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Ngày nay, đạo đức suy đồi, xã hội băng 
hoại cả trong học đường, bệnh viện và nhà 
chùa. Nhưng tôi vẫn tin rằng : Đất nước tôi 
vẫn còn nhiều mối tình bền vững, chung 
thủy. Những mối tình bền chặt đó sẽ gây 
dựng được những gia đình tốt đẹp, và 
những gia đình tốt đẹp sẽ tạo thành một 
đất nước như mọi người mong ước. 
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Lời Mở Đầu 
 
Tôi hay mơ mộng hão huyền. Tôi mơ những 
mối tình bình thường, chân thật và bền vững 
mà ngày nay hiếm có. Có thật ngày nay hiếm có 
những mối tình đẹp, giản dị bền vững hay 
không ?. Thú thật tôi không rõ. Tôi không còn 
được sống trong tuổi học trò, thời sinh viên đại 
học hay vùng nông thôn … vv… Hàng ngày, tôi 
đọc trên báo điện tử Việt Nam phần lớn đăng 
những tin về hoa khôi, á hậu, người mẫu, ca sĩ, 
diễn viên điện ảnh lấy chồng là những đại gia, 
hoặc trai Tây. Tôi đọc những bài thơ, nghe 
những bài nhạc phần lớn là về những mối tình 
tan vỡ, khổ đau. Nhưng trong thực tế có nhiều 
mối tình bền vững chính mắt tôi thấy. Bạn bè 
tôi đi tù cải tạo năm, bảy, mười năm, vậy mà 
trong 100 người bạn chỉ có 2 hay 3 người bạn bị 
vợ bỏ đi lấy chồng khác. Người vợ của những 
người bạn tôi có đời sống khó khăn về vật chất 
và tinh thần, tương lai mờ mịt, chồng không 
biết bao giờ được trở về. Vậy mà người vợ đó 
vẫn trung chinh đợi chờ. Đó là Miền Nam còn 
Miền Bắc trong thời chiến tranh thì sao ? Tôi 
không rõ. Nhưng một điều tôi chắc chắn rằng : 
Phụ nữ Miền Bắc khó khăn, đau khổ hơn phụ 
nữ Miền Nam rất nhiều trong hai cuộc chiến 
kháng Pháp và ”chống Mỹ”. Trong trận chiến 
kháng Pháp, chiến khu và những trận đánh ác 
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liệt đẫm máu như Sông Lô, Vĩnh Phúc Yên, Điện 
Biên Phủ …vv… đều ở Miền Bắc. Thanh niên 
miền Bắc được điều động để phục vụ cho chiến 
trường. Trong trận chiến “chống Mỹ”, Miền Bắc 
hầu như vét hết thanh niên vào Nam tham gia 
trận chiến. Thanh niên Miền Bắc trong trận 
chiến “chống Mỹ” chịu gian nan hiểm nguy và 
chết hơn trận chiến kháng Pháp rất nhiều vì 
không được dân chúng ủng hộ như cuộc chiến 
tranh chống Pháp. Trong cả hai cuộc chiến, 
người phụ nữ Miền Bắc cô đơn, sống trong 
mong mỏi đợi chờ … Vậy mà Miền Bắc vẫn có 
những mối tình giản dị, bền vững. Tôi không 
thấy những mối tình đó, nhưng tôi đọc quyển 
tiểu thuyết Bến Không Chồng của nhà văn 
Dương Hướng. Tuy là tiểu thuyết, nhưng tôi tin 
cũng phản ảnh ít nhất 65% sự thật. Trong tiểu 
thuyết Bến Không Chồng, thiếu nữ làng Đông 
chờ chồng, chờ người yêu. Sau 30 tháng 4 năm 
1975, người chồng, người yêu sống sót trở về 
làng Đông gặp lại vợ con hay người yêu. Người 
thiếu nữ ngỡ ngàng như sống trong mơ vì 
người phụ nữ không nhận được thư và tin tức 
của người chồng hay người yêu từ lúc ra đi cho 
đến khi trở về. Những thanh niên không trở về 
bỏ lại xác tại Miền Nam, người thiếu nữ trung 
chinh chờ đợi đau khổ, cô đơn biết bao. Trong 
Bến Không Chồng có viết về một cô gái tên Dâu 
có người yêu không trở về sau 30 tháng 4 năm 
1975, cô đã vào chùa …   
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Ngày nay, đạo đức suy đồi. Xã hội băng hoại cả 
trong học đường, bệnh viện và nhà chùa. Lý do 
chính gây ra là nạn tham nhũng, nạn chính 
quyền độc đảng độc tài. Nhưng tôi vẫn tin rằng 
: Đất nước tôi vẫn còn nhiều mối tình bền vững, 
chung thủy. Những mối tình bền chặt đó sẽ gây 
dựng được những gia đình tốt đẹp, và những 
gia đình tốt đẹp sẽ tạo thành một đất nước như 
mọi người mong ước. 
 
