Quang, như đưa tôi về một miền quê yên 
bình nhưng đầy gian khổ trong thời chiến ở quê tôi. 
Thế rồi, cũng với cái tâm không hận thù ấy. Trong 
bài Ngày Về, Quang vẫn tự tại, ung dung lên non phá 
rẫy. Có lẽ những ngày này Quang vui như con chim 
rừng. Anh viết: 
 
Cải tạo về, lên non phá rẫy 
Vợ lo phe phẩy, ta tiều phu 
... 
tả xung hữu đột tan cây cỏ 
thoáng chốc một vạt Đông Trường Sơn 
súng đạn thua rồi, nay trận rựa 
chiến chinh, chinh chiến ta coi thường... 
 
Rõ ràng dù có lận đận lên non phá rẫy thì tâm hồn 
Quang vẫn vô tư và tếu: 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 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 đẫm lòng người. Từ 

giất mơ tầm thường: ta vừa nghĩ một điều rất tầm 
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người lúc nào cũng đẹp/ dẫu tầm thường cũng rất 
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Đọc thơ Quang, như đưa tôi về một miền quê yên 
bình nhưng đầy gian khổ trong thời chiến ở quê tôi. 
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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  
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                   LỮ QUỲNH, 
QUA CẢM NHẬN VỚI TÁC PHẨM     
                   CÁT VÀNG 
 

                 
                     
                          Lữ Quỳnh 
    
   
Cát Vàng. Tập truyện ngắn. Gồm 12 truyện do Văn 
Mới xuất bản lần đầu tiên tại Hoa kỳ năm 2006. Bìa 
do  Đinh Cường vẽ. 
 
Tác giả Lữ Quỳnh không lạ gì đối với tôi. Anh là một 
trong những cây bút trẻ trước 1975. Cái thích thú của 
tôi hôm nay là được đọc lại tập truyện của anh, dù 
trước năm 1975 Ý Thức đã xuất bản ( 1971). Với tập 
truyện Cát Vàng đã được tái bản lại ở Hoa Kỳ, tôi và 
những người bạn của anh hy vọng anh không còn giữ 
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sự im lặng trong bạn bè...mà hôm nay, anh bắt đầu 
cầm bút trở lại. Một Lữ Quỳnh trước 1975.  
 
Cuộc chiến đã qua hơn 30 năm. Hôm nay nhận được 
tập truyện Cát Vàng do anh gởi tặng, đọc hết 12 
truyện ngắn tôi không khỏi bồi hồi và càng thấy đau 
lòng hơn cho thân phận của người dân trong vùng xôi 
đậu, cũng như không khỏi bồi hồi khi thấy lại những 
“đồng đội” của tôi bị thương đưa về quân y viện. Tôi 
biết bối cảnh trong những truyện ngắn mà anh viết 
không đâu khác hơn là chiến trường Bình Định. Nơi 
tôi, anh và những người bạn của tôi, trong đó có cả 
anh Trần Hoài Thư đã tham chiến. Sinh tử đời lính 
như chúng tôi không nói làm gì; vì lịch sử đã chọn 
chúng tôi chứ chúng tôi không chọn lịch sử- câu nói 
của Lữ Kiều- khác với năm 1954, với gần  một triệu 
người miền Bắc đã chọn miền Nam.   
 
Trong 12 truyện ngắn, ta có thể tạm chia ra làm hai 
phần : viết về lính ( Cuộc Chơi, Bão Đêm, Mùa Xuân 
Hư Vô, Người Ngồi Đợi Mưa). Về  thân phận con 
người trong cuộc chiến ( Chỉ Có Kẻ Còn lại, Bóng 
Tối Dưới Hầm, Bụi Đá, Sông Sương Mù, Ngày Hòa 
Bình Đầu Tiên, Cát Vàng, Ngõ Cụt, Cõi Yên Nghĩ ).  
 
Khi anh viết về lính: cũng chỉ là thân phận của người 
lính bình thường, không quan to quan nhỏ. Cũng như 
khi nói đến thân phận của người dân cũng là người 
dân bình thường, không ông này bà nọ ở thành phố.... 
 
Dưới sự quan sát rất chính xác khi anh muốn tả một 
nhân vật ( như trong truyện Bụi Đá ) cho đến những 
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cốt truyện mà anh xây dựng đều là có thực trong một 
đất nước mà chiến tranh triền miên. Anh viết về thân 
phận con người trong chiến tranh chứ không viết 
chiến trường. Cho nên trong 12 truyện ngắn ta thấy 
không có “ đại bàng- diều hâu- máu đổ – thịt rơi” mà, 
chiến tranh đã gây nên bao cảnh lo sợ cho người dân 
sống trong vùng xôi đậu.   
 
Rất thích thú khi đọc  xong Cát Vàng. Bởi vì hình 
ảnh  của những người dân sống trong vùng chiến 
tranh mà ta có thể gọi- ngày quốc gia, đêm cộng sản- 
ấy  đã sống lai trong tôi. Có lẽ, nơi những vùng ấy, 
chúng ta đã bắt gặp những đứa bé bụng ỏng, da vàng 
chỉ biết ngồi đùa  với bóng nắng trên sân đất ẩm dưới  
những ngọn dừa mà tưởng tượng, bên cạnh người mẹ 
gương mặt buồn thiu chẳng biết  cuộc sống tương lai 
như thế nào. Những hình ảnh trong Cát Vàng tôi đã 
qua và tôi đã bắt gặp. Tuổi trẻ của chúng tôi mà nhà 
văn Trần Hoài Thư thường gọi là: “thế hệ chiến 
tranh”  đã ném chúng tôi vào  một chiến trường có 
thể nói là khốc liệt như chiến trường BĐ mà tôi, mà 
Lữ Quỳnh, mà THT và nhiều bạn bè khác đã tham 
chiến ít nhiều trong thập niên 60.  
 
Vâng, đúng như vậy, thế hệ của chúng tôi không còn 
lối nào khác hơn là vào lính . Nếu nói trên quan điểm 
bình thường không mang một liên hệ gia đình hay xã 
hội, hay vì một động cơ nào khác...( không chiến đấu 
bên này cũng phải chiến đấu bên kia, nếu có liên hệ - 
ranh giới giữa hai ý thức hệ “xanh đỏ” chỉ cách nhau 
một cánh rừng, một con suối, một con sông mà thôi-).  
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Nhìn chung, không phải chỉ có một Lữ Quỳnh trước 
1975  viết về chiến tranh, về thân phận con người, mà 
đã có nhiều người viết. Trong đó phải nói đến nhà 
văn Y Uyên, Nguyễn Lệ Uyên, Mang Viên Long...đã 
viết, đã đưa lên hình ảnh về cuộc sống có quá nhiều 
sợ hãi từ bom đạn, và từ “con người” nữa. Viết về 
thân phận con người ( dân cũng như lính) đòi hỏi tác 
giả phải sống thực, nhìn thực thì mới hoàn thành một 
tác phẩm hay. Phải đi phải thấy nỗi cực khổ, sợ hãi, 
âu lo của người dân, người lính như chính bản thân 
mình...chứ không ngồi một nơi nào đó để mà tưởng 
tượng ra rồi viết. 
 
Khi đọc xong 12 truyện, tôi biết anh không hư cấu 
nhiều trong mỗi truyện; vì trong mỗi truyện ấy tôi 
thấy có tôi- tuổi thơ- cũng như anh và bạn bè. Như 
trong truyện Cát Vàng, hay trong truyện Cõi Yên 
Nghĩ, hay trong truyện Người Ngồi Đợi Mưa....  
Tôi nghĩ, Cát Vàng trước 1975 đã hình thành được, 
cũng vì quê hương mình chiến tranh triền miên phải 
không Lữ Quỳnh? 
Tôi nhớ trong bài thơ Trung Đội của anh Trần Hoài 
Thư  
“...Nước nguồn đổ xuống ngày binh lửa 
những xác nào đã thối hôm qua 
ai bạn ai thù sao quá thảm 
trên một dòng cuồn cuộn oan gia” 
Nỗi oan gia, oan nghiệt ấy ai đã tạo nên để rồi người 
bên này hay người bên kia phải chịu bao thảm cảnh. 
Đến nổi THT cũng phải thốt lên: còn một nơi nào 
hơn ở Việt Nam. 
Và, trong bài thơ Tiếng Quê Hương của nhà thơ Hoài 
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Khanh làm trước 1975 cũng vậy  ( xin trích 4 câu 
trong bài thơ ấy) 
“ Quê hương tôi ở chốn nào 
Phải chăng Châu Á buồn đau ngút ngàn 
Mẹ hiền sớm chít khăn tang 
Màu hương khói lạnh: đồng hoang, chiến trường 
.... 
Vâng. Nhìn lại tuổi của tôi, của Lữ Quỳnh ( tác giả) 
sau bìa của tập Cát Vàng. Tôi nghĩ xa hơn một 
chút...vào năm 1954, tôi chỉ là một cậu bé con còn 
học trường làng, sống ven thành phố, đêm đêm ngủ 
phải xuống hầm vì sợ súng “cà nông” của Tây từ trên 
phi trường- plateau- bắn tới. Căn hầm ngộp hơi vì 
mùi đất ẩm và đầy bóng tối. Nhưng không còn lối 
nào khác...vì người lớn sợ đám trẻ chúng tôi mê ngủ. 
Và, đêm nào cũng có súng cà nông bắn tới. 
 
Năm ấy( 1954), tôi nghe người lớn nói  có hòa bình. 
Mừng, vì không còn ngủ dưới hầm nữa. Nhưng 
chẳng bao lâu sau đó, tôi lại thấy trên con đường làng 
dẫn vào thành phố- đường đất- nhiều người dân quê 
mang “cờ đỏ sao vàng” cùng biểu ngữ hô to những 
khẩu hiệu hòa bình tiến vào thành phố. Trong đòan 
người đó cũng có những đứa trẻ bạn học với tôi. Mới 
tới ven ranh, thì chuyện gì xảy ra? Một chiếc xe “tàu 
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tán loạn vào trong những nhà chung quanh. Tôi đã 
mục kích thấy tận mắt cái ngày hôm ấy, và chúng tôi 
còn nghe người lớn nhắc đến tên của hai anh em “ 
thằng Lu thằng Lai”- người lớn gọi hai anh người 
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những người lớn sợ mà bọn trẻ của chúng tôi nghe 
tên cũng đã sợ rồi...Từ đó lớn lên, nơi cái làng ven đô 
ấy không bao giờ có sự yên ổn. Bạn bè của tôi, ngày 
còn học trong ngôi trường làng rồi cũng chọn cho 
mình một hướng đi “trái ngược” nhau. Người bên 
này. Kẻ bên kia.  
 
Cho nên khi tôi đọc truyện: Bóng Tối Dưới Hầm tôi 
liên tưởng đến những tràng đạn liên thanh từ trên 
chiến xe “tàu bò” của hai anh em thằng Tây Lai xả 
súng bắn vào người dân quê của tôi khi hòa bình đã 
ký. Mặc dù nội dung của truyện có khác đi, nhưng từ 
ngày chinh chiến mùa thu mà người nhạc sĩ đã ôm 
đàn đứng hát bên ánh lửa bập bùng nơi  xã Mỹ Lộc 
hôm nào. Ta đọc một đoạn văn ngắn rất “nên thơ và 
lãng mạn” cũa những năm đầu hiệp định ký. ( xin 
trích): 
“...người nhạc sĩ đứng bên ánh lửa bập bùng, một 
chân gác lên ghế đẩu thấp, gảy đàn ghi-ta. Từ ngày 
chinh chiến mùa thu. Giọng hát của người tình gã. 
Người tình, có phải là người tình không? Người con 
gái mặc áo nâu và quần đen bóng láng, tóc kẹp sau 
gáy chảy xuống nửa lưng. Đôi môi không phấn son 
mà mọng thắm. Nàng hát, những đầu ngón tay bối 
rối quấn vào nhau. Tiếng đàn người nhạc sĩ chậm 
rãi. Anh ngẩn mặt lên trời mà đàn. Đàn hững hờ, như 
không một chút bận tâm. Nhưng tiếng đàn, giọng hát 
đã làm những người ngồi vây quanh ánh lửa hồng 
mà chết ngất cõi lòng...”(trang 49).  
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với bao nhiêu địa danh khác cũng náo nức, cũng lửa 
trại, cũng chia tay để qua “bên kia sông”. Cái lãng 
mạn của lớp người thanh niên, thanh nữ năm nào dù 
trước đó chỉ có: nớp với giáo mang trên vai  thôi, 
cũng làm nức lòng người . Nhưng, cũng năm ấy, ai 
ngờ vừa mới tới bến sông thì những chiếc máy bay, 
bay tơi bắn xối xả, và người nhạc sĩ đã chết ( trong 
tuyện). Truyện ngắn Bóng Tối Dưới Hầm đủ để mở 
đầu cho một cuộc chiến lâu dài trên phần đất mà 
tưởng rằng đã có hòa bình sau năm 1954. Đọc: Bóng 
Tối Dưới Hầm mới thấy cái thương tâm của những 
con người “tiến cũng không được, mà thối cũng 
không được” giữa hai lằn đạn, trong cái ngỏ cụt của 
cuộc chiến. Với tâm trạng của ba nhân vật- hai người 
đàn ông và một người con gái- trong căm hầm định 
mệnh. Và, bối cảnh gia đình sống trong vùng: ngày 
quốc gia, đêm cộng sản, có lẽ thường như vậy, khi 
mà: 
“Những ý nghĩ buồn thảm hiện ra trong đầu người 
thiếy nữ. Nàng nghĩ tới người mẹ rồi ứa nước mắt. 
Kể từ ngày cha chết đi, mẹ đã kéo dài chuỗi sống 
hẩm hiu với anh ba và nàng trên mảnh vườn nhỏ với 
hoa lợi mỗi ngày chỉ đủ sống. Bà thường ái ngại nhìn 
hai con với nỗi lo lắng duy nhất, bệnh thần kinh di 
truyền. Hình ảnh của người chồng trước khi chết đã 
làm bà hãi hùng tưởng không bao giờ nguôi. sau này 
vì cuộc sống bất ổn ở quê, anh ba bỏ lên tỉnh đầu 
quân vào lính. Người mẹ bề ngoài tỏ ra phàn nàn, 
nhưng tự thâm tâm bà hài lòng. Dù sao nó cũng yên 
được một bề, còn hơn ở quê để chịu không biết bao 
nhiêu áp lực. Thời buổi chiến tranh lòng nhân đạo 
thường vắng mặt, chỉ thấy có áp bức, đe dọa và tàn 
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sát...”( trang 54). 
 
Từ đó, ta đọc tiếp để thấy cái thảm cảnh của ba nhân 
vật trong truyện Bóng Tối Dưới Hầm: 
“...Làng bị oanh tạc thường xuyên. Hai mẹ con sống 
giữa gọng kìm. Hãi hùng tất cả. Họ sống giữa nỗi 
hoài nghi của mọi người. Và chỉ còn một cách duy 
nhất để tồn tại là trốn. Người mẹ nhận làm cái chìa 
khóa của căn hầm bí mật này từ đó. Người đàn ông 
giữ thiếu nữ như một con tin. Không còn cách nào 
hơn. Mọi thủ đoạn chỉ có tính cách tạm thời, cố gắng 
thoát chết từng ngày, cố gắng vượt qua từng chặng 
nguy hiểm....”( trang 55) 
 
Rồi chuyện gì xảy ra dưới căn hầm bí mật đó. Câu 
chuyện có hư ảo không? Hay chỉ là cảnh hư cấu để 
tạo nên một câu chuyện kể? Không, tôi nghĩ là 
không; vì theo như Trần Hoài Thư đã gọi có một nơi 
nào hơn ở Việt Nam thì tất cả thủ đoạn gì dù tàn át 
đến đâu – nhỏ hay lớn- cũng có thể xảy ra cho người 
dân sống trong vùng xôi đậu. Và nhất là: “ “...dù sao 
nó cũng yên được một bề, còn hơn ở quê để chịu 
không biết bao nhiêu áp lực. chiến tranh lòng nhân 
đạo thường vắng mặt. Rõ ràng là như thế. Áp lực từ 
đâu. Từ hai phía đối kháng nhau. Để rồi kết thúc câu 
chuyện thương tâm dưới căn hầm ấy, người con gái 
không chịu nổi sự chờ đợi người mẹ trở lại- đưa tin- 
nàng đã âm thầm cắt gân máu để chết. Còn hai người 
đàn ông thì sao? Ta đọc tiếp một đoạn văn ngắn để 
thấy cái lo sợ của người thanh niên trong căn hầm: 
“...Thanh niên đưa tay mò mẫm mấy quả lựu đạn mà 
đêm qua hắn vùi dưới cát. Hắn nghĩ đến cách thoát 
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khỏi căn hầm. Không còn cách nào hơn. Hãy chấp 
nhận trước sự rủi ro, sống hoặc chết. Hắn chợt nghĩ 
đến số tuổi hai mươi của mình. Số tuổi mà chiến 
tranh đã tước đoạt mọi ý nghĩa, đã cướp hết thời 
gian để sống của hắn. Hai mươi tuổi, hắn không có 
một lựa chọn nào hết. Sinh và lớn lên giữa chiến 
tranh, hắn thụ động trước mọi áp lực. Hắn như con 
thú sợ hãi trước họng súng của người thợ săn. Ai 
cũng có thể bắn ngã, và suốt cả phần đời hắn chỉ biết 
chạy trốn. Hắn cảm thấy cay đắng và nước mắt chực 
trào ra khi nghĩ đến cái chết như côn trùng của mình. 
Một cái chết tẻ lạnh như nổi tình cờ...”( trang 57) 
 
Bóng Tối Dưới Hầm với những cái chết “ không lối 
thoát” như thế cho những con người bên kia thường 
xảy ra trong cuộc chiến không quy ước như cuộc 
chiến tranh Việt Nam. 
 
** 
Lớn lên từ một ngôi làng quê nhỏ bé ven đô. Bạn bè 
của tôi thuở còn nhỏ khác, nhưng lớn lên mỗi người 
đi mỗi hướng. Những người bạn thuở nhỏ ấy, tôi nghĩ 
có lẽ vì ảnh hưởng gia đình nhiều hơn. Tôi đi bên 
này, đổi ra Bình Định, hành quân ở những quận phía 
bắc, nhìn những xóm làng tiêu đìu đã đi qua, những 
ngôi trường vắng bóng cô thầy, những đứa trẻ da 
vàng bụng ỏng, những người đàn bà mệt mỏi, thấy 
lính tới cũng dửng dưng, thấy lính đi cũng chẳng vui, 
có lẽ “ nguyên do” là vì nỗi sợ hãi của đạn bom, của 
chết chóc, của ruộng vườn bỏ hoang...mà họ dửng 
dưng, xem chúng tôi tới như một “tai họa”. Khổ nổi 
biết đó là một tai họa, nhưng họ phải bám vào miếng 
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đất mà sống. Có đi đâu rồi cũng phải trở về. Sống 
trong những trại định cư, hay tạm trú trong một con 
hẽm nào đó ở xóm lao động...khi nghe yên rồi cũng 
trở về với mảnh vườn xưa. Như trong truyện : Ngày 
Hòa Bình Đầu Tiên. 
“...mày đúng là thằng con nít. Không hòa bình thì tau 
điên gì mà mang xác về đây. Chính vì hòa bình rồi, 
mình mới sướng chứ. Tao tưởng hai tiếng hòa bình 
chỉ dành riêng cho cái hạng người như ông cháu 
mình thôi. Bởi chiến tranh hay hòa bình gì, thì bọn 
thành phố cũng vậy.” 
 
Nhưng nỗi vui của ông lão trong truyện có được toại 
nguyện hay không, khi về lại ngôi nhà tranh đã bỏ 
hoang lâu năm. Chắc là không. Và, tôi tự hỏi hòa 
bình đầu tiên là năm nào. 1954 hay 1973? Câu hỏi thì 
phải có giải đáp. Hòa bình chắc chắn là năm 1954. 
Và chính ông lão trong truyện cũng không ngờ: 
“...có một điều họ không nghĩ tới, không chờ đợi 
nhưng đã xảy ra: những viên đại bác bắt đầu rơi 
xuống quanh họ” 
 
và, cuộc chiến sau 1954 ấy đã có sự khác biệt. 
Những viên đạn đại bác bắt đầu rớt xuống quanh họ, 
kể từ ngày ấy. Và ở đâu những viên đại bác cũng có 
thể bắn tới được. Như trong Sông Sương Mù . 
 
Những viên đạn đại bác bắn tới từ một cánh rừng nào 
đó làm  người dân lo âu. Một tâm trạng chung là lúc 
nào cũng thấy sợ hãi bao quanh cuộc sống. Điển hình 
là người đàn bà trong truyện. Muốn trấn an cho bầy 
con, người đàn bà phải nói dối: 
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“...Bỡi không có cách nào hơn để trấn tĩnh đám trẻ, 
người đàn bà đã nói vào tai chúng nó mỗi khi nghe 
tiếng đạn rít qua đầu và nổ chát trên xóm chợ: súng 
trên đồn bắn đi đó mà, các con cố ngủ đi đừng sợ...” 
( trang 69) 
Nhưng thử hỏi người đàn bà cho dù có “cố gắng” nói 
gì chăng nữa, thì bé Phượng cũng không tin, sau khi 
nghe thấy tiếng nổ và người mẹ: môi mẹ run rẩy 
những lời cầu nguyện...  
 
Sự lo sợ những viên đạn pháo kích từ một cánh rừng 
nào đó pháo tới. Rồi  xác một người chết đâu đó được 
kéo về bỏ trên khoảng đất trống giữa chợ để ruồi 
nhặng bu. (Trước đây, tôi cũng có viết cái truyện Đất 
Khô, Người Khổ trong vùng quê mà tôi đã hành quân 
đi qua ở miệt bắc Bình Định). Tâm trạng người dân 
sống trong vùng bom đạn, chiến tranh xảy ra hằng 
ngày, thử hỏi người dân nơi thôn ổ làm sao mà không 
lo sợ được.  
 
Trong Sông Sương Mù, ngoài cảnh sợ hãi của người 
dân trong vùng xôi đậu ra qua những trái đạn pháo 
kích, dưới cái nhìn của Lữ Quỳnh, mà có lẽ của 
chúng tôi nữa: hận thù không có chỗ đứng trong 
lòng những người lính trẻ viết văn.  Tất cả cũng chỉ 
là bình thường. Như cảnh sương mù trên sông vào 
buổi sáng mà bé Phượng sáng nào cũng muốn chơi 
trò chơi đố với đứa em. Cái gì sẽ hiện ra trên sông 
sau khi sương mù tan. Một cái nhà? Một con đò 
ngang hay một khóm tre?...Rồi cũng bình thường như 
người đàn ông lạ mặt xuất hiện – cho dù có làm cho 
bé Phượng giựt mình- khi nhìn người đàn ông lạ ấy.  

“...Bỡi không có cách nào hơn để trấn tĩnh đám trẻ, 
người đàn bà đã nói vào tai chúng nó mỗi khi nghe 
tiếng đạn rít qua đầu và nổ chát trên xóm chợ: súng 
trên đồn bắn đi đó mà, các con cố ngủ đi đừng sợ...” 
( trang 69) 
Nhưng thử hỏi người đàn bà cho dù có “cố gắng” nói 
gì chăng nữa, thì bé Phượng cũng không tin, sau khi 
nghe thấy tiếng nổ và người mẹ: môi mẹ run rẩy 
những lời cầu nguyện...  
 
Sự lo sợ những viên đạn pháo kích từ một cánh rừng 
nào đó pháo tới. Rồi  xác một người chết đâu đó được 
kéo về bỏ trên khoảng đất trống giữa chợ để ruồi 
nhặng bu. (Trước đây, tôi cũng có viết cái truyện Đất 
Khô, Người Khổ trong vùng quê mà tôi đã hành quân 
đi qua ở miệt bắc Bình Định). Tâm trạng người dân 
sống trong vùng bom đạn, chiến tranh xảy ra hằng 
ngày, thử hỏi người dân nơi thôn ổ làm sao mà không 
lo sợ được.  
 
Trong Sông Sương Mù, ngoài cảnh sợ hãi của người 
dân trong vùng xôi đậu ra qua những trái đạn pháo 
kích, dưới cái nhìn của Lữ Quỳnh, mà có lẽ của 
chúng tôi nữa: hận thù không có chỗ đứng trong 
lòng những người lính trẻ viết văn.  Tất cả cũng chỉ 
là bình thường. Như cảnh sương mù trên sông vào 
buổi sáng mà bé Phượng sáng nào cũng muốn chơi 
trò chơi đố với đứa em. Cái gì sẽ hiện ra trên sông 
sau khi sương mù tan. Một cái nhà? Một con đò 
ngang hay một khóm tre?...Rồi cũng bình thường như 
người đàn ông lạ mặt xuất hiện – cho dù có làm cho 
bé Phượng giựt mình- khi nhìn người đàn ông lạ ấy.  



          
 

                                                                                                                                                                                                            127                                                       127 
 

 “ Con bé vẫn đứng lặng, trong khi gã tiến thêm vài 
bước. Bấy giờ Phượng có thể nhìn thật rõ người đàn 
ông. Đó là một kẻ lạ, quá lạ đối với nó trong khu vực 
này. Gã đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng nỉ xám, áo 
quần màu cứt ngựa nhưng không giống như đồ lính 
mà cha nó thường mặc.( trang 73) 
 
Dù với sự khác biệt “ áo quần” không giống như đồ 
lính mà cha nó mặc. Nhưng, với con bé lòng từ tâm 
vẫn “chiếm lĩnh” lớn lao trong quả tim của bé. Và, từ 
bé Phượng cảm thấy gần gũi với người đàn ông lạ 
muốn qua bên kia sông. Một khoảng cách rất gần, 
nhưng rất lạ trong đôi mắt trẻ thơ của bé Phượng. 
Cuối cùng, tác giả kết thúc câu chuyện trong sự “ 
hững hờ” không màn nghĩ  tới một cái chết của người 
lính - chết xảy ra thường quá- khi nhìn thấy xác chết 
của người đàn ông. Ta đọc ( trang 80) 
“... 
- Cái gì thế chú? 
Người lính nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: 
- Hình như xác địch ấy mà, hắn bị bắn chết đêm 
qua... 
Bé Phượng tần ngần một chút rồi không tránh được 
tò mò nó kéo tay người lính chen vào đám đông. 
Bỗng con bé dừng hẳn lại. Nó vừa nhìn thấy chiếc mũ 
lưỡi trai bằng nỉ xám, rồi chỉ trong giây sau thản thốt 
nhận ra xác chết là người đàn ông, kẻ lạ mặt mà nó 
đã gặp một lần trên bến sông. Nó bỏ đám đông kéo 
tay người lính đi. Nó buồn bả, lấy làm tiếc là lần 
trước không có sẳn hộp diêm cho bác ấy mồi điếu 
thuốc” 
Cái chết của người đàn ông trong “Sông Sương Mù” 
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xem ra cũng bình thường trong cuộc chiến mà nơi 
nào, ranh giới của cuộc chiến không phân định rõ 
ràng. Một cuộc chiến tranh không qui ước. 
 
Phải thật lòng mà nói với tác giả, anh có một nhận 
xét của một người trong cuộc hơn là người đứng 
ngoài cuộc. Anh cũng không thể ngồi viết trong trạng 
thái “ sáng sâm banh, tối sữa bò” để dựng nên những 
nhân vật trong “tháp ngà” tưởng tượng. Mà những 
con người trong 12 truyện ngắn là những nhân vật 
đời thường, bình dị. Những con người cực khổ muốn 
thoát ra khỏi cuộc sống khổ cực, nhưng không biết 
bằng cách nào, như trong “Bụi Đá”. Từ Bụi Đá ( 
trang 59) tôi còn biết thêm anh là một nhà “nhiếp 
ảnh” nữa. Hỏi Lữ Quỳnh, anh đã ngồi chờ bao lâu để 
quan sát và “bấm máy” nơi bãi đập đá đó? Để ghi lại 
hình ảnh  “ lao lực” trong cuộc sống của  già Tuất 
ngày này qua tháng nọ không cách nào thoát khỏi 
cảnh đói nghèo và cực khổ của một người đập đá 
kiếm sống. Ta nhìn hình ảnh của anh ghi được::” Lão 
Tuất đứng dang chân, hai tay nắm chặt cán búa giơ 
cao khỏi đầu, rồi giáng xuống thật mạnh, làm tản đá 
vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Lão tiếp tục động tác 
đó cho đến khi tản đá hoàn toàn vắng mặt giữa đám 
đá vụn vỡ bằng nửa bàn tay.... 
Lão thơ thẩn đi về phía tấm cót đã dựng sẵn. Một 
vùng bóng mát không lớn hơn chiếc chiếu, đủ để cho 
lão và đứa con trai ngồi nghỉ...” 
 
“Bụi Đá”. Vị trí nơi bãi đá không lạ gì với tôi đã đi 
ngang đây nhiều lần. Nếu không đọc Bụi Đá, tôi 
quên, cũng như bao nhiêu địa danh khác tôi đã qua. 
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Nhưng đọc Bụi Đá tôi nhớ lại nơi đây cho nên thích 
thú khi đọc “ Bụi Đá”.  
Từ vị trí này, không xa cầu bà Di là mấy, đường lên 
Phú Phong, đi  vào chân núi có một đơn vị của lính 
Mỹ. Tôi nhớ có tên là Chà Rang. Một đơn vị “ huấn 
luyện” nhỏ của Lữ đoàn 173/ND/HK mà BCH đóng 
ở phi trường Bồng Sơn. Tôi có dịp đến đây một ngày 
một đêm trước khi ra Bồng Sơn đến với LĐ 
173/ND/HK. Từ Bồng Sơn ( đã chán những quận 
phía bắc của BĐ) tôi được đưa tới một đơn vị cấp TĐ 
để phân bổ tới từng đại đôị đóng ở đầm Trà Ổ ( Phù 
Mỹ).  Dọc theo con đường quôc lộ này những ngôi 
nhà cất vội bằng những vật liệu quân đội. Những cô 
gái bán bar  nham nhở đón những người lính viễn 
chinh vào làm tình. Và, những chiếc xe nhà binh sơn 
sao trắng chạy bán mạng trên đường của những tay 
lái ở trần hùng hục dạo nào, chẳng xem mạng sống 
của người dân Việt ra sao cả. Hình như  họ - những 
tên lính viễn chinh- chẳng xem luật pháp của chính 
quyền sở tại ra làm sao khi lái xe cán chết người, hay 
có hành động “ mất dạy” với đàn bà con gái ngay 
trong thành phố. Nhất là những thành phố có đồng 
minh đóng như Qui Nhơn là một ví dụ.Thân phận 
thấp hèn, bé nhỏ của con người trong chiến tranh thật 
khốn khổ...Đọc Bụi Đá ngoài cái khốn khổ của cha 
con lão Tuất  ra, khi đọc tới đoạn văn nơi trang 61, 
tôi nhớ đến hình ảnh “ mất dạy” của những tên lính 
viễn chinh này. Thật lòng mà nói. Chán ngán: 
“...Thằng Xương đã sống và lớn lên bên lão như 
chiếc bóng. Nhiều lúc hắn chợt nhớ tới người mẹ và 
không khỏi mủi lòng. Mẹ hắn chết cũng âm thầm như 
chuỗi ngày đã sống. Thỉnh thoảng Xương cảm thấy 
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căm thù, nhưng đối tượng của sự căm thù đó mờ nhạt 
quá. Hắn chỉ khốn khổ, và những giọt nước mắt lúc 
nào cũng khó nhọc lăn dài trên khóe mắt. Giá hôm 
đó mẹ đừng vội vã đuổi theo chiếc nón thì có lẽ tai 
nạn không xảy ra rồi. Làm nghề đập đá ở chân núi 
nầy, gia đình hắn đã chứng kiến biết bao tai nạn 
thương tâm do quân xa Mỹ gây ra. những cái chết 
tức tưởi, óc văng trắng đường nhựa, những khuôn 
mặt bị vỡ vụn méo mó. Có bao giờ mẹ đủ can đảm 
cho hắn kể hết đâu. Thế mà rồi mẹ hắn cũng vẫn phải 
chết trong hoàn cảnh tương tự...” (trang 61) 
 
Chắc chắn những cái chết “thương tâm” đó chẳng 
bao giờ có bồi thường. Như con mèo, con chó chết 
giữa đường mà thôi. Chẵng biết kêu ai. Ngoài ra, 
những thanh niên như Xương chẳng hạng, muốn 
thoát ra khỏi nỗi khốn khổ ấy thì phải làm sao? Chỉ 
còn có con đường duy nhất là vào lính. Con đường 
chọn lựa có lẽ dễ dàng nhất. Ta đọc: 
“...Thằng Xương đã nói ra được cái quyết định của 
hắn. Cái quyết định khó khăn đã làm hắn lúng túng 
từ lâu, bây giờ đã nói rõ cho bố nghe rồi, hắn thấy 
không còn khó khăn nào nữa cà, nên trả lời bố quyết 
liệt: 
-Đi lính dễ lắm bố à. Đâu có cần tuổi tác gì. Mình đi 
xin mà. Tôi sẽ ra cái bàn tuyển mộ tân binh đặt ở góc 
chợ đó, nhờ anh lính ghi tên là được ngay. 
Lão Tuất bỏ chỗ đứng quay đi. Những bước chân 
trần khập khễnh trên đám đá vụn. Lão thầm nghĩ, ờ 
làm gì, chứ đi lính thời buổi này dễ lắm..”(trang 67) 
Có lẽ đây là mẫu số chung của những gia đình khốn 
khổ mà hình ảnh Xương là một điển hình. 
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Còn viết về lính, Lữ  Quỳnh, ngoài người lính bình 
thường ra, anh còn là một người chuyên môn trong 
ngành quân y. Ta đọc truyện “ Bão Đêm” mới thấy rõ 
và thương tâm của người lính bị thương đưa về quân 
y viện. Một đêm, hay nhiều đêm anh trực nơi  quân y 
viện ấy, mà hằng đêm anh đã đi đi lại lại trong căn 
phòng bịnh nhân. Căn phòng im ắng dưới ngọn đèn 
vàng hiu hắt để anh nhìn và có nhiều suy nghĩ về bản 
thân người “đồng đội” của anh đang nằm rên rỉ.  
“...Cụt một cánh tay, bị cưa mất đôi chân hay tê liệt 
cả thân người, anh thương binh nào cũng sống lặng 
lẽ trong những ngày đầu với đêm đêm ướt sũng nước 
mắt, với nỗi tuyệt vọng lịm hồn, chỉ vì bấy giờ họ còn 
gần gũi với ngày hôm qua quá. Ngày qua và hôm nay 
thật vô cùng cách biệt với cuộc đời họ. Hôm qua với 
tháng ngày xanh mướt quá khứ, hôm qua với nguyên 
vẹn thân thể ngày chào đời. Nhưng từ bây giờ trở đi 
cho đến suốt cả tương lai, họ sẽ sống với tấm thân dị 
hợm mà chiến tranh tạo nên với không một tình cờ 
thích thú, không một hy vọng đổi thay.(trang 29) 
Đúng vậy, hôm qua với những ngày xanh mướt, thân 
thể còn nguyên vẹn...thì hôm nay...khoảng cách rất 
ngắn đủ để cho người thương binh còn chút hy vọng 
về y khoa. Đọc đoạn văn này tôi nhớ đến Kỳ, người 
bạn tôi, chỉ bị một mảnh nhỏ của trái lựu đạn ghim 
vào đốt xương sống cuối cùng và khi tỉnh dậy Kỳ 
cũng nghĩ đến quá khứ xanh mướt của người thanh 
niên. mảnh đạn nhỏ chẳng có gì là quan 
trong...nhưng: 
“...Hôm hắn được chở từ mặt trận về với mảnh đạn 
xuyên vào đốt xương sống phía sau gấy, anh đã 
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không có chút lạc quan nào về vết thương hiểm hóc 
ấy cả. mảnh đạn thật nhỏ, nhưng tác dụng thật lớn 
trên một đời ngưừi...” (trang 31) 
 “ Nhưng tác dụng rất lớn trên một đời người”... 
không phải chỉ riêng cho người bạn tôi mà còn nhiều 
người lính khác nữa. Với “ Bão Đêm” của Lữ Quỳnh: 
hôm qua với tháng ngày xanh mướt quá khứ...và 
người bạn của tôi- Kỳ- hôm nay vẫn phải ngồi xe lăn 
( dù cuộc chiến đã qua), và chiều chiều người vợ vẫn 
âm thầm đẩy xe cho Kỳ đi dọc con đường bờ sông )( 
dù  hai người đã già) để anh nghĩ về quá khứ xanh 
mướt, mà Lữ Quỳnh đã viết trong Bão Đêm. 
Cảm ơn Lữ Quỳnh đã viết “ Bão Đêm” để tôi đọc và 
nghĩ về người bạn cũ. 
 
Có cái thật mà ít người lính viết văn nào dám viết lên 
sự thật ( trước 1975). Tất cả đều bị bao chung quanh 
một lớp sơn khi viết về những “ông quan lớn” của 
mình. Cái gì tốt thì khoe. Cái gì “ bê bối” thì đừng 
nên viết ra. Nhưng, với những người viết trẻ cầm 
súng trước 1975, chắc chắn không thể nào không viết 
lên. Khi mà, tuổi trẻ của  chúng tôi đã dành sự sống 
trong sự chết chỉ trong một sát na ngoài chiến trường. 
Trong khi đó, ngược lại, vẫn có: 
“...Tuổi già là gì? tuổi già là nước đái vàng như 
rượu whisky mỗi tối. Là những thằng bụng phệ năm 
mươi tuổi sống đời bẩn thỉu như trâu bò, ham chơi cờ 
bạc suốt đêm, đến sáng về gọi xe tăng hộ tống. Là 
những tên khôn vặt từng làm chó săn cho thực dân, 
đế quốc. Là biết nới tiếng lóng: yêu nước, yêu dân, 
công bằng, dân chủ...Tiếng lóng yêu nước có nghĩa 
là chấm chấm. Không chấm chấm thì ta bỏ mạng từ 
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lâu rồi...” ( trang 102) 
 
Câu văn trên có “bịa” không? Không. Hoàn toàn 
không . Thật tế phải nói là đúng hoàn toàn. Chúng tôi 
đã phải làm những “ nhiệm vụ vô bổ – an ninh trục 
lộ- mở đường” ấy, để cho những ông bụng phệ  mỗi 
lần đi du hí trở về hậu cứ an toàn.  
 
12 truyện ngắn. 12 thân phận con người trong chiến 
tranh. Bạn bè. Đồng đội. Con người sống trong cảnh 
“ tranh tối tranh sáng” giữa một cuộc chiến không rõ 
ràng. Sự bắt bớ có thể xảy ra; mà “ Cát Vàng” là 
truyện ngắn mà Lữ Quỳnh chọn làm tựa cho tập 
truyện. 
 
Chiến *(nhân vật trong truyện) một người bạn thân 
với Tôi (Tôi, đdt, cũng nhân vật trong truyện), từ một 
làng quê nghèo cát bỏng. Một quê nghèo đến nỗi: 
“...Tôi biết Chiến đã nghĩ gì, khi ánh mắt đăm chiêu 
nhìn những đứa bé hàng xóm trần truồng ngồi chơi 
với cái bụng ỏng căng tròn như chiếc trống. Màu 
vàng trên da lũ trẻ còn thê thảm hơn thân phận của 
màu da quê hương...” (trang 107) 
hay:  
“ ...Quê hương tôi đói khổ, lũ trẻ con cần được 
hướng dẫn. Những người mẹ của chúng không thể 
suốt đời đi chợ mỗi ngày bằng năm đồng bạc. Năm 
đồng bạc đủ mua mấy con cá vụn nấu với một trách 
bỏng nước cho cả gia đình cùng húp...”( trang 107). 
Cũng từ  nỗi khổ ấy, Chiến đã suy nghĩ cần làm một 
cái gì đó để hy vọng biến đổi cuộc sống. Tác giả 
không nói rõ ý nghĩ của Chiến đã và đang làm gì. Chỉ 

lâu rồi...” ( trang 102) 
 
Câu văn trên có “bịa” không? Không. Hoàn toàn 
không . Thật tế phải nói là đúng hoàn toàn. Chúng tôi 
đã phải làm những “ nhiệm vụ vô bổ – an ninh trục 
lộ- mở đường” ấy, để cho những ông bụng phệ  mỗi 
lần đi du hí trở về hậu cứ an toàn.  
 
12 truyện ngắn. 12 thân phận con người trong chiến 
tranh. Bạn bè. Đồng đội. Con người sống trong cảnh 
“ tranh tối tranh sáng” giữa một cuộc chiến không rõ 
ràng. Sự bắt bớ có thể xảy ra; mà “ Cát Vàng” là 
truyện ngắn mà Lữ Quỳnh chọn làm tựa cho tập 
truyện. 
 
Chiến *(nhân vật trong truyện) một người bạn thân 
với Tôi (Tôi, đdt, cũng nhân vật trong truyện), từ một 
làng quê nghèo cát bỏng. Một quê nghèo đến nỗi: 
“...Tôi biết Chiến đã nghĩ gì, khi ánh mắt đăm chiêu 
nhìn những đứa bé hàng xóm trần truồng ngồi chơi 
với cái bụng ỏng căng tròn như chiếc trống. Màu 
vàng trên da lũ trẻ còn thê thảm hơn thân phận của 
màu da quê hương...” (trang 107) 
hay:  
“ ...Quê hương tôi đói khổ, lũ trẻ con cần được 
hướng dẫn. Những người mẹ của chúng không thể 
suốt đời đi chợ mỗi ngày bằng năm đồng bạc. Năm 
đồng bạc đủ mua mấy con cá vụn nấu với một trách 
bỏng nước cho cả gia đình cùng húp...”( trang 107). 
Cũng từ  nỗi khổ ấy, Chiến đã suy nghĩ cần làm một 
cái gì đó để hy vọng biến đổi cuộc sống. Tác giả 
không nói rõ ý nghĩ của Chiến đã và đang làm gì. Chỉ 



          
 

                                                                                                                                                                                                            134                                                       134 
 

nói Chiến bị bắt trên đường và đưa vào nhà lao...Rồi: 
“...Tiếng pháo nổ dòn hơn mọi năm. Niềm vui cũng 
bừng sáng trong lòng mọi người. Tiếng pháo nổ dòn 
quá, làm người ta nghĩ sự tốt đẹp, thanh bình phải 
đến trong năm mới. Nhưng pháo đã không nổ giòn 
như họ tưởng. Sự bình yên vốn có ở thành thị làm 
người ta không thể phân biệt được tiếng súng bấy 
giờ. Pháo nổ tràn ngập. Và súng nổ tràn 
ngập...”(trang 109). 
 
Đọc đoạn văn trên, chắc chắn độc giả hiểu được bối 
cảnh xảy ra từ năm nào. Và cũng từ trong cảnh “ 
tranh tối tranh sáng” ấy, Chiến thoát ra từ nhà lao 
...và bị viên đạn bắn tới. Chiến chết thật thản nhiên 
trước mặt một trường tiểu học. Và, thành phố bây giờ 
nhiều xác chết quá... 
 
Đọc Cát Vàng, rõ ràng thân phận con người thật “nhỏ 
bé” trước hai lằn đạn. Và càng “ thấm thía về hai chữ 
hòa bình” hơn khi mà cuộc chiến kéo dài từ chiến 
tranh Pháp Việt tới cuộc chiến ý thức hệ sau này: “- 
Mày đúng là thằng con nít. Không hòa bình thì tao 
điên gì mang xác về đây. Chính vì hòa bình rồi, mình 
mới sướng chứ. tao tưởng hai tiếng hòa bình chỉ 
dành riêng cho cái hạng người như ông háu mình 
thôi. Bởi chến tranh hay hòa bình gì, thì bọn thành 
phố cũng vậy...” (trang 85)  
   
Hòa bình. Đó là nổi mong chờ của người dân. 
 
Nhìn chung, khi đọc Cát Vàng của Lữ Quỳnh, bối 
cảnh mà anh viết nhiều trong hầu hết các tuyện, có lẽ 
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là nơi anh đóng quân mà một thời tôi tham dự ( Bình 
Định) 
Vùng đất ấy người chết ( dân ) hay ( lính) xảy ra như  
“ăn cơm bửa”. Những tình tiết trong từng cốt truyện 
là những tình tiết  có thật, không thể nào “tưởng 
tượng” từ một nơi “an toàn- có máy lạnh- có cà phê- 
có whisky- có xì gà” để mà viết được. Tuổi trẻ của 
chúng tôi đã một thời bị “ đẩy ra chiến trường” để 
giữ phần đất không phân biệt rõ đâu là “của ta- của 
địch”. Để cho “hậu phương” đèn xanh đèn đỏ, để cho 
hậu phương “ăn chơi, đĩ điếm”, để cho những ông 
quan bụng phệ phè phởn, để cho một số ít người 
buôn “đô la” làm giàu trên xương máu của “thân 
phận” người lính ngoài tiến tuyến. Lạ! mà những 
người này họ mới có quyền nói: yêu nước, yêu dân, 
công bằng, dân chủ...( trang 102).  Còn chúng tôi thì 
sống chết ngoài chiến trường như chơi trò “bốc 
thăm” trong truyện: Trò Chơi.  
 
Tóm lại, 12 truyện ngắn trong tập Cát Vàng là 12 dữ 
kiện thật. Và, ước vọng của chúng tôi- hay của người 
dân trong vùng xôi đậu- cũng là ước vọng thật. Cho 
dù, hôm nay, ngồi đọc lại 12 truyện ngắn của Lữ 
Quỳnh, phải nói, chúng tôi  không nghĩ gì cả trong 
thời mà “cường độ” chiến tranh càng lúc càng khốc 
liệt. Không cần biết “nguyên ủy”của cuộc chiến 
“xanh đỏ” ra sao, chỉ thấy thương cho “thân phận” 
con người. Trong đó có chúng tôi.  
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Quỳnh, phải nói, chúng tôi  không nghĩ gì cả trong 
thời mà “cường độ” chiến tranh càng lúc càng khốc 
liệt. Không cần biết “nguyên ủy”của cuộc chiến 
“xanh đỏ” ra sao, chỉ thấy thương cho “thân phận” 
con người. Trong đó có chúng tôi.  
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Trần Hoài Thư viết :Lời Mở” cho tập truyện : Màu 
Thời Gian của tôi. Anh viết: “....được đọc một tác 
phẩm của một tác giả mà mình yêu mến là một niềm 
vui. Càng vui mừng hơn nữa khi tác giả ấy là một 
người cùng một thế hệ, cùng một lứa tuổi, trên vai 
mang cùng chung những thăng trầm của lịch sử...”. 
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Đoạn văn ngắn mà anh Trần Hoài Thư  viết trên có gì 
là “quá đáng ” không, khi anh viết về tôi? Tôi nghĩ là 
không. Không quá đáng và cũng không “ cường điệu 
” gì cả trong câu viết ấy. Tôi nghĩ: anh đã trải lòng 
mình trên những trang giây để viết “ Lời Mở ” cho 
tập truyện của Tôi. Và, hôm nay, tôi cũng trải lòng 
mình khi đọc xong một tác phẩm của người bạn cũ. 
Tác phẩm Tưởng Chừng Đã Quên của nhà văn 
Nguyên Minh. 
 
Đọc tác phẩm của anh để thấy có tôi trong đó; mà đã 
bao nhiêu năm lầm lũi sống, trong nước cũng như ra 
hải ngoại, tôi cứ ngỡ những câu chuyện, những người 
bạn một thời, như: Tưởng Chừng Đã Quên mất rồi. 
 
Vâng! Nhìn lại thời gian trước 1975, trong quãng đời 
quân ngũ rày đây mai đó của tôi. Tôi không gặp lại 
anh: kể từ khi anh rời khỏi khu phố cổ ngắn và đầy 
bóng râm trên con đường Nguyễn Thái Học, Phan 
Rang - ngôi nhà mang số 11- để vào Sài Gòn lo cho 
nhà in và tiếp tục làm tờ Ý Thức. Hình như cuối năm 
1969 (?). Và sau đó đời lính của tôi cũng rời khỏi nơi 
đóng quân ở Tháp Chàm, để đi đến một nơi khác, cho 
mãi đến tháng 4 năm 1975. Ngay cả những bạn bè lúc 
ấy, nơi thành phố nhỏ bé Phan Rang tôi cũng không 
gặp lại kể từ năm ấy. Ai nhỉ, nào: Trân Hoài Thư, Lê 
Ký Thương, Võ Tấn Khanh, Ngy Hữu, Chu Trầm 
Nguyên Minh, Tô Đình Sự...Cũng vì bao nỗi thăng 
trầm của lịch sử... nói to lớn cho vui vậy thôi, chứ 
thật ra, đời lính thú mà, họ sai đâu thì đi đó. Cũng vì 
sai đâu đi đó, mà bạn bè khó gặp lại...Trước 1975, 
nghe đâu, Trần Hoài Thư đổi vào Nam, thỉnh thoảng 
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1969 (?). Và sau đó đời lính của tôi cũng rời khỏi nơi 
đóng quân ở Tháp Chàm, để đi đến một nơi khác, cho 
mãi đến tháng 4 năm 1975. Ngay cả những bạn bè lúc 
ấy, nơi thành phố nhỏ bé Phan Rang tôi cũng không 
gặp lại kể từ năm ấy. Ai nhỉ, nào: Trân Hoài Thư, Lê 
Ký Thương, Võ Tấn Khanh, Ngy Hữu, Chu Trầm 
Nguyên Minh, Tô Đình Sự...Cũng vì bao nỗi thăng 
trầm của lịch sử... nói to lớn cho vui vậy thôi, chứ 
thật ra, đời lính thú mà, họ sai đâu thì đi đó. Cũng vì 
sai đâu đi đó, mà bạn bè khó gặp lại...Trước 1975, 
nghe đâu, Trần Hoài Thư đổi vào Nam, thỉnh thoảng 
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có “dù ” về Sài Gòn gặp Nguyên Minh nơi tòa soạn 
Ý Thức. Và, cũng từ chỗ này, Thư còn gặp nhiều anh 
em khác nữa. Còn tôi thì biệt tăm cá nhạn.  
 
Để rồi, vào tháng tư năm 1975, bạn bè lại mỗi người 
mỗi ngã, tan tác. Gặp nhau rất khó. Tôi thì “chôn 
chân” tại một thành phố biển nhỏ bé như trong lòng 
bàn tay. Phan Thiết. Âm thầm mà sống. Nào ngờ! 
Đúng quá Nguyên Minh ạ. Tác phẩm của anh Tưởng 
Chừng Đã Quên.  ( Bốn chữ này tôi phải viết hoa và 
đồ lại cho đậm nét). Vâng! Với tôi, tôi tưởng tôi quên 
hết rồi. Ngay như vào cuối năm 1982 được lịnh cho 
về trong nỗi cơ hàn của một “ bần sĩ ” chánh hiệu . 
Ngồi bên lề quốc lộ 1, thành phố Tuy Hòa để đón 
chuyến xe đò xuôi Nam tìm lại vợ con. Hôm ấy, lòng 
buồn não nuột. Tuy Hòa cũng có những người bạn 
một thời trân quý. Ngồi giữa lòng thành phố Tuy Hòa 
nhưng nghe sao rất xa với bạn bè, anh em thuở nào. 
Nào: Nguyễn Lệ Uyên , Mang Viên Long, Phạm 
Ngọc Lư , Phạm Cao Hoàng, Hoàng Đình Huy 
Quang và anh Trần Huiền Ân...không biết có còn ở 
nơi đây không. Hay trở về quê cũ?  Nhớ như in trong 
trí nhớ, gần trong khu não bộ, mà sao thấy xa quá. 
Như NLU, tôi cứ ngỡ bạn ta còn đứng nơi bục giảng 
ở đâu miệt sông nước Hậu Giang. Nào ngờ bạn ta 
cũng đã trở về cày sâu cuốc bẩm nơi quê nhà Phú 
Yên. Phải chi biết được NLU ở đó, chắc ngày về của 
tôi cũng “ râm rang ” chuyện trò suốt đêm với vài ba 
ly rượu đế. 
 
Để rồi, với thời còn bao cấp, đi đứng khó khăn của 
một người trở về từ một nơi chẳng được “ lành lặn ” 
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Yên. Phải chi biết được NLU ở đó, chắc ngày về của 
tôi cũng “ râm rang ” chuyện trò suốt đêm với vài ba 
ly rượu đế. 
 
Để rồi, với thời còn bao cấp, đi đứng khó khăn của 
một người trở về từ một nơi chẳng được “ lành lặn ” 
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cho mấy.  Đành vậy: Tưởng chừng đã quên. Ấy thế 
mà hôm nay, chính anh ( Nguyên Minh ) đã đưa tôi 
về với bạn bè, với những địa danh nơi tôi đã đi qua, 
đã một thời “ lăn lộn ”. Tập truyện ngắn Tưởng 
Chừng Đã Quên của anh, anh viết cho anh, cho 
những bạn bè của anh, và cho cả tình yêu ban đầu của 
anh nữa, mà sao như anh viết cho chính tôi...vậy. 
 
Hãy đọc lấy một đoạn văn ngắn, trang 226, trang cuối 
của tập truyện TCĐQ. Truyện : Người Viết Kịch. 
Anh viết:: “...Tôi nghĩ đến sự may mắn. Trong chiến 
tranh, may mắn là viên đạn tránh mình. Trong trại tù, 
đó là lúc nhiều năm không được ăn một miếng 
đường, một hôm đi vô rừng đốn củi bắt gặp một tổ 
ong mật. Với tôi may mắn là được gõ cửa, tôi biết, 
bên kia cánh cửa đóng, có bạn...” Bên kia cánh cửa 
đóng, có bạn. Vâng! Chỉ một đoạn văn ngắn tôi đọc 
như thấy có tất cả bạn bè của một thời quen biết, hiện 
còn ở bên kia cách cửa đóng. Xa trên địa hình địa vật 
nhưng hôm nay sao nghe gần gũi  trong tâm thức của 
tôi. Và ta đang bước tới. Phải không anh Nguyên 
Minh? Trong chiến tranh. Vâng, tôi đã tham dự 10 
năm. May mắn ư ? . Đúng, viên đạn tránh tôi trong 
suốt mười năm quân ngũ. Rồi trong trại cải tạo. 
Vâng, lao động cực nhọc, chất ngọt làm thèm cái dạ 
dày. Nhìn lại thời gian ấy, nghĩ lại thấy buồn: thèm 
ăn như đứa trẻ. Nhưng cũng ít ai được vào rừng thấy 
được một tổ ong mật. Trời ơi, những giọt mật đang 
ứa ra từ những “ ô  cửa sổ ” của tổ ong...Nhưng, 
những vị ngọt của tổ ong ngày nào đó, bây giờ là 
những vị ngọt của bạn bè tôi; mà tôi tưởng chừng đã 
quên mất. 

cho mấy.  Đành vậy: Tưởng chừng đã quên. Ấy thế 
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đó là lúc nhiều năm không được ăn một miếng 
đường, một hôm đi vô rừng đốn củi bắt gặp một tổ 
ong mật. Với tôi may mắn là được gõ cửa, tôi biết, 
bên kia cánh cửa đóng, có bạn...” Bên kia cánh cửa 
đóng, có bạn. Vâng! Chỉ một đoạn văn ngắn tôi đọc 
như thấy có tất cả bạn bè của một thời quen biết, hiện 
còn ở bên kia cách cửa đóng. Xa trên địa hình địa vật 
nhưng hôm nay sao nghe gần gũi  trong tâm thức của 
tôi. Và ta đang bước tới. Phải không anh Nguyên 
Minh? Trong chiến tranh. Vâng, tôi đã tham dự 10 
năm. May mắn ư ? . Đúng, viên đạn tránh tôi trong 
suốt mười năm quân ngũ. Rồi trong trại cải tạo. 
Vâng, lao động cực nhọc, chất ngọt làm thèm cái dạ 
dày. Nhìn lại thời gian ấy, nghĩ lại thấy buồn: thèm 
ăn như đứa trẻ. Nhưng cũng ít ai được vào rừng thấy 
được một tổ ong mật. Trời ơi, những giọt mật đang 
ứa ra từ những “ ô  cửa sổ ” của tổ ong...Nhưng, 
những vị ngọt của tổ ong ngày nào đó, bây giờ là 
những vị ngọt của bạn bè tôi; mà tôi tưởng chừng đã 
quên mất. 
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Ừ! mà quên sao được nhỉ? Những địa danh anh đã 
viết lại, những con người mà anh đã ghi lại, gần như  
có tôi tham dự  trong đó. Thôi, thì cứ “ thấy sang bắt 
quàng làm họ ” khi đọc tác phẩm TCĐQ của Nguyên 
Minh. Này nhé, trong truyện ngắn: Những Linh Hồn 
Đứng . Anh viết: “...Những ngôi nhà biệt thự ở Hàng 
Đoát cất theo kiểu Tây vì đó là của người Pháp để lại 
sau hiệp định giơ neo ký kết. Các sĩ quan người Việt 
được phân phối ở đó...” và “...Con đường thật vắng 
vẻ, không một người qua lại. vắng tiếng người. Rỉ rả 
tiếng côn trùng, ếch nhái, từ những đám ruộng sau 
nhà vọng lại, tưởng như mình đang ở chốn nông 
thôn. Mỏi cả chân, sau khi đi từ đầu đường đến cuối 
đường, rồi quay lại. Cứ thế tiếp tục. Đêm đã khuya 
trời vẫn nóng nực. Không một chút gió. Thả người 
ngồi xuống giữa lòng đường nhựa, nhìn những cây 
đoát vẫn trơ trơ, bất động giữa đất trời, Phan thốt 
lên rất khẽ nhưng cũng đủ cho tôi nghe: “ Như 
những linh hồn từ đâu đó vất vưởng nhập vào những 
hàng đoát này đứng sững sờ  giữa đêm trăng ”. ( 
trang 167 ). Truyện Những Linh Hồn Đứng, anh đã 
dẫn dắt người đọc  đi từ địa danh này đến địa danh 
khác ở Huế, và cũng vì đất nước lúc ấy: chiến tranh. 
Bạn bè anh: người ở bên này, kẻ ở bên kia. Cuối cùng 
rồi cũng kết thúc : chết. Chết một cách không ai nghĩ 
tới tại sao phải chết, và hồn của những bạn anh chắc 
đã nhập vào những cây đoát ấy?  hay hồn của những 
người dân Huế vô tội trong thời gian bị thực dân 
Pháp giết vào đêm 23 tháng 5 năm Ất Dậu??? 
 
Hàng Đoát. Cây đoát, anh đã dẫn tôi về với một kỷ 
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rồi cũng kết thúc : chết. Chết một cách không ai nghĩ 
tới tại sao phải chết, và hồn của những bạn anh chắc 
đã nhập vào những cây đoát ấy?  hay hồn của những 
người dân Huế vô tội trong thời gian bị thực dân 
Pháp giết vào đêm 23 tháng 5 năm Ất Dậu??? 
 
Hàng Đoát. Cây đoát, anh đã dẫn tôi về với một kỷ 
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niệm thật đẹp trên con đường này. Mượn những kỷ 
niệm của anh để nói về tôi. Vào cuối năm 1970, vợ 
tôi đưa tôi đi trên con đường này. Hôm đó, Huế buồn 
lắm. Trời vào đông, lạnh và ảm đạm. Hai đứa nép 
vào nhau mà đi. Đường vắng. Thật vắng. Những ngôi 
nhà Tây nằm im lìm, vắng vẻ. Tôi cứ đi bên vợ vì 
muốn biết cái xứ Huế, quê hương thứ hai của tôi lạnh 
và buồn như thế nào, mà sao mỗi đêm, mưa tạnh, 
tiếng ếch nhái kêu râm rang buồn hơn những nơi 
khác . Đang đi, vợ hỏi: anh biết đường chi không? 
Đường Hàng Đoát đấy? Nó có tên gì khác không? Có 
, nhưng  dân Huế quen gọi Hàng Đoát. Tôi dừng lại 
nhìn. Đường ngắn, im ắng, với cái lạnh của đông về, 
thích hợp cho những cặp trai gái đang yêu nhau. 
Hàng Đoát dưới mắt tôi sao thấy buồn quá đổi. Tôi 
nói với vợ tôi: anh thấy trong mỗi cây Đoát hình như 
có ma . Vợ tôi bấu vào lưng tôi, nói nhỏ: có thật 
không anh? Thật! Thôi đi anh, anh nói chi dễ sợ rứa!  
 
Lâu rồi, thời gian đã làm tôi quên. Nay, đọc  Những 
Linh Hồn Đứng của anh, tôi bỗng nhớ lại những ngày 
đầu tôi về với Huế. 
 
Tưởng Chừng Đã Quên là một tập truyện mà anh đã 
ghi lại những kỷ niệm của anh với bạn bè, với tình 
yêu và với những cái đam mê chữ nghĩa của anh. Với 
bao đổi thay - xã hội và con người- Nhưng, với anh, 
có lẽ không bao giờ thay đổi trong giòng  thời gian 
qua. Anh vẫn ghi lại rõ nét lắm. Rõ đến độ, tôi đọc 
tác phẩm của anh vẫn thấy thích thú và nuối tiếc cho 
khoảng thời gian  qua. 
 

niệm thật đẹp trên con đường này. Mượn những kỷ 
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có lẽ không bao giờ thay đổi trong giòng  thời gian 
qua. Anh vẫn ghi lại rõ nét lắm. Rõ đến độ, tôi đọc 
tác phẩm của anh vẫn thấy thích thú và nuối tiếc cho 
khoảng thời gian  qua. 
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Như trong truyện: Hình Như Trời Đang Mưa. Anh 
viết: “...Ở hai con đường khác nhau. Nguyễn Thái 
Học. Trần Hưng Đạo nhưng nhà hai đứa kế hông 
nhau. Căn gác của tôi, cửa sổ mở nhìn qua là căn 
gác suốt của hắn. Chỉ cần tín hiệu huýt gió là chúng 
tôi xuống gác ra khỏi nhà gặp nhau  mà chẳng ai 
biết. Thường vào những đêm trời có trăng khi những 
ngọn đèn nhà trong phố tắt hẳn, lũ chúng tôi ba đứa, 
Minh Bui, Bảy Rìu và Tín Chả rủ nhau ra ngồi ở sân 
quần vợt mà đánh đàn guitar, mà ca hát...  ”( trang 
46 ). Đoạn văn trên anh nói về kỷ niệm của anh ở 
thành phố biển rất nhỏ mà anh gọi là rất “ hiền hòa” 
đó.  “ Tín Chả ” thì tôi không biêt; vì anh đã mất. 
Còn Bảy Rìu thì tôi biết. Nhớ lại những tháng ngày 
đổi về Tháp Chàm, buồn, đi lang thang thì gặp Võ tấn 
Khanh ( Tôn Nữa Hoài My) đang lái chiếc honda, 
ngược chiều, dừng lại hỏi: phải PVN không? tôi nói 
phải, và từ đó tôi quen VTK. Khi ấy VTK đang dạy 
học ở trường tiểu học Đô Vinh, Tháp Chàm. Quen 
VTK thì quen  với mấy anh em cầm bút ở Phan Rang, 
trong đó có anh.  
 
Trong đoạn văn trang 50, truyện: Hình Như Trời 
Đang Mưa “...Ba tôi trong những ngày cuối đời chỉ 
còn là một ông già gầy nhom, mặc quần áo lụa trắng, 
tay chống gậy, mỏi mệt lân bước chân đi. Tuổi tác ba 
tôi bấy giờ cũng bằng tôi lúc này. Sáu mươi, nhưng 
cơn bịnh lao kéo dài phá nát hai buồng phổi, những 
cơn ho kéo dài và tuôn máu đỏ tươi, trông ba tôi như 
một cụ già tám mươi. Muốn lên gác, tôi phải đi 
ngang qua ba tôi. Nơi ông nằm vào ban ngày là chiếc 
ghế xích đu bằng vải bố, trước bàn thờ leo lét một 
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cơn bịnh lao kéo dài phá nát hai buồng phổi, những 
cơn ho kéo dài và tuôn máu đỏ tươi, trông ba tôi như 
một cụ già tám mươi. Muốn lên gác, tôi phải đi 
ngang qua ba tôi. Nơi ông nằm vào ban ngày là chiếc 
ghế xích đu bằng vải bố, trước bàn thờ leo lét một 
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ngọn đèn dầu hột vịt, một lư hương luôn luôn có cây 
nhang được đốt lẻ loi, phảng phất mùi thơm, phía sau 
là tấm hình hoen ố của mẹ tôi...” .  
 
Đoạn văn trên, anh đã đưa tôi về với những kỷ niệm, 
dù ngắn, chưa tới một năm ở Tháp chàm. Nhưng 
những lúc rảnh rỗi, tôi lại đến ngôi nhà mang số 11 
Nguyễn Thái Học. Và lên gác. Vâng, những bước 
chân thật nhẹ khi phải đi ngang qua khu nhà thờ  với  
không khí thật trang nghiêm, tẻ lạnh, nếu không 
muốn nói  là huyền bí với mùi nhang thơm phảng 
phất trên bàn thờ. Ba anh nằm trên chiếc ghế dựa, im 
ắng lạ lùng nơi gian nhà thờ. Và, như một cái gì đó 
nghịch lại, lên tới gác, một không khí sôi nỗi, cách 
biệt với khu nhà thờ phía dưới: giấy má, bàn máy 
đánh chữ , và những tiếng gõ đều tay trên bàn phiếm 
của cô thư ký đang đánh máy và trình bày trên những 
tờ stancil. Rồi mực, rồi những tàn thuốc lá hút dở dụi 
vội xuống cái gạt tàn. Không khí như khẩn trương, 
vì: tôi biết anh đam mê chữ nghĩa và báo chí đên nỗi 
phải bỏ nghề sư phạm để chạy theo nghề cầm bút và 
làm báo. Như đoạn văn sau đây, ta mới thấy cái đam 
mê của bạn tôi: “...Đáng lẽ tôi chở Tuyên thẳng đến 
nhà hàng, tôi lại ghé tạt nhà in- như ma dẫn đường- 
định xem qua công việc tiến triển ra sao, và phân 
công cho anh em thợ làm đêm. Cô thư ký vẫn chưa 
đến. Tôi bắt Tuyên thế chân, ngồi sửa lỗi bản in thử. 
Còn tôi hì hục gắn bản in nhủ lên ma-két. Đói bụng, 
tôi nhờ nhân viên đi mua cơm phần. Nghĩ tay một lát, 
tôi và Tuyên vội ăn cho xong để tiếp tục công việc. 
Mãi đến tối....” ( trang 16 )  
Và:” ...ngày xưa Tuyên bỏ tôi đi lây chồng, tôi chỉ 
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buồn đôi chút rồi qua đi. Vì bên cạnh tôi còn có tờ 
báo Ý Thức...” ( trang 17 ). 
 
Như thế đó, mới thấy anh đam mê chữ nghĩa như thế 
nào. Đọc đoạn văn trên, thắc mắc tại sao lại có “cô 
Truyên” trong từng truyện ngắn của Nguyên Minh? 
Một nhân vật nữ thật sự ở ngoài đời chứ không phải 
nhân vật nữ hư cấu trong những tác phẩm  của anh, 
có lẽ nổi bật nhất trong suốt chiều dài cầm bút của 
Nguyên Minh, Nhân vật nữ “T.” này đã tạo cho anh 
nhiều cảm xúc khi viết, ngay cả tập TCĐQ. Mà sao 
lạ, cô Tuyên trong truyện của anh viết lại là “ cô bé 
Tuyên ” mà ít nhiều tôi đã biết. Vâng! Thời gian đổi 
về Tháp Chàm, và tôi đã gặp cô Tuyên đang ở học 
trong một ngôi chùa sư nữ trước quán cà phê Diễm 
của anh “ Bảy Đầu Rìu ” theo lối gọi thân mật của 
các bạn anh. Lại gần căn phố 11 Nguyễn Thái 
Học...Ngày ấy, tôi đâu có nghe anh nói đến cô Tuyên. 
Và bên cạnh cái sân đánh quần vợt. Trời nóng, tôi với 
anh,  Lê Ký Thương và với Võ tấn Khanh ngồi chơi ở 
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với mấy đứa em tôi ở Phan Thiết. Và, tất cả: Tưởng 
chừng Đã Quên...Nào ngờ, 4 năm trước, tôi gặp lại cô 
bé Tuyên trong truyện anh viết tại nhà của con tôi ở 
Houston, nước Mỹ. Tôi vẫn ký đầu và nói chuyện với 
“ cô bé Tuyên ”. Tuyên cười thật dễ thương: em lớn 
rồi đấy nhé, trên năm mươi. Trời đất, sao tụi bây 
chóng lớn vậy. Tôi cứ tưởng chỉ có một mình tôi là 
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hoàn cảnh của Tuyên hiện tại, chồng chết trong trại 
cải tạo. Và, mối tình với người bạn tôi. Vâng! Cám 
ơn anh, đã cho tôi gặp lại những cái mà tôi tưởng đã 
đánh mất lâu rồi. Và, cũng là những cái gì đó thật đẹp 
trong khoảng đời còn lại của tuổi về già.  
 
Hạnh phúc biết bao, cái tuổi thơ của tôi ngày nào như 
sống lại. Khi mà:”...Con gà chọi nhốt trong lồng còn 
đi qua đi lại được, cái cổ dài còn lắc lư. Còn tôi thì 
ngồi chồm hổm, co ro như con mèo thu mình lại. Đôi 
mắt trẻ thơ của tôi rơm rớm nhìn xuống đất, tủi thân. 
Lũ học trò bạn tôi đi học về ngang qua thấy lạ, dừng 
lại ngạc nhiên hỏi:-” Nguyên, mày giở trò gì vậy? ” 
Một đứa lanh hơn nói khẽ:- “ Nó bị ba nó phạt đó. ”( 
trang 20 ). 
 