Những truyện trong tuyển tập này gồm những 
truyện hư cấu, mặc dù trong truyện có nhân vật 
xưng tôi. Đây chỉ là tuyển tập tiểu thuyết. Tôi 
đọc trên báo, xem phim ảnh, nghe kể. Khi viết 
những truyện này tôi mơ hồ không biết là 
truyện thật hay hư cấu. Tôi mong ước đó là 
những truyện thật. 
 
Chân thành cám ơn tác giả và nhiếp ảnh gia có 
bài viết được trích trong tuyển tập. Xin chân 
thành cám ơn quý độc giả. 
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Tình Yêu Thuở Học Trò 

 
Tôi và Võ Văn Hoàng là bạn học thời Trung Học 
Đệ Nhất Cấp. Chúng tôi là học sinh trường 
Trung Học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Hoàng 
học giỏi và có tài về văn nghệ. Trong lớp, hắn 
luôn đứng hạng nhất đến hạng năm. Tháng nào, 
hắn cũng được bảng danh dự. Hắn hát hay, chơi 
đàn mandolin giỏi nên nhiều năm hắn được bầu 
làm trưởng ban văn nghệ của lớp. Hắn trắng 
trẻo, đẹp trai chỉ tội là hơi thấp. Hắn cao chưa 
tới 1 mét 55 nên chúng tôi gọi nó là Hoàng Lùn. 
Hoàng là con một của gia đình giàu có. Ông cố 
của Hoàng nghe nói là quan của triều đình Huế. 
Ông nội Hoàng là nhà giáo. Ông ngoại Hoàng có 
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cửa hàng buôn bán tại chợ Cồn. Ba của Hoàng 
là nhân viên của sở Bưu Điện. Nhà của Hoàng ở 
vùng Ngã Ba Cai Lan. Ngôi nhà ngói có vườn 
rộng. Vườn trồng nhiều cây ăn quả : xoài, mít, 
mận, ổi, măng cụt … Tôi thường xuyên tới nhà 
Hoàng để ăn trái cây. Tôi thích nhất là trèo lên 
cây đào (người Bắc gọi là Roi, người Nam gọi là 
Mận) để hái những trái đào đỏ ăn ngọt và mát 
rượi. Nhà Hoàng có một phòng lớn. Hoàng dùng 
phòng này để đón tiếp bạn bè, họp ban văn 
nghệ. Mỗi lần chúng tôi đến, mạ Hoàng đều 
mang một rổ trái cây nhiều loại cho chúng tôi.  
 
Hoàng Lùn, bạn học thân thiết, kể cho tôi 
chuyện tình của Hoàng. Câu truyện cũng có 
chút ít liên quan đến truyện Kiều. Hoàng kể : “ 
Năm Đệ Nhất trung học ( lớp 12 bây giờ ), trong 
một buổi họp ban văn nghệ, chúng tao nói về 
bói Kiều. Anh Thư nói : “ Mẹ tao không biết chữ 
nhưng thuộc hết truyện Kiều. Mỗi lần bói Kiều, 
mẹ tao khấn vái rồi bà mở quyển sách Kiều của 
bà. Bà nhờ tao đọc câu đầu trang sách. Bà đọc 
những câu tiếp theo của trang sách.” Tao không 
tin nên nói : 

- Tao thuộc hết truyện Kiều, câu đầu 
đến câu cuối.  

- Mi nói dóc. 
- Mi dám cá không, Anh Thư ? 
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- Nếu mi không đọc được thì tao tát vô 
miệng mi vì tội nói dóc, mi chịu 
không? 

- Nếu tao đọc được thì răng ? 
- Mi tát vô miệng tao 
- Ai lại đánh phụ nữ. Tao đọc được, mi 

cho tao nắm tay mi ?  
Tất cả vỗ tay. Anh Thư ngần ngừ, cuối cùng Anh 
Thư nói: 

- Được ... 
Chị Mai, trưởng ban văn nghệ, được đề nghị 
làm trọng tài cho cuộc thi đấu. Tao đằng hắng 
giọng, rồi đọc : 

- Trăm năm trong cõi người ta 
                  Mua vui cũng được một vài trống   
canh 
Tao thuộc câu đầu đến câu cuối truyện Kiều.  
Tao thắng, Anh Thư thua. 

- Mi thắng cái mốc xì. Đưa miệng cho 
tao tát. 

Đứa nào cũng nhận phần thắng về mình, cãi 
nhau ỏm tỏi. Trọng tài phải đứng ra phân xử.  
Chị Mai tuyên bố : 

- Trọng tài tuyên bố : Thằng Hoàng 
thắng. 