Tuổi thơ. Ai rồi cũng trải qua. Còn lại là những kỷ 
niệm. Anh vì “ bực bội ” - chưa hiểu hết nổi đam mê 
về một môn chơi nào đó- như đá gà của ba anh; mà 
suýt làm hại một con gà đá . Đến nổi: Mẹ tôi la 
hoảng: - “ Thôi chết rồi. làm sao cho con gà tỉnh lại 
để khi ba con về không khám phá được. ” Lúc đó tôi 
mới sợ hết hồn, mặt mày xanh mét khi liên tưởng đến 
trận đòn nát mông... 
 
Đọc câu văn trên, tôi liên tưởng đến tôi, cái tuổi thơ 
ngày nào đó ham xem đá gà ( trại gà nằm gần nhà cô 
dượng tôi ). Vì nhà nghèo, đông anh chị em, cô 
dượng mới đem tôi về nuôi cho ăn học và làm việc 
nhà. Tuổi thơ tôi hình như không biết gì hơn là ở 
trong bốn vách tường và cái khoảng sân rộng dùng để 
đậu những chiếc xe đò chở khách. Trường gà, tôi hay 
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lén tới xem, và vợ chồng cô dượng tôi bắt được, đem 
tôi về phạt một trận “ nhừ tử ” . Hình thức phạt bằng 
cách  “ thụt dầu ” hàng trăm cái...để rồi, cuối cùng, 
tôi xỉu . Một buổi tối bỏ cơm, nằm trên căn gác khóc 
vì nhớ mẹ... 
 
Hành động của anh là: để cho con gà đá ( tự nó thấy 
hình nó trong gương ).  Còn tôi, lén đi xem, mà còn 
bị một trận phạt “ thụt dầu ” đáng giá. 
 
Nhưng đến khi đọc tới truyện Mây Trôi, tự  nhiên tôi 
mê nhân vật nữ mà anh viết. Nàng tên là Vân Phi. 
Người con gái có dáng mảnh khảnh , mắt mí lót,  tóc 
đen mướt xõa quá lưng. lại là một phật tử thuần thành 
( huyng trưởng ). Hình ảnh của một cô nữ sinh hiền 
dịu khi còn học chung với anh một lớp đệ nhị ở một 
ngôi trường tỉnh. Và, có ngờ đâu: “...Giây phút gặp 
nhau làm tôi ngỡ ngàng, không biết thật hay hư. 
Chẳng lẽ đang đứng trước mặt tôi là người con gái 
dịu hiền năm xưa, dáng yếu đuối, xanh xao mang vẻ 
đẹp liêu trai. Người con gái giờ đây, mặt trét đầy 
phấn trắng nham nhở, môi như sưng vù bầm máu, tóc 
dựng lông nhím, mặc chiếc quần tây bằng kaki vàng 
đã bạc màu và hai đầu gối vá hai miếng vải đậm 
màu, cùng chiếc áo thun đỏ hở nách ôm sát thân thể 
nàng. Bộ ngực căng đầy sức sống. Tôi tưởng nàng 
đang hóa trang sắm một vai bụi đời trong một vở 
kịch nào đó mà sân khấu là trong quán cà phê...” 
Và:”...Bỗng nghe tiếng huýt gió, rồi tiếng búng tay, 
rồi một giọng nói ngổ ngáo: " Ê!! Chủ quán đâu? ” 
Tôi đi về hướng có tiếng gọi ngang qua đám thanh 
niên đưa ngón tay ra dấu tôi phải gặp ai. 
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Người con gái đang quay mặt vào trong vách tường. 
Tôi hỏi giọng nhẹ nhàng: “- Xin lỗi, cô dùng gì? ” 
Giọng người con gái khàn khàn và cay cú: “ Nghe 
quán mới mở. Nói chủ ra đây?”- “ Tôi đây. Chủ 
quán đây.” Tôi vẫn đứng thẳng người. Cô nàng quay 
mặt lại. Tôi tưởng cô đùa với tôi sau bao nhiêu năm 
gặp lại. Tôi nhìn chăm bẳm rồi buột miệng: - “ Phật 
Bà Quan Âm ”. Cô nàng cười ngất ngưởng: - “ 
Tưởng ai xa lạ. Té ra ông bạn thời xa xưa. Hết Phật 
Bà rồi giờ thành nữ tặc. ” ( trang 124 ) . Để rồi đọc 
tiếp những trang kế tiếp, tôi mới thấm và thấy được 
tại sao một cô gái thật dễ thương, vào những ngày 
cuối tuần mặc áo lam đến chùa sinh hoạt với các em 
thiếu nhi, rồi tới trường, tới lớp dạy học. Cô giáo ấy 
tại sao lại bụi đời, để có một số đàn em đi theo. Phải 
nói là có bản lĩnh lắm mới làm được việc ấy. Tại sao? 
Ta nghe  Vân Phi ( tên cô gái ) tâm sự, khi lòng đã 
lắng xuống, ngồi trước mặt anh- một người bạn cũ. “ 
...Nữ tặc tự trả lời: Nhi nữ thường tình chỉ âm thầm 
biết khóc. Còn tôi khi những người tình đã bị chiến 
tranh cướp mất, tôi phải làm sao? ”. 
 
 Những con chữ trong câu văn trên, tôi đọc, mới thấy 
được nỗi đau của thân phận người con gái Việt nam, 
sinh ra và lớn lên trong một đất nước mà chiến tranh 
triền miên. Có lẽ Vân Phi là một trong muôn vàn 
người con gái Việt có người yêu chết ngoài chiến 
trường. Có khác Vân Phi chăng là “ âm thầm ” khóc. 
Còn Vân Phi, từ một cô giáo, Vân Phi đã nộp đơn xin 
nghỉ dạy. Phản kháng ư? Không. Mà chắc chắn là: 
buồn; vì người yêu chết ngoài chiến trường. Buồn vì : 
Chiến tranh. Nguyên do đã gây nên biết bao nhiêu 
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đau khổ cho nhiều gia đình. Có người dằn được lòng 
mình. Có người dằn không được lòng mình thì phá 
phách, như Nữ tặc trong truyện Mây Trôi .  
 
Ngay chính anh, tác giả của tập truyện TCĐQ, khi 
nghe tin người bạn thân chết trên chiến trường A Sao, 
anh đã chạy một mạch ra bờ sông Dinh, giang hai tay 
lên trời mà gọi tên người bạn. Đó chỉ là người bạn 
trai thân. Còn với Vân Phi, người tình chết trận. Vân 
Phi phá phách là phải. Nhưng, tôi phục một Vân Phi 
trong truyện và ngoài đời ( vì anh  viết thật - không 
hư cấu ), phải nói là có bản lãnh ! 
 
Cũng trong truyện ngắn Mây trôi, anh nghe tin người 
bạn thân chết ngoài chiến trường, anh  chạy ra bờ 
sông Dinh, giang hai tay lên trời mà gọi tên bạn. 
Sông Dinh của Phan Rang mà ít ra tôi cũng đã đến đó 
một thời gian ngắn. Sông Dinh đối với tôi mà anh nói 
đến có những kỉ niệm khó quên giữa tôi với Trần 
Hoài Thư. Cũng vì chiến tranh . Chiến tranh! Chiến 
tranh! Ta hãy lắng lòng nghe : đại bác đêm đêm dội 
về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng 
nghe. Hay: người chết hai lần thịt da nát tan. Phản 
chiến ư? Xạo. Nếu ai đó nói phản chiến!  Sự thật đấy! 
Chiến tranh của Việt Nam. 
 
Xuyên suốt  227 trang, đọc đến “ chạnh lòng ”, một 
cái truyện ngắn anh viết cho một người bạn văn- một 
kỷ niệm- Vâng. Ngay cả tôi khi đọc cũng phải “ 
chạnh lòng ” về một người bạn.  
“...Sau khi ba tên kia thức dậy, thì Kim đến. Sáng nay 
Kim thướt tha trong chiếc áo dài lụa trắng. dáng 
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nàng gầy gầy. hắn nhìn Kim rồi rồi nhìn sang tôi như 
thầm hỏi: “ Có phải Tuyên đó không? ” Tôi như hiểu 
ý nên trả lời: “ Tuyên như con chim họa mi đã bay 
xa, rất xa! ” Kim hỏi nhỏ tôi: “ Ai vậy? ”- “ Một con 
ngựa hoang vừa mới lạc bầy, đang bơ vơ.”- “ Sao 
già vậy?” - “ Bơ vơ, lạc loài trong cuộc chiến nên 
tóc bạc sớm. ” Thư cười gật đầu chào Kim. Tôi nói 
với Thư:” Tờ báo tụi mình chữ đẹp hay không là nhờ 
bàn tay của Kim đó. Cả hai vợ chồng Kim là bạn của 
mình. lát nữa ông sẽ thấy tòa soạn báo và cả nhà in 
của mình ” ( trang 189 ). Và qua trang 192, cũng 
trong bài “ Chạnh lòng ” “...Tôi hỏi hắn: “ Đi đâu?” 
- “ Tìm về đơn vị, mình nhớ những thằng lính của 
mình. Cậu chưa vào quân ngũ nên cậu không cảm 
nhận được tình đồng đội. Giữa cái sống và cái chết 
mỏng manh  như sợi tóc vẫn thể hiện qua ánh mắt nụ 
cười cho nhau. Mình đang mang theo những cuốn 
truyện Nỗi Bơ Vơ Của bầy Ngựa Hoang ra chiến 
Trường . Cám ơn cậu rất nhiều. Hẹn ngày gặp lại...” 
 
Đoạn văn ngắn vài giòng ở trên mà tôi trích ra đây để 
nói lên cái thật của người viết. Với ai, thì tôi không 
biết. Nhưng với nhân vật chính trong truyện ngắn “ 
Chạnh lòng ” thì quá rõ ràng qua hình ảnh của người 
bạn tôi, mà cô Kim ( một nhân vật nữ  có thật đã   
đánh máy, layout trên những tờ stancil đã  đóng góp 
rất nhiều công sức để hoàn thành một tờ báo văn học, 
với số lượng bài vở thật dồi dào và gây nhiều ấn 
tượng trong giới độc giả của cái thời mà: đại bác đêm 
đêm dội về thành phố ấy. Cô đã hỏi nhỏ anh: ai vậy?- 
Sao già quá vậy? Vâng! Tuổi trẻ và chiến tranh VN 
đã làm cho bọn tôi già trước tuổi. Vâng! Tuổi trẻ của 
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chúng tôi đã ít nhiều lăn xả , và đối diện giữa cái 
sống và cái chết ở chiến trường chì trong một sát na. 
Buồn bã! Cô đơn! Chết chóc! Bơ vơ khi trở về phố 
thị. Vâng! nỗi bơ vơ ấy đã là đề tài có thật mà Trần 
Hoài Thư lấy làm tựa cho tập truyện đầu tay của anh. 
Tôi nghĩ, chắc ít người biết tại sao có cái tên đó cho 
một tập truyện đầu tay của một người lính trẻ viết 
văn, làm thơ thời ấy... Cũng từ viện Pasteur Nha 
Trang, trong những chuồng ngựa bỏ hoang, đã được 
dọn sạch sẽ, làm chỗ ngủ cho  những người lính 
thuộc Tiểu khu Khánh Hòa canh gác sau tết Mậu 
Thân; mà đêm đó tôi với Thư trở về Nha Trang, cũng 
phải vào nơi đó để ngủ qua đêm cùng với nhà báo- 
Lê Minh – Chủ trương tờ Dựng Đất. Từ đó mà tên tác 
phẩm được hình thành, và cơ sở Ý Thức của anh, đã 
in tập truyện đầu tay cho Trần Hoài Thư từ cơ sở này. 
Nguyên Minh ơi, Trần Hoài Thư ơi, đọc truyện 
“chạnh Lòng” của anh viết, và nhớ lại tập truyện Nỗi 
Bơ Vơ Của bầy Ngựa Hoang ( NBVCBNH ) của 
THT. Cũng từ tập truyện này tôi đã bị “thẩm tra” một 
lần mệt “ngất ngư” từ một “bà chị” M.H vợ của nhà 
báo CĐB làm tại tòa soạn báo Quyết Tiến trên đường 
Võ Tánh trước 1975. Cũng vì trong tập truyện này có 
một truyện ngắn, nhân vật nữ mang tên H…Tôi thì 
“mệt” phải trả lời chị còn cái anh chàng CĐB thì cười 
cười… tại sao lúc ấy chị H. không hỏi người viết mà 
lại hỏi tôi? Tréo cẳng ngỗng. 
 
NBVCBNH anh còn giữ không. Nguyên Minh ? hay 
cũng đã mất theo thời cuộc? Và, cô Kim, đánh máy 
cho Ý Thức năm nào bây giờ chắc cũng già lắm, 
Minh nhỉ? ?? 

chúng tôi đã ít nhiều lăn xả , và đối diện giữa cái 
sống và cái chết ở chiến trường chì trong một sát na. 
Buồn bã! Cô đơn! Chết chóc! Bơ vơ khi trở về phố 
thị. Vâng! nỗi bơ vơ ấy đã là đề tài có thật mà Trần 
Hoài Thư lấy làm tựa cho tập truyện đầu tay của anh. 
Tôi nghĩ, chắc ít người biết tại sao có cái tên đó cho 
một tập truyện đầu tay của một người lính trẻ viết 
văn, làm thơ thời ấy... Cũng từ viện Pasteur Nha 
Trang, trong những chuồng ngựa bỏ hoang, đã được 
dọn sạch sẽ, làm chỗ ngủ cho  những người lính 
thuộc Tiểu khu Khánh Hòa canh gác sau tết Mậu 
Thân; mà đêm đó tôi với Thư trở về Nha Trang, cũng 
phải vào nơi đó để ngủ qua đêm cùng với nhà báo- 
Lê Minh – Chủ trương tờ Dựng Đất. Từ đó mà tên tác 
phẩm được hình thành, và cơ sở Ý Thức của anh, đã 
in tập truyện đầu tay cho Trần Hoài Thư từ cơ sở này. 
Nguyên Minh ơi, Trần Hoài Thư ơi, đọc truyện 
“chạnh Lòng” của anh viết, và nhớ lại tập truyện Nỗi 
Bơ Vơ Của bầy Ngựa Hoang ( NBVCBNH ) của 
THT. Cũng từ tập truyện này tôi đã bị “thẩm tra” một 
lần mệt “ngất ngư” từ một “bà chị” M.H vợ của nhà 
báo CĐB làm tại tòa soạn báo Quyết Tiến trên đường 
Võ Tánh trước 1975. Cũng vì trong tập truyện này có 
một truyện ngắn, nhân vật nữ mang tên H…Tôi thì 
“mệt” phải trả lời chị còn cái anh chàng CĐB thì cười 
cười… tại sao lúc ấy chị H. không hỏi người viết mà 
lại hỏi tôi? Tréo cẳng ngỗng. 
 
NBVCBNH anh còn giữ không. Nguyên Minh ? hay 
cũng đã mất theo thời cuộc? Và, cô Kim, đánh máy 
cho Ý Thức năm nào bây giờ chắc cũng già lắm, 
Minh nhỉ? ?? 



          
 

                                                                                                                                                                                                            151                                                       151 
 

 
Ấy! Trích từng ấy đoạn văn thôi trong tập truyện 
TCĐQ của anh. Tôi nhớ lại nhiều lắm. Dù đọc và 
cách xa anh 1/2 vòng trái đất. Dù hôm nay, với 
những bạn bè cầm bút biết nhau ngày nào, chỉ có tôi 
và THT sống trong cùng một đất nước của “ người ta 
”. Nhưng Tưởng Chừng Đã Quên của anh ( phát hành 
trong nước ) cũng đến tay anh em bên này, do Thư 
Ấn Quán - một cơ sở in của Thư Quán Bản Thảo, in 
lại và phổ biến. Với TCĐQ, anh đã đưa tôi về với 
nhiều kỷ niệm thật đẹp, thật ấm lòng với biết bao kỷ 
niệm cùng với anh em cầm bút cũ một thời khó quên 
chữ nghĩa của hơn 40 năm về trước. 
 
Tôi nghĩ với TCĐQ sẽ sống mãi với bạn bè của anh 
trong từng tế bào trí nhớ . Và, ngay cả một nhân vật 
nữ; mà ở nơi trang nào, giòng nào cũng thoáng hiện “ 
em ” qua ngòi bút trân quý của anh. 
 
Cảm ơn anh đã cho tôi đọc một tập truyện hay. Vì 
trong đó đã có tôi ( dù là ẩn số ) và bạn bè tôi. 
 
Amarillo ( Hoa Kỳ ), ngày 19 tháng 6 năm 2004  
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                   VIÊT VỀ VIÊM TỊNH 
 

                     
 
                                  Viêm Tịnh 
 
 
Thơ không đợi tuổi. Thơ cũng không đợi thời gian 
chín muồi mới có thơ ra đời. Thơ có từ lúc nào, có lẽ 
theo tôi, có từ lúc trăng vừa mới lên khỏi ngọn tre 
làng. Thơ có từ lúc hai người nam nữ biết yêu nhau 
đã có thơ rồi thì phải? Thơ đến rất nhẹ . Nhẹ như tơ. 
Như sợi lông măng trên tay người con gái tuổi dậy 
thì. Đẹp vô cùng. Khi buổi sáng đứng nhìn dòng sông 
êm đềm chảy. Khi buổi chiều đứng nhìn hoàng hôn 
sau ngọn núi, hay đứng nhìn những cánh sen lung lay 
trong gió sớm và hương thơm thoang thoảng trong 
buổi sáng tinh mơ trong thành nội Huế.  
 
Có phải thế không. Viêm Tịnh? Bởi vì tôi đã thấy 
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những gì tôi  đã thấy chất thơ trong thơ Viêm Tịnh đã 
lâu lắm, vào thập niên 60' . 
Hình như, như bao người con xứ Huế sinh ra là để 
làm thơ. Có lẽ vì ngoại cảnh bên ngoài, thành quách 
cổ kính, rêu phong, khép kín.  Bên cạnh đó là những 
thế sự thăng trầm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 
mỗi người dân: buồn nhiều hơn vui trong cuộc sống 
khép kín của mỗi con người, của mỗi gia đình; mà có 
lẽ, Viêm Tịnh đã nhìn thấy, đã lớn lên trong môi 
trường khép kín ấy, cho nên thơ anh mang mang một 
nỗi buồn rất Huế: Say phương Nam mơ về phương 
Giữa/Nghe em thủ thỉ giọt mưa buồn/Té ra xứ Huế 
sầu như rứa/Dòng chảy sông Hương mãi lững lờ. 
 
Đúng vậy, với Viêm Tịnh, đã có nhiều nỗi buồn 
phiền. Nếu đã là bạn anh đều nhìn thấy nỗi buồn của 
rất riêng anh. Nếu có cuộc vui với bạn bè thì cũng chỉ 
là " vui trong chốc lát, buồn thì thiên thu". Tôi đã 
nhìn thấy trên gương mặt của anh. Trong giọng nói 
của anh. Nhiều khi nhìn anh, tôi cứ tưởng anh như 
một nhà tu hành trầm ngâm bên tách trà buổi sáng, 
khi cảnh vật chung quanh tác động vào tâm hồn : 
...tan loãng dưới lớp ngói thời gian của ngôi nhà năm 
gian lẫn khuất trong dòng hoài niệm buồn một chút 
thu tàn... 
  
Với Viêm Tịnh, hoài niệm về một không gian xưa 
như chiếm hết trong ý thơ của anh. Tuy nhiên có một 
điều mà tôi đã thấy, dù trước đây trong bối cảnh lịch 
sử, đất nước chiến tranh, nhìn thấy bạn bè chung 
quanh anh và ngay cả chính anh nữa, nó cũng chỉ là: 
...bao giờ thấy bình minh/hồng chân mây bờ vực/giấc 
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ngủ thật bình yên/mặc trời soi biện lặng... 
Hay: 
ta cũng đã làm tên lính thú/uy vũ ngang với lũ thất 
phu/huênh hoang một vài câu dốt nát/tưởng nhân 
gian một cõi tối mù.. 
 
Nhưng với Viêm Tịnh, thơ tình vẫn chiếm hết trọn 
cuộc đời làm thơ. Cũng vì thế mà với anh, nhiều bạn 
bè vẫn nói tình yêu của nhà thơ xứ Huế này như cơn 
địa chấn ngầm. Không biết đến khi nào tạo nên 
những cơn sóng thần cuốn đi tất cả. Cũng vì: ... Em là 
sông hay là biển. Sao đồng vọng nhịp hiển hiện từng 
ngày ... 
 
Cơn địa chấn ngầm ấy đã làm nên một Viêm Tịnh, 
với những dòng thơ tình lãng mạn, dễ thương. Nhưng 
vẫn mang âm điệu buồn nhiều hơn vui trong thơ tình 
của Viêm Tịnh. Hoài cố nhân! 
 
" bên hào hộ thành rêu xanh 
cánh hoa sen trắng 
nở ngát hương nụ vàng 
người con gái Tôn nữ ngày nay 
gót hồng đi từng bước vào tương lai 
thanh thản" 
 
Nhưng với tôi, ngoài Viêm Tịnh thật ở ngoài đời, 
trong anh còn có nội tâm sâu thẳm có lẽ vì cái chết 
của người vợ mà anh hằng yêu thương. Không có nỗi 
mất mát nào to lớn hơn nỗi mất mát này. Cho nên qua 
bài thơ " Phương Mê " chỉ bốn câu thôi: 
" Loan ơi, hề cuộc thủy trầm 
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Cánh chim bỏ chốn phong trần rong chơi 
Em vui nhập thế một thời 
Rời ta để lại như người phù sinh " 
 
Vâng! Tôi nghĩ thơ anh đã thể hiện đúng con người 
thật của anh ngoài đời với cuộc sống nội tâm và 
những con chữ đã làm nên một Viêm Tịnh: Thơ và 
bạn bè. Thơ với quê hương. Thơ với tình yêu. Và, thơ 
với nơi chốn. 
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                  LÊ VĂN TRUNG, 
 HAI CÂU THƠ VIẾT TRÊN VÁCH  
 

                                 
 
                          Lê Văn Trung. 2014   

 
      

Lê văn Trung, nhà thơ cùng thế hệ với chúng tôi, 
có những suy tư như chúng tôi, có cái nhìn về một 
tương lai đầy bi quan trong cuộc sống của thời chiến 
tranh năm xưa. Dù anh nhỏ hơn chúng tôi, lại không 
phải là quân nhân như chúng tôi. Nhưng với lớp trẻ 
chúng tôi năm ấy dù ở đâu, làm gì cũng đều có chung 
một suy nghỉ khi nhìn cuộc chiến trên quê hương, mà 
chính chúng tôi là ngươi tham dự. 

 
Tôi nhớ vào khoảng năm 1968, Không biết trong 

tường hợp nào mà tôi quen với hai anh Phạm Cao 
Hoàng và lê Văn Trung. Khi tôi đổi về Ghềnh Ráng, 
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không còn lội ở phía bắc Bịnh Định. Lúc ấy nhà thơ 
Lê văn Trung và Phạm cao Hoàng là hai giáo sinh 
trường Sư Phạm Qui Nhơn. Với PCH vui tính. Lúc 
nào cũng cười. Còn Lê văn Trung, anh sống trầm 
mặc, nội tâm, ít nói. Cùng lắm là chỉ nói vài câu với 
giọng rặt Quảng Nam ( Đà Nẵng ) .   

 
Nhưng, với Lê văn Trung, anh rất chững chạc và 

đứng đắn trong lối ăn mặc với cái nhìn của tôi về một 
người thầy trong tương lai. Lúc ấy, quen hai anh, tôi 
cũng không nghĩ tại sao lại có một tình bạn rất thân 
vì tôi là một quân nhân, còn hai anh vẫn còn là giáo 
sinh. Có lẽ vì tình bạn văn nghệ chăng? Mà chúng tôi 
giữ mãi cho đến ngày hôm nay, cho dù trong cuộc 
sống có quá nhiều nỗi buồn cho mỗi người.  

 
Mỗi khi nói đến hai nhà thơ Phạm Cao Hoàng và 

Lê Văn Trung thì phải nói đến nhà văn Trần Hoài 
Thư. Bốn anh em chúng tôi hình như mỗi lần gặp 
nhau là không thể nào thiếu một người.. Năm 1969 
tôi rời khỏi Bình Định. Phạm Cao Hoàng và Lê Văn 
Trung cũng ra trường mỗi người đi mỗi nơi. Tôi nhớ: 
Phạm Cao Hoàng về Bình Thuận. Lê Văn Trung về 
Quảng Ngãi. Trần Hoài Thư sau đó cũng rời khỏi 
Bình Định về Ban Mê Thuột và vào Nam. Căn nhà 
trong Khu Sáu ở cuối con đường Nguyễn Thái Học 
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có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi. Bốn anh em chúng 
tôi khi rời khỏi Qui Nhơn, căn nhà ấy rồi cũng chẳng 
biết ra sao ? Nhà của chủ trả lại cho chủ. Chỉ còn lại 
những kỷ niệm khó quên của một thời gian khó mà 
tuổi trẻ của chúng tôi, còn giữ lại.  
 
Hôm nay viết về Lê Văn Trung , tôi lại nhớ đến 
những người bạn thân năm nào đã đến chơi hay ở lại 
vài hôm trong căn nhà ấy. Những người bạn đã đến 
ngôi nhà này gồm  có Nguyễn Lệ Uyên từ Tuy Hòa 
ra. Có nhà thơ Hoàng Ngọc Châu từ phố Gia 
Long (tiệm vàng Phú Xuân) vào. Có nhà thơ Lê Văn 
Ngăn đến. Có cả Mai Khế, một giáo sinh Sư Phạm 
cùng khoá với PCH và LVT. Mai Khế chẳng viết 
lách gì cả, nhưng lại rất "mê" lối sống lang bạt của 
chúng tôi. Nhất là khoái cuộc sống của anh Trần Hoài 
Thư, bất cần đời. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm. 
Giáo sinh Mai Khế ở đâu? Anh Trần Hoài Thư cố 
tình tìm kiếm, nhưng chẳng thấy. Còn có anh Nguyễn 
Huy Hoàng, nhà báo, từ Pleiku về trong căn nhà này. 
Cũng như nhà thơ Nguyễn Phương Loan cũng từ 
chiến trường Pleime đã về đây. Nay hai anh không 
còn nữa. 
 
Nhắc đến nhà báo Nguyễn Huy Hoàng, anh là người 
rất đôn hậu, thương mến anh em cầm bút. Anh 
Nguyễn Huy Hoàng có nhà sách Huy Hoàng  trên 
đường Độc Lập, Nha Trang. Người dân thành phố 
biển này chắc chắn ai cũng biết tiệm sách của anh. 
Nơi "hội tụ" của những anh em một thời yêu "văn 
nghệ, văn gừng" của cái tuổi đôi mươi năm xưa ấy. 
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Căn nhà cuối đường Nguyễn Thái Học  là nơi để 
chúng tôi đi đi về về cùng với những người bạn một 
thờ khốn khó. Trong ngôi nhà ấy, lúc nào tôi cũng 
nhớ đến hai câu thơ viết bằng cục than hầm lấy từ 
ngôi quán nhỏ bán tạp hóa của ông Ba chủ nhà viết 
trên vách. Tôi nhớ mãi hai câu thơ, nó phù hợp với 
bốn anh em chúng tôi: Hai người lính, hai giáo sinh. 
 

"Tình không không cửa không nhà 
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều" 

 
Với hai câu thơ này xem ra rất phù hợp với cuộc 

sống của riêng tôi, và có lẽ cả ba người bạn của tôi 
nữa. Vì,  Lính mà. Nhất là lính bộ binh  làm gì có "cô 
nào" dám yêu, cho nên "lính bụi và lang bạt" nhất là 
với anh bạn Trần Hoài Thư, lang bạt, bất cần đời, dù 
trước khi nhập ngũ anh là một giáo sư dạy toán/công 
dân ở Tam Kỳ. 
 
Hai câu thơ đó của ai ? Thôi thì ai cũng được. Có thể 
là của nhà thơ Hoàng Ngọc Châu? Có thể là của 
Phạm Cao Hoàng? Có thể là của Lê Văn Ngăn?... cho 
dù là của ai, trong căn nhà này, anh em đều thuộc 
nằm lòng. 
 
Hơn 40 năm sau, tôi mới biết hai câu thơ đó trong bài 
thơ: Ngày Xa của Lê Văn Trung. Do anh Trần Hoài 
Thư sưu tầm được trên Bách Khoa cũ. Sau khi sưu 
tầm được bài thơ này, anh gọi cho tôi và bảo hai câu 
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thơ này nằm trong bài Ngày Xa của LVT. Anh đã đi 
lại bài này trong tập"Thơ Miền Nam Trong Thời 
Chiến, tập I" Tôi nghe anh nói mà rất vui khi biết chủ 
nhân của hai câu thơ viết trên vách trong căn nhà có 
quá nhiều "bừa bãi" của chúng tôi ngày ấy. Bài thơ 
ấy như sau (đi nguyên văn) 
 
     Em nào hiểu giữa cơn say 

Ta chiêm bao thấy một ngày rất xa 
Tình không không cửa không nhà 
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều 
Sẽ tan vào cõi tịch liêu 
Một đời cát bụi cuốn triều bão giông 
Ta là bóng của hư không 
Tình em là nẻo vô cùng khói sương 
Em nào hiểu giữa tai ương 
Ta như mây gió trên đường chim bay 
Bù em một cốc sầu đầy 
Uống cho ta thấy một ngày đã xa. 

 
Nhưng trong tập thơ: CátBụi Phận Người (2006). 
Đây là tập thơ đầu tay của Lê Văn Trung xuất bản 
gởi ra cho chúng tôi. Anh chỉ đi có 4 câu đầu, còn 8 
câu sau anh không đi ? hay có sự "hiệu đính" lại. Và 
tựa của bài thơ cũng khác: Chiêm Bao. 
 
Năm 1969, Qui Nhơn tôi không trở lại cho mãi đến 
hôm nay. Nhưng những chuyến xe lam chạy quanh 
thành phố mà nhà thơ Phạm Cao Hoàng viết lại làm 
tôi nhớ từng gương mặt của các bạn. Giờ hầu như, 
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câu sau anh không đi ? hay có sự "hiệu đính" lại. Và 
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Năm 1969, Qui Nhơn tôi không trở lại cho mãi đến 
hôm nay. Nhưng những chuyến xe lam chạy quanh 
thành phố mà nhà thơ Phạm Cao Hoàng viết lại làm 
tôi nhớ từng gương mặt của các bạn. Giờ hầu như, 
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qua Thư Quán Bản Thảo anh em cũ đã họp mặt  đầy 
đủ. 
 
Dù từ năm ấy, các bạn của tôi đã thuyên chuyển đi 
các nơi khác (Trong bài viết của Phạm Cao Hoàng). 
Nhưng, vào năm 1972, tôi về Huế thăm nhà, rất vui 
khi gặp lại Lê Văn Trung. Anh không còn dạy học ở 
Quảng Ngãi nữa, anh đổi về Huế. Tôi đến thăm anh 
với chị Hiệp cùng đứa con gái đầu lòng còn nằm 
trong nôi. Một bữa nhậu nhỏ nhưng thật ấm cúng 
không còn ngày nào lạng bạt ở Qui Nhơn, do chị hiệp 
sửa soạn trên căn phòng của lầu 2 mà anh chi thuê, 
trên dãy lầu của nhà thờ Phú Cam. Buổi chiều, Huế 
lạnh. Trước dãy hành lang của  lầu hai, những hàng 
cây trứng cá vẫn đứng im trong cái lạnh của Huế, và 
tôi cũng chia tay anh để trở lại đơn vị từ ngày đó. 
 
Mãi cho đến cuối năm 1982 -sau khi ra khỏi trại cải 
tạo- tôi về Huế thăm nhà. Mượn chiếc xe đạp cà tàng 
của đứa em, đạp lên hướng nhà thờ Phú Cam, tìm đến 
dãy lầu mà anh chị đã thuê năm 1972 -hy vọng anh 
chị còn sống nơi đó- Dựng xe nơi gốc cây trứng cá 
già, nhìn lên dãy lầu mà tôi còn nhớ, ngơ ngác tìm 
kiếm. Một ông thợ hớt tóc đang hớt tóc, thấy dáng 
điệu ngơ ngác của tôi như muốn tìm kiếm ai, ông hỏi 
tôi: 

- Ông tìm ai trên đó? 
- Tôi tìm anh chị Lê Văn Trung. 
Nghe tôi nói giọng Nam, ông biết tôi ở xa đến. 

Ông ta kéo tôi ra gần gốc cây trứng cá, nói nhỏ: 
- Ông không biết gì sao? 
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- Không. 
- Ảnh đi tù rồi. Ông đi đi, đừng đứng nơi đây nữa. 
- Còn vợ con anh ấy đâu, cho tôi gặp? 
- Đã dọn vào Long Khánh hết rồi. 
Nói xong, ông ta đi ngay. Tôi đạp xe về nhà. Trên 

đường, lòng buồn quá đỗi. Hình như thời buổi ấy, ai 
nghe nói đi tù... cũng sợ! 
 

Sau đó, tôi có nghe anh đầu quân vào một công ty 
xây dựng, về Phan Thiết xây dựng một công trình gì 
đó, rồi sau đó, công ty dọn lên Lâm Đồng, anh cũng 
đi theo. Tôi có nghe nhà thơ Từ Thế Mộng, khi còn 
sanh tiền, có nói với tôi LVT có lên nhà tìm tôi. Và 
đọc lại bài thơ anh làm khi còn ở Phan Thiết vào năm 
1997. Năm ấy, tôi đã đến Mỹ rồi. Đọc lại những câu 
thơ cuối trong bài thơ anh làm ở Phan Thiết: 

 một phương trời 
 một phương tôi 
 một phương người 
 quạnh hiu. 

 
Rồi tôi cũng nghe bạn bè nói lại, về Đồng Nai, sự 
mưu sinh của anh chị và các cháu thật vất vã, cực 
khổ. Như trong bài Chợ Nghèo mà anh chị phải làm 
quần quật để kiếm sống nơi vùng Kinh Tế Mới. Ngày 
ngày anh và chị phải: 

" ngày qua ngày lại ngày qua 
tôi cùng em đấy xe qua chợ nghèo 

- Không. 
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ngày anh và chị phải: 
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tôi cùng em đấy xe qua chợ nghèo 
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chở đầy xe nỗi gieo neo 
mua long đong bán bọt bèo quẩn quanh 
hay: 
" tôi nhìn hai vết xe lăn 
ngậm ngùi như dấu bàn chân bên đường 
của em 
giọt lệ 
giọt sương 
nghìn năm còn đọng trong lòng nỗi đau 
chợ nghèo rách dột xạm màu 
thời gian 
tiếng dế buôn nao bóng chiều. 

 
Cuộc đời của anh có quá nhiều nỗi khổ. Khổ từ trong 
trại cải tạo không nói làm gì. Khổ ngoài đời kiếm 
sống để nuôi vợ, nuôi con mới quan trọng. Lao tâm. 
Khổ trí. Nhìn anh qua những tấm hình mà bạn bè gởi 
qua cho tôi. Tôi ngỡ ngàng. Không phải một Lê Văn 
Trung ngày nào khi chúng tôi còn ở Qui Nhơn. Một 
Lê Văn Trung chững chạc, thì hôm nay bệ rạc đến thế 
sao? Ngẫm mà buồn! 
 

Rồi tôi có nghe những người bạn nói lại cho biết , 
cũng vì lao lực, lao tâm quá nhiều nơi vùng "kinh tế 
mới" Đồng Nai. Anh ngã bệnh nặng. Tưởng rằng 
không thể gượng dậy nỗi. Đọc: Thời Gian Nhìn 
lại anh viết tặng chị Hiệp (vợ anh). Đọc những câu 
thơ như anh đã trút hết vào đó những gì 60 năm anh 
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đã có cái hình hài này:  
Sáu mươi năm những bọt bèo vô nghĩa  
 câu thơ nào em viết xuống đời anh  
 Xin đủ ấm một góc chiều mộ địa  
 Anh nằm nghe lá úa rụng bên mình... 

 
Lê Văn Trung ơi, hôm nay viết về anh để bạn bè của 
anh ngày nào vẫn nhớ về anh với những kỷ niện khó 
quên nơi  Qui Nhơn năm nào. . Cũng như để ngưỡng 
mộ những bài thơ thật tuyệt vời của anh. Những bài 
thơ, có lẽ, sau năm 1975 anh đã khổ tâm, khổ trí 
trong cuộc mưu sinh hằng ngày để sáng tác nên 
những đứa con tinh thần như máu, như hơi thở của 
anh còn lại trong kiếp nhân sinh này. Những máu, 
nước mắt, và hơi thở của anh như đã truyền vào trong 
những bài thơ ấy để cho bạn bè và độc giả mến mộ 
anh cùng đọc những bài thơ thật tuyệt vời. Nhất là 
lục bát. 
 
Từ năm 1972 cho đến hôm nay, tôi không gặp anh và 
chị. Nhưng trên TQBT lúc nào cũng có những bài 
của anh. Đọc thơ anh, tôi nghĩ đã có anh bên cạnh 
rồi. Nhất là tập thơ thứ hai của anh. Tập Tịnh Khúc, 
dù anh viết tay, chưa có đủ điều kiện để cho đứa con 
tinh thần của anh ra chào đời. Nhưng qua điện thư 
anh gởi cho chúng tôi. Khi nào "Tịnh Khúc" ra đời, 
tôi sẽ gởi ra tặng anh và THT. Một câu nói đầy tình 
nghĩa của bạn bè năm xưa, vẫn còn nhớ đến nhau. Mà 
mỗi khi rảnh rỗi, ngồi một mình suy ngẫm. Biết khi 
nào tôi về để gặp các bạn đây? Sao người ta cứ đi về 
hoài, dễ quá! Còn tôi thì vẫn lặn hụp trong cõi mù 
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sương. 
 
Cho mãi đến năm 2014, tháng 5, nhân ngày giỗ anh 
TTM, hai vợ chồng Lê văn Trung nghe tôi về, từ 
Đồng Nai lái xe gắn máy ra Phan Thiết thăm tôi. Gặp 
anh và chị tôi vừa vui, vừa buồn ứa nước mắt. Một 
Lê văn Trung ngày nào đây sao? Khác với một Lê 
văn Trung ngày nào gặp nhau ở Huế khi anh chị còn 
đi dạy học. Chị Hiệp thì già quá đỗi. Còn Lê văn 
Trung như cây cũi mục. Tôi và LVT ngồi trước hiên 
nhà. Ngôi nhà gần 100 năm tuổi gần như muốn đổ 
xụp xuống theo thời gian, giống như con người của  
Lê Văn Trung ngày hôm nay đã trãi qua bao gian 
khổ. Hai chúng tôi ngồi dưới hiên nhà mà như đâu 
đây vẫn còn có tiếng nói của hai người bạn nữa. Đó 
là Trần Hoài Thư và Phạm Cao Hoàng khi Lê Văn 
Trung hỏi tôi về hai người bạn này. Phải chi bốn 
người chúng tôi trở về một lúc, gặp nhau thì vui biết 
mấy. Nhưng, hôm nay, nhìn LVT như bao nhiêu nỗi 
khổ trong kiếp nhân sinh này đã đổ ập xuống dành 
cho một mình anh chăng? Nhìn trên gương mặt anh 
hằn lên bao nỗi khổ ấy. Để tôi nhớ đến những câu thơ 
anh làm: 
 
Chở đầy xe nỗi gieo neo 
Mua long đong bán bọt bèo quẩn quanh 
Chợ chìm chở nổi lênh đêng 
Bán ngày lưu lạc mua tình ly hương. 
   
Houston, 2015 
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                     CẢM NHẬN  
    THẤP THÓANG VÀI NỤ HOA 
           CỦA TRẦN VĂN SƠN 
 

                  
 
                             Trần Văn Sơn 
 
 
Nhận được tập thơ “thấp Thóang Vài Nụ Hoa” của 
nhà thơ Trần Văm Sơn gởi qua tặng. Cầm tập thơ 
trên tay, mỏng, đủ cho tôi đọc trong chốc lát là xong. 
Nhưng không phải vậy, đọc đi rồi đọc lại, mới thấy 
thơ của Sơn không là của anh, mà là của những người 
sinh vào thời buổi tự mình không chọn lịch sử mà 
lịch sử chọn. Chiến tranh!  
Tuổi trẻ chúng tôi lớn lên chẳng được tự mình chọn 
cho mình có một cuộc sống riêng tư theo ý muốn, mà 
chúng tôi giống như những viên bi nhỏ nhoi bị lực 
hút của một quả cầu lửa nam châm làm thiu rụi. Quả 
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cầu lửa đó là thế lực xanh đỏ chụp xuống trên quê 
hương chúng tôi từ lâu.  Nhà thơ Trần văn Sơn cũng 
như  tôi không làm sao thoát khỏi. Phải lăn vào, lăn 
vào nó như con thiêu thân. Và, cuộc sống trước mặt 
sẽ ra sao, mặc cho thế sự. Chấp nhận nó ngay cả cuộc 
sống trước mặt, cho dù lắm bẽ bàng. Người bạn chiến 
đấu nằm xuống hôm nay và, biết đâu ngày mai là tôi, 
là anh, là những người sẽ nối tiếp. Những câu thơ 
trong bài: Nói Với Bạn Bè của Sơn đã nói lên cái tâm 
trạng của những người sinh cùng một thế hệ ấy. Thế 
hệ chiến tranh ( chữ của Trần Hoài Thư): 
“Tao vẽ một vòng tròn trong nghĩa trang này 
Dành riêng tụi mày vài vuông đất mới 
Đứa nào chết sớm vào mộ nghĩ ngơi 
Đứa nào sống lâu thắp nhang cầu nguyện.” 
Như thế đấy, giản dị vô cùng. Cho nên, trong thơ Sơn 
nói thật lòng, không ngại: “ thằng Trung chết sớm là 
nó có phước/Được người thắp nhang được người vái 
thấm” Đời lính chúng tôi quan niệm như thế đấy, nhẹ 
như mây trời.  
 
 Với Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa, Sơn làm nhiều thể 
loại thơ. Nhưng khi đọc lên, tôi thấy dù là loại thơ 
nào cũng đã gói ghém lên cả một trời tâm sự của anh 
và cũng là của tôi. Đọc, thấy nó gần gũi trong quá 
khứ, hiện tại và cả một tương lai không biết có tươi 
sáng hơn không trên cái xứ tạm dung này. Tuy nhiên 
có tươi sáng hay không cũng mặc, cứ nhìn vào thẳng 
cuộc đời, cực khổ ư? Sung sướng ư? Thì vẫn chung 
quanh Sơn …thấp thoáng vài nụ hoa rồi.  
 Sao mà đẹp thế? Tôi muốn nói đến “Thấp Thoáng 
Vài Nụ Hoa” của Sơn. Có lẽ bài này anh làm sau 
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những ngày anh ra khỏi trại cải tạo ( không thấy ghi 
năm tháng). Nhưng khi đọc lên, tôi đoán như thế, 
Phải không Sơn? Nhưng đây cũng là bài thơ mà Sơn 
đã chọn làm nhan đề cho cả một tập thơ, đủ nói lên 
cái tính bao dung của một người lính cũ miền nam. 
Dù biết rằng, sau những năm tháng gian khổ, đọa 
đầy. Cho nên dẫu: 
“ Dẫu không cửa không nhà 
Vẫn an nhiên mà sống… 
Dẫu: 
“ Một ngày, một ngày qua 
Khốn khó vây quanh ta 
Cháo rau ngày hai bữa 
Chưa đủ ấm thịt da” 
Dẫu: 
“Mộng có khi là thực 
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Để rồi, đọc thơ Sơn, ngẫm lại mình, tôi chưa thấy 
được thấp thoáng ở đâu đó có vài nụ hoa mới nở 
trong vườn nhà ai, như Sơn. Khi mà cuộc sống của 

những ngày anh ra khỏi trại cải tạo ( không thấy ghi 
năm tháng). Nhưng khi đọc lên, tôi đoán như thế, 
Phải không Sơn? Nhưng đây cũng là bài thơ mà Sơn 
đã chọn làm nhan đề cho cả một tập thơ, đủ nói lên 
cái tính bao dung của một người lính cũ miền nam. 
Dù biết rằng, sau những năm tháng gian khổ, đọa 
đầy. Cho nên dẫu: 
“ Dẫu không cửa không nhà 
Vẫn an nhiên mà sống… 
Dẫu: 
“ Một ngày, một ngày qua 
Khốn khó vây quanh ta 
Cháo rau ngày hai bữa 
Chưa đủ ấm thịt da” 
Dẫu: 
“Mộng có khi là thực 
Nhưng thực phải thế nào 
Ngày. Ngày qua- còn đó 
Tia nắng chưa rọi vào” 
Thế mà, với Sơn nhìn đâu anh vẫn thấy: 
Sáng nay trời thật đẹp 
Hoa ngào ngạt quanh nhà 
Vườn ai vừa mới nở 
Thấp thoáng vài nụ hoa.” 
 
Tuyệt vời quá, đủ thấy được tâm hồn của anh. Tâm 
hồn của một nhà thơ khoát áo lính. Có lẽ người lính 
năm xưa đã ngộ được rồi chăng? khi mà: Mai kia ở 
động ngồi thiền/ tụng kinh gõ mõ điền viên một đời”. 
Để rồi, đọc thơ Sơn, ngẫm lại mình, tôi chưa thấy 
được thấp thoáng ở đâu đó có vài nụ hoa mới nở 
trong vườn nhà ai, như Sơn. Khi mà cuộc sống của 



          
 

                                                                                                                                                                                                            169                                                       169 
 

chính bản thân còn quá khổ khi ở trại tù ra. Nhưng 
với Sơn thì khác. Tôi khoái bốn câu thơ cuối của bài 
thơ: “Sáng nay trời thật đẹp/Hoa ngào ngạt quanh 
nhà/ Vườn ai vừa mới nở/ Thấp thoáng vài nụ hoa.” 
Tôi nghĩ, với Sơn, những câu thơ anh làm , có lẽ khi 
lên thăm chùa trên núi Tà Cú mà ngộ chăng? Trong 
cuộc sống khổ như thế mà anh vẫn thấy vườn nhà ai 
có hoa mới nở, để nhà thơ thấy thấp thoáng vài nụ 
hoa. Đọc bài thơ: Nghĩ Quẩn Khi Ngủ Đêm Tại Pho 
Tượng Phật Nằm Trên Đỉnh Núi Tà Cú mà nhớ 
những ngày tháng cũ, tuổi thơ tôi khi lên thăm chùa. 
Cảnh u tịch của ngôi chùa cổ. Một ông sư. Một hồi  
chuông chiều ngân lên. Đủ để thấy : Chống gậy trúc 
qua sông đón thuyền . Núi còn đó, chùa xưa còn đó, 
đã bao năm không lên. Chắc có nhiều đổi thay? Để 
đến nổi nhà thơ đã lên núi viếng chùa xưa, anh thốt 
lên:  
“ Mở mắt 
Thấy tường trắng 
Nhắm mắt 
Thấy tường đen 
Có cái không ai thấy 
Cái ta 
 Ta biết. 
Bây giờ chùa như thế sao? Có lẽ một ngày nào đó về 
thăm, lòng ta cũng “diện bích” như nhà thơ?  
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cũ, như anh. Sau 1975, buông súng, vào tù, rồi ra tù, 
rồi qua Mỹ. Cuộc đời cứ trải dài ra sau bao năm 
tháng thăng trầm trong cuộc sống. Thăng trầm trong 
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đời lính không nói làm gì, vì có ai tránh khỏi trong 
thời chiến. Nhưng, có lẽ, nhà thơ đã khơi lại một chút 
dư âm, dù một chút thôi, cũng đủ làm cho những con 
sóng đã một lần ngủ yên trong lòng tôi trỗi dậy. Một 
kỷ niệm khó quên, dù biết rằng, thời đánh giặc năm 
xưa của chúng tôi thật lòng nói ra buồn nhiều khi 
nhìn thấy nếp sống của người dân phố thị. Nhưng sao 
đọc lại, nhớ vô cùng trong bài “ Kích Đêm” mà Sơn 
đã làm khi còn trong quân ngủ: 
“ Gió lòn qua kẽ lá 
Cuốn tròn trong poncho 
Rét từng cơn mệt lả 
Đồi tiếp đồi bao la 
…. 
 
Đêm rơi sương ướt đẫm 
Quả tim vết đạn hằn 
Bao năm ôm súng đạn 
Không một lần về thăm” 
 
Để rồi hôm nay, sống trên đất người, nắng mưa là 
chuyện của trời đất. Nhưng sao, đọc những vần thơ 
lục bát về mưa của Sơn viết về quê nhà, tôi thấy như 
gần gũi quá. Mưa quê nhà có khác mưa trên xứ người 
không? Tôi đang mong những cơn mưa vội đến rồi đi 
như ngày nào Sài Gòn đang nắng chợt mưa/ Dừng 
chân đụt vội mưa vừa dứt cơn. Chỉ cần cơn mưa chợt 
đến như thế, một chút thôi để thấy cái mùi đất ẩm  ở 
quê nhà khi cơn mưa  vừa rớt hột. Cái mùi đất ẩm 
ngây ngây, nhưng lại ngất ngây lòng người ít gặp 
được nơi tôi đang sống. Những cơn mưa quê nhà, để: 
thương quá người ơi/ Giọt mưa và giọt hồn tôi rơi 
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đều.    
Đọc thơ Sơn thấy đầy ấp những hình ảnh kỷ niệm của 
đời anh đã trải qua, nơi chốn, bạn bè, tù tội. Để rồi 
những nơi ấy đã gợi lên cho tôi những hình ảnh, địa 
danh mà tôi cũng đã đến. Những nỗi khổ trong trại 
cải tạo, miền Bắc hay miền Trung. Những người bạn 
tù thiếu ăn, thiếu thuốc khi ngã bịnh thì chết. Chiếc 
hòm không đáy lại được đem đến. Manh chiếu bó lại 
đem ra nghĩa địa tù để chôn. Bạn tù đi ngang qua, cúi 
đầu tưởng nhớ. Trại tù nào cũng giống nhau. Đói. 
Lạnh. Và khổ. Anh trải qua những trại tù miền bắc. 
Tôi trải qua những trại tù miền rừng núi Trung phần . 
Đọc những câu thơ anh ghi lại trong tù, sao nghe 
buồn quá đỗi. 
 
Thơ Sơn gần gũi với tôi đến thế. Ngôi miếu cổ Bảy 
Đầu Rồng, nhà thơ ngồi uống rượu với Nguyễn Bắc 
Sơn bên cạnh ngôi miếu cổ đó. Nơi đó, gần 20 năm 
qua, tôi không về lại thăm, người bạn khốn khổ của 
tôi với Nguyễn Bắc Sơn không biết ra sao? Anh 
Huỳnh Tấn Ngọc mà NBS đưa anh về tá túc trong 
ngôi cổ miếu ấy sau những năm sống ở kinh tế mới. 
Bây giờ đọc thơ Sơn, chẳng lẽ ngôi cổ miếu ấy, hôm 
nay:  
Ngổn ngang gạch đá lạnh hương trầm  
để nhà thơ ngồi buồn mà: 
chợt thoáng trong ly bóng nguyệt rằm?  
 
Rồi quê hương anh. Nơi chốn anh sinh ra và lớn lên; 
mà ngày ngày tôi với những người “đồng khổ” đẩy 
chiếc xe ba gác chở theo nào những nồi niêu, thùng 
bọng, cát và xi măng ra núi Cố để trùng tu ngôi mộ 
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cụ Nguyễn Thông. Con dốc đá cao cao mà người dân 
quê tôi gọi là dốc lầu Ông Hoàng, nơi sinh trưởng 
của nhà thơ. Với tôi, đẩy chiếc xe ba gác lên dốc cực 
vô cùng, thế mà nghe người lính cũ cũng làm nghề 
thợ hồ như tôi, đẩy xe lên dốc mà miệng vẫn hát  
nghêu ngao: đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã 
một lần đến. Lầu Ông Hoàng đó…trong bài nhạc của 
Trần Thiện Thanh. Mệt, nhưng lại thấy vui vui và 
khỏe khi gió biển thật nhiều, thật đầy thổi lên từ bờ 
biển Phú Hài, quê anh. Cái mệt như tan vào bọt biển 
mất hút trên những đồi cát ngút ngàn bất tận, mà sau 
này trên những đồi cát ấy nhà thơ Từ Thế Mộng đã 
an giấc ngàn thu.. Để hôm  nay, đọc bài thơ: Chiều 
Trên Lầu Ông Hoàng bỗng dưng những kỷ niệm xưa 
như sống lại. Nhưng khác với Sơn, tôi không thể:  
… 
“Chiều ngồi bên em 
Bay bay tà áo mỏng 
Tháp Chàm vẫn trăm năm 
Chờ ai mùa biển động. 
 
Đá mòn bước chân người 
Tường xám xịt khắc đầy tên kỷ niệm 
Thời gian! Thời gian ơi 
Thầm mơ vầng trăng Hàn Mặc Tử 
 
Em về hoa mắc cở 
Phủ đầy mộ Nguyễn Thông 
Lầu Ông Hoàng- núi Cố 
Giữa biển trời mênh mông. 
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Bay bay tà áo mỏng 
Tháp Chàm vẫn trăm năm 
Chờ ai mùa biển động. 
 
Đá mòn bước chân người 
Tường xám xịt khắc đầy tên kỷ niệm 
Thời gian! Thời gian ơi 
Thầm mơ vầng trăng Hàn Mặc Tử 
 
Em về hoa mắc cở 
Phủ đầy mộ Nguyễn Thông 
Lầu Ông Hoàng- núi Cố 
Giữa biển trời mênh mông. 
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Cũng cùng khổ như tôi sau cái ngày tan hàng rã đám 
ấy, nhà thơ cũng: Cõng con dắt vợ leo đồi/ Phá rừng 
làm rẫy cất chòi tịnh tâm/ Vợ con tắm vũng trâu nằm/ 
Lưng gùi tay rựa quanh năm cuốc cày/ Đầu trần 
chân đất hôm nay/ Mai sau rồi cũng bóng mây lưng 
đèo. Hay nhà thơ đã ngộ được ra chăng? khi biết: Tử 
sinh bóng ngã bên bờ nhân gian. 
Có lẽ thế, đời là vô thường mà, có phải thế không 
Sơn? Cho nên anh mới nhìn thấy được quanh cuộc 
sống của anh, nơi nào cũng : thấp thoáng vài nụ hoa. 
Mà, tôi nghĩ ít có ai như nhà thơ Trần Văn Sơn khi 
mà cuộc sống đời thường còn có quá nhiều vất vả  ( 
tinh thần lẫn vật chất). 
Ngay cả khi Sơn đến định cư ở Mỹ trong tuổi đời quá 
mệt mỏi, chẳng có thời gian để hưởng thụ để bù lại 
những năm tháng khổ ải trong tù, những năm tháng 
cõng con dắt vợ lên lên rừng để dựng chòi làm nương 
, làm rẫy. Ngày qua ngày, sống trên đất tạm dung anh 
đã viết: Chín năm hít toàn bụi vải/ Nhìn quanh bốn 
bức tường trơn. Những câu thơ trong bài thơ; Thơ 
Viết Trên Bàn Máy May nghe thật não lòng của một 
người lính cũ. Để rồi hằng ngày trên vùng Đất Mới, 
anh phải: 
Mình nhỉ! Dậy đi trời sắp sáng 
Ngủ hoài nuôi mộng cũng bằng không 
Quê nhà xa lắc cơn hồng thủy 
Cuồn cuộc muôn phương vẫn một lòng 
 
Mình nhỉ! Dậy đi trời sắp sáng 
Ngủ hoài nuôi mộng cũng bằng không 
Bao đêm thao thức nghe mình khóc 
Hận muốn quay về thuở kiếm cung 
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Mình nhỉ! Dậy đi trời sắp sáng 
Chiếu chăn không dịu nỗi đau đời 
Mười năm lưu lạc hồn u uẩn 
Thương mái nhà xưa vắng tiếng người 
 
Mình nhỉ! Dậy đi trời sắp sáng 
Chiếu chăn không dịu nỗi đau đời 
Quê người có phải là cố xứ 
Đất mới ươm mầm hạt thóc rơi 
 
 Cái nặng lòng của nhà thơ cứ âm ấp trong người anh 
một cõi trời cố xứ. Dù nơi ấy, đã một lần làm anh khổ 
nhục. Nhưng, với anh, quê hương vẫn là Phố quẩn 
quanh vài ba quán cốc 
 Hay :  
Phố quạnh hiu vài ba xóm nhỏ/Đường quanh co ngõ 
hẹp tối tăm.  
Thế mà, khi rời xa nó, anh nhớ vô cùng: 
Dặn lòng không khóc 
Sao giọt lệ rơi 
Quê hương 
Chìm trong mây. 
 
Bốn câu thơ ngắn ngủi ấy của Sơn mới hiểu tấm lòng 
của nhà thơ xa xứ hôm nay./. 
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                     LÃM THÚY, 
VỚI NHỮNG NỖI NGẬM NGÙI    
                            CÒN NGUYÊN  
                                

                 
 
                              Lãm Thúy 
 
 
Tôi nhận tập thơ của nhà thơ nữ Lãm Thúy do anh 
Trần Hoài Thư gởi đến tặng, theo lời tác giả. Tập thơ 
đến vào giữa mùa đông Hoa kỳ. Ngoài trời tuyết rơi 
trắng xóa trên những mái nhà, trên những con đường. 
Thời tiết lạnh cóng dưới không độ. Ngồi nhà đọc thơ 
còn gì thú hơn! 
Trong bài: Tàn Thu nơi trang đầu của tập thơ, Lãm 
Thúy viết: 
... 
“ Hàng cây trơ cành. Đợi 
Mùa đông phủ tuyết lên 
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Nhánh khô gầy yếu đuối 
Lặng lẽ chờ oan khiên...” 
  
Bốn câu thơ trên đã gợi lên cho tôi một ấn tượng. 
Mùa đông. Vâng. Mùa đông đang đến giữa cái băng 
giá của tuyết, của đá( icy) đóng trên những cành cây 
trụi lá. Tàn Thu của Lãm Thúy không có con nai 
vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô ( ở quê nhà) mà 
một thời ai cũng thuộc  “mùa thu” của nhà thơ tiền 
chiến Lưu Trọng Lư. Ở đây Lãm Thúy không có con 
nai vàng ngơ ngác...mà có những nhánh khô gầy, yếu 
đuối, buồn thảm... Và, lặng lẽ chờ oan khiên ( ảm 
đạm ). Theo tôi: lá rụng, đó là một hệ sinh thái tự 
nhiên của đất trời. Lá rụng, không có nghĩa là tự hủy 
diệt, mà vẫn còn đó qua một trạng thái khác để nuôi 
cây. Rồi lá vẫn xanh trên cành ( mùa xuân), vẫn khô 
gầy, yếu đuối( mùa đông). Để rồi, trong bốn câu cuối 
của bài Tàn Thu : 
  
“Dẫu trời im đứng gió 
Đời không hẹn bình yên 
Lá khô từ thiên cổ 
Tàn thu. Sầu mênh mông...” 
  
“Tàn Thu” là bài thơ đầu trong tập “ Còn Nguyên 
Nỗi Ngậm Ngùi” đã “ hấp dẫn” để tôi đọc tiếp những 
bài thơ khác trong thi tập của nhà thơ Lãm Thúy. 
  
Ở trang sau của bìa sách, tác giả ghi vài dòng tiểu sử 
thật giản dị. Nhưng cũng đủ để cho người đọc biết 
được một phần đời của tác giả. 
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Sinh tại Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ. Tốt nghiệp 
Đại học Sư phạm Cần thơ. Định cư tại Mỹ năm 1992. 
Biết được một ít thông tin về thân thế của nhà thơ nữ 
này, đọc tiếp nơi trang Lời ngỏ tác gỉa ghi: “ Lãm 
Thúy làm thơ, tức là dàn trãi tâm hồn mình, diễn tả 
những cảm xúc, những rung động với cái buồn, cái 
đẹp, nỗi yêu đương bằng chính những gì thành thực 
trong trái tim và thường là nghĩ sao viết vậy, không 
sửa đổi, không trao chuốt; vì thế chắc là thiếu phần 
tinh xảo và đặc sắc...” 
 
Đó là những gì tôi đọc được trong “ lời ngỏ” của thi 
tập. Nhưng, càng đi sâu vào những trang thơ của tập 
thơ, có lẽ đây cũng chỉ là những lời “ khiêm tốn” 
đáng trân trọng của một nhà thơ nữ , có lẽ mới in tập 
thơ đầu tay này? 
  
Nói về nhà thơ nữ ở hải ngoại cũng khá nhiều.  
Nhưng tìm được những bài thơ hay, phải nói là hiếm. 
Thơ hay, dễ làm cho đọc giả dễ nhớ hơn là những bài 
thơ dỡ. Điều nầy, rõ ràng như  một quy luật dành cho 
người đọc thơ và thích thơ. Nhưng với tập thơ “ Còn 
Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi” của Lãm Thúy thì chưa có 
bài thơ nào làm tôi chán, khi đọc. 
  
Với 124 bài thơ nằm gọn trong 153 trang. Có bài dài 
hai trang. Nhưng số nhiều, những bài thơ chỉ “ gói 
trọn” trong một trang. Ngắn. Dễ đọc. Đúng như 
những gì nhà thơ Lãm Thúy đã viết trong “lời ngỏ”: 
nghĩ sao viết vậy, không sữa đổi, không trao chuốt.. 
Nhưng xuyên suốt 124 bài thơ tôi đọc, ít ra cũng “gây 
một cảm xúc mạnh” đối với người đọc khó tính, khi 
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đọc thơ Lãm Thúy. 
  
Có những bài thơ Lãm Thúy viết như một hoài niệm 
của những ngày còn ở quê nhà (chiếm khoảng 1/3  
tập thơ). Nỗi hoài niệm rất dễ thương ở những cô “ 
nữ sinh áo trắng” làm thơ học trò, dễ yêu và dễ nhớ. 
Hoài niệm về một vùng quê sông nước mênh mông, 
hoài niệm về tình yêu 
 “Nhớ thuở xuôi thuyền qua đó 
Rộn ràng mặt nước, bến sông 
Thơ ngây lòng vui hớn hở 
Nhớ gì đò dọc hoài công! 
  
Chiều xưa bên vườn thinh vắng 
Bồi hồi chẳng biết thu đông 
Có cô học trò áo trắng 
Về qua, xuân hạ vô cùng... 
  
.... 
Chiều nay về ngang bến cũ 
Một trời Phước Nhơn bùi ngùi 
Chẳng biết cây bằng lăng ấy 
Còn hoa tím nữa hay thôi?..” 
( Còn hoa tím nữa hay thôi?) 
  
Nỗi hoài niệm về một vùng quê sông nước Phong 
Điền chằng chịt những kênh rạch, những vườn cây 
trái xum xuê, những con người với tâm hồn cởi mở, 
giàu lòng thương người...trong xóm làng, hay trên 
chợ nổi Phong Điền đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 
nhà thơ trên một vùng sông nước Hậu giang. Cho dù 
ở một phương trời nào, thì dòng sông Hậu cũng vẫn 

đọc thơ Lãm Thúy. 
  
Có những bài thơ Lãm Thúy viết như một hoài niệm 
của những ngày còn ở quê nhà (chiếm khoảng 1/3  
tập thơ). Nỗi hoài niệm rất dễ thương ở những cô “ 
nữ sinh áo trắng” làm thơ học trò, dễ yêu và dễ nhớ. 
Hoài niệm về một vùng quê sông nước mênh mông, 
hoài niệm về tình yêu 
 “Nhớ thuở xuôi thuyền qua đó 
Rộn ràng mặt nước, bến sông 
Thơ ngây lòng vui hớn hở 
Nhớ gì đò dọc hoài công! 
  
Chiều xưa bên vườn thinh vắng 
Bồi hồi chẳng biết thu đông 
Có cô học trò áo trắng 
Về qua, xuân hạ vô cùng... 
  
.... 
Chiều nay về ngang bến cũ 
Một trời Phước Nhơn bùi ngùi 
Chẳng biết cây bằng lăng ấy 
Còn hoa tím nữa hay thôi?..” 
( Còn hoa tím nữa hay thôi?) 
  
Nỗi hoài niệm về một vùng quê sông nước Phong 
Điền chằng chịt những kênh rạch, những vườn cây 
trái xum xuê, những con người với tâm hồn cởi mở, 
giàu lòng thương người...trong xóm làng, hay trên 
chợ nổi Phong Điền đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 
nhà thơ trên một vùng sông nước Hậu giang. Cho dù 
ở một phương trời nào, thì dòng sông Hậu cũng vẫn 
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là nhịp thở trong cuộc sống hằng ngày của tác giả. 
 “Nghìn thu bến cũ chưa nhòa 
Hậu giang ơi, bóng con đò chờ mong 
Một đời người, một dòng sông 
Hậu giang còn mãi giữa lòng hoài hương” 
( Bến Cũ) 
  
Dòng sông. Trong mỗi con người đều có một dòng 
sông để nhớ. Có lẽ, nhà thơ Lãm Thúy cũng không 
thoát ra khỏi cái quy luật ấy, nhất là với một người 
con gái đã mang trong mình một “tâm hồn thơ”. Cho 
nên, dù ở đâu thì cũng về thôi. Về lại cái xứ sở thân 
yêu mà người thơ đã lớn. Về lại bên bờ con sông cũ 
để xem hoa bằng lăng tím có còn nở bên bến sông 
xưa? Về đề nghe điệu hò trên sông nước mênh mông, 
hay nghe lại điệu đờn ca tài tử trong lòng người dân 
thôn xóm đã nuôi nhà thơ lớn lên từ trong tiếng đờn, 
tiếng hát ấy. Về thôi. Với những câu thơ nặng tình, 
nặng nghĩa: 
. 
“ Về thôi, trăng úa lâu rồi 
Về thôi, mòn mỏi lắm, người chờ mong 
Về thôi, sầu đã thành dòng 
Về thôi, gió đã lạnh lùng từ lâu. 
( Về Thôi ) 
  
 Hay trong bài “Nỗi Nhớ” Lãm Thúy đã bộc bạch 
một cách rõ ràng tâm trạng của một người xa quê. Có 
lẽ nỗi nhớ của Lãm Thúy, cũng là nỗi nhớ chung của 
chúng ta khi phải lìa bỏ dòng sông, bến cũ. Mà, với 
những con chữ trong câu đầu của bài “Nỗi Nhớ” ta đã 
thấy nỗi nhớ đã réo lên trong máu huyết của nhà thơ 

là nhịp thở trong cuộc sống hằng ngày của tác giả. 
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con gái đã mang trong mình một “tâm hồn thơ”. Cho 
nên, dù ở đâu thì cũng về thôi. Về lại cái xứ sở thân 
yêu mà người thơ đã lớn. Về lại bên bờ con sông cũ 
để xem hoa bằng lăng tím có còn nở bên bến sông 
xưa? Về đề nghe điệu hò trên sông nước mênh mông, 
hay nghe lại điệu đờn ca tài tử trong lòng người dân 
thôn xóm đã nuôi nhà thơ lớn lên từ trong tiếng đờn, 
tiếng hát ấy. Về thôi. Với những câu thơ nặng tình, 
nặng nghĩa: 
. 
“ Về thôi, trăng úa lâu rồi 
Về thôi, mòn mỏi lắm, người chờ mong 
Về thôi, sầu đã thành dòng 
Về thôi, gió đã lạnh lùng từ lâu. 
( Về Thôi ) 
  
 Hay trong bài “Nỗi Nhớ” Lãm Thúy đã bộc bạch 
một cách rõ ràng tâm trạng của một người xa quê. Có 
lẽ nỗi nhớ của Lãm Thúy, cũng là nỗi nhớ chung của 
chúng ta khi phải lìa bỏ dòng sông, bến cũ. Mà, với 
những con chữ trong câu đầu của bài “Nỗi Nhớ” ta đã 
thấy nỗi nhớ đã réo lên trong máu huyết của nhà thơ 
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qua những cái phẩy ngắt câu thật dứt khoát, rõ ràng: 
vô cùng, vô tận, vô biên. Cái gì vô cùng, vô tận, vô 
biên...Nhớ.  Ta đọc bài Nỗi Nhớ  để thấy tấm lòng 
của Lãm Thúy:  
“Vô cùng, vô tận, vô biên 
Nỗi thương nhớ gởi về em, quê nhà 
Mênh mông, bát ngát, bao la 
Nỗi buồn gậm nhấm hồn ta từng ngày 
Mà không, từng phút, từng giây 
Vọng phương ấy, một phương này vời trông 
Ai đâu cách mặt xa lòng 
Sao ta lại thấy nghìn trùng mến thương 
Một lòng hoài vọng cố hương 
Trong tim vời vợi nỗi buồn tha phương 
  
Còn xanh lá những con đường 
Hoa cau, hoa bưởi sau vườn còn thơm? 
Con đò neo bến chiều hôm 
Còn nghe tiếng gọi bên vàm sông xưa? 
  
Còn xa quê nữa, mấy mùa? 
Còn hồi tưởng mấy cho vừa nhớ nhung 
Cô đơn, trơ trọi, lạnh lùng 
Nơi đây có một người không linh hồn. 
  