Anh Thư la bải bải : 
- Chi Mai, chị mê thằng Hoàng răng mà 

chị xử nó thắng. Còn lâu, em mới cho 
thằng Hoàng nắm tay em …   
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- Tao se duyên cho mi với thằng Hoàng.  
Tao biết mi ưa thằng Hoàng … Mi 
đừng có làm bộ làm tịch. Thành vợ 
chồng đừng có quên tao. 

Anh Thư đỏ bừng mặt : 
- Còn lâu, em mới ưa thằng Hoàng. Nó 

lùn một khúc, ai mà ưa. 
 
Một tuần sau, trong giờ ra chơi, Anh Thư gặp 
tao và nói : “ Tan học, mi đến Cổ Viện Chàm gặp 
tao. Mi đến trước, tao đến sau “. Tại Cổ Viện 
Chàm, hai đứa tao ngồi bên bức tượng đá. Anh 
Thư đưa hai bàn tay và nói: 

- Mi nắm tay tao.  Bữa trước chị Mai xử 
tao thua. 

- Răng bữa đó, mi không cho tao nắm 
tay mi. 

- Bữa đó cho mi nắm tay để tụi nó chọc 
tao cho mà chết. 

Tao nắm tay nàng.  Nhìn thẳng vô mắt Anh Thư, 
tao nói : 

- Tay mi đẹp quá. 
- Tay đẹp, còn mặt tao thì răng ? 
- Mi đẹp nhất lớp.   

Cả hai đứa tao ngồi im nhìn nhau. Anh Thư nói : 
- Mi nắm tay tao lâu quá. 

Tao xiết chặt tay nàng. Anh Thư nói : 
- Mi bóp tay tao đau. Bỏ tay tao ra để 

tao đi về. 
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Tao kéo nàng đến gần và hôn nhanh lên má 
nàng. Anh Thư rút tay ra và tát vô mặt tao.  
Nàng trừng mắt nói : 

- Tao cho mi nắm tay răng mi hôn tao. 
Tao nhìn nàng. Tao nói thật chậm : 

- Anh Thư, anh yêu em. 
Nàng nhìn tao với đôi mắt mở to ngạc nhiên.  
Tao lập lại : 

- Anh Thư, anh yêu em. 
- Thật không ? 
- Thật. Anh yêu em. 
- Mi nói mi yêu tao. Ai làm chứng. 

 
Tao nhìn quanh chỉ có những tượng đá. Tao 
định nói :” Những bức tượng làm chứng“.  
Nhưng tao không nói. Tao rút ví và lấy hình của 
mạ tao. Tao đưa hình của mạ tao cho nàng và 
nói : 

- Mạ anh làm chứng. 
Anh Thư nhìn hình mạ tao, nàng nói : 

- Thời gian qua nhanh quá. Mới đó, mà 
mạ mi mất đã hơn hai năm. 

- Đám tang mạ anh, em khóc. 
- Nhiều đứa khóc chứ đâu phải mình 

tao. 
- Trước ngày, mạ anh mất khoảng 6 

tháng, ban văn nghệ họp tại nhà anh 
để tổng dợt văn nghệ. Chiều hôm đó, 
phe nữ nấu cơm. Ba mạ anh được mời 
ăn cơm. Trong bữa cơm, mạ anh khen 
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đến hai lần món mì Quảng. Chị Mai 
nói với mạ anh :” Anh Thư nấu mì 
Quảng đấy bác “.  Mạ anh nhìn em và 
nói :” Xinh gái, nấu ăn giỏi, cậu nào lấy 
được cô này thì có phước “. Chị Mai 
hớn hở nói :”Tụi mi thấy không, hai 
bác chấm con Thư cho thằng Hoàng “.  
Mạ anh đã chọn em cho anh. Tình yêu 
em thấm dần dần vô anh. 

- Hôm đó, mạ mi và chị Mai làm tao 
ngượng đến chín người. 

- Mạ anh và chị Mai làm em ngượng, 
răng sau đó, em giận anh cả tháng. 

- Nguyên nhân là tại mi nên tao giận mi, 
chứ răng nữa.  

 
Hai đứa tao nhìn nhau im lặng.  Anh Thư nói : 

- Mi đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu.  
Nhiều đứa mê mi. Răng mi lại chọn 
tao. 

- Vì em đẹp nhất. 
- Mi đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu chỉ 

tội là mi hơi lùn …  
- Nhưng không răng. Anh đi giày đế 

cao.  Em không đi guốc cao gót. Đứng 
lên xem ai cao hơn. 

Tao và Anh Thư chân đất và đứng sát nhau.  
Tao nói : 

- Thấy chưa. Anh chưa đi giày đế cao 
mà vẫn cao hơn em. 
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Chúng tao lại ngồi. Anh Thư nhìn tao. Bỗng 
nàng khóc nức nở. Vừa khóc nàng vừa nói: 

- Em yêu anh.  Em yêu anh. 
Nàng nhìn tao. Đôi mắt nàng còn long lanh 
nước mắt : 

- Em yêu anh không phải vì anh đẹp 
trai, học giỏi, con nhà giàu. Em yêu 
anh vì anh thông minh, nhân hậu, tốt 
với bạn bè. Nhiều đứa con gái trong 
lớp và cả lớp khác để { anh. Nhiều 
đứa đẹp hơn em, gia đình khá giả, 
giàu có hơn gia đình em.  Năm học đệ 
tam, em đã có tình cảm yêu anh, 
nhưng em không hy vọng được anh 
yêu. Chừ, em thật là hạnh phúc. Em 
cám ơn anh. 

- Em và anh yêu nhau vì hiểu nhau.  
Anh và em học chung lớp với nhau từ 
đệ thất … Mạ anh làm chứng cho lời 
anh nói anh yêu em. Ai làm chứng cho 
lời nói em yêu anh. 

- Không ai làm chứng. Em có cái ni làm 
tin. 

Anh Thư vén mái tóc bên trái. Nàng tháo bông 
hoa tai. Đưa bông hoa tai cho tao, Anh Thư nói : 

- Anh giữ bông hoa tai ni làm tin. Khi 
mô làm đám hỏi anh trả lại em. Nếu 
anh bỏ em, em sẽ đeo một bông tai 
bên phải suốt đời … 
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- Anh giữ bông hoa tai.  Em giữ hình của 
mạ anh …  Chừ em cho anh hôn em. 

Anh Thư lắc đầu. Anh Thư đưa hai tay. Nàng 
nói: 

- Nắm tay em. Từ nay, em là của anh.  
Em giữ em trinh trắng là giữ cho anh. 

 
Tao nắm tay nàng. Ngồi bên nhau, chúng tao 
không nói về tương lai của chúng tao mà nói về 
những người bạn của hai đứa tao. Chúng tao 
nói về mi, chị Mai, Thiên Nga, Báu Cà Nhắc, Giá 
Bồng Nga … Chúng tao nói về những kỷ niệm 
thân thương của hai đứa. Trời chạng vạng tối, 
Cổ Viện Chàm sắp đóng cửa, Anh Thư nói : 

- Muộn rồi, em phải về. Anh cho phép 
em về. Đêm nay em sẽ có một giấc 
mơ đẹp. 

   
Nếu tôi ngừng câu truyện tình của bạn tôi tại 
đây thì đôi khi độc giả lại suy đoán rằng cô bạn 
gái Anh Thư của tôi bị đày đọa, luân lạc trong 
chốn Thanh Lâu hàng chục năm như nàng Kiều.  
Còn anh bạn trai Hoàng Lùn của tôi thì ôm chai 
rượu say sưa suốt ngày đêm và khóc sướt mướt 
than van cho cuộc tình duyên không may mắn 
của mình như chàng Kim Trọng.  
 
Tôi xin kể tiếp. Bốn năm sau kể từ ngày Anh 
Thư cho Hoàng nắm tay tại Cổ Viện Chàm, trong 
lễ hứa hôn, Hoàng đã trả lại chiếc bông tai cho 
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Anh Thư. Trong lời phát biểu, Hoàng và Anh 
Thư đã gọi chi Mai và  anh Nhân chồng chị Mai 
là ông tiên và bà tiên đã se duyên cho hai đứa 
trở thành vợ chồng. Chị Mai nói chị không phải 
là người se duyên cho Hoàng và Anh Thư. Chị 
Mai đố mọi người nói được ai là người se duyên 
cho Hoàng và Anh Thư. Không ai nói được. Chị 
Mai nói : Người se duyên cho Hoàng và Anh 
Thư thành vợ chồng là cụ Nguyễn Du tác giả 
quyển Kim Vân Kiều.  
 
Vợ chồng Hoàng Lùn sinh được hai cô công 
chúa tên là Minh Thư và Kim Thư, Võ Thị Minh 
Thư và Võ Thị Kim Thư. Hai đứa mơ ước có 
thêm một hoàng tử. Anh Thư có thai lần thứ ba.  
Bạn bè chúc mừng rằng : 

-  Chắc chắn lần này Anh Thư sẽ sinh 
một cậu con trai cho thằng Hoàng 

Có đứa lại cắc cớ hỏi : 
- Anh Thư, lần này mi sinh con gái thì 

mi đặt tên là chi ?  
- Hoạn Thư 

May mắn, Anh Thư sinh một cậu quí tử rất kháu 
khỉnh. Cậu quí tử có tên là Hoàng Thư, Võ 
Hoàng Thư. 
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                                                Bến Đò Thừa Phủ 