Đấy, nỗi nhớ quê của Lãm Thúy mảnh liệt như thế 
đó. Đọc, tôi khoái 4 câu thơ: còn xanh lá những con 
đường/ Hoa cau, hoa bưởi sau vườn còn thơm ?/ Con 
đò neo bến chiều hôm/ Còn nghe tiếng gọi bên vàm 
sông xưa? Những câu lục bát như bức tranh thủy mạc 
mà Lãm Thúy đã vẽ lên, gây cho người xem một cảm 
giác tươi mát, mà chỉ có làng quê sông nước Việt 

qua những cái phẩy ngắt câu thật dứt khoát, rõ ràng: 
vô cùng, vô tận, vô biên. Cái gì vô cùng, vô tận, vô 
biên...Nhớ.  Ta đọc bài Nỗi Nhớ  để thấy tấm lòng 
của Lãm Thúy:  
“Vô cùng, vô tận, vô biên 
Nỗi thương nhớ gởi về em, quê nhà 
Mênh mông, bát ngát, bao la 
Nỗi buồn gậm nhấm hồn ta từng ngày 
Mà không, từng phút, từng giây 
Vọng phương ấy, một phương này vời trông 
Ai đâu cách mặt xa lòng 
Sao ta lại thấy nghìn trùng mến thương 
Một lòng hoài vọng cố hương 
Trong tim vời vợi nỗi buồn tha phương 
  
Còn xanh lá những con đường 
Hoa cau, hoa bưởi sau vườn còn thơm? 
Con đò neo bến chiều hôm 
Còn nghe tiếng gọi bên vàm sông xưa? 
  
Còn xa quê nữa, mấy mùa? 
Còn hồi tưởng mấy cho vừa nhớ nhung 
Cô đơn, trơ trọi, lạnh lùng 
Nơi đây có một người không linh hồn. 
  
Đấy, nỗi nhớ quê của Lãm Thúy mảnh liệt như thế 
đó. Đọc, tôi khoái 4 câu thơ: còn xanh lá những con 
đường/ Hoa cau, hoa bưởi sau vườn còn thơm ?/ Con 
đò neo bến chiều hôm/ Còn nghe tiếng gọi bên vàm 
sông xưa? Những câu lục bát như bức tranh thủy mạc 
mà Lãm Thúy đã vẽ lên, gây cho người xem một cảm 
giác tươi mát, mà chỉ có làng quê sông nước Việt 
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Nam mới có. Tôi đoan chắc như thế. Trên xứ người 
làm sao mà nghe được mùi thơm của hoa bưởi, hoa 
cau trong vườn? Làm sao mà nhìn thấy bóng con đò 
neo bến chiều hôm? Làm sao mà nghe được tiếng gọi 
đò bên vàm sông cũ?  Chỉ có làng quê Việt mới có 
những hình ảnh ấy. Mà, sao lạ, hình ảnh đó nó quây 
quắt chẳng những trong tâm thức của tác giả mà còn 
cả đến người đọc bài thơ này. Với những ngắt câu 
bằng những dấu phẩy rõ rệt làm tăng thêm nỗi nhớ 
quê lạ lùng. 
  
*  
Tôi vốn là một người mê giáo lý của Phật Đà. Cho 
nên, khi tiếp nhận tập thơ của Lãm Thúy, rõ ràng: có 
một sự đồng thuận ngay với tôi trong suốt tập thơ 
Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi này; vì hầu như bài nào 
cũng có mang ít nhiều giáo lý của Phật Đà trong đó. 
Có điều phải nói vì Lãm Thúy là nhà thơ nữ, cho nên, 
vẫn không thoát ra khỏi nỗi lo âu rất là con gái khi 
nghĩ đến những người thân của mình, dù biết: tất cả 
đều là huyễn trong cuộc sống. Cho dù trong cuộc 
sống hôm nay, ngoài những công việc đa đoan hàng 
ngày của người phụ nữ trong gia đình phải làm  ( 
chăm sóc cho chồng, cho con). Đó là một bản năng 
rất quý của người phụ nữ Việt. Nhưng với nhà thơ, 
hình như  tất cả có một cái gì đó “tự nguyện” trả cho 
nhau “món nợ đời”. Biết đâu trong muôn ngàn kiếp 
trước đã buộc vào nhau? Và, trong kiếp nhân sinh 
tạm bợ này, Lãm Thúy đã nhìn thấy, đã biết ... Và, 
cũng từ hai chữ “nhân duyên” ấy, mà nhà thơ cũng đi 
cho hết cuộc đời: nhân duyên cột chặt không đành 
dứt . 

Nam mới có. Tôi đoan chắc như thế. Trên xứ người 
làm sao mà nghe được mùi thơm của hoa bưởi, hoa 
cau trong vườn? Làm sao mà nhìn thấy bóng con đò 
neo bến chiều hôm? Làm sao mà nghe được tiếng gọi 
đò bên vàm sông cũ?  Chỉ có làng quê Việt mới có 
những hình ảnh ấy. Mà, sao lạ, hình ảnh đó nó quây 
quắt chẳng những trong tâm thức của tác giả mà còn 
cả đến người đọc bài thơ này. Với những ngắt câu 
bằng những dấu phẩy rõ rệt làm tăng thêm nỗi nhớ 
quê lạ lùng. 
  
*  
Tôi vốn là một người mê giáo lý của Phật Đà. Cho 
nên, khi tiếp nhận tập thơ của Lãm Thúy, rõ ràng: có 
một sự đồng thuận ngay với tôi trong suốt tập thơ 
Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi này; vì hầu như bài nào 
cũng có mang ít nhiều giáo lý của Phật Đà trong đó. 
Có điều phải nói vì Lãm Thúy là nhà thơ nữ, cho nên, 
vẫn không thoát ra khỏi nỗi lo âu rất là con gái khi 
nghĩ đến những người thân của mình, dù biết: tất cả 
đều là huyễn trong cuộc sống. Cho dù trong cuộc 
sống hôm nay, ngoài những công việc đa đoan hàng 
ngày của người phụ nữ trong gia đình phải làm  ( 
chăm sóc cho chồng, cho con). Đó là một bản năng 
rất quý của người phụ nữ Việt. Nhưng với nhà thơ, 
hình như  tất cả có một cái gì đó “tự nguyện” trả cho 
nhau “món nợ đời”. Biết đâu trong muôn ngàn kiếp 
trước đã buộc vào nhau? Và, trong kiếp nhân sinh 
tạm bợ này, Lãm Thúy đã nhìn thấy, đã biết ... Và, 
cũng từ hai chữ “nhân duyên” ấy, mà nhà thơ cũng đi 
cho hết cuộc đời: nhân duyên cột chặt không đành 
dứt . 
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Tuy nhiên với sự rung động từ một trái tim của người 
làm thơ là nữ giới...thì sự lo âu cho những người thân 
làm sao tránh khỏi những phút giây...mà trong bài thơ 
Bước Qua Cõi Chết nhà thơ đã viết lên những dòng 
thơ sau. Dù đã biết: 
  
 “Biết rồi: sinh ký tử quy 
Sống là cõi tạm, chết về thiên thu 
Biết rồi cuộc thế phù du 
Mất, còn cũng tựa chút mù sương tan 
.... 
Nhưng sau đó, Lãm Thúy lại viết: 
  
“Biết rồi, chốn ấy trước sau 
Một lần, ai cũng qua cầu mà thôi 
Nhưng ta mới quá nửa đời 
Bước đi chưa nỡ, chân rời còn vương” 
  
 Hai câu thơ: Nhưng ta mới quá nửa đời/ Bước đi 
chưa nỡ, chân rời còn vương. Đó là cái ý niệm chung 
của kiếp nhân sinh. Có ai mà không muốn sống; dù 
cuộc sống ấy có thế nào? Khổ đau, bịnh tật? Nhưng, 
qua những câu thơ năm chữ dưới đây, ta thấy Lãm 
Thúy đã xác định cho mình một khái niệm rất rõ ràng 
trong cuộc sống: 
  
“ Người niệm chú từ bi 
Có nghe lòng thanh tịnh? 
Ta làm thơ tình si 
Vẫn thừa niềm thành kính” 
  

  
Tuy nhiên với sự rung động từ một trái tim của người 
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Thúy đã xác định cho mình một khái niệm rất rõ ràng 
trong cuộc sống: 
  
“ Người niệm chú từ bi 
Có nghe lòng thanh tịnh? 
Ta làm thơ tình si 
Vẫn thừa niềm thành kính” 
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“ Ta làm thơ tình si” mà Lãm Thúy đã viết ở trên, 
trong thi tập ta thấy tình si của Lãm Thúy không là 
tình “ lứa đôi, trai gái”. Mà tình si ấy là: hoa, lá, 
muôn thú và con người. Niềm an lạc chung đó đã đưa 
nhà thơ đến rất gần giáo lý Phật Đà rồi. Cho nên: cầu 
cho người an lạc/Hồn thấy chốn vĩnh hằng. 
  
*  
Rõ ràng, trong những con chữ, trong những câu thơ 
của Lãm Thúy không cầu kì, không ẩn chứa nhiều 
mỹ ngữ như nhiều nhà thơ khác. Giản dị trên những 
con chữ và giản dị trong tâm hồn của người thơ ( có 
lẽ). Cho nên khi đọc bài:  Thiện Tai. Tôi nghĩ về sự 
suy nghĩ của tôi về nhà thơ nữ này: giản dị về tâm 
hồn, và nhất là “đầy ấp Phật Tính, ngay cả trong giấc 
ngủ: 
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Dù sao, khi đọc xong tập thơ: Còn Nguyên Nỗi 
Ngậm Ngùi của nhà thơ  Lãm Thúy, tôi có thể hình 
dung ra ngay được con người của nhà thơ ( ít nhiều). 
Ngoài cái giản dị, chân chất trong những bài thơ, 
những câu thơ ra, tôi nghĩ Lãm Thúy chưa “ Tịnh” 
nỗi; vì “Tâm” còn “Động” ghê gớm với “Đời”. Bởi: 
  
“ Thì em vậy đó: Tâm chưa tịnh 
Lòng trần: Aí, ố vẫn còn nguyên” 
  
Đã là con người làm sao tránh khỏi được cái “ tham, 
sân, si” trong cuộc đời này. Nó như một ma lực cám 
dỗ. Nhưng, tôi lại chịu câu thơ này: lúc khổ cũng mơ 
thuyền Bát Nhã. Và: vẫn thương người hơn thương ta 
thì Lãm Thúy, có lẽ, tránh được những “ái, ố” tầm 
thường trong kiếp nhân sinh để trong lòng nhà thơ 
lúc nào cũng “ âm ỉ lửa hoan bi”. 
  
Tóm lại, đây là một tập thơ dễ đọc, dễ thương, dễ gây 
trong lòng độc giả một “ ấn tượng” qua những ý, 
những lời thơ “mộc mạc” về quê hương, về con 
người, về kiếp sống... Nhưng lại dễ đi vào lòng 
người. 
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                   QUÊ HƯƠNG 
         TRONG CÕI THƠ RIÊNG 
         của  NGUYỄN CÁT ĐÔNG     
                                                
                                                

                                                                     
                                                               
             Nguyễn Cát Đông/ Trần Bang Thạch 
                                                                     
  
 Anh lớn lên từ những dòng sông lớn, sông Tiền, 
sông Hậu chảy qua quê anh. Còn tôi cũng lớn lên từ 
một dòng sông nhỏ, ít ai biết đến. Nhưng dù sông lớn 
hay sông nhỏ cùng đều phát khởi từ một dòng sông 
Mẹ mà ra. Đất thì nhiều, trùng trùng điệp điệp, trên 
núi cao, trong rừng thẳm không ai nhớ hết tên của dải 
sơn hà. Chỉ có sông là còn nhớ tên trong tâm thức của 
người dân Việt. Dòng sông quê tôi nhỏ lắm, bơi chỉ 
vài mươi sải là đến bờ bên kia. Nhưng tôi cũng tự 
hào về dòng sông quê cũ. Sông Mường Mán. Còn 
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anh, anh nhắc đến " một chút Hương Giang " làm tôi 
nhớ đến Huế, mà trước 1975, năm nào tôi cũng phải 
về thăm một lần. Sông Hương trên văn thơ, cũng như 
sông Hương ngoài đời tục lụy đã gắn liền với tôi 
trong cõi sống. Anh nhắc đến " hai bờ bassac " nối 
liền với Cữu Long làm tôi nhớ đến cánh đồng miền 
Nam bao la vô tận. Những dòng sông trong thơ anh 
còn " ngọt ngào từng vốc phù sa " đáng lẽ anh phải ở 
đó, như ngày nào " chân đất " , " đầu trần " chạy rong 
chơi trên những cánh đồng lúa trĩu hạt, để nghe lòng 
rộng mở cánh diều bay.  
 
Dắt díu đàn con về vùng châu thổ 
Một chút Hồng Hà, một chút Hương giang 
Một họ Hồng Bàng, mấy câu thơ cổ 
Mẹ lên đường với chừng ấy hành trang 
 
Nhớ thật nhiều những bước đi xa 
Mẹ đứng dang tay trên hai bờ Bassac 
Nối những dòng kinh với Cữu Long Giang bát ngát 
Nghe ngọt ngào từng vốc phù sa             
 
Nhưng khổ nỗi, con người ta sống trong cõi ta bà này 
lại lắm cái Tham, Sân, Si. Muốn  hòa bình trong đời 
sống, không muốn, lại muốn áp đặt lên con người 
cảnh chết chóc bởi chiến tranh. Cũng vì  vô minh che 
khuất tâm con người. Những câu thơ anh làm tôi nhớ 
chiến tranh trên quê mình ngày nào: 
 
Giữa tiếng đạn bom mỗi lần chạy giặc 
giữa lác, đưng, đỉa, muỗi Trà Lồng 
đôi tay mẹ như mây trời bát ngát 
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Một cánh cò vất vả nuôi con 
 
Anh chạy theo mẹ mỗi lần bom đạn của giặc bắn tới. 
Làng xóm bỏ đó đi lánh cư. Nói đến chiến tranh càng 
thêm đau lòng, phải không? Tôi cũng chẳng hơn gì 
anh đâu, quê tôi ngút ngàn khói lửa. Giặc đến quê tôi 
nào là máy bay, tàu bò. Tôi nhớ mẹ bỏ tôi vào một 
đầu thúng rồi gánh chạy lên núi, vô rừng hay lẫn trốn 
dưới những con suối cạn. Sợ đủ thứ: Bom, đạn, hãm 
hiếp, giết người của bọn lính Lê Dương. Mong sao 
cho chiến tranh chấm dứt, để người dân trở về làng 
xưa, xóm cũ " vừa cấy cầy, vừa hát ca dao. Vừa thất 
tình, vừa ca vọng cổ ". Bởi vì dân mình hầu hết là 
nông dân. Nhưng không, với đầu óc của những kẻ 
tham sân si ấy, đâu chịu ngừng ở đây, mà tạo nên một 
cuộc chiến tranh khác, sau khi ngỡ là có hòa bình. Để 
rồi, tôi với anh lại bỏ xứ ra đi. 
 
*                                           
                                       
 Nơi xứ người, " Thực " khác với " Mộng " nhiều 
lắm. Cũng vì lẩn quẩn trong cái vòng " sinh nhai " 
nơi đất lạ, chẳng còn thời giờ đâu để suy nghĩ.  
Không như lúc còn ở quê nhà, dù trong thời chiến 
tranh chống Pháp, thế mà ta vẫn " vừa đuổi quân thù, 
vừa ngắm trăng sao " . Tôi khoái  câu thơ lãng mạn 
này của anh. Cho nên có nhiều khi thức dậy vào tảng 
sáng, vén tấm màn cửa nhìn ra khoảng sân trước nhà, 
hớp một ngụm trà nóng trước khi đi làm, thấy có con 
bướm vàng đang đùa giỡn với những cánh hoa mới 
nở còn ngậm sương mai," thực " đó, nhưng " mộng " 
lại đến, đối với những người làm thơ, mộng dễ bén rễ 
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trong tâm hồn khi nhìn một cảnh thực như vậy. Chạy 
đuổi bắt hoài cuộc sống thường nhật cũng mệt mỏi 
lắm chứ. Đầu óc cứ căng ra, suy nghĩ mãi. Cái thực 
sẽ quay cuồng giữa một xã hội đang quay cuồng. 
Nhiều lúc tôi muốn tìm một chỗ nào đó yên ổn để 
đọc một cuốn sách hay. Hay đọc một bài thơ hay mà 
tôi thích để làm nhẹ  bớt cái " thực " đang bắt tôi phải 
lo âu đủ thứ. Mệt mỏi, chán chường, thì thơ anh lại 
đến với tôi đúng lúc, vào tháng chín. Tháng chín có 
hoa cúc vàng nở trong sân vườn nhà tôi. Với những 
bài thơ lục bát của anh mà tôi có được hôm nay, làm 
cho tôi vơi bớt được phần nào trong cuộc sống hiện 
tại. Vì sao, chính những dòng lục bát của anh đã 
mang đến cho tôi một khoảng trời quê hương, với 
những nắng, những mưa, những cuộc tình " lẩn quẩn 
" của một thời , nhẹ nhàng, như một bóng mát để tôi 
tìm thấy lại trên con đường " ngược xuôi " mà tôi 
đang đi nơi xứ người.  
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vun xới giấc  mơ về một mùa thu năm nào trên quê 
hương, thì " thực " lại  đến với một tai họa đau lòng 
trên xứ xở mà tôi đang sống. Tôi đã lớn lên trong 
chiến tranh. Tôi đã tham dự vào cuộc chiến do hận 
thù lý tưởng ở quê hương  gây ra, để rồi sau đó, chiến 
tranh chấm dứt thì ngược lại tôi với anh cùng với bao 
nhiêu người khác phải bỏ nước ra đi. Nghĩ là chiến 
tranh đã hết, lùi lại đàng sau, nếu còn chăng là còn 
trong tâm thức của tôi, trong suốt chiều dài của cuộc 
chiến mà tôi tham dự mười năm. Mười năm đủ để tôi 
ghi nhớ những đau thương gây ra giữa người với 
người. Nào ngờ trong tháng chín năm nay, những bài 
thơ của anh gởi đến chưa kịp xoa dịu nỗi nhớ về một 
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dòng sông quê cũ, về một con đường mà tôi đi qua, 
về một mái trường mà thuở  xưa tôi ngồi học, thì 
chiến tranh lại đến trên xứ xở này. Hình thức chiến 
tranh nơi này có khác. Nhưng cũng từ trong bóng tối 
của loài ma quỷ gây nên. Như quê tôi, một buổi sáng 
tinh mơ, một trái đạn pháo rót vào trường học, làm 
cho các em học sinh  nhỏ ngã qụy, máu thấm sân 
trường. Hay buổi sáng chợ đang nhóm họp, một trái 
đạn pháo rót  vào, mủng rỗ bay tơi tả, người chết nằm 
la liệt. Chiến tranh quê tôi còn đó trong tâm thức của 
mỗi người dân không sao quên được. Nào ngờ, nơi 
xứ yên ổn này một hình thức chiến tranh khác lại xảy 
ra: Chiến tranh khủng bố. Cũng buổi sáng, tháng 
chín, hai toà nhà chọc trời ngự trị ở Nữu Ước bị 
những tên khủng bố điên cuồng đánh sập, mà vũ khí 
là hai chiếc phi cơ dân sự, làm chết hàng ngàn người. 
Bàng hoàng và xúc động hầu hết những con người 
trên thế giới hôm nay.  
Trong cõi vô thường này, tham sân si vẫn còn ngự trị 
trong tâm thức của những con người không có trái 
tim. Họ từ đâu đến làm cho quả địa cầu này đỏ lửa 
triền miên. Cũng từ cái tâm vô minh mà ra cả. Tôi 
mệt mỏi, chán chường, cũng như anh mệt mỏi chán 
chường. Nhiều khi tôi đặt câu hỏi, tại sao: Tâm 
không bình để cho thế giới bình. Con người sống 
trong cõi Ta Bà này được bao lăm, mà khổ đau triền 
miên kéo tới mãi như thế? 
Để rồi, tháng chín đỏ lửa bên trời Nữu Ước . Buồn, 
lấy thơ của anh ra đọc lại để tìm về một cuộc sống 
yên bình trong thân phận của người xa xứ . Tìm về 
một dòng sông xưa. Tìm về một con đường nhỏ. Tìm 
về một ngôi trường mà trong thơ anh chất ngất. 
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Nắng từ cuối dãy hành lang 
nắng qua cửa lớp, nắng quàng tóc em 
lòng tôi nắng cũng vừa lên 
nắng lau mắt ướt, nắng mềm áo tơ 
trong tôi con nắng bây giờ 
cũng là nắng cũ Cần Thơ thuở nào. 
 
Thời gian có khác. Nhưng không gian " nắng " thì ở 
đâu cũng vậy thôi. Nắng ban mai, nắng giữa trưa hay 
nắng quái chiều hôm, đối với người bình thường thì 
nắng cũng bình thường. Nhưng với Nguyễn Cát 
Đông thì khác, anh nhìn những giọt nắng bây giờ mà 
nhớ " nắng cũ Cần Thơ ". Tôi không có dịp đến quê 
anh lần nào trong thời gian tôi ở trong quân ngũ. 
Nhưng đọc những dòng thơ trên, có lẽ  " nắng " miền 
Hậu giang dìu dịu và mượt mà lắm hay sao, để " nắng 
qua cửa lớp, nắng quàng tóc em ". Còn tôi, nắng miền 
Trung cháy khô cổ họng mỗi lần hành quân, nắng 
như đổ lửa xuống vùng đất khô cằn sỏi đá. Đọc thơ 
 anh để mơ về một " cõi - trời - riêng - tư - của - mình 
", trong đó có anh và có tôi. Bớt đi cái nóng của lửa 
đạn chiến tranh. Nhưng, anh Nguyễn Cát Đông ơi, 
quê mình mưa nắng hai mùa. Mưa thì như xối nước. 
Nắng thì nắng cháy bỏng da người. Còn nắng nào " 
nắng lau mắt ướt, nắng mềm áo tơ ". Nắng của người 
thơ có khác nắng của người dân lao động bình 
thường hay của những người lính như chúng tôi 
không? Tôi nghĩ có khác chứ. Phải không ? Nhìn 
nắng xiên khoang từ những vòm lá trước sân trường, 
cũng đủ cho người thơ mộng tưởng kia mà. Nó cũng 
hợp lý thôi trong thực tế khi người yêu anh là một nữ 
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sinh của ngôi trường anh dạy. Dù lúc bấy giờ nắng có 
cháy da, đổ mồ hôi áo của ông thầy còn trẻ, thì với 
anh, khi nhìn em ngồi bên song cửa lớp thì nắng vẫn 
là: " nắng mềm áo tơ ". Tôi chịu anh diễn đạt ý của 
câu này lắm. Nhắm mắt lại một chút để hình dung về 
" nắng - mềm - áo - tơ " đó. Chịu, tôi không phải là 
thi sĩ. 
Những giòng thơ lục bát thật nhẹ nhàng, diễn tả " thật 
" mà ta thường thấy trong cõi đời " tình ". Anh yêu, 
tôi yêu, và mọi người cũng yêu vậy, trước ngưỡng 
cửa " yêu ". Đã là con người là phải có tình yêu, 
trước khi thành vợ thành chồng. Nhưng, những câu 
lục bát  anh làm cho anh, nhưng lại như gắn liền vào 
tâm cảnh của tôi , khi mà: 
 
Theo em mấy chục con đường 
em loanh quanh lượn phố phường đông vui 
một con đường giữa tim tôi 
sao em không chịu dạo chơi một vòng? 
 
Anh biết? Tôi giận lắm khi lẽo đẽo theo sau nàng. 
Phố phường đông vui, nàng cứ nhởn nhơ như con 
bướm. " Con đường tim " của anh, của tôi nàng xem 
như " không có ". Đọc bốn câu thơ lục bát trên, tôi 
thấy nhà thơ Nguyễn Cát Đông này cũng chịu khó lẽo 
đẽo theo sau một người mà anh yêu. Không biết " 
nàng " có thấy " chàng - thi - sĩ " si tình " này không. 
Chắc là không, cho nên mới có " một con đường giữa 
tim tôi, sao em không chịu dạo chơi một vòng " . Tôi 
thấy tội nghiệp cho ông bạn của tôi và hận cho mấy 
cô " làm cao " này ghê gớm. Để rồi anh cũng phải nói 
lên cái mà anh phải chấp nhận " tôi tên tục tử suốt 
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đời say trăng ". Anh ngắm trăng anh say, hay anh 
ngắm nàng anh say? Tôi nhớ bốn câu thơ của Nguyễn 
Bắc Sơn: 
 
Ta đọc ba ngàn cuốn sách. 
Xong rồi chẳng nhớ điều chi. 
Ta chỉ nhìn em một cái. 
Sao mà nhớ đến mê si. 
 
Tội nghiệp cho những người mà " thượng đế " cho 
mang hình hài phái nam như chúng tôi." Dại gái " . 
Với anh, không biết anh " mần " sao, chẳng lẽ cứ lẩn 
quẩn theo sau nàng hoài, mà nàng có  đoái hoài ngó 
lại đâu. Cứ " nhởn nhơ " , cứ " loanh quanh, cứ " lượn 
phố " và vui với đời. Thế mà anh vẫn làm tên " tục tử 
" đi theo sau nàng mãi để " say trăng ". Tôi phục anh. 
Dù con đường tim của chính anh " em không dạo 
chơi " mà cứ quanh quẩn phố phường . Còn tôi, một 
tên tục tử khác, lính không có thời giờ dạo chơi hoài, 
mỏi cẳng. Chỉ còn một cách là trồng " cây si " trước 
cổng nhà nàng. Lính là vậy, đem cái lì ra thì mới bắt 
được nàng " loanh quanh lượn phố phường đông vui 
" mới được. 
Những câu thơ tình của anh " thực " mà có  " mộng" 
trong đó. Hình như trong suốt chiều dài làm thơ của 
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hương, với tình yêu của một thời " dại gái " nữa phải 
không? 
Với giọng nói rặt ròng miền sông nước Hậu Giang. 
Tánh tình cũng cởi mở theo từng con nước  lai láng 
phủ bờ kinh, bờ rạch vào mùa thủy triều lên. Gặp 
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anh, cũng vẫn nụ cười đôn hậu. Cũng vẫn câu nói 
bình dân. Bản chất của người Nam tràn đầy sức sống 
và niềm vui như thuở nào,  cho dù anh ở đâu, xa quê 
hương ngàn dậm, thì " cánh cò bay " , tiếng " bìm bịp 
kêu " khi con nước lớn trên bờ kinh đỏ thắm phù sa, 
anh vẫn nhớ như in. Ngay cả những " lau lách cũ bên 
bờ kinh ngọn lã. Chừng như quen như lạ người về ". 
Tại sao lau lách lại " như quen " rồi lại " như lạ " 
người về. Người đi xa về thì lau lách bên bờ kinh lã 
ngọn kia vẫn là lau lách, con nước cho dù có lên, có 
xuống thì lau lách kia có gì đâu mà " lạ " với " quen 
". Ngay cả tiếng chim bìm bịp kêu vẫn đòi đoạn mỗi 
lần nghe. Chim bìm bịp kêu khi nước lớn. Lau lách 
bên bờ kinh thì vẫn là lau lách của thiên nhiên chẳng 
có khác chi. Nhưng không phải vậy đâu. Ta nghe thử: 
 
Khi người về dẫm dấu chân xưa 
có nghe tiếng đìu hiu rất lạ 
lau lách cũ bên dòng kinh ngọn lã 
chừng như quen như lạ người về. 
 
Vẫn ngàn năm con cuốc gọi hè 
tiếng bìm bịp nghe buồn con nước lớn 
người dẫu thấy lời chim đòi đoạn 
cũng không ngờ người đòi đoạn hơn chim 
  
Có lẽ tôi hiểu anh ở câu thơ : chừng như quen như lạ 
người về. Anh đã nhân cách hóa " lau lách bên bờ 
kinh " mà anh đã một thời lớn lên theo từng con 
nước. " lau lách ", rồi lại " như quen ", " như lạ " . 
Bên cạnh đó còn có tiếng chim bìm bịp kêu khi con 
nước lớn rất quen thuộc với anh. Với tiếng chim kêu 
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" đòi đoạn " đối với người đi xa trở về như anh cũng 
chẳng có gì đâu thay đổi: Vẫn lau lách, vẫn bờ kinh, 
vẫn tiếng chim kêu như thuở nào. Nhưng tôi lại thích 
câu thơ cuối này quá : " cũng không ngờ người đòi 
đoạn hơn chim ". Thật tuyệt.  
 Đi xa , trở về cái gì cũng làm cho anh nhớ . Anh 
muốn ôm cái nhớ đó vào  trong lòng, từ tiếng " bìm 
bịp " kêu, cho đến  " khăn lụa tím " của ai đó phơi 
bên bờ giậu, hay khói bếp nhà ai " nhả khói chiều nay 
". Bức tranh pha nhiều màu sắc buồn . Màu " tím " , " 
màu khói lam ". Toàn màu buồn cho  người trở về. 
Đáng lẽ người về phải vui lên chứ, nhưng sao lại : 
 
Tình buổi ấy cũng buồn như khói 
Nên thành mây lạc bến xa bờ 
 
Cho nên khi anh về thì: 
 
Chim vườn cũ nghe chừng như đã lạc 
Thì đừng trách lầu không hoàng hạc 
Chỉ còn nghe lá rụng hiên ngoài. 
 
Nghe lá rơi trong đêm thanh vắng ngoài sân, buồn 
lắm chứ. Như ai đó hát lên câu vọng cổ thật buồn của 
người Nam Bộ giữa đêm khuya. Mà, bốn câu thơ 
chót của bài thơ: Lạc Dấu Chân Xưa, tựa hồ như tôi 
đang được nghe câu xề của bài vọng cổ mà chính anh 
hát cho tôi nghe vậy: 
 
Mòn một đời đá nát vàng phai 
tàn một cánh hường nhan phận bạc 
nên nữa mảnh trăng thề đã khác 
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đã phôi pha tự buổi xuân tàn. 
 
Câu xề của bài ca vọng cổ Nam bộ đã đem đến cho 
tôi một nỗi buồn da diết. Nào " đá nát ", nào " vàng 
phai ". Còn gì nữa " đã phôi pha tự buổi xuân tàn ". 
Không phải anh soạn bài ca vọng cổ để hát cho tôi 
nghe đâu, mà anh làm thơ đó. Bài thơ của anh, hay 
cũng là của tôi nếu tôi muốn hiểu như thế, mỗi khi tôi 
trở về quê cũ, có lẽ rồi cũng mang một tâm trạng đó 
như anh. Để rồi lúc đó, tôi " cũng không ngờ người 
đòi đoạn hơn chim ". Cho nên khi gặp lại anh ở 
Houston, Nguyễn Cát Đông của những ngày tháng 
năm nào, vẫn mang tâm thức của người thơ thuở 
trước: 
 
Vẳng nghe tiếng trống trường thành 
Với câu chinh phụ còn quanh chỗ ngồi 
Người xưa? Người đã đi rồi 
Còn đây tiếng phấn nhẹ rơi giữa ngày 
 
hay: 
 
Em trong cửa lớp nhìn ra 
Ta ngoài cửa lớp thấy ta một thời 
Những thầy những bạn những tôi 
Những cơn mộng cũ ngồi nơi góc nào? 
 
Có lẽ hơn ai hết anh biết rõ " những cơn mộng cũ 
ngồi nơi góc nào " . " Góc nào " bây giờ, có còn nữa 
đâu để cho những cơn mộng đến từ một nơi nào đó, 
một góc nào đó. Những nơi, những góc đó bây giờ 
chỉ " thấy ta một thời ". Khi mà, chính anh đã nghe " 
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vẳng nghe tiếng trống trường thành " . Tiếng trống 
của ngày xa xưa đánh lên làm lung lay bóng nguyệt 
dưới hào sâu, bao bọc hoàng thành của thời vua chúa 
cũ. Còn bây giờ không là tiếng trống trường thành 
nữa , mà là hằng đêm tiếng đại bác vọng về. Để anh 
nhìn thấy những đứa học trò , nam sinh hay nữ sinh 
nơi ngôi trường anh dạy, tương lai rồi sẽ " với câu 
chinh phụ còn quanh chỗ ngồi ". Chắc chắn hơn ai 
hết anh đã thấy. Thấy gì? Chiến tranh !  
Vào thập niên 60'  đã cuốn hút biết bao nhiêu tuổi trẻ 
lên đường, trong đó có tôi. Chiến tranh như con quỷ 
đang vươn những cánh tay dài tóm bắt những giáo 
chức, thanh niên, sinh viên, học sinh và, ngay cả 
những người dân bình thường lao vào cuộc chiến.  
Cái " chết " hiện ra rành rành trên những trang báo 
hằng ngày, khi đưa tin từ một chiến trường xa về. " 
Với câu chinh phụ còn quanh chỗ ngồi " . Và " Còn 
đây tiếng phấn nhẹ rơi giữa ngày ". Anh đã viết  và 
anh cũng đã thấy. " Lạc lõng " , " bơ vơ " ngay cả với 
những bạn đồng nghiệp của anh. Hay với bằng hữu 
thì : " Bằng hữu bây giờ như lá khô. Lần lượt bỏ đi về 
nơi cõi khác ". Buồn cho thế hệ của chúng ta: Thế hệ 
chiến tranh. 
Thời buổi đó, anh đứng nơi bục giảng nhìn đám học 
trò  " ngơ ngác " nhìn ra cửa lớp khi " vẳng nghe 
tiếng trống trường thành ". Để rồi, chính anh lại nghe 
" tiếng phấn nhẹ rơi giữa ngày ". Một âm thanh hụt 
hẫng rơi. Tại sao? Bạn bè của anh đâu. Tại sao? 
Người thân của anh đâu . Anh đang đứng một mình 
ngoài cửa lớp để mong " những cơn mộng cũ ". Còn 
tôi không có được cái an bình " buồn tênh " đó như 
anh, mà thật sự đang dành lấy " sự sống " trong " cái 
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chết " giữa một cuộc chiến đang cuốn hút hàng hàng 
lớp lớp người trẻ lên đường. 
Nói trắng ra chẳng ai thích chiến tranh. Nhưng cũng 
bởi vì cái đầu óc con người còn Tham Sân Si bởi vô 
minh bao phủ mà ra, cứ tạo ra cảnh bom rơi, đạn lạc, 
chiếm đất, dành dân để áp đặt lên người dân một học 
thuyết. Mà học thuyết nào rồi cũng gây nên bao đau 
thương cho bà con, xóm làng. Tôi với anh sanh trong 
cùng thời kỳ, cùng chứng kiến cảnh đạn bom, tuổi 
thơ đã bao lần chạy giặc. Tôi ở miền Trung theo cha 
mẹ chạy lánh cư lên rừng, lên núi. Anh ở đồng bằng 
Nam bộ thì: 
 
Giữa tiếng đạn bom mỗi lần chạy giặc 
giữa lác, đưng, đỉa, muỗi Trà Lồng 
đôi tay mẹ như mây trời bát ngát 
Một cánh cò vất vả nuôi con. 
 