 
    Con Ma Bến Đò Thừa Phủ 

 
Hồ Phùng, bạn cùng lớp, ngồi cạnh tôi, trở 
thành bạn thân của tôi thời chúng tôi học Trung 
Học Đệ Nhị Cấp, trường Quốc Học. Tôi và Phùng 
thân nhau vì nhiều l{ do. L{ do thứ nhất là 
chúng tôi ngồi gần nhau. L{ do thứ hai là Phùng 
là thi sĩ. Mỗi khi làm xong một bài thơ, Phùng 
đưa cho tôi xem. Tôi đọc bài thơ cho Phùng và 
nhóm thân hữu nghe. L{ do chính là Bích Thu. 
Bích Thu là học sinh đệ tứ trường Đồng Khánh, 
người mà Phùng theo đuổi bấy lâu nay. Tôi là 
nơi để Phùng thổ lộ tâm sự và nhờ vả mỗi khi 
Phùng cần.  
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Một hôm Phùng đưa cho tôi chìa khóa xe và 
ghé tai tôi nói nhỏ : 

- Tan học, mi lấy xe velo của tao, qua 
Thương Bạc đón tao. 

- Mi trốn học để đi theo con ma Thừa 
Phủ.  

Phùng ôm bụng. Phùng xin phép thầy Kháng 
cho nó lên phòng y tá xin thuốc. Vừa ra khỏi 
lớp, Phùng đi nhanh như bị ma đuổi. Nhưng 
thật ra nó đi nhanh để đuổi kịp con ma Thừa 
Phủ. Phùng trèo qua tường sau sân vận động 
của trường và đi ra bến đò Thừa Phủ. Tan học, 
tôi vội vàng lấy xe velo solex của Phùng. Trời 
mưa, gió ngược, làm cho chiếc velo nổ máy 
không phải dễ vì tôi không quen đi velo. Đi velo 
phải đạp cho xe chạy một quãng, đẩy cần máy 
về phía trước và đồng thời phải tiếp tục đạp xe 
mạnh hơn thì máy mới nổ. Hai, ba lần tôi đẩy 
cần, nhưng quên đạp mạnh nên xe ngừng chạy. 
Tôi chưa quen làm hai động tác cùng một lúc. 
Tôi lại phải kéo cần về vị trí cũ và cố gắng làm 
từ đầu. Cuối cùng máy nổ.  Tôi chạy hết tốc lực 
qua Thương Bạc. Phùng đợi tôi ngay trên lề 
đường Trần Hưng Đạo ngang bến Thương Bạc. 
Đầu nó ướt sũng nước mưa. Phùng nói : 

- Mi đi mô mà lâu quá vậy … 
Phùng giành lấy xe velo. Phùng nhẩy lên xe và 
nói : 

- Mai, tao gặp mi. 
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Tôi đứng nhìn theo Phùng. Đến gần ngã ba Trần 
Hưng Đạo và đường vô cửa Thượng Tứ (đường 
Đinh Bộ Lĩnh), một cô gái mặc áo mưa màu 
trắng bước ra và ngồi lên yên sau xe velo. Chiếc 
xe velo rẽ vô cửa Thượng Tứ. Tôi vuốt những 
dòng nước mưa đang chẩy trên mặt, đang len 
lỏi vô cổ, đang thấm vô áo sơ mi. Tôi rủa thầm : 

- Con Bích Thu đúng là con ma Thừa 
Phủ. Nó le lưỡi dài mấy chục thước, 
quấn chặt người thằng Phùng, lôi 
thằng Phùng biến mất trong nháy 
mắt. 

 
Tôi cảm thấy thương Phùng và Bích Thu.  Bích 
Thu xinh đẹp và phúc hậu. Phùng mê tít Bích 
Thu cũng là chuyện bình thường. 
  
Những ngày kế tiếp, sáu rưỡi sáng, Phùng có 
mặt tại ngã tư gần Hồ Tịnh Tâm. Phùng đưa 
Bích Thu đến bến đò Thương Bạc – Phú Văn 
Lâu. Chờ con đò dời khỏi bến, Phùng phóng xe 
nhanh qua trường Đồng Khánh. Nhìn Bích Thu 
khuất sau cửa trường, Phùng đến nhà tôi.  
Chúng tôi cùng đến trường. Buổi chiều, Phùng 
phóng xe qua bến đò Thương Bạc – Phú Văn 
Lâu để đưa em về nhà hoặc đi đến quán cà phê 
hay quán chè nào đó tình tự. Tôi hỏi Phùng: 

- Răng mi không đưa Bích Thu thẳng 
đến trường Đồng Khánh. Mi đưa đến 
bến đò, rồi mi xách xe không về 
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trường Đồng Khánh. Mi bày đặt làm 
chi cho rắc rối rứa ? 

- Tao không biết. Bích Thu thích như 
rứa. Mối tình của tụi tao là mối tình 
Bến Đò Thừa Phủ. 