Hằng đêm. Hằng đêm biết bao người chờ đợi bom 
đạn thôi đừng rơi trên quê hương nữa. Tôi trở về phố 
thị. Anh trở về đồng bằng trong nỗi vui hết chiến 
tranh. Tất cả mọi nhà đều hát câu nhân ái. Những câu 
thơ anh gợi lên một hình ảnh đẹp lạ lùng: 
 
Con của Mẹ biết nâng niu từng viên đất nhỏ 
Vừa cấy cày, vừa hát ca dao 
Vừa thất tình, vừa ca vọng cổ 
Vừa đuổi quân thù, vừa ngắm trăng sao 
 
Ngun ngút đồng xanh Thác Lác, Bà Đầm 
Tấp nập ghe xuồng ngã Bảy, ngã Năm 
Cam ngọt Trường Long, khóm thơm Long Mỹ 
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Rộn rịp hát đình Bình Thủy, Cái Răng 
 
Vui lắm. Khi có đêm hát đình ở thôn quê. Thuở nhỏ, 
nghe có hát đình là tôi xách cái ghế nhỏ theo, đi thật 
sớm để được ngồi gần " sân khấu ". Nhưng phải là 
cái đêm không có nghe tiếng súng. Ánh sáng của 
ngọn đèn " măng xông " nơi đình làng làm tuổi thơ 
tôi thích thú vô cùng. Anh đã gợi lại cho tôi hình ảnh 
đẹp trong thơ của anh. Nhưng rồi cuộc chiến này vừa 
chấm dứt. Cuộc chiến khác lại nổi lên. Với cuộc 
chiến sau này càng ngày càng khốc liệt, để anh phải 
thốt lên " bằng hữu bây giờ như những lá khô ". Và, 
chính anh cũng thấy bơ vơ trước khung cảnh trường 
xưa, lớp cũ: 
 
Nghe sao lạ những ngói vôi 
lạ em giữa lớp lạ tôi giữa trường 
Hạt mưa nào rớt qua đường 
hay tôi mắt ướt giữa sương khói chiều 
 
Mấy vần thơ lục bát của anh làm tôi thấm " nghe sao 
lạ những ngói vôi ". Như ngày nào của tháng Tư năm 
1975, ngôi trường mà thuở nhỏ tôi ngồi học ở đó, lại 
phủ phàn đón nhận chúng tôi ngồi dưới những họng 
súng A.K canh chừng để đưa chúng tôi lên mật khu 
 đày đọa tấm thân tù . Ngồi nhìn trường xưa, ngói vôi 
vẫn y nguyên còn đó, nhưng sao thấy lạ và buồn. Em 
của tháng năm nào đứng đợi tôi nơi hành lang khi tan 
học ? Mắt tôi " ướt giữa sương khói chiều " hôm đó. 
Anh làm tôi nhớ. 
 
Gặp lại anh ở Houston mừng và vui. Trong cuộc 
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chiến vừa qua tôi với anh còn sống để gặp lại, ngay 
cả những bạn bè cũ của tôi và anh. Tôi hỏi sao anh 
không lấy lại tên cũ Nguyễn Cát Đông mà lấy tên 
Trần Bang Thạch. Có lẽ, với bốn câu lục bát này, tôi 
hiểu anh: 
 
Người đi như sáo qua sông 
như con nước lớn nước ròng ngược xuôi 
Tôi trên bến lỡ một đời 
làm thân lá mục lạc trôi giữa dòng 
 
Chiếc " lá mục " đó vẫn trôi giữa dòng đời. Sáng. 
Trưa. Chiều. Tối. Hít thở không khí để sống. Bù đầu 
vào công việc làm để kiếm cái ăn, cái mặc nơi xứ xở 
không phải là xứ xở của mình. Nhưng ở đâu rồi cũng 
phải hít thở nhiêu đó lượng không khí vào người mới 
sống được . Nhưng với anh, sống như thế nào đây, 
cùng với không khí, đường xá, tiện nghi, nhà ở. Mà 
anh lúc nào cũng nghĩ về một quê hương để anh so 
sánh giữa quê người với quê nhà. Tôi chịu những 
dòng thơ anh làm khi gặp anh ở Houston: 
 Đường sá của người 
đâu phải của ta 
sao ta cứ miệt mài đi về năm tháng 
dù đông lạnh căm 
dù hè cháy nắng 
ta ngựa già nối những dặm xa 
 
Gió ở đây cũng là gió của người ta 
đâu phải gió đồng bằng 
đâu phải mưa châu thổ 
Nước mặn đại tây dương 
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đâu bằng nước ngọt phù sa quạch đỏ 
Ta nghe chừng thiếu một hơi quen 
 
" Hơi quen " nghe chừng như thiếu. Đúng vậy, anh 
Nguyễn Cát Đông . Anh thử tìm  ở đâu, nơi anh sống 
" mẹ lưng còng trong sân rêu phủ ". — đâu nữa " cha 
một mình trên dòng kinh nước đục ", rồi tìm ở đâu 
hình bóng  " chiếc xuồng câu ", rồi " mái chùa cong 
". Để cho anh còn thấy " nhìn em tóc bím, môi cười ". 
Những hình ảnh đẹp của quê hương dạo nào, bây giờ 
chỉ còn lại trong tâm thức của anh,  qua những dòng 
thơ sau: 
Để mỗi đêm dài điếm cỏ cầu sương 
ta mơ làm người Lý Bạch 
" đê đầu tư cố hương " 
thấy lòng mình lượn lờ nơi viễn phố.  
    
Viết về anh, người bạn thơ của một thời báo chí cũ 
mà tôi trân quý như hầu hết những bạn bè cầm bút 
mà tôi có dịp thân quen, còn sống, miệt mài trên xứ 
người, mà những dòng thơ, những bài văn hôm nay 
vẫn bát ngát: Một trời quê hương. Bằng hữu.              
                                         
 
 Amarillo, mùa thu 2001 
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              HÒA...ÂM ÂM ÂM ÂM  
           của NGUYỄN LƯƠNG VỴ 
 

                             
               
                   Nguyễn Lương Vỵ 
                                                                
 
 
Thật thích thú khi nhận được tập thơ: Hòa Âm âm âm 
âm …của anh gởi tặng. Một món quà rất quý được in 
từ Thư Ấn Quán. 
   
Cái nhà in bỏ túi này, hình thành cũng từ anh em yêu 
chữ nghĩa ngày nào còn gian khổ trong cuộc chiến 
khốc liệt ở quê nhà năm xưa. Ngồi lại, suy nghĩ, làm 
cách nào để có một tạp chí để góp mặt trong dòng 
văn học "nối dài" sau năm 1975. Hình thành nên một 
tạp chí không khó. Cái khó là in ấn. Có những tạp 
chí  văn học ra được vài số rồi cũng đóng cửa, cũng 
vì... tiền . 
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Cái khó nó ló cái khôn. Cộng với sự cố gắng tìm tòi, 
học hỏi của anh Trần Hoài Thư, cho nên Thư Ấn 
Quán mới hình thành. Từ đó, cái tên đã đi vào lòng 
bạn bè. Và, cũng từ đó những đầu sách đã được in ra. 
Trong số những đầu sách đã được in ra, trong tháng 8 
năm 2007 tôi nhận được tập thơ "Hòa Âm âm âm 
âm" của Nguyễn Lương Vỵ gởi tặng. 
  
Tập thơ dầy khoảng 300 trang, in trên giấy tốt. Trong 
phần mục lục, ta thấy tập thơ chia  làm ba phần. Phần 
1: Hòa âm âm âm âm...( gồm 63 bài, trong đó có hai 
lá thư của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan gởi Nguyễn 
Lương Vỵ và Nguyễn Lương Vỵ gởi cho Nguyễn 
Tôn Nhan ). Phần 2: Phụ lục (âm vang sắc màu - 
tuyển thơ gồm những bài thơ từ năm 1969-1991( 37 
bài). Phầm ba: Dành riêng cho Nguyễn Quế Phương ( 
gồm bốn bài viết bằng tiếng Anh).  Bìa do Vương 
Trùng Dương trình bày. Layout Trần Hoài Thư. Nơi 
trang sau thấy ghi ấn phí  20 dollars. 
  
Với sự trình bày bìa của Vương Trùng Dương đã gây 
cho người đọc một ấn tượng dễ chịu khi nhận tập thơ. 
Màu xám nhạt. Chữ đen đi từ màu đậm rồi nhạt dần 
nhạt dần những chữ âm âm âm ... của tựa sách. Sự 
nhạt dần đó như âm vang của tiếng sóng vỗ vào 
ghềnh đá nào đó ở quê anh-có thể- hay một tiếng 
vang nào đó mà ta thường bắt gặp ở quê nhà dội lại 
trong thinh không nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn bằng 
ba chấm... 
  
"Hòa Âm âm âm âm" của Nguyễn Lương Vỵ là một 
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tập thơ không phải chỉ để đọc “ thưởng ngoạn” không 
thôi, mà còn đọc để "chiêm nghiệm" từng con chữ, 
từng câu thơ trong mỗi câu, mỗi bài thơ của anh. Từ 
những con chữ trong mỗi bài thơ của anh như dẫn dắt 
người đọc đi từ cõi "uyên nguyên" trở về, rồi từ đó 
thơ anh đọng lại như những giọt sương trên cánh lá 
ban mai mà ta bắt gặp. Mà đơn giản như  anh đã viết: 
thơ tôi mần, ( chữ mần không phải là chữ làm- tôi 
đọc thấy thích) thủy chung như nhất( trang 212). Cái 
thủy chung như nhất đấy để tìm hiểu thêm tôi đọc 
ngay lá thư của anh viết gởi cho Nguyễn Tôn Nhan, 
một người bạn rất thân với anh còn ở quê nhà, như 
xoáy vào tôi một niềm cảm thông, một nổi rung động 
không phải là vì quen anh, cũng không phải là vì một 
người được anh tặng thơ mà viết... mà là một người 
đã có cái duyên đọc thơ anh từ lâu...Từ khi mà, như 
tôi đã viết, một cõi "uyên nguyên" nào đó tinh khiết 
lắm, chưa vẫn đục trong tình thân với những người 
bạn năm xưa. Khi mà: về đây phố cũ thì thầm/ lang 
thang bóng nhỏ hoài âm không lời. Cái bóng nhỏ đó 
trong thơ của anh đủ để đánh thức lòng tôi những 
hình ảnh của bạn bè một thời " sống và làm việc ở 
đó". Cái bóng nhỏ âm thầm và lạc lõng của chúng tôi 
trong một thành phố có quá nhiều lính "đồng minh", 
quán bar và hơi rượu. 
  
Mà, khoảng đời lưu lạc " rày đây mai đó của tôi" 
trong cuộc chiến, tôi đã gặp anh, gặp Đặng Tấn Tới, 
gặp Phạm Chu Sa, Phạm Cao Hoàng, Lê Văn 
Trung...Còn cái anh chàng Trần Hoài Thư thì chắc là 
khỏi phải nói. Hầu như ngày tháng nào cũng lang 
thang, nếu có dịp gặp nhau để lang thang, để trải lòng 
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mình trong đêm vắng buồn cho thân phận của lớp trẻ 
chúng tôi khi ấy. Khi mà: xương máu bâng quơ lạnh 
chỗ nằm. Khi mà: có một hôm máu chảy thật mềm/ 
Giật mình nghe máu chảy xa thêm/ Thời nay gót 
ngựa không vang nữa/Sao có hồn ai nghiêng xuống 
đêm. Hồn ai đó, có phải tâm trạng của chúng tôi lúc 
ấy, hay tâm trang của những con người âm thầm 
trong những khu xóm mới dựng lên từ những nơi tạm 
gọi là yên ổn để tránh cuộc chiến? Phân hóa. Rã rời. 
Chán chường... đó là tâm trạng chung của chúng tôi. 
Thế mà với Nguyễn Lương Vỵ, anh đã cố tìm cho 
mình một khoảng không gian, dù nhỏ bé trong đêm, 
để lòng anh sâu lắng: 
  
"đêm không trăng, không ai 
phai hết bài thơ cũ 
bọt nước gió quên cài 
đêm xanh um một nụ 
  
Cái ý trong câu thơ sao mà nghe hay quá. Xanh 
mướt: "đêm xanh um một nụ". Tuyệt! Chỉ có: "đêm 
xanh um một nụ" con người mới vượt thoát ra được 
bao nỗi buồn cho thân phận mình. "Bọt nước gió 
quên cài/ Đêm xanh um một nụ" phải rồi, câu thơ của 
anh làm tôi nhớ một nơi nào đó dưới chân núi Gành 
Ráng. Biển. Bọt nước. Bóng đêm. Với không gian ấy, 
chúng tôi mới quên đi: xương máu bâng quơ lạnh 
chỗ nằm ; vì ngày mai, cái tương lai gần ấy chúng tôi 
cũng chẳng biết mình sẽ ra sao? Mà lạ, anh diễn đạt 
cái ý trong hai câu thơ thật tuyệt vời: "bọt nước gió 
quên cài/ đêm xanh um một nụ" 
Cho nên:  
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"nguyệt xưa, xanh quá hồn đàn 
gọi hồn biển thức, chìm tan bến bờ" 
hay: 
"mái hiên gió tạt chỗ ngồi 
quán khuya se lạnh những lời tro than" 
  
Những con chữ mang theo nỗi buồn ấy đâu phải mới 
nẩy chồi, nẩy ý trong thơ của Nguyễn Lương Vỵ 
ngày hôm nay. Mà nó nẩy cái ý thơ này lâu lắm. 
Ngày mà anh còn rất trẻ cách đây mấy mươi năm. 
Ngày mà anh mang cái niêu đất nhỏ đựng cái thai 
non 3-4 tháng của em anh, lẽo đẽo đi theo  ông Nội 
trên cánh đồng vắng ra nghĩa địa. Ngày mà anh rời bỏ 
cái làng quê nhỏ bé để ra đi tự mưu sinh bằng đủ 
nghề năm anh 13 tuổi. Ngày mà đứa con gái dầu của 
anh giống như 40 năm trước, anh mang cai hủ cốt để 
đưa xuống biển San Diego. Ngày mà anh đến Mỹ ở 
cái tuổi 50, đuối lơ kiệt sức ấy. Thơ anh đã đi theo 
anh trong suốt chặng đường mà có lẽ, chỉ có thơ mới 
làm lòng anh vơi bớt "nổi-đau-thân-phận-và-quê-
hương". 
  
Cho nên, tôi vẫn nói đối với anh, thơ đã đến từ một 
cõi "uyên nguyên" lâu lắm, đọng lại trong vách núi 
nơi quê anh, miền quê nghèo nơi xứ Quảng mấy 
mươi năm, vạch vách núi ra, ta đọc những dòng thơ 
thấm đẫm tình quê :  
"lung linh hồn quê cũ 
mây trắng phủ khắp trời 
nhớ trăng khô hết máu 
muôn trùng dặm núi ơi" 
  

"nguyệt xưa, xanh quá hồn đàn 
gọi hồn biển thức, chìm tan bến bờ" 
hay: 
"mái hiên gió tạt chỗ ngồi 
quán khuya se lạnh những lời tro than" 
  
Những con chữ mang theo nỗi buồn ấy đâu phải mới 
nẩy chồi, nẩy ý trong thơ của Nguyễn Lương Vỵ 
ngày hôm nay. Mà nó nẩy cái ý thơ này lâu lắm. 
Ngày mà anh còn rất trẻ cách đây mấy mươi năm. 
Ngày mà anh mang cái niêu đất nhỏ đựng cái thai 
non 3-4 tháng của em anh, lẽo đẽo đi theo  ông Nội 
trên cánh đồng vắng ra nghĩa địa. Ngày mà anh rời bỏ 
cái làng quê nhỏ bé để ra đi tự mưu sinh bằng đủ 
nghề năm anh 13 tuổi. Ngày mà đứa con gái dầu của 
anh giống như 40 năm trước, anh mang cai hủ cốt để 
đưa xuống biển San Diego. Ngày mà anh đến Mỹ ở 
cái tuổi 50, đuối lơ kiệt sức ấy. Thơ anh đã đi theo 
anh trong suốt chặng đường mà có lẽ, chỉ có thơ mới 
làm lòng anh vơi bớt "nổi-đau-thân-phận-và-quê-
hương". 
  
Cho nên, tôi vẫn nói đối với anh, thơ đã đến từ một 
cõi "uyên nguyên" lâu lắm, đọng lại trong vách núi 
nơi quê anh, miền quê nghèo nơi xứ Quảng mấy 
mươi năm, vạch vách núi ra, ta đọc những dòng thơ 
thấm đẫm tình quê :  
"lung linh hồn quê cũ 
mây trắng phủ khắp trời 
nhớ trăng khô hết máu 
muôn trùng dặm núi ơi" 
  



          
 

                                                                                                                                                                                                            206                                                       206 
 

Đối với anh, quê hương dù nơi nó có khổ, có 
nghèo...thì mảnh đất quê ấy vẫn như giọt sương mai 
trên cánh lá, trong suốt, không vẫn đục, bợn nhơ; mà 
lúc đó tôi cứ ngỡ anh lớn lên từ Quảng Ngãi. Nào 
hôm nay mới biết ở Quán Rường, Tam Kỳ, 
Quảng Nam. Vùng đất "địa linh nhân kiệt" đã sản 
sinh ra không biết bao nhiêu người "mần" thơ nỗi 
tiếng trước 1975. 
  
* 
 Tôi nghĩ, hồn quê trong con ngời anh mãnh liệt lắm. 
Khi đọc lá thư anh gởi cho người bạn thân- nhà thơ 
Nguyễn Tôn Nhan- tôi mới biết thêm phần nào  về 
tiểu sử của anh: 
"Tôi mố côi cha từ lúc 13 tuổi, phải tự mưu sinh để 
tiếp tục việc học bằng đủ nghề sát đáy xã hội. Bụi 
đời, bạt mạng, cô độc ngút ngàn. Những khoảng mốc 
thời gian, cô độc ngút  ngàn. Những khoảng mốc thời 
gian từ lúc trên 20 tưổi-30 tuổi- 40 tuổi, tôi phải đi 
chàng hảng, ngậm bồ hòn giá áo túi cơm"... 
  
Có lẽ từ đó, thơ anh sâu lắng trong từng con chữ. Bài 
thơ đầu, anh viết về người cha: 
"Bụi bay có một thằng con nít 
Đầu chít khăn tang ngó sửng sờ 
Đời vốn mồ côi từ lịch kiếp 
Con nít mồ côi cũng thế thôi!!!" 
  
Đọc mấy câu thơ của anh sao nghe buồn quá đỗi. Khi 
anh dùng "đời vốn mồ côi từ lịch kiếp". Câu: mồ- 
côi- từ- lịch- kiếp mà anh dùng thật hay. Không phải 
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nhiều người khác nữa khi cha me đã trở về với cát 
bụi. Cái thân tứ đại này, biết rằng rồi cũng sẽ tan, 
nhưng...thử hỏi, với một cậu bé 13 tuổi đã cảm nhận 
được cái mất mát lớn lao ấy từ muôn kiếp nào rồi. 
  
Vâng, còn có tâm trạng nào buồn hơn nữa không, khi 
anh đã thấy cái viễn ảnh xa: "ngày sặc máu nuôi thân 
thơ dại/đêm xanh xương tái mặt nhớ mồ"...Thử hỏi 
có còn những câu thơ nào hay và buồn hơn những 
câu thơ trong bài: "Nói Với Người Đã Khuất". Bài 
thơ đầu trong tập thơ của anh. 
  
Cái viễn ảnh đau buồn đó là sự thật sau này đeo đuổi 
suốt đời anh, cho nên anh đã bộc bạch với người bạn 
mà tôi nghĩ là thân nhất trong đời: "...tôi phải đi 
chàng hảng, ngậm bồ hòn giá áo túi cơm". Mất cha, 
mất mẹ là mất tất cả. 
  
Rồi anh viết tiếp: Thơ tôi mần, thủy chung như nhất ( 
nhất dĩ quán cũng được) là hình ảnh tôi lẽo đẽo bước 
theo ông Nội tôi ( lúc đó tôi mới 9 tuổi) đi trên một 
cánh đồng vắng ra nghĩa địa, hai tay ôm một cái niêu 
đất nhỏ( mẹ tôi sẫy thai vì đuối sức, lam lũ quá 
nhiều). Giữa chiều chạng vạng tối, ông Nội tôi bổ vài 
nhát cuốc rồi thở dài buồn, bảo tôi đặt cái niêu đất 
xuống khoảnh hố nhỏ và cạn rồi lấp lại. Mộ của đứa 
em chưa kịp làm người của tôi nằm chung với dãy 
mộ của người lớn, trong góc kẹt quạnh hiu.Tôi thấy 
lạnh và tội nghiệp quá!!!..." 
  
Để rồi 40 năm sau khi anh đến Mỹ, anh viết: tháng 
10/2002 tôi bồng cháu trong cái hủ cốt( giống như 
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kiều tôi bồng em tôi cách đây đúng 40 mươi năm) và 
đưa xuống biển ở San Diego. 
Bài "Âm âm đáy vực" gồm chín đoạn thơ, như tâm sự 
của anh qua những con chữ mà anh viết có sự chọn 
lọc cẩn thận cho đứa con đầu lòng của anh: Nguyễn 
Quế Phương. Trích vài đoạn: 
  
I/. 
" Nghe suốt âm đáy vực 
Những cánh bướm đa sắc ngân tiếng chuông 
Nơi sơ sinh khóc theo tiếng bom 
Nơi mẹ hụt hơi rặn ra một sinh linh 
Đỏ hỏn nhịp luân hồi 
Nơi ta nhặt những âm vang muôn triệu đóa cầu vòng 
Nghẹn ngào cháy trên lưng đồi 
Nghẹn ngào chảy trong tinh huyết 
Ánh lên muôn kiếp cỏ non 
Cỏ khát khao xanh búp lửa 
Nghẹn ngào cháy trên đồi tranh 
Bầy quạ đen ôm những trận gió nồm..." 
  
II/ 
Nuôi lửa trong cát 
Gọi tiếng sóng biển xuyên qua ngực 
Xuyên suốt âm vang 
Nghẹn ngào những mắt gai xương rồng 
Cát rú trắng trong sương 
Nơi ta ngồi tru trăng như con chó ốm 
Nghẹn ngào gốc thông già 
Sần sùi sóng và gió 
Chạy và hú chạy và hú 
Sân ga buốt nắng quê nghèo 
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Những thay ma buồn thiu 
Ngủ vùi theo mây trắng... 
  
  
Ngày nào trên quê hương con chào đời trong tiếng 
bom, tiếng đạn. Khói lửa chiến tranh phủ trên muôn 
vạn nẻo đường. Cái quê nghèo của anh cũng không 
tránh khỏi. Và, cũng  nơi quê nghèo ấy, con anh ra 
đời: chạy và hú chạy và hú/ sân ga buốt nắng quê 
nghèo/ những thay ma buồn thiu/ ngủ vùi theo mây 
trắng... 
  
Một hình ảnh thật rõ, không phải ở quê anh mà còn 
nhiều nơi khác.Cái thực của Nguyễn Lương Vỵ khi 
anh làm thơ. Sàng lọc chữ nghĩa kỹ càng. Nhưng vẫn 
làm cho người đọc đọc một cảm nhận thích thú khi 
đọc thơ anh. 
  
Để rồi với cái tuổi 50, anh ôm đứa con vào lòng ra 
biển, dù đó là tro cốt của một kiếp người. Nhưng đó 
lại là một phần máu thịt của anh tạo nên. Anh thấy, 
chung quanh anh, nào bướm đa sắc màu hòa cùng 
tiếng chuông. Và: gọi tiếng sóng biển xuyên qua 
ngực/ xuyên suốt âm vang/ ngẹn ngào những mắt gai 
xương rồng.. 
  
Đọc thơ Nguyễn Lương Vỵ không chỉ đọc để chiêm 
nghiệm thơ hay hay dở; mà với Nguyễn Lương Vỵ 
thơ anh làm cho người đọc phải suy nghĩ từng con 
chữ, từng câu thơ  để thấy cái hay của thơ Vỵ. Không 
những một vài bài mà toàn tập thơ, bài nào, cũng 
phải thấy cái “nhân sinh quan” của Vỵ. 
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Với thân phận, có lẽ, là một chuỗi buồn trong thơ 
anh. Với nhiều người làm thơ khác, khi nói đến chiến 
tranh mỗi nhà thơ có cái nhìn khác nhau. Như nhà 
thơ Phạm Triều Nghi khi đi ngang qua đèo Bình Khê, 
anh viết: 
..... 
“Chạy mau...chạy mau nguời mẹ Hoài  Ân 
Quang gánh trên vai chất đầy thống hận 
Máu bầm vướng vướng víu bàn chân 
Chạy đi...chạy đi người chị  Hoài Nhơn 
Sao cứ nằm ôm con thơ đùm trong tay nải 
Máu khô đen khuôn mặt lạc thần 
Pháo tràn lan xối xả 
Lửa rần rật sau lưng 
Chạy về đâu? 
Biết về đâu những bước chân vô hồn? 
  
Còn với Nguyễn Lương Vỵ, anh thấy chiến tranh trên 
quê hương xóm làng nhỏ bé của anh, cái thực không 
xa với tuổi thơ anh lắm. Cho nên: 
  
“ Gió vu vơ nức từng nhánh sông 
Từng gương mặt bà con ẩn hiện 
Từng cái chết là từng câu chuyện 
Gốc rạ cằn đứt ruột trời xa” 
Để rồi ta nghe tiếp: 
“ Chạy và hú chạy và hú 
Sân ga buốt nắng quê nghèo 
Những thây ma buồn thiu 
Ngủ vùi theo mây trắng..” 
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Nỗi mang mang buồn làm sao ấy. Ngủ vùi theo mây 
trắng... 
Chiến tranh trên mảnh đất nghèo xứ Quảng. Không 
phải chỉ có đời anh mà còn cả đời con anh nữa: nơi 
sơ sinh khóc theo tiếng bom. 
  
Đọc thơ của Vỵ, không phải đọc vài ba bài trong tập 
thơ mà hiểu hết được ý niệm thơ của anh. mà phải 
“lắng lòng” mới đọc hết được những ý trong mỗi bài. 
Như viềt về thân phận: năm mươi năm mùi tóc khét 
nắng vẫn còn vương . 
Hay: 
Nghe trong  xứ sở ngân dài 
Tiếng xương khua với tủy mài tiếng ru 
Tiếng hờn nuốt bóng trăng lu 
Tiếng oan ực hết oán thù mây bay 
  
Trong bài Thần Sầu gồm 9 đoạn khi anh vừa đúng 50 
tuổi. Một đứa bé mồ côi: “ngày sặc máu nuôi thân 
thơ dại” rồi sau đó: “thằng con nít âm thầm đi 
biệt/bay và bay hạt bụi khốn cùng/đời quá chật mà 
sao thống thiết/chó tru lời nhật nguyệt linh lung”. 
  
Đấy, tôi đã đọc và đã thấy  được nỗi lòng của một 
Nguyễn Lương Vỵ. Có thể một bài Thần Sầu thôi, tôi 
đã hiểu. Bây giờ: tiếng oan ực hết oán thù mây bay. 
  
Có thể lấy cậu viết của Nguễn Tôn Nhan để làm câu 
kết cho bài viết của tôi khi đoc tập thơ Hoà Âm âm 
âm âm của anh gởi tặng.” tôi phải cảm ơn Vỵ nhiều 
lắm. Hãy cho tôi đọc nhiều thơ nữa đi, đọc suốt đời 
càng thích. Vì “chữ” của Vỵ đâu phải chỉ là “chữ” 
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không thôi, nó chính là TÍNH LINH của chúng ta, dù 
chỉ là loại tính linh đầy những máu:  
Với tuyệt đích Hoà-Âm-Nâm-Nín-Máu ( thơ của 
Nguyễn Lương Vỵ) 
và, tôi đã nói, thơ Vỵ từ một cõi uyên nguyên trở 
về./. 
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       ĐỌC THƠ LÂM HẢO DŨNG 
        NGHĨ ĐẾN NHỮNG NGÀY 
                        ĐÃ QUA 
 

                    
 

                      Lâm Hảo Dũng 
 

 
Tôi nhớ vào năm 2005, anh Trần Hoài Thư và tôi 
cùng rủ nhau thành lập “Tủ Sách Di Sản Văn Chương 
Miền Nam” (TSDSVCMN), bởi một lý do thật đơn 
giản là sau tháng tư năm 1975 những tác phẩm “văn 
học” của nhiều tác giả miền Nam trước đây chắc 
chắn không còn nữa; Vì thời cuộc và chế độ đương 
đại lúc bấy giờ. Với mục đích là duy trì và bảo tồn 
một nền văn học đích thực không thể chối bỏ được 
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sau năm 1954-1975. Những tác phẩm văn học ấy của 
những người viết về nhiều thể loại sau 30 năm chắc 
chắn khó tìm ở Hải ngoại và ngay ở cả trong nước. 
Tuy nhiên với quyết tâm làm cho được TSDSVCMN 
từ ý nghĩ của anh Trần Hoài Thư và tôi sau gần một 
năm tìm kiếm, sưu tầm và nhờ bạn bè giúp sức, tháng 
10 năm 2006 phát hành tập sách đầu mang tên Thơ 
Miền Nam Trong Thời Chiến, Tập 1. Dầy 687 trang 
gồm 263 tác giả. Qua năm 2007 tập thơ thứ 2 được 
phát hành, sách dầy 739 trang và sưu tầm thêm 198 
nhà thơ nữa. Nâng tổng số nhà thơ Miền Nam trong 
thời chiến tranh lên con số đáng kể 461 nhà thơ. Mà 
hầu hết những nhà thơ miền Nam ngày đó là những 
người lính. Trong số 461 nhà thơ mà tôi với anh Trần 
Hoài Thư sưu tầm được trong đó có nhà thơ LÂM 
HẢO DŨNG ( sưu tầm được 9 bài ).  
 
Hầu hết những nhà thơ miền Nam lớn lên trong chiến 
tranh và thế hệ chúng tôi phải “xếp bút nghiên lên 
đường chinh chiến”, nhà thơ Lâm Hảo Dũng không 
thoát khỏi. Tuy nhiên với tuổi trẻ của chúng tôi lúc 
bấy giờ dưới góc độ chiến tranh càng ngày càng khốc 
liệc, chúng tôi có cái nhìn thực, suy nghĩ thực, viết 
thực khi chính mình trực diện  “đầu sóng ngọn gió” 
nơi chiến trường. Cái chết chỉ xảy ra trong từng sát 
na khi lâm trận. Và, sau đó là nỗi buồn kế tiếp nỗi 
buồn: Ngày xuống mua vui tiền chẳng có 
 giầy đi há mỏm đổi không xong 
 áo trên vai rách dăm đường vá 
 ai xót thương đời xương máu không? 
 
 Đó, tuổi trẻ chúng tôi là như vậy. Tuy nhiên, những 
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người lính miền Nam vừa cầm súng vừa cầm bút nói 
chung đều có một tấm lòng rất nhân bản không dùng 
con chữ để kích động hận thù mà có lần tôi viết: 
“nhưng qua những bài thơ của những nhà thơ trước 
năm 1975 hầu hết là những quân nhân không bao giờ 
mang tính cách hận thù hay kích động hận thù trong 
lòng người đọc. Đó là nhân bản. Mà thơ họ vẫn nói 
lên được: thân phận, chiến tranh, tình yêu đích thực 
của một nền văn học”   
 
Đọc thơ Lâm Hảo Dũng, những bài thơ anh làm trước 
1975, những nơi anh đến, anh đi trong đời  pháo thủ 
ghi lại những kỷ niệm của đời lính. Với những con 
chữ giản dị không cầu kì khó hiểu. Giản dị như đời 
lính chiến của nhà thơ rày đây mai đó. Có khi ở dưới 
đồng bằng. Có khi lên tận cao nguyên rừng thẳm. 
Giản dị như những đồng đội và bạn bè của anh đã 
sinh ra trong thời chinh chiến. Có lẽ hầu hết những 
người lính vừa cầm súng vừa cầm bút đều có chung 
một ý nghĩ xem cuộc chiến này như cuộc rong chơi. 
Hào khí biết bao khi nhà thơ đã vào lính chẳng chút 
gì bận tâm, nào ta hãy nghe nhà thơ nói: ra đi làm 
linh- ừ thì lính. Rõ ràng là một câu nói đã thành văn 
thật  bình thường và giản dị trên cửa miệng của tuổi 
trẻ chúng tôi lúc bấy giờ. Mặc dù phía trước đang chờ 
sự may rủi xảy ra. Ừ thì lính!  Có phải đó là một cuộc 
rong chơi không? như Nguyễn Bắc Sơn, như Lâm 
Hảo Dũng. như Trần Hoài Thư, như Nguyễn Dương 
Quang và nhiều nhà thơ vửa cầm súng ra mặt trận 
nữa….Nhưng, tựu chung họ đều có một tấm lòng. 
Tôi muốn nói đến tấm lòng nhân ái của người cầm 
súng vừa cầm bút của người lính miền Nam. 
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Và, nhất là, với một người lính pháo thủ như anh, anh 
không lãng mạn như những nhà thơ tiền chiến. Anh 
đã nhìn thực với con mắt thực từ cuộc chiến mà anh 
tham dự . Ai đã bày ra cảnh chiến tranh? Than vãn ư! 
Để làm gì? Cò lẽ nhà thơ  chỉ buồn cho thân phận 
chung trong lớp tuổi của anh, của chúng tôi. Anh, 
như thay lời muốn nói đến với những bạn bè cùng lứa 
tuổi sinh ra trong kiếp nhiễu nhương này cho lớp trẻ 
hai miền Nam Bắc: 
anh ở miền Nam lạc đến đây 
 còn quân phương Bắc ngủ xuôi tay 
 chiến tranh như thể trò tiêu khiển 
 của lũ con buôn xác chết này. 
 
 Tôi tin là nhà thơ lúc bấy giờ chẳng biết hận thù 
ngay cả đối với những ngưới lính phương Bắc  đối 
diện với anh trong từng phút giây sinh tử. Nhà thơ 
chỉ buồn cho thân phận trước lũ con buôn xác chết 
này.  
 
Do đó, đời lính thú của nhà thơ, theo anh nghĩ như 
một cuộc rong chơi và trận mạc đối với anh chẳng 
khác gì như  nỗi chán chê khi đã xa nhà: và có gì đâu 
đời trận mạc/ chán chê như thưở biết xa nhà.  
 
Chán chê, nhưng biết làm sao. Cứ thế, nhà thơ kể 
chuyện rừng sâu trầm mặc quá, cứ thế cố sống dù 
câm điếc. và, cứ mơ dù biết chẳng có thanh bình trên 
đất nước Việt Nam.  Và cứ thế  nhà thơ chẳng   bao 
giờ mang trong lòng một chút âu lo sợ hãi. Ta nghe 
nhà thơ tâm sự: 
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 Khi ở Đại Sơn ngồi nghĩ quẩn 
 ngày mai xuống núi hát nghêu ngao 
 lỡ buông tay súng thôi đành vậy 
 buồn có bao giờ quên hết đâu? 
 
  Hay: 
 bởi chiến tranh hoài sao biết được 
 nên đời trai gởi gió sương nuôi 
 một mai máu có trào trên đất 
 hãy cắn răng đau hãy hận đời.  
 
Hận đời! Biết thế mà khi có lệnh lên đường nhập 
ngũ, cái hào khí của nhà thơ chẳng chút âu lo. Chẳng 
khác với những “con ông cháu cha” lo chạy chọt khi 
ra trường lính, hay chạy chọt được cái giấy miễn dịch 
trốn lính phây phây ở thành phố. Cái hào khí của 
Lâm Hảo Dũng ra đi làm lính- ừ thì lính  làm tôi 
khoái quá, như ngất ngây men rượu say. Tôi khoái 
câu thơ này quá. Hào khi biết bao.! 
 
Tuy nhiên, với nhà thơ lính này, sau bao năm tháng 
làm lính thú, vui buồn bên những đồng đội: một máy 
truyền tin hai đệ tử/ một hầm trú ẩn chuột kêu vang. 
Ấy thế mà hết ngày này qua tháng nọ, Cứ thế, vẫn 
khoảng không gian buồn, vẫn rừng cây, vẫn đồi , vẫn 
núi, những con đường  xa đầy mìn khi di chuyển. 
Người lính, nhà thơ Lâm Hảo Dũng ngày qua ngày 
vẫn sống thầm như thưở đợi bình yên. Để mơ về : 
thương mẹ ngày xưa muốn bỏ đời/ nhớ gian nhà lá 
đám mồng tơi/ nhớ sân dậu cũ chùm hoa bí/ và mẫu 
vườn xanh ổi chin mùi. Và, giấc mơ người lính nào 
cũng gần giống nhau. Mơ một ngày im tiếng súng, 
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để: có không ngày của thanh bình đến/ta nhớ vườn 
xưa, nhớ mẹ già/ còn hái mồng tơi ngoài dậu cũ/ lệ 
buồn năm tháng có phôi pha?  Giấc mơ thật tầm 
thường như thế mà sao “người ta” không cho chúng 
tôi thực hiện được. Có phải bởi những con buôn trên 
xác người đã tạo nên .Nhưng chiến tranh hoài sao 
biết được. Có phải chiến tranh hoài chẳng thấy hòa 
bình không? 
 
Đọc thơ của Lâm Hảo Dũng, chắc chắn nhà thơ cùng 
một  thời với chúng tôi cầm súng. Cái thời mà anh 
bạn Trần Hoài Thư gọi là  “thế hệ chiến tranh” làm 
sao  thoát được khỏi cái gọng kềm binh đao này. Cho 
nên đọc thơ trong thời chiến của Lâm Hảo Dũng, đã 
ít nhiều ghi đậm trong lòng . Những địa danh anh đã 
đi qua tôi cũng nhiều lần đặt chân đến: Tam Quan, 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, An lão , Vĩnh Tường, và dòng 
Lại Giang. Ngay cả căn cứ Hàm Rồng  mấy tháng 
công tác ở đó: Hoa cúc dại thắm trên đường xa tắp/ 
và quê hương tha thướt lá xanh trà. 
Về Bồng Sơn những ngày đầu lính thú. Mưa buồn hắt 
hiu. Đọc bài thơ  Ngày Trở Lại Bồng Sơn  sao nhớ 
quá đỗi. ta đứng bên cầu xe lửa cũ/ quê em còn cách 
một dòng sông. Thơ anh như thay lời muốn nói đến 
với tôi vậy. 
 
Đọc thơ Lâm Hảo Dũng mới thấy hết nỗi buồn của 
thân phận, của quê hương, của chiến tranh. Không 
riêng gì anh mà cả tôi nữa. Cái buồn trong thơ anh 
man mác  từ từ thấm đẫm vào lòng người đọc. Và, 
với tôi, những bài thơ anh làm trong thời chiến ấy nó 
gần gũi làm sao. Hôm nay, đọc lại  như để nhớ những 
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ngày gian khổ đã qua. Dù biết rằng: Chiến tranh là 
chuyện người trần/ Ta say quên hết may còn cái vui . 
Phải không anh Lâm Hảo Dũng? 
 
* Những chữ nghiêng là thơ của Lâm Hảo Dũng.      
 
Amarillo, đêm tuyết rơi 12-11-2010. 
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                            YELLOW MAMA 
          VÀ HOÀNG THỊ BÍCH TI 
 

 
 

Hoàng Thị Bích Ti 
 
Đèn soi bóng nhớ  
đêm trầm bước lặng tìm ai 
niềm vui không nói 
kìa sao nỡ... 
một chút riêng tôi 
xé ruột thuở mong chờ 
 
Bốn câu thơ trên trong bài thơ “ một mình ” của nhà 
thơ Trần Nghi Hoàng đã gợi lên cho tôi phải làm một 
cái gì đó sau khi đọc xong tác phẩm của Hoàng Thị 
Bích Ti. Tác phẩm: Yellow Mama. Vâng, xin lỗi 
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Hoàng Thị Bích Ti là: tôi không gọi tác giả bằng bà, 
bằng cô hay bằng hai chữ “ nhà văn , nhà thơ ” như 
nhiều người thích xưng tụng cho nhau ở vào thời 
buổi mà“ văn chương hạ giới rẻ như bèo ” này; mà 
tôi gọi Hoàng Thị Bích Ti bằng chị trong lối xưng hô 
để dễ viết về một: Hoàng Thi Bích Ti.  
Tác phẩm Yellow mama vừa đọc xong, tôi thấy: niềm 
vui không nói, kìa sao nỡ...một chút riêng tôi, xé ruột 
thuở  mong chờ. 
Đúng vậy. Kìa sao nỡ.....để một tác phẩm hay phải 
nằm im trên giá sách của tôi? Kìa sao nỡ... để tôi ích 
kỷ đọc tác phẩm một mình. Và, chờ mong gì? Chẳng 
chờ mong gì hơn là khi đọc một tác phẩm “ hay ” 
theo “ cảm nhận ” của riêng tôi. Nhưng, cảm nhận đó 
còn tùy theo từng sở thích của mỗi người nữa. Có 
người thì cho tác phẩm đó ở vào loại trung bình hay 
hơn một chút. Có người thì vì lý do gì đó cho tác 
phẩm đó “ tệ ” nếu  có vấn đề với tác giả...Nhưng với 
tác giả thì khác, họ chấp nhận và đón nhận sự phê 
bình của đọc giả vì tác phẩm  đã được  “ trình làng ”. 
Còn tôi, khi đọc một tác phẩm hay là như bắt được 
một cái gì đó mà chính mình đã đánh mất tự bao năm 
( tôi không khen chị đâu nhé, chị Hoàng Thị Bích Ti ) 
 và, vì thế viết ngay trong nỗi thích thú của riêng 
mình ( viết theo lối cảm nhận, chứ không dám viết 
theo lối phê bình văn học ) . Ừ! Mà tại sao lại không 
viết khi đọc một tác phẩm hay? Niềm vui không nói 
... câu thơ trong bài thơ của Trần Nghi Hoàng, tôi 
hỏi: tại sao không nói nhỉ? Đọc một tác phẩm hay là: 
Một niềm vui. Mà đã là niềm vui thì phải nói, nhiều 
khi thích quá còn phải la lên nữa là khác. Nói còn “ ít 
và nhỏ ”lắm. Tôi đang la đây. La là tiếng tán thán để 
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giải quyết lòng mình trong: hĩ, nộ, ái, ố...mà tiếng la 
của tôi ở đây là” hĩ ”, là” ái ” khi đọc xong Yellow 
Mama của Hoàng Thị Bích Ti.    
Đâu cần phải quen tác giả mới cảm nhận một tác 
phẩm. Chỉ cần một tác phẩm hay là ta đã “ ngộ ” 
được với tác giả rồi. Vâng, đúng vậy, tôi chẳng biết 
Hoàng Thị Bích Ti là ai. Cuộc sống riêng tư của chị 
như thế nào? Người Nam hay Băc hay Trung? Cuộc 
sống bên Mỹ này, chị có bị Mỹ hoá không? ...Từ chỗ 
không biết cho nên không quen. Nhưng Yellow 
mama thì tôi quen, gần gũi, vì nó đang ở trước mặt 
tôi đây, trong gang tấc . 
 
** 
Bây giờ là mùa thu, lá bắt đầu vàng trên những nhánh 
cây. Chỉ vài ngày nữa thôi những nhánh, những cành 
sẽ trơ trụi khi đông về. Một rừng cây rụng lá. Một 
hàng cây rụng lá. Một cây rụng lá. Chỉ còn lại những 
nhánh cành khẳng khiu. Cho dù một rừng cây, hay 
một cây, khi nhìn tưởng cây sẽ chết vì lá không còn 
nữa để tiếp nhận ánh sáng mặt trời nuôi cây ( nhựa 
luyện ). Theo lối suy nghĩ của người Phương Đông 
sự lìa cành của lá ví như người sắp lìa đời. Nhưng 
không, lá có lìa cành thì lá vẫn  nuôi cây qua quá 
trình tiến hóa.  Cho nên khi đọc Yellow Mama , một 
tập truyện ngắn đi kèm với Những bài Thơ Riêng...( 
in chung ). Tôi đọc ngay những truyện ngắn gồm 10 
truyện mà tác giả đã đưa tôi vào  thế giới “ Có/ 
Không ”. Cái “ Không ”  nhiệm mầu đó đã đưa tôi 
vào cái “ Có ” không lãng đãng như khói như sương, 
không che đậy bằng những gam màu để đánh lừa 
bàng quan thiên hạ,  mà thật  là “ thật ” để  tôi phải 
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không che đậy bằng những gam màu để đánh lừa 
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rung động theo từng con chữ mà Hoàng Thị Bích Ti 
đã trải dài ra trên mỗi trang giấy, qua 10 truyện ngắn, 
gồm khoảng 157 trang. 
Với ngòi bút sắc, gọn. Với cái nhìn trực diện vào sự 
việc một cách khúc chiết, chị đã đem đến cho người 
đọc một thích thú ngay lúc vào truyện. Thẳng thắn và 
phải nói là “ trung thực ” của người cầm bút. Người 
ta nói “ nhà văn ” phải phản ánh được  thực trạng của 
xã hội đương thời. Đừng bẻ cong ngòi bút mà hướng 
dẫn lệch lạc để người đọc  không thấy được vấn đề 
của xã hội lúc ấy. Như trong: Người Bán Chiêm Bao, 
chị viết: 
...." Trò chơi buôn người rồi cũng có hồi kết thúc. 
Cách mạng lật lừa, bán đứng quê hương. Chánh phủ 
vô tâm quịt luôn canh bạc cuối cùng để mặc cho các 
con bài ngơ ngơ ngáo ngáo. Thế là thổ phỉ vùng lên 
tranh dành lấn đất. Những tên cướp rừng lên làm 
lãnh tụ. Bố hắn chết trên đường chạy loạn. Như bừng 
tỉnh sau một giấc ngủ mê man, hắn trở hành một 
người trôi nổi, tha phương; vô gia đình, vô quê 
hương, vô chính phủ...” 
( trang 15 ). Để rồi cuối cùng Hắn, nhân vật trong 
truyện cũng trở thành giấc mơ. Giâc mơ viết nên lời. 
Có lần, nhân vật Hắn mà Hoàng Thị Bích Ti đã cho 
lời đối thoại với chủ báo: 
..." Tôi là con người chân thật. Chữ nghĩa của tôi chỉ 
để nói lên những lời chân thật...”...” Tôi làm văn 
chương chứ không làm nghề bán chữ! Đời sống 
không chỉ có cơm và áo. Nó còn có những cái cao 
đẹp khác như ước mơ và lý tưởng. Người không có 
ước mơ, lý tưởng thì có khác gì một con vật đần 
độn...”( trang 17 ) .  
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đẹp khác như ước mơ và lý tưởng. Người không có 
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Hắn, trong truyện: Người bán chiêm bao, tôi không 
nghĩ phản ánh nhân vật qua tác giả mà thường là như 
vậy để tác giả gởi gắm mình vào nhân vật trong 
truyện ( dù là truyện ngắn ). Có thể lắm! Có thể Hắn 
là chị, là tôi, là những người cầm bút chân chính. Nếu 
quả đúng như thế, nhà văn phải chân thật với chữ 
nghĩa và với mình. Chưa một lần biết chị, phải 
không? Nhưng như thế tôi lại chịu với lối viết thẳng. 
Mong Hắn trong truyện cũng như Hắn ngoài đời, của 
chị.  
 
Chữ nghĩa của Hoàng Thị Bích Ti  dùng không như 
sương như khói, lãng đãng để ru người đọc vào chốn 
“ mê cung ”. Mà chị nhìn qua sự việc một cách “ 
chính diện ” không che đậy dưới một lăng kính nhiều 
màu sắc. Nhiều lúc, nhiều đoạn người đọc nghe đến “ 
não lòng ”. Nhưng lại lôi cuốn đọc giả một cách lạ 
kỳ. Như: 
..." Đứa con gái im bặt khi thấy ông Dân ngồi từ bao 
giờ bên cái bàn con gập ghềnh, lỏng chỏng. Tấm màn 
vàng tơi sau lưng ông rũ xuống rách bươm, ngăn căn 
nhà ra làm hai ô nhỏ. Phía trên của ông già, phiá 
bếp là của đứa con gái. Đôi nạng gỗ nằm sóng soãi 
trên nền xi măng thô cứng. Cái quần ngắn cũ xì phơi 
đôi chân đứt lìa ngang đầu gối, chằng chịt những 
đường may trên lớp da non đỏ bóng như hai đòn giò 
mới chưa kịp cắt chỉ, treo tòng teng trong xe bánh mì 
ngoài đầu ngõ...” ( cục xà phòng, trang 127 ) 
 
Chị ví cái chân cụt của ông Dân với lớp da non và 
những đường chỉ chưa cắt như một đòn giò treo tòng 
teng trong xe bánh mì ngoài ngõ ( một nhận xét rất 
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tinh tế ,  rất chuẩn xác, nhưng nghe sao đau lòng quá 
vậy, chị Bích Ti?). Đây này, những từ chị dùng, có 
mỹ ngữ đâu. Nào: đôi nạng gỗ nằm sóng soãi trên 
nền xi măng khô cứng, nào cái quần cũ xì, nào đôi 
chân đứt lìa ngang đầu gối....Nhiêu đó, một câu văn 
ngắn thôi  cũng  gây cho người đọc nhiều ấn tượng. 
Như tôi chẳng hạn. Một ấn tượng gây mạnh trong đầu 
óc tôi ( vì người lính cũ ) lúc nào cũng thấy bạn bè tôi 
đứt lìa đôi chân, hay đôi tay. Rồi lại: cũng kéo lê đôi 
nạng gỗ trên từng bước đi rất khổ sở, chẳng có ai 
đoái hoài tới. Không vẽ nên một bức tranh “ êm đềm- 
đầy màu xanh của hi vọng , là: “ ngày trở về có anh 
thương binh chống nạng cầy bừa...”. Khó lắm. Ta hay 
nghe tiếp: 
...." Người đàn ông ngồi giữa những vạt nắng, sờ đầu 
gãi tai như con chó lác đang liếm vết thương...” ( 
trang 127 ). 
 
 Không mị và cũng không bẻ cong ngòi bút. Chị dám 
viết thật. Nếu chị viết về lính. Tôi nghĩ, cái thật “ thật 
đau lòng ” của những người lính cũ khi đã bỏ lại 
chiến trường một phần thân thể của mình để bảo vệ 
cho  một chế độ, một miền Nam. Nhưng thử hỏi, họ 
có được gì. Có được: ngày trở về có anh thương binh 
chống nạng cầy bừa không? Hay một miếng đất cấm 
dùi cũng không có, mà một thời đã qua ta đã thấy và 
đã nghe. Dù biết trong truyện Cục Xà Phòng không 
phải chị viết cho lính. Nhưng khi đọc, nhân vật “ Dân 
”  đã đập thẳng vào khu não bộ của tôi ngay, và hình 
ảnh đó là hình ảnh của đồng đội của tôi.  Đúng, còn 
nỗi buồn nào hơn khi : người đàn ông ngồi giữa 
những vạt nắng. Có ai đó đã nhìn thấy hình ảnh một 
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người già hay vài ba đứa trẻ ngồi nhìn những vạt 
nắng nhảy mông lung trên  sân đất  trước hiên nhà 
mới thấy cái cô đơn, cái tủi buồn kéo dài từ ngày này 
qua tháng nọ. Tôi đã thấy những đứa bé ngồi nhìn 
những vạt nắng nhảy múa mông lung trên khoảng sân 
đất nện ẩm ướt trong  những làng quê mà bom đạn 
hai bên đổ xuống.  Có lẽ đó là lối chơi của trẻ thơ 
trong vùng bom đạn? Có lẽ đó là lối suy tư của những 
người già khi nhìn vạt nắng? Nhưng, mỗi lần nhìn 
thấy hình ảnh đó, tôi biết những đứa bé đó không bao 
giờ có được cái hồn nhiên của tuổi thơ mà chỉ thấy 
trong đó đôi mắt lạc thần, sợ hãi và buồn thảm.  
Một đoạn văn ngắn thôi, cũng làm cho tôi sững sờ, 
nhớ lại những lần hành quân xa xưa. Dù, nhân vật 
Dân trong Cục Xà Phòng chưa hẳn là một người lính 
 mà chị muốn viết. Nhưng ít ra, hình ảnh ấy, không 
và không bao giờ phai mờ trong trí của tôi. 
 
Cái bắt được ở trong truyện của Hoàng Thị Bích Ti 
là: lãng đãng những vạt nắng, những sợi nắng. Mà 
những sợi nắng trong truyện : Nắng Vô Ưu...Ta nghe 
chị viêt:  
.." Tôi nhớ chỗ nằm của tôi ở một nơi nào đó, không 
còn quan trong nữa. Tạm bợ thôi! Nhưng đó là một 
chỗ của riêng tôi. Ngày còn bé, tôi vốn là một đứa 
con nít ưa chạy trốn mọi người! Tất cả đều làm tôi sợ 
hãi. Tôi luôn luôn tìm thấy sự an toàn nơi một cái gò 
hoang hay trên một hốc đá. Nơi ấy là chỗ của tôi. 
Một chỗ không có tiếng người . Không có sự ruồng 
rẫy. Trong khi những đứa bạn bằng tuổi quanh quẩn 
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chồng bà ngó ra những sợi nắng đang len lỏi  giữa 
khoảng vườn xanh màu lá cây, hay táy máy nhìn 
những vật dụng xếp quanh huyệt mộ, dành riêng cho 
người chết. Với đầu óc của một thằng bé con cái chết 
là ngưỡng cửa để đi vào một thế giới phiêu lưu đầy 
sợ hãi  và cũng không kém phần thú vị... ” ( trang 113 
). 
 
Đọc  đoạn văn trên chưa đủ để thấy cái hay của Nắng 
Vô Ưu mà Hoàng Thị Bích Ti viết. Tuy nhiên, xuyên 
qua những truyện ngắn trong tập Yellow Mama tôi 
thấy một nỗi buồn, nỗi cô đơn dâng lên, dâng lên qua 
từng câu chuyện. Nỗi buồn đó có từ đâu. Thời của 
bao tiếng khóc . Thời của bao đổ vỡ. Thời của bao 
tâm hồn “ phiêu bạc ” trong những luồng tư tưởng đỏ 
xanh đã làm cho quê hương một thời thống khổ dội 
về từ chiến tranh. Rồi cũng từ chiến tranh bao nhiêu 
gia đình tan tác. Bao nhiêu gia đình bỏ luống cày, 
làng mạc ra đi, Cũng trong truyện Nắng Vô Ưu đó, ta 
nghe tiếp: 
..." mệ  quanh quẩn bên bàn thờ con, vừa lau  bụi vừa 
mắng mỏ: 
“ Tổ cha cái thằng ni! Đồ con bất hiếu! Lá già còn ở 
trên cây mà lá xanh đã rụng xuống rồi! Mi chết trước 
tau thì làm răng để tang cho mạ được con hè?” 
Đôi mắt đỏ lem nhem. Bà cụ thì thầm như một người 
đang xưng tội: 
“ Con ơi...mạ nhớ con nên nói rứa! Đi đi con hỉ! Đi 
thật xa ! Mạ khôn can chi mô!...Đầu thai kiếp khác đi 
con ! Chỗ ni gió tanh mưa máu, có chi mô mà luyến 
tiếc, con hỉ ?...”( trang 114 ) .  
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Còn có nỗi đau nào hơn cho người mẹ Việt Nam?  
Thôi nhé, đừng đại diện cho ai. Đừng nhân danh một 
mỹ từ nào nữa để đẩy tuổi trẻ đi vào cuộc phiêu lưu 
vô bổ. Tôi nhớ đến hai câu thơ của Hoàng Trần: 
“ Để cho ánh nến tỏa hồng 
 Thì thân sáp đã bao dòng lệ rơi ". 
Chiến tranh Việt nam có biết bao nhiêu: thì thân sáp 
đã bao dòng lệ rơi . Nhiều lắm. Có đến hàng trăm , 
ngàn ngàn người mẹ già nua đã làm: 
...." thỉnh thoảng những hôm trời nắng đẹp, người 
con dâu đem khăn áo trong hòm ra phơi, trắng cả 
một khoảng vườn. Hàng xóm nhìn thấy đều xanh mặt. 
Đầu năm 75, người con trai đi trận vẫn không về. 
Vành khăn tang cho mệ được xếp ngay ngắn bên bát 
hương của anh...” ( trang 113 ) cùng truyện. 
 
Chiến tranh. Bao nỗi đớn đau lớn nhất của người mẹ, 
người vợ khi mất con, mất chồng. Chiến tranh đến 
với thôn xóm, làng mạc không chừa một nơi nào. Mà 
nơi đó có biết bao nhiêu cái chết “ dị hình  dị tướng ” 
do bom đạn gây nên. Chết ở đâu, nơi nào cũng là nỗi 
dằn vặt lớn nhất của mệ Tới: 
...." nỗi dằn vặt lớn nhất của bà cụ là đứa con yêu 
chắc đã chết ngoài ruộng đồng. Chết dưới hầm mộ 
nông, không có chút nắng soi sáng. Cửa nhà của mệ 
đã bắt đầu suy sụp, người ta rinh đi sạch hết những 
đồ qúi báu. Tuy nhiên, cái hòm vẫn còn đó! Đối với 
mệ, chừng đó là đủ rồi! Rinh chi thì rinh, miễn sao 
còn chừa cho mệ một chỗ nằm...” ( trang 114 ). 
 
Một chỗ nằm. Ôi! Nghe sao ấm cúng quá. Người già 
coi cái chết đến thường lắm. Nhất là trên quan điểm 
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của Phật giáo. Cõi sống hôm nay chỉ là cõi tạm. Cho 
nên mệ Tới chẳng màng chi những thứ  chung quanh 
mệ. Cứ mang đi hết đi. Cứ lấy đi hết đi. Chỉ để lại 
cho mệ một chỗ nằm...đó là cái hòm. Đủ rồi. Quan 
điểm của mệ Tới cũng là quan điểm chung của những 
người già: sống có cái nhà chết có nấm mồ. Một chỗ 
nằm. Để rồi, chị viết: 
..." Thèm một chỗ nằm ghê gớm! Một gò đất trọc. 
Một hốc đá thân quen. Nhưng tôi không còn chỗ nằm 
nào của riêng tôi nữa hết! Tôi cũng không còn nơi để 
tới và không có chốn để về. Vuốt mặt. Kéo tấm drap 
trắng xuống, vuốt mặt cho mình lần sau chót. Bỏ da. 
Bỏ tóc. Trả máu cho cha. Trả xương cho mẹ. tôi lần 
bước ra khỏi cuộc đời bằng những bước chân vất 
vưởng. Trời vẫn còn đang mưa. Và những vạt nắng, 
vẫn chưa về...” ( trang 125 ). 
 
Để kết thúc cho một truyện ngắn: Nắng Vô Ưu. Tôi 
thật ray rứt với bảy chữ mà Hoàng Thị Bích Ti đã 
dùng: Và những vạt nắng, vẫn chưa về... Những vạt 
nắng vô ưu ấy vẫn còn đọng trong tôi khi đọc xong 
Năng Vô Ưu của chị. Một trong những truyện thật 
hay.   
 
Còn nữa. Một cái truyện của Hoàng Thị Bích Ti viết 
mà tôi đọc như qua tác giả đã đưa tôi về với không 
gian, thời gian của cái tuổi 7, 8 ngày nào. Tôi cứ ngỡ 
chị cùng quê với tôi, cho nên chị mới viết để gợi lại 
một kỷ niệm chăng? Truyện: Đêm Trăng Bỏ Xứ. Đọc 
xong truyện, tôi gấp tập Yellow Mama lại, cái mùi 
khai khái quen thuộc của quê hương tôi, của thành 
phố tôi lại gắn bó đời tôi cho mãi đến khi tôi ra đi 
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định cư trên xứ người. Cái mùi đó làm sao tôi quên 
được,  mà hôm nay chị lại dẫn tôi trở về cái tuổi thơ 
ngày nào. Thành phố Phan Thiết của tôi. Vâng. Mùi 
nước mắm. Trên tóc, trên áo quần, trên sách vở đều 
phảng phất mùi  nước mắm. Đến nỗi khi tôi còn học 
tiểu học, một vị thầy giáo  người Huế gọi tôi lên , 
thầy hỏi: bộ em không tắm sao, mà áo quần, sách vở 
nghe cái mùi khăm khẳm vậy. Thầy ơi! Quê em là 
vậy đó. Nhưng tôi nào dám nói. Im lặng. Mà quả thật, 
đến đâu cũng nghe cái mùi đậm đà quê hương này. 
Truyện: Đêm Trăng Bỏ Xứ,  Hoàng Thị Bích Ti 
không nói gì đến cái mùi nước mắm quê tôi. Nhưng 
chỉ những đoạn văn mà chị miêu tả, từ cái đình làng 
mà thuở nhỏ tôi hay “ ngồi lê ” trước sân để nghe hát 
chầu văn. Có ai nghe hát chầu văn bao giờ chưa? Mê 
lắm, mê giọng hát, tiếng kèn, mê đến vóc dáng của cô 
hát chầu. Đừng nghĩ đó là “ mê cô đồng, mụ bóng ”. 
Vâng. Tôi mê từ điệu múa tới giọng ca mà chị đã đưa 
tôi về cái tuổi thơ ngồi lê trước sân đình ở quê tôi. 
Chị viết đúng và nói đúng, nơi đó chỉ là những người 
dân chài ít học. Nhưng bản chất thì hiền lành lắm. 
Chẳng có dữ dằn như những mùa biển động đâu.     
Và , quê tôi cũng lắm huyền thoại. Như đoạn văn 
dưới đây: 
 ..." Sông này bắt nguồn từ trên ngàn rồi chảy ra biển 
mà! Lụt lội hoài đó chứ! Cả tỉnh mà chỉ có một cây 
cầu thôi. Cách đây mấy năm, có lần mưa trút xuống 
cả tháng. Cây trên ngàn đổ xuống từng bè. Gió bão 
dầm dề. Ai ai cũng sợ sập cầu. Người ta bảo nhau là 
mấy ông dưới thủy cung về chở gỗ. Nửa đêm mưa 
gào, gió thét; dân chúng hai bên bờ sông nghe chiêng 
trống ầm ầm, lại nghe có tiếng hỏi: 
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“ Đi trên cầu hay dưới cầu?”. Và có tiếng trả lời: “ 
Dưới cầu! Đi trên cầu chết hết bá tánh!” Sáng ra, 
trời quang mây tạnh; mấy bè cây biến mất tiêu. Cây 
cầu vẫn còn đó..” ( trang 58 ). 
 
Có phải là một huyền thoại không? Tôi nghĩ là 
không, vì người dân quê tôi ai cũng nói về sự việc mà 
Hoàng Thị Bích Ti đã tả lại qua đoạn văn trên. Tại 
sao, câu chuyện này, chị biết mà viết thành một 
truyện hay? Ngay cả cụm từ: cây trên ngàn . Đáng lẽ 
phải nói là: cây trên rừng. Người dân quê tôi không 
dùng từ “ rừng” mà dùng từ “ ngàn ” mỗi khi muốn 
nói đến “ một linh thiêng ” nào đó mà họ phải gọi 
trệch ra. Để rồi, đọc tiếp những dòng chữ kế tiếp, quả 
đúng như vậy, chị đã đưa tôi về lại một miền quê 
hương dấu yêu của một thời mà tôi “ bay nhảy ”. Như 
đoạn văn sau đây: 
..." Người đàn bà bán hàng gầy ốm ngồi dựa lưng vô 
gốc cây, mắt nhìn ra bến sông, gương mặt im lìm như 
những con ốc hương đang nằm trong rỗ. Gió trên 
sông thổi đùa mấy sợi tóc  rối trên gương mặt rạm 
màu nắng biển, cằn cỗi. Cô bé khoảng mười hai, 
mười ba đang quệt chút mắm ruốc lên miếng bánh đa 
ướt cho khách hàng. Hai người con gái mặc quần 
ống loa, áo thun bó sát, móc bóp trả tiền còn dùng 
dằng chưa cất bước. Cô bé bán hàng chỉ những trái 
chùm ruột xanh nằm kề bên chén mắm ruốc trộn với 
những khoanh ớt chín đỏ và mấy miếng tỏi trắng bóc, 
ân cần mời khách bằng một giọng  Trung lơ lớ: 
“ Mấy chị ăn chùm ruột nghen. Chùm ruột chín cây, 
mẹ em mới hái sáng nay “. 
Hai người con gái lắc đầu ngoe ngoẩy xoay lưng: 

“ Đi trên cầu hay dưới cầu?”. Và có tiếng trả lời: “ 
Dưới cầu! Đi trên cầu chết hết bá tánh!” Sáng ra, 
trời quang mây tạnh; mấy bè cây biến mất tiêu. Cây 
cầu vẫn còn đó..” ( trang 58 ). 
 
Có phải là một huyền thoại không? Tôi nghĩ là 
không, vì người dân quê tôi ai cũng nói về sự việc mà 
Hoàng Thị Bích Ti đã tả lại qua đoạn văn trên. Tại 
sao, câu chuyện này, chị biết mà viết thành một 
truyện hay? Ngay cả cụm từ: cây trên ngàn . Đáng lẽ 
phải nói là: cây trên rừng. Người dân quê tôi không 
dùng từ “ rừng” mà dùng từ “ ngàn ” mỗi khi muốn 
nói đến “ một linh thiêng ” nào đó mà họ phải gọi 
trệch ra. Để rồi, đọc tiếp những dòng chữ kế tiếp, quả 
đúng như vậy, chị đã đưa tôi về lại một miền quê 
hương dấu yêu của một thời mà tôi “ bay nhảy ”. Như 
đoạn văn sau đây: 
..." Người đàn bà bán hàng gầy ốm ngồi dựa lưng vô 
gốc cây, mắt nhìn ra bến sông, gương mặt im lìm như 
những con ốc hương đang nằm trong rỗ. Gió trên 
sông thổi đùa mấy sợi tóc  rối trên gương mặt rạm 
màu nắng biển, cằn cỗi. Cô bé khoảng mười hai, 
mười ba đang quệt chút mắm ruốc lên miếng bánh đa 
ướt cho khách hàng. Hai người con gái mặc quần 
ống loa, áo thun bó sát, móc bóp trả tiền còn dùng 
dằng chưa cất bước. Cô bé bán hàng chỉ những trái 
chùm ruột xanh nằm kề bên chén mắm ruốc trộn với 
những khoanh ớt chín đỏ và mấy miếng tỏi trắng bóc, 
ân cần mời khách bằng một giọng  Trung lơ lớ: 
“ Mấy chị ăn chùm ruột nghen. Chùm ruột chín cây, 
mẹ em mới hái sáng nay “. 
Hai người con gái lắc đầu ngoe ngoẩy xoay lưng: 
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“ Mới sáng mà ăn cái đồ quỷ này cho chết sớm ”. 
Đi ngang qua chỗ  người đàn bà bán ốc hương cô 
này bảo cô kia: 
“ Mộng Cầm kìa! ”. 
“ Gì ”. 
“ Mộng Cầm!...Người yêu của Hàn Mặc Tử đó ”. 
“ Đâu? ”. 
“ Đó! Bả đó ”. 
“ Xạo mầy! sao mày biết?”. 
“ Vậy mới hay! Hổng tin mày hỏi bả coi!”. 
“ Mộng Cầm gì ...xấu hoắc dzậy?”. 
“ Thì bây giờ bả ...già...chứ bộ! Xí! Bộ máy tưởng 
thằng cha Hàn Mặc Tử đẹp trai lắm hả? Chả mà đẹp 
trai là tao cùi sức móng ”. 
“ Đồ quỷ! Xạo ke!...”( trang 64 ). 
 
 Nhiêu đó thôi. Tưởng quê hương chỉ còn trong trí 
nhớ của riêng mình. Không ngờ, hôm nay : Đêm 
Trăng Bỏ Xứ lại đưa tôi về với một miền quê của thời 
thơ ấu : bánh tráng (quê tôi không gọi bánh đa ) quệt 
mắm ruốc  của cái thuở học trò, nhất là đám học trò 
nữ sinh, nam sinh cùng lứa. Hoàng Thị Bích Ti ơi! 
Chị làm cho tôi thèm nhỏ nước giải rồi đây nhé. Mắm 
ruốc hồng tươi, điểm thêm vài lát ớt xắc mỏng, vài 
tép tỏi trắng ngần ăn với bánh tráng là tuyệt hảo. Chỉ 
có quê tôi mới có món ăn “ bình dân ” này cho cái 
đám: nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Rồi còn gì nữa: 
Ốc Hương. Một đặc sản của quê tôi mới có loại ốc 
này. Rồi còn gì nữa: hình ảnh của Mộng Cầm mà chị 
đưa vào Đêm Trăng Bỏ Xứ. Chỉ có Phan thiết mới có 
Mộng Cầm. Một Mộng Cầm chứ không có hai. Chị 
ơi, Mộng Cầm già lăm chị ơi, và bà cũng khổ lắm sau 
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cái ngày ...hôm ấy. Cảm ơn chị đã gợi nhớ trong tôi 
những hình ảnh quê ngày nào, mà hôm nay, tôi nghe 
lại những bài hát chầu văn ( vẫn thường hay nghe ) 
tôi lại mê như ngày nào còn bé ngồi lê trước sân đình. 
Thôi: " Vầng trăng trên đầu tỏa rạng. Bó nhang chờn 
vờn trên tay, sánh như một đóm sao băng. Và không 
hiểu sao, chàng vội vàng cắm cúi bước nhanh hơn về 
phiá con đường lớn. Thành phố còn đang say ngủ. 
Đêm, vẫn đầy một màu trăng...”. Những câu cuối của 
truyện mà chị viết lên, để cho tôi. Vâng: Đêm, vẫn 
đầy một màu trăng trên xứ người để nhớ mãi một cõi 
quê yên tĩnh một thời. 
 