- Bích Thu là con ma Thừa Phủ. Le lưỡi 
quấn chặt mi, có ngày mi chết ngạt. 

- Càng quấn chặt, tao càng hạnh phúc. 
Tao cũng là ma. Mi muốn xem tao là 
ma không ?  Tối nào trời khô ráo, mi 
qua nhà tao, xem tao làm ma nhát 
mấy o. 

   
Buổi trưa Chủ Nhật, tôi đến nhà Phùng để đòi 
quyển sách Vật L{ tôi cho nó mượn. Gặp mạ 
Phùng, tôi hỏi : 

- Phùng có nhà không bác ? 
- Không, con nờ 
- Phùng đi mô ?  
- Nó qua nhà Bích Thu. 
- Phùng bị con ma Thừa Phủ ám. 
- Con đừng nói như rứa…  
- Con nói chơi mà bác.   
- Mới đầu bác cũng lo. Sợ thằng Phùng 

mê gái, bỏ bê học hành. Bác la nó. 
Nhưng thằng Phùng biết điều, hàng 
tháng nó đem bảng danh dự của hai 
đứa về khoe với bác ...  Con Thu đảm 
đang, ngoan ngoãn. Cầu Phật cho 
chúng thành đôi. 
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- Chắc chắn rồi chứ còn chi nữa mà bác 
lo. Ông bà Khương, ba mạ của Bích 
Thu, cưng Phùng còn hơn cưng Bích 
Thu.     

Mạ Phùng ghé sát vô tai tôi nói nhỏ như sợ 
người khác nghe được : 

- Con là bạn thân của thằng Phùng nên 
bác mới nói cho con nghe. Chiều thứ 
bảy tuần trước, thằng Phùng đưa con 
Thu về nhà. Bác trai đi coi đá banh ở 
sân vận động Tự Do.  Bác có việc nên 
về nhà muộn. Khi về nhà, bác thấy 
thằng Phùng và con Thu đang ở trong 
bếp. Con Thu trổ tài nấu ăn. Con biết 
con Thu nấu món chi không ? 

- Nấu bún bò giò heo hay đổ bánh 
khoái. 

- Nếu nấu những món đó thì bác nói với 
con làm chi. Con Thu lượm lặt rau còn 
lại trong nhà như rau muống, rau 
mùng tơi. Ra vườn hái đọt bí, hoa bí, 
đọt khoai lang, rau dền…  Nó nấu món 
canh mà hai bác chưa được ăn bao 
giờ. 

- Món canh chi đặc biệt vậy bác 
- Canh rau tập tàng. Bác trai tưởng bác 

nấu nên la bác :” Món canh ni ngon 
như ri, lần đầu tiên tôi được ăn. Răng 
trước đây, bà không nấu cho tôi ăn.” 
Cháu nghe có tức cười không ? 



23 

 
Tôi định giải thích cho mạ của Phùng biết canh 
rau tập tàng là món canh của những gia đình 
bình dân. Gia đình Phùng khá giả nên không 
biết món canh ni. Tôi không dám nói vì sợ mất 
lòng.  
 
Gia đình Bích Thu là gia đình khá giả, Bích Thu 
lại lựa món canh này để trổ tài công dung ngôn 
hạnh làm tôi ngạc nhiên. Tôi chắc chắn Phùng 
và Thu đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau trước khi 
trình diễn. Hai đứa đúng là trai tài đức, gái công 
dung ngôn hạnh.    
 
Tôi đến nhà Bích Thu. Tôi hỏi Bích Thu : 

- Phùng có tới đây không ? 
- Anh Phùng đang học bài trên cửa Ngọ 

Môn  
- Lên cửa Ngọ Môn làm thơ hay học bài. 
- Học bài. 
- Bích Thu tin được không ? 
- Em tin. Nhiều người học ở cửa Ngọ 

Môn. Sáng Chủ Nhật anh Phùng lên 
cửa Ngọ Môn. Trưa, em đem cơm cho 
anh Phùng ăn. Anh học đến chiều mới 
về. 

 
Tôi đạp xe đến cửa Ngọ Môn. Sáu cậu học sinh 
đang cậm cụi dùi mài kinh sử. Mỗi người chiếm 
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một góc. Tôi rón rén đến bên Hồ Phùng. Phùng 
quay lại, hỏi tôi : 

- Mi tìm tao có chuyện chi rứa ? 
- Tao đến xem mi làm thơ hay học bài. 
- Học bài … Hôm nay tao gần đạt được 

mục tiêu tao đặt ra.   
- Trả tao quyển Vật L{. Tao đi về để mi 

học.  Mi học không thuộc bài, con ma 
Thừa Phủ bỏ mi chết đói. 