Để rồi. Một nhân vật khác, cô Kim người Mỹ. Kim là 
tên viết tắt của Kimberly ( trong truyện Yellow 
Mama ) đã làm cho tôi xúc động mạnh khi đọc xong. 
Cũng như những truyện trước trong cùng một tác 
phẩm của Hoàng Thị Bích Ti. Dù truyện chị viết lấy 
bối cảnh từ Việt nam, quê nhà, hay bối cảnh từ nơi 
xứ người thì mỗi truyện, chị đều mang vào đó một “ 
vạt nắng ” . Vạt nắng, nghe nó buồn man mát làm 
sao. Cái buồn đó, thể hiện qua một truyện ngắn tuyệt 
vời: Yellow Mama mà chị chọn làm cho tên tập 
truyện. 
 
Vâng. Kim từ đâu mà có trong cõi đời này. Ta đọc: 
..." Kim là một đứa con hoang. Trong cơn mây mưa 
của một người đàn ông và một người đàn bà, con đực 
và con cái, nàng được kết tinh thành hạt giống không 
tên tuổi, tình cờ rơi xuống cõi người ta, nẩy mầm, 
ngoi ngóp lớn lên như loài cỏ may trên phần đất khô 
cằn, độc địa. Nàng thuộc thành phần di dân bất hợp 
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pháp. Từ thuở nhỏ, Kim đã ở với hai vợ chồng người 
bà con lạ hoắc nào đó. Họ sống lây lất trong vũng 
bóng tối  đầy tội ác của thành phố Nữu Ước dưới 
những căn hầm lúc nào nước cũng lút đến mắt cá, 
chuyên làm giá sống cho mấy tên Tàu tài phiệt gốc 
Hồng Kông. Nàng  trốn chui trốn nhũi với lũ chuột 
cống trong bóng tối. Khi cặp vú đã bắt đầu lu lú dưới 
làn áo lúc nào cũng ươn ướt và da thịt đã bắt đầu 
thơm mùi con gái thì “ thằng bà con ” trong một đêm 
cùng đường nản chí bèn quyết định mang con bé ra 
xổ xui. Đứa con gái bị hi sinh cái màng trinh để  cứu 
nguy “ gia đình ”. Lễ tế thần diễn ra hằng đêm trong 
khi bà thím ngủ vùi sau mỗi ngày làm việc quần quật. 
Cũng may ông chú già thuộc loại “ liệt âm, liệt 
dương ”nên những hạt giống ung thối gieo trong cửa 
mình con bé đều chết tiệt. Đứa con gái trốn đi đứng 
hết ngã tư này đến ngã ba nọ...” ( trang 39 ) 
 
Cuộc đời của nhân vật Kim mà Hoàng Thị Bích Ti 
đưa lên trong Yellow Mama bắt đầu từ đó. Kiếm 
sống bằng cái nghề mà: các cô gái đứng đường thèm 
cái địa vị của Kim trong các hộp đêm ở Nữu Ước.  
 
Ở đây, tôi không phải là nhà phân tích tâm lý nhân 
vật qua một truyện ngắn hay truyện dài. Tôi chỉ là 
một người đọc truyện và, thấy hay ghi vội lên trang 
giấy như mấy câu thơ của Trần Nghi Hoàng:  
đèn soi bóng nhớ 
đêm trầm bước lặng tìm ai 
Tìm ai để giải bày tâm sự khi đọc một truyện ngắn 
hay. Chỉ còn cách viết lên trang giấy như chính mình 
giải bày tâm sự của chính mình. Cái hay của Yellow 
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Mama mà Hoàng Thị Bích Ti đã dùng những câu văn 
miêu tả thực để dắt dẫn  người đọc đi đến chỗ chiêm 
nghiệm về hình ảnh thật giữa hai “ lưỡng cực ”: sống 
và chết.  
 
Phải tìm đọc cho được Yellow Mama mới thấy hết 
cái tâm trạng của người bị kết án “ death penalty ” 
qua nhiều hình thức khác nhau. Tại sao Kim không 
chọn cho mình một cái chết là “ chích thuốc độc ” để 
đi vào một giấc ngủ êm ái cho thân xác có phải hơn 
không? Hay là, không một hình phạt nào gây ấn 
tượng mạnh nơi người con gái “ hồng nhan bạc mệnh 
” này. Một loại hình phạt ghê gớm mà nơi Kim (nhân 
vật truyện ), hay nơi tác giả ( muốn trình bày một ấn 
tượng đi vào cảm xúc mạnh ) để cho câu chuyện hay 
hơn thì phải là: lên ghế điện. ( mà tôi nghĩ: lên ghế 
điện mới lột hết cái hay của câu chuyện ). Nếu, chích 
thuốc độc ư?  Tầm thường quá. Nếu, treo cổ ư? chẳng 
khác nào như thời trung cổ. Chỉ còn sự chọn lựa của 
người tử tội là Kim qua nét bút ( hành văn ) của 
Hoàng Thị Bích Ti. Ở đây Hoàng Thị Bích Ti đã làm 
tôi liên tưởng đến một ngọn nến hồng ( là Kim ) qua 
quá trình thắp sáng ngọn nến ( cuộc đời của một cô 
gái đẹp trong một hộp đêm ở Nữu Ước ) lụn tắt, 
chẳng khác nào quá trình sống, chết của một kiếp 
nhân sinh. Một quá trình đi từ hóa thân này đến hoá 
thân khác trong cõi trần gian đầy khổ lụy này. Đọc 
truyện của Hoàng Thị Bích Ti, tôi thấy Bích Ti vẽ 
nên một gam màu buồn man mát. Những vệt nắng lại 
trở về trong “ cuộc sống “ của mỗi nhân vật mà 
Hoàng Thị Bích Ti đưa lên.  
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Nhưng tại sao lại là Yellow Mama? Tôi chưa bao giờ 
nhìn thấy cảnh hành quyết một  “ tử tội ” bao giờ. Có 
nghe chăng cũng trên đài hay qua báo chí. Chưa nghe 
nói ghế điện để giết người lại mang cái tên thật là “ 
đáng kính ”. Đó là Mẹ! Một người đàn bà dầu là đen, 
hay trắng, hay da vàng cũng đều là người sinh ra 
những con người cho thế giới này, càng ngày càng 
đông càng vui. Sinh ra trong lòng  Mẹ, rồi lại chết đi 
cũng trong vòng tay của Mẹ ư ?  Hay là ai đó đã đặt 
cho cái phương tiện dùng để giết người là Mẹ. Quả 
thật như thế thì đau lòng lắm. Mẹ là mẹ muôn thuở 
vẫn hiền cơ mà. Đâu có mẹ nào nỡ giết con trên cõi 
đời này, cho dù người mẹ đó có điên. Ta hãy nghe 
giọng đùa cợt của Kim: 
..." Tớ sẽ là người đàn bà thứ nhất lên ghế điện trong 
suốt hơn ba mươi năm nay! Đã lâu lắm rồi người ta 
chưa xử tử một người đàn bà nào, trong khi bọn tù 
đàn ông thì bị giết không chút thương xót. bây giờ 
bắt được tớ làm sao tha được? Thời buổi này nam nữ 
bình quyền mà! Không giết tớ, chính phủ sẽ mang 
tiếng là...kỳ thị! Người ta sẽ không thẳng tay với 
những người đàn bà như tớ vì lí do ...nhân đạo! Dù 
sao đi nữa chúng tớ  cũng là những bà mẹ. Loài động 
vật có vú. Là những người cứu mang  và đẻ ra những 
đứa con, cưu mang sự sống cho nhân loại. Ai lại làm 
việc phản đạo đức, nỡ giết đi những Eve đẻ ra nhân 
loại  bao giờ?”. ( trang 35 ) 
Và: 
..." Yellow Mama!”. Cái tên cũng hay đáo để phải 
không Trâm Anh? Tại sao không là Má đen hay Má 
đỏ Trâm Anh nhỉ? Ối, Má đỏ thì nghe có vẻ khát máu 
quá phải không? Chẳng có tí gì nhân bản cả! Trâm 
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Anh hãy tưởng tượng đi! Tớ sẽ được chết trong lòng 
Má vàng như một đứa con ngoan. Nghe nói ngày 
hôm nay tớ sẽ được cởi trói. Không xiềng. Không 
xích. Tớ sẽ được rữa sạch hết tội lỗi. Được ăn một 
bữa ăn cuối cùng như Chúa và ra khỏi đời sống này 
với hai bàn tay không. Không tình. Không còn bé 
Linh và không còn Tony nữa. Phủi hết! Phủi sạch...” 
( trang 35 ) 
 
Còn nữa, vẫn cái giọng nói của người tử tội là Kim. 
Hình như  cô gái trong truyện  tự tại, bình thản và an 
vui trước cái chết đang chờ; mặc dù, qua lời nói, có 
chút gì mĩa mai: 
.." Buồn cười! Vậy mà hay Trâm Anh ạ! Tớ từ trong 
bụng một người mẹ chui ra thì bây giờ có cái bụng 
của một bà mẹ khác để chui trở vô. cái bụng gỗ! Cái 
bụng gỗ của Má vàng. Ôi! bà mẹ da vàng với tâm 
hồn gỗ cứng, không có trái tim. Chào đời với manh tả 
trắng. Ra khỏi cuộc đời cũng với tả trắng! Có mấy ai 
có một cái chết đầy thi vị như vậy hả Trâm?” ( trang 
37 ) 
 
Vâng, lọt lòng mẹ với những tiếng khóc đầu đời như 
chấp nhận “ cuộc đời là bể khổ ” trong kiếp nhân 
sinh. Nhưng, cũng chào đời với những manh tả trắng 
. Có ai mà không mang tả một lần trong lúc ra đời 
trong vòng tay của Mẹ? Thật oái ăm, đến khi chết lìa 
bỏ cuộc sống hiện hữu trong kiếp nhân sinh này, Kim 
lại được mang một manh tả như lúc mới chào đời .  
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bè, thân thuộc. Trong tình huống này Trâm Anh ( 
nhân vật trong truyện ) hay chính là tác giả cũng phải 
phát điên và run rẩy khi nghe những lời nói thật bình 
thản, tự tại của Kim: 
..." Tôi run rẩy. Hai bàn tay nắm chặt, cố dùng hết 
nghị lực để bứt tôi ra khỏi cơn điên cuồng của Kim. 
Tôi hét lên: 
“ Thôi đủ rồi! Đủ rồi Kim, câm họng lại đi ! ” 
Kim sựng lại nhìn tôi. Đôi mắt thoáng ngạc nhiên, 
thoáng buồn bã. Tôi lao ra khỏi phòng thăm nuôi, bỏ 
mặc Kim ngồi đó...” ( trang 37 )  
 
Cái bình thản trong câu nói của Kim ( tử tội ) đã làm 
cho  tôi khâm phục. Nàng không sợ chết, không nuối 
tiếc kiếp nhân sinh ngắn ngũi. Và còn tác giả nữa. 
Tôi phải phục mới được. Phục tác giả ở chỗ nào trong 
câu chuyện mà tác giả đưa ra. Đó là phép so sánh 
giữa hai hình ảnh: một hình ảnh mới sinh ra và một 
hình ảnh lìa bỏ cuộc sống đi vào cõi chết. Cái hay là 
ở chỗ đó. Hoàng Thị Bích Ti đã viết rất rõ qua hình 
ảnh: manh tả trắng khi chào đời.  
 
Vâng. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà mẹ không cho 
mang tả? Mang tả cho con cũng là hình ảnh “ rất dễ 
thương ” của người mẹ “ ấu yếm ” nhìn con mình. 
Hãy nhắm mắt lại và hình dung xem  thử coi. Tôi nói 
có đúng không. Tình thương của người Mẹ gói hết 
trong “ manh tả đầu đời ” của đứa con đó. Trong 
manh tả đó có: cả bầu trời, có cả tương lai và có cả 
tiếng chim hót cho con mình sau này. Không có 
người Mẹ nào lại nghĩ đến một vạt nắng trong manh 
tả đó. Lại một vạt nắng trong đầu óc tôi. Để rồi lại 
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một manh tả khác mà Kim vẫn nói đều đền như 
chuyện bình thường: người ta sẽ bịt mắt và mang tả 
cho tớ... 
Mang tả lần này là một vệt nắng vàng vọt đang đổ 
xuống cho một kiếp nhân sinh. Rõ ràng Hoàng Thị 
Bích Ti đã đưa lên một hình ảnh rất thật để so sách 
một kiếp người: chào đời và giả biệt. 
 
Vâng. Còn gì ghê gớm hơn khi mà một dòng điện cực 
mạnh chạy ngang qua thân thể yếu đuối của người 
con gái “ hồng nhan bạc mệnh ” này. Còn gì trong cơ 
thể con người. Tất cả những thứ mà đời cho là dơ 
dáy, bẩn thỉu hay tinh túy nhất cũng phải tuôn ra từ 
cơ thể của con người,  khi những tên đao phủ đưa tay 
kéo chốt điện lên. Ta nghe tác giả nói: 
..." Tôi ôm lấy ngực. Trái tim quặn thắt từng cơn. tay 
chân bủn rủn. hàm răng đánh vào nhau lập cập. Mồ 
hôi rịn ra trên sống lưng. Mắt căng lớn. Những ngón 
tay bấu chặt lấy thành ghế. Những ngón tay buông 
xuôi. Những ngón tay lạnh ngắt. Những ngón tay đưa 
lên nút điện. hàng loạt tia điện xẹt ra từ mấy cái 
niềng sắt như mớ hào quang tỏa sáng chung quanh 
Kim. chiếc giầy đỏ văng bắn ra. Người tội nhân quằn 
quại. Giẫy giụa. Giẫy giụa. Như con sâu đang bị loài 
quạ đen rỉa, rứt ra từng khúc thịt. Như bầy cua bấn 
bần trên lò lửa nóng. Thịt da cháy xém. Quần áo tả 
tơi. Hình như mùi hơi người đang phảng phất đâu 
đây. Tôi hình dung ra mùi thịt nướng, mùi mỡ  cháy 
của những buổi picnic ngoài trời trong những trưa 
hè vàng nắng hay ngày lễ Độc lập. Ngón tay đưa lên 
nút điện một lần nữa. Nước mắt trào ra. Máu trào ra. 
Ông bác sĩ quay đi. Người linh mục có tìm thấy hình 
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ảnh Chúa trong những trang kinh? Tấm màng cửa 
được kéo qua thật nhanh, thật nhanh...Một linh hồn 
vừa bỏ rơi địa ngục. Vài tiếng thở phào hoan hô công 
lý. Tôi ngã xuống. Hồn xác bay lên chơi vơi...chơi 
vơi...bồng bềnh như chiếc quan tài lơ lửng trong 
vũng địa ngục tối. Lạy trời! Lạy phật! Lạy con người! 
Và lạy cả tôi! Xin cho tôi đừng bao giờ tỉnh nữa...” ( 
trang 51 ) 
 
Vâng. Mọi sinh vật đều khóc cho một sinh vật khác 
vừa mới ngưng nhip thở. Cho dù sinh vật đó đang 
mang bản án “ death penalty ”. Tại sao thế giới không 
bình để cho tâm an bình, mọi sinh vật an bình. Một 
quá khứ trước 75 và hôm nay, trên phần đất tạm dung 
này, có an bình không trong cuộc sống?  Ở đâu, “ vạt 
nắng ” trong những câu chuyện kể của chị vẫn còn 
đọng trong tâm trí tôi, từ khi tôi mới bước chân vào 
quân ngũ cho đến hôm nay trên đầu hai thứ tóc: 
những đứa bé thơ , những cụ già từ những làng quê 
đầy bom đạn không có tương lại. Chỉ nhìn thấy vạt 
nắng buồn từ ngày này qua ngày khác. Tựa nhự vạt 
nắng ấy đùa giỡn với chính mình.  Với cái nhìn rất “ 
sắc bén ” của một cây bút nữ dưới mọi khía cạnh của 
xã hội, Hoàng Thị Bích Ti chắc chắn không làm 
người đọc  “ nản lòng ” khi đọc tới tác phẩm của chị.  
 
Gấp tập truyện lại, hình ảnh quê nhà như còn chung 
quanh tôi. Hình ảnh cuả người tử tội: Kim vẫn còn 
đâu đây trong căn phòng tôi làm việc . Và, vạt nắng 
vẫn còn lảng vảng trong tôi. Cảm ơn tác giả đã cho 
tôi đọc một tác phẩm hay. 
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quanh tôi. Hình ảnh cuả người tử tội: Kim vẫn còn 
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                 KÝ ỨC CỦA BÓNG 
     NGUYỄN THỊ KHANH MINH 
 
                                          

                      
 
                     Nguyễn Thị Khánh Minh 
 
 
Ký Ức Của Bóng là tựa một thi tập của nhà thơ nữ: 
Nguyễn Thị Khánh Minh. Với cái tựa cho một thi tập 
mà nhà thơ  chọn đã làm cho tôi thích thú, phải đọc. 
 
Bóng không phải là hình tướng. Bóng: chỉ là cái bóng 
mờ mờ ảo ảo không bắt được, không sờ được chỉ 
nhìn thấy qua phản chiếu. Ai cũng có cái bóng bên 
cạnh cuộc đời thường của riêng mình. Bóng thường 
đi đôi với hình. Hình bóng. Hình: dễ thấy dễ nhìn, dễ 
rờ dễ mó và đễ …đoán . Còn bóng, đơn thuần chỉ là 
cái bóng của mỗi nhân sinh. Không là của chung ai 
cả; vì thế thi tập Ký Ức Của Bóng đã lôi cuốn tôi 
phải đọc nó, để thấy cái bóng của nhà thơ nữ Nguyễn 
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Thị Khánh Minh này, qua những con chữ, kết thành 
những bài thơ ngắn hay dài, mà ngôn ngữ thơ đã tạo 
nên một Nguyễn Thị Khánh Minh. Nói gì, viết gì qua 
thơ. 
 
Bóng. Như tôi đã nói, chỉ có riêng mình biết buồn 
hay vui đối với mỗi cá nhân. Nguyễn Thị Khánh 
Minh đã đưa ký ức của  mình qua dòng chảy của 
cuộc đời lên trang giấy qua bóng, để người đọc cảm 
nhận và sẻ chia. Như bóng của thiếu phụ Nam 
Xương, chỉ bóng của mình trên vách cho con, không 
ai làm được như vậy với người thứ hai trong dân 
gian. Bóng buồn đối với người thiếu phụ. Nhưng 
bóng lại vui với đưa con tưởng cha mình về, Thật tế 
ít có người bọc bạch nói ra hôm nay về cái bóng của 
mình. Chỉ có Nguyễn Thị Khánh Minh bọc bạch qua 
thơ trong ký ức của nhà thơ để người đọc chiêm 
nghiệm, sẻ chia. Ta nghe nhà thơ nữ này nói gì về 
bóng của mình: 
 Ta ngồi. Bóng thầm 
 Ta đi. Bóng động 
 Ta nói. Bóng câm 
 Ta vào giấc mộng 
 Nhẹ tênh bay bổng 
 Bóng nặng, bóng nằm 
 ta vào cuộc sống 
 Bóng nhẹ, bóng bay 
 Hoá ra ta, bóng 
 Chẳng một, mà hai. 
 
 Rõ ràng ngoài ngôn ngữ để diễn đạt qua lời nói. Còn 
diễn đạt ngôn từ qua những con chữ để thành thơ. 

Thị Khánh Minh này, qua những con chữ, kết thành 
những bài thơ ngắn hay dài, mà ngôn ngữ thơ đã tạo 
nên một Nguyễn Thị Khánh Minh. Nói gì, viết gì qua 
thơ. 
 
Bóng. Như tôi đã nói, chỉ có riêng mình biết buồn 
hay vui đối với mỗi cá nhân. Nguyễn Thị Khánh 
Minh đã đưa ký ức của  mình qua dòng chảy của 
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 Bóng nặng, bóng nằm 
 ta vào cuộc sống 
 Bóng nhẹ, bóng bay 
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 Chẳng một, mà hai. 
 
 Rõ ràng ngoài ngôn ngữ để diễn đạt qua lời nói. Còn 
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Qua bài Hai Bóng, tựa của một bài thơ đã đưa tôi đi 
sâu vào thi tập với những ngôn ngữ thơ khác lạ, mà 
còn biểu hiện hình tướng nữa. Ta ngồi. Bóng thầm/ 
Ta đi. Bóng động. Do đó, với một nhà thơ là nữ, thì 
khi vui, thơ bay bổng. Khi buồn , thơ trầm,  muốn 
khóc qua hình ảnh của bóng. Mà bóng với hình như 
hai mà một. Đây này, ta nghe: Thơ, có khi Nó cõng 
tôi qua cơn phiền muộn/ Có khi Nó sống cùng tôi 
giấc mơ bình yên/ Với những lãng quên cần thiết. ( 
Thơ Ơi) 
 
Thế nhưng, trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, 
những câu thơ đầy tượng hình nghe cay đắng mà 
không cay đắng chút nào, chỉ buồn cho thân phận. 
Oán than nhẹ nhàng làm khoái cảm xúc người đọc: 
 Rơi xuống 
 Rơi xuống 
 Những hạt nước mắt mầu trời 
 Vỡ tôi đám mây tan 
 
…Tung lên Bung ra 
Vỡ tan 
 Những hạt nước mắt mầu biển 
 Ném tôi con sóng tuột bờ…(Tiếng Vỡ) . 
 
 Thấy chưa, Nguyễn Thị Khánh Minh, chẳng lẽ cuộc 
đời của một nhà thơ nữ đã phải gánh chịu bao nỗi 
buồn “bầm dập” như thế? Tung/ Hứng/ Vỡ tan/. Thế 
mà không vừa sao nhân thế?  để rồi cuối cùng đẩy 
nhà thơ vào “Ném tôi con sóng tuột bờ”. Câu thơ làm 
người đọc nghe cay đắng hòa cùng tác giả. Với ai đã 
đọc thơ Nguyễn Thị Khánh Minh nghĩ sao tôi không 
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mà không vừa sao nhân thế?  để rồi cuối cùng đẩy 
nhà thơ vào “Ném tôi con sóng tuột bờ”. Câu thơ làm 
người đọc nghe cay đắng hòa cùng tác giả. Với ai đã 
đọc thơ Nguyễn Thị Khánh Minh nghĩ sao tôi không 
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biết. Nhưng với tôi, sau khi đọc đoạn thơ trên, cảm 
xúc dâng trào. 
 
 Những con chữ ngoài đời không lạ. Nhưng vào thơ, 
thành những ngôn từ thật đẹp, tượng hình cho một 
kiếp nhân sinh: tung, hứng, vỡ tan. Để rồi Nguyễn 
Thị Khánh Minh cứ thế để cho nỗi buồn cứ trôi đi, có 
thể, đó là một sự thay đổi cuộc sống từ một biến cố 
nào đó xảy đến trong đời tác giả? Cho nên khi có một 
biến cố nào đó đưa đến, NTKM lại nghĩ đến thơ. 
Thơ, có thể giải quyết được nổi buồn. Nào ngờ khi 
làm xong một bài thơ thì: 
Cứ tưởng viết xong một bài thơ là vơi được nước mắt 
 Nhưng chấm hết 
 vẫn thấy còn khắc khoải 
 Cứ thế, trang giấy mở mãi theo những dòng lệ… ( 
Thơ Ơi) 
 
Là một nữ nhi. Cho nên, mấy câu thơ trong bài: Tình 
Tang Cõi Này ta thấy được cái ước mơ của tác giả. 
Cái ước mơ đó nhỏ nhen lắm, chẳng cao xa chi đâu, 
nhưng lắng đọng trong tâm người đọc: Vẽ hoài con 
chữ mù tăm 
 Có khi níu được sợi tằm đang tơ 
 Vẽ đi vẽ lại bến bờ 
 Tuột trôi nắm mãi cái gờ nhân sinh 
 
…Vẽ trăm đường mộng, ô hay 
 loanh quanh vẫn một cõi này tình tang.   
 
Và cứ thế, cuộc đời cho dù có đưa nhà thơ đi tới đâu 
thì vẫn: Là con đường rất nên thơ/ Và tôi lại đi với 
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tấm lòng già nua bình thản/ Là con đường rất ngắn/ 
Bước quay mòng tôi, con vụ. Những bước quay mòng 
con vụ ấy, chắc chắn  có lúc vui, có lúc buồn, có lúc 
ngậm ngùi, chua xót. Dù nhiều hay ít, ký ức của nhà 
thơ qua từng con chữ như khắc ghi đậm nét nhân 
sinh, qua  Nỗi Niềm ta đọc: 
 Vơi thôi. Lệ đã rót đầy 
 Rượu nhân sinh. Hiu hắt bày cuộc vui 
 Chút thôi, nhưng đủ ngậm ngùi 
 Thả bay trong gió một nùi. Nhớ. Quên 
/…Chút thôi, cho có nổi niềm     
       
Nhưng nỗi buồn ấy, nó vẫn loanh quanh. Có khi: Là 
con đường hiểm trở/ Và tôi lại ngã/ Chỉ vì một giấc 
mơ êm ái. ( Lỗi Nhịp ) 
 
 Hay cũng có khi: Là con đường rất ngắn/ Bước quay 
mòng tôi. Con vụ.  ( Lỗi Nhịp ) 
 
Mà sao lạ, với NTKM nỗi buồn ấy nó luẩn quẩn, 
loanh quanh trong cái vòng tròn chất chứa nhiều nỗi 
buồn hơn vui trong ký ức của một nhà thơ nữ không 
thoát ra được.  
Con đường lại đưa tôi đi 
 Những bước chân mới có khi lại là 
 Những dấu buồn của hôm qua… 
Hay: 
 Vòng tròn tôi muốn đến đâu? 
Luẩn qua luẩn quẩn cái sầu mới toanh 
 Nên chi dừng lại không đành… (Loanh quanh) 
 
 Cứ thế mà  mang hoài nỗi buồn. Ngủ, cũng giật mình 
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 Hay cũng có khi: Là con đường rất ngắn/ Bước quay 
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buồn hơn vui trong ký ức của một nhà thơ nữ không 
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 Cứ thế mà  mang hoài nỗi buồn. Ngủ, cũng giật mình 
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thức giấc những giọt lệ lăn âm thầm. Ngày, những 
bước chân liêu xiêu muốn ngã trên đường đời., Hụt 
hẫng. Với: 
 Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi sợ 
 Nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ.. 
 
Có lẽ cuộc đời của nhà thơ chỉ tìm được hạnh phúc 
vững bền không gì bằng hơn là những đứa con. Đó là 
hình ảnh người mẹ qua bóng con, cho dù đứng trước 
bao sóng gió. Thì con vẫn là: 
 Con của mẹ 
 Tấm khiên che chắn mẹ trong những lằn đạn mũi tên 
Là tiếng khóc, tiếng cười con no đủ 
 Mẹ biết những bước mẹ đang đi 
 Là dấu bước chân con lẫm chẫm 
 Là dấu bước chân con mạnh mẽ, đến ngày mai. ( 
Viết Cho Con Mùa Tình Yêu) 
 
Tôi nghĩ, Nguyễn Thị Khánh Minh đã tìm được qua: 
Bóng dịu dàng ôm những giấc mơ. Để rồi không còn 
“nín cơn mơ, canh chừng lời nói mớ” mà hãy quên 
đi: 
 Đêm qua ngó bóng giật mình 
 Gầy hơn con bóng u tình Nam Xương 
 Nghìn khuya ủ dột trên tường. ( Đêm Qua) 
 
Vì: Hôm qua, lắm mộng đêm trường ( ác mộng nv) 
.Thì: Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh/ Hóa 
ra còn có bóng mình… 
 
Đọc thơ Nguyễn Thị Khánh Minh có cái hấp dẫn lạ 
lùng không phải qua từng con chữ, hay những ngôn 
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 Gầy hơn con bóng u tình Nam Xương 
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Vì: Hôm qua, lắm mộng đêm trường ( ác mộng nv) 
.Thì: Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh/ Hóa 
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ngữ thơ trong từng câu. Mà, từ đây, trong từng câu 
thơ của nhà thơ nữ này, nó có một lực hút giữa người 
đọc và thơ trong một dòng chảy hòa dịu với nhau như 
hình với bóng vậy. 
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           CÓ MỘT MÙA TRĂNG 
                XA NHƯ   BIỂN 
             CỦA CÁI TRỌNG TY 
 

 

                     
 
                           Cái Trọng Ty 
 
 
Bốn Mươi năm đã qua, cuộc chiến trên quê hương tôi 
đã chấm dứt gần nữa thế kỷ. Nhưng dù gì, chính cuộc 
chiến này đã ít nhiều để lại trong tâm tư người lính 
nhiều hệ lụy: rừng âm u còn vọng tiếng quân đi.  
Nhất là những người lính vừa cầm súng vừa cầm bút 
như những nhà thơ, nhà văn một thời trước 1975. 
Trong đó có nhà thơ Cái Trọng Ty. Bốn  mươi năm 
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qua vọng tiếng quân đi làm sao một sớm một chiều 
quên được. 
 
Cho nên, qua thi tập: Có Một Mùa Trăng Xa Như 
Biển của nhà thơ Cái Trọng Ty đến với tôi trong một 
cảm xúc khó tả. Tôi không nói về kết cấu của thơ, thể 
loại thơ trong thi tập . Mà, tôi muốn nói đến Cái 
Trọng Ty đã đem đến cho tôi, một người đọc thơ của 
anh cái tâm trạng như chính của tôi có trong những 
câu thơ ấy. Tuyệt vời lắm. Nó nhè nhẹ như gió heo 
mây. Nó buồi buồn như ráng chiều hoàng hôn màu 
vàng úa. Mỗi lần ngồi một mình nhớ lại khoảng thời 
gian qua. Bởi nhà thơ với tôi cùng một thế hệ. Tôi 
nhớ mãi câu nói của nhà văn Trần Hoài Thư mà tôi 
thường hay lập lại: Thế hệ chiến tranh. Cũng như câu 
nói của nhà văn Lữ Kiều Thân Trọng Minh: lịch sử 
chọn chúng tôi, chứ chúng tôi không chọn lịch sử. 
Hai câu nói của hai người bạn văn cụ thể lắm, nhưng 
lại đúng với chúng tôi. Lớn lên trong chiến tranh. Rồi 
cũng từ cuộc chiến tranh này, chúng tôi lại dấn thân 
đi vào cuộc chiến. Quê của Cái Trọng Ty ở miền 
Trung, một miền đất chịu nhiều oan khiên  nhất. 
Chiến tranh, bom đạn và thổ nhưỡng. Khổ lắm ! 
Kiếm miếng ăn đã khó còn khổ vì đạn bom. Trong 
bài Tình Em Rau Đắng, đọc mấy câu thơ của anh, tôi 
thấy mũi lòng: 
 quê em tận đồng sâu heo hút 
lúa mùa lép hạt gió Lào khô 
 
Chỉ có người miền Trung mới thấy hết ngọn gió Lào. 
Gió làm khô héo lòng người và khô héo cả ngọn cây, 
ngọn cỏ. Thế nhưng, dù cho ngọn gió Lào có cay 
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nghiệt thì thế hệ chúng tôi trong cuộc chiến tranh 
này, chúng tôi cũng phải lên đường. Chỉ có con 
đường duy nhất là cầm súng ra mặt trận.  Có lẽ hình 
ảnh người lính trong chúng tôi cũng bình thường 
thôi. Ở đâu rồi cũng vậy. Chút tình quê còn nhớ mãi 
trong tuổi ấu thơ mang theo với chút tình: 
 
cám ơn em ghé lại bên đời 
cho anh mang theo mối tình vọng tưởng 
giá như em là mùa trăng non cũ 
chiều mưa thu nghèn nghẹn giọt như sương 
 
Và, người lính thú Cái Trọng Ty dù có đi đâu, trên 
bước đường đầy bom đạn thì anh vẫn vấn vương sợi 
khói quê nhà: 
chân bước xuống thuyền lính thú lên ngàn 
nghe vượn hú nhớ vườn quê da diết 
giữa đêm trăng non bãi gò hoang dã 
lửa ma trơi nhòe nhoẹt gió đồng không 
ngày lưới đạn đêm trói mù hỏa pháo 
biết bao giờ em hỡi chút tình quê 
quanh khói bếp vật vờ thơm cá nướng 
con cá rô đồng vảy cháy vàng ươm 
 
Một ao ước nhỏ thôi, của người lính thú. Để rồi thèm 
quá đi thôi : quanh khói bếp vật vờ thơm cá nướng/ 
con cá rô đồng vảy cháy vàng ươm. Đơn giản như thế 
đó. Một giấc mơ bình thường trong đời quân ngũ của 
Cái Trọng Ty và cũng là của nhiều người khác nữa. 
 
Cho nên, không phải riêng  nhà thơ, mà hầu như mẫu 
số chung cho những người lính chúng tôi. Một ao 
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ước nhỏ nhen :   
tôi đứng dậy dửng dưng rời quán nhỏ 
đi về phía mặt trời 
nơi có con sông chảy qua cửa  sổ 
có người lính đi hoài quên cả ước mơ  
 
Qua thi tập: Với Một Mùa Trăng Xa Như Biển. Nhà 
thơ Cái Trọng Ty đã trãi lòng mình qua những bài 
thơ nói về đời lính thú, tù tội và tình yêu. Trong 
những bài thơ về những tháng ngày lao khổ 10 năm 
trong trại cải tạo, với thơ anh, tôi không nhìn thấy  
bóng dáng hận thù trong những bài thơ anh làm.  Mà, 
qua những câu thơ, Cái Trọng Ty như ghi lại : 
  
biển gầm núi hú quân tan rã                                                              
lịch sử sang sông bão tố tràn 
ráng chiều đỏ quạch trăng tận tuyệt 
biển dâu cung kiếm bóng chiều sương 
 
Nhưng với bài thơ : tuyên ngôn gởi người dưới mộ 
đọc lên, tôi nghe như trái tim tôi rướm máu :  
tôi người lính Miền Nam  
phủi tay rời cuộc chiến? 
tuổi trẻ tù đày đứng vững đôi chân 
lòng kiêu hãnh làm người lính thất trận 
đạn khói xưa gửi lại máu xương 
đời xoay tít như sóng thần địa chấn 
 
Vâng! nếu không đứng vững trên  đôi chân, thì thử 
hỏi những người tù sau 10 năm trở về làm sao trụ 
được trong cõi nhân sinh này? Để rồi đoạn kết bài 
thơ. Cái Trọng Ty viết thật nhẹ, như hơi thở của 
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người về . Thật thơ: 
như kẻ làm vườn thất bại 
ươm bón mảnh đất rừng 
những hạt giống tàn 
mọc lên từ đất chết 
ta khù khờ làm kẻ mãi yêu thơ 
 
Với nhà thơ Cái Trọng Ty, tôi thấy anh rất nặng tình 
với thơ. Thơ như làn hơi thở của anh. Thơ như là 
cuộc sống của anh. Thơ như một cái gì đó làm cho 
cuộc sống của chính anh thăng hoa. Không có nó là 
thiếu tất cả. Nhưng, không vì thơ, mà Cái Trọng Ty 
dùng để thét gào, hận thù dù trong thời gian dài 10 
năm cải tạo. Bởi vì với anh, thơ đã :  
 
đắm đuối hồn thơ từ tiền kiếp 
em về mang nắng tựa phù sa 
 
Houston, 11/3/2015 
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