- Tao để quyển Vật L{ của mi tại nhà 
Bích Thu. Mi đợi tao làm xong bài toán 
rồi hai đứa mình về nhà Bích Thu. 

 
Trở về nhà Bích Thu, chúng tôi cho xe chạy 
chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh ( sau 1975 đổi 
thành đường Đinh Tiên Hoàng ). Hai bên đường 
Đinh Bộ Lĩnh trồng toàn những cây nhãn. 
Những chùm nhãn được bọc kín bằng mo cau 
để chống chim ăn. Phùng nói:  

- Con đường tình sử của tao. Hàng ngày 
tao đi qua con đường này ít nhất cũng 
hai ba lần.  Tháng tư trở đi, con đường 
Đinh Bộ Lĩnh là con đường của xứ 
Huế.   

- Vì răng mi nói từ tháng tư trở đi, con 
đường ni là con đường của xứ Huế và 
là con đường tình sử của mi. 

- Trước tháng tư Huế có mùa mưa dài. 
Trời u ám, cờ trên kz đài ướt, ủ rũ. 
Điện Thái Hòa vắng người, buồn hiu. 
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Nhãn chưa có trái. Sen chưa nở. 
Tháng tư, đi qua cửa Thượng Tứ, nhìn 
lá Quốc Kz trên cột cờ Kz Đài bay trên 
nền trời xanh. Cửa Ngọ Môn như hồi 
sinh. Đứng trên cửa Ngọ Môn nhìn 
phong cảnh tuyệt đẹp. Mầu xanh của 
cây cỏ, sông nước, núi non. Mầu hồng 
của sen trước điện Thái Hòa. Mùi 
thơm của hoa sen làm cho các đỉnh 
đồng trong sân điện Thái Hòa bỗng 
như sống lại thành vật có linh hồn và 
hớn hở đón mừng mọi người. Tháng 
tư, đường Đinh Bộ Lĩnh hai bên là 
nhãn, trái đầy cây. Hết nhãn là đến 
sen. Hồ Tịnh Tâm, hoa sen nở thơm 
ngát. Nhãn và sen Tịnh Tâm là hai đặc 
sản của Huế. Còn về tao, mi nói trật 
lất.  Không phải tháng tư con đường ni 
mới là con đường tình sử của tao. 
Xuân, Hạ, Thu Đông, nắng, mưa, gió 
bão, tao luôn vui tươi hạnh phúc đi 
trên con đường ni vì có Bích Thu. Đơn 
giản chỉ như rứa.  

 
Nhà Bích Thu ở góc đường Đinh Tiên Hoàng và 
Lê Văn Hưu. Nhà Bích Thu ở cạnh nhà ông Ba 
Cu Nguyễn Văn Vĩnh. Ông Ba Cu là người thầu 
khai thác sen hồ Tịnh Tâm. Nhà ông Ba Cu ở 
ngay góc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Lê 
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Văn Hưu là điểm hội tụ của ba khu vực của hồ 
Tịnh Tâm.      
 
Tôi và Phùng đi về nhà Bích Thu. Bích Thu nói 
với tôi : 

- Tối nay, anh ở lại ăn cơm. 
- Để bữa khác. Anh chưa nói với mạ 

anh. Ba mạ anh chờ anh về ăn cơm. 
- Em nấu rồi. Hôm nay, em đãi những 

món ăn để anh thưởng thức nét đẹp 
và hương vị đặc biệt của con đường 
Đinh Bộ Lĩnh. 

Nghe Bích Thu nói, tôi nghĩ con đường Đinh Bộ 
Lĩnh đẹp chi mô mà hai đứa ca tụng quá lời. 
Đúng như câu ca dao yêu nhau yêu cả đường đi 
lối về. Tôi vừa thấy ghét, vừa thấy thương 
Phùng và Bích Thu.   
 
Bữa ăn có năm người : Mạ Bích Thu, em trai 
Bích Thu, Bích Thu, Phùng và tôi. Ba Bích Thu đi 
trực trong đồn Mang Cá. Trên bàn chỉ có một 
đĩa bằng xứ màu trắng đường kính khoảng bốn 
mươi centimet. Trên đĩa, đồ ăn được gói kín 
trong một lá sen lớn. Để gói kín được thức ăn 
trong lá sen cũng cần phải có bàn tay khéo léo 
để lá sen không bị rách. Bích Thu nói : 

- Mạ em gói, chứ làm chi em gói được. 
Dùng dao nhọn và sắc rạch theo sống 
của ngọn lá và phải để các sứa lá 
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không rời nhau. Túm đầu của các sứa 
lá với nhau. Dùng tăm kết lại. 

Bích Thu cẩn thận rút tăm ra, lật một nửa lá sen 
ra phía ngoài. Tôi trố mắt nhìn dĩa cơm giống 
như một đóa sen đang nở. Bích Thu giới thiệu 
món ăn: 

- Đây là cơm Sen Tịnh Tâm hay là cơm 
Sen Huế. Em lấy lá sen và hạt sen của 
sen hồ Tịnh Tâm nên em gọi là cơm 
Sen Hồ Tịnh Tâm. Cách nấu đơn giản. 
Hột sen tươi hấp chín hay luộc. Nấu 
cơm bằng nước luộc sen.  Cơm nấu 
khô rồi cho vô chảo dầu hành, tỏi,  
tiêu trộn đều và chiên. Các món phụ 
khác thì tùy theo sở thích của mỗi 
người. Thông thường là chả lụa, chả 
quế, lạp xưởng, chả trứng. Tất cả cá 
món phụ đều thái hạt lựu.  Cơm ngon 
còn nhờ cách trình bầy. Lật ngửa lá 
sen. Đơm cơm để vô giữa lá sen. Đặt 
hột sen chính giữa cơm. Sắp từng cụm 
chả quế, chả lụa, chả trứng, lạp xưởng 
xung quanh.  Gói lại là xong.   

 
Cơm nóng bốc mùi thơm lá sen, hạt sen và cách 
trình bầy đẹp mắt khiến bụng tôi cồn cào đói. 
Tôi ăn ba bát đầy vun. Bụng đã thấy hơi căng. 
Cơm ngon muốn ăn nữa nhưng cũng phải 
buông chén đũa, dù sao cũng phải ăn trông nồi 
ngồi trông hướng. Thằng Phùng ăn rất tự nhiên. 
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Phùng ăn đến chén thứ tư. Mạ Bích Thu cầm 
chén của tôi. Bà đơm cho tôi một chén đầy vun 
và nói : 

- Ăn tự nhiên, đừng làm khách. 
Như vậy bữa cơm hôm nay so với ngày thường, 
tôi ăn đến bốn chén rưỡi. 
 
Ăn xong cơm Sen Tịnh Tâm, Bích Thu đem lên 
một khay chè. Chè đựng trong những chén sứ 
mỏng. Bích Thu giới thiệu : 

- Chè Nhãn Hạt Sen Hồ Tịnh Tâm. Nhãn 
Lồng lấy hột, thay hột nhãn bằng hạt 
sen. Nấu với đường phèn trắng. 

Phùng nói : 
- Chè nấu bằng ba đặc sản xứ Huế : 

Nhãn Lồng, Hạt Sen và đường phèn 
trắng. Nhãn và hạt sen thì có sẵn trên 
đường Đinh Bộ Lĩnh. Mi ăn  rồi cho 
tao biết cảm tưởng.  

Tôi ăn xong chén chè, Bích Thu đưa cho tôi 
thêm một chén. Tôi không từ chối. Ăn hết chén 
chè thứ hai, tôi nói:  

- Chè ngon lạ lùng, ngọt dịu dàng, thơm 
và bùi. Ăn chè như nuốt từng cái ngọt, 
cái thanh, cái thơm tho, cái nhẹ nhàng 
của xứ Huế.  

 
Ăn chè xong, Bích Thu đem ra một chai bằng xứ 
nhỏ xinh đẹp.  Bích Thu nói : 
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- Bữa ni, ba em đi trực trong đồn Mang 
Cá, em trộm trà để pha cho anh uống.   

Bích Thu nói với Phùng : 
 -    Anh pha trà dùm em. Ấm nước sôi 
trong bếp.  
Phùng rót một tách trà và đưa cho tôi. Phùng 
nói : 

- Trà ni, chỉ có bốn người được uống. 
Trong nhà có hai loại trà. Khách 
thường thì ôn cụ đãi bằng trà khác, 
không phải trà ni. Trà ni, ôn cụ dùng 
để tiếp ông Ba Cu, ông quan Ngự  y 
Đạt. Ông Ba Cu ở cạnh nhà. Ông quan 
ngự y Đạt ở cuối đường Đoàn Thị 
Điểm sát với bờ tường hồ Tịnh Tâm. 
Tao thỉnh thoảng cũng được ôn cụ cho 
uống một tách mỗi khi ông độc ẩm. 
Thật ra hai loại trà là một. Ôn cụ mua 
loại trà mộc ngon tại Bảo Lộc. Chỉ khác 
nhau là một loại được ướp trong 
những búp hoa sen Tịnh Tâm và một 
loại không. Buổi chiều, ôn cụ đem trà 
mộc đặt vô những búp sen. Trà hấp 
thụ hương sen và sương khuya.  Sáng 
hôm sau, ôn cụ mở búp sen và lấy trà.  
Ôn cụ có bộ bình trà riêng để uống trà 
sen. Không ai dám đụng tới bộ bình 
trà của ôn cụ.  Mi mà được ngồi nghe 
ông Ba Cu nói chuyện về sen và trà 
sen thì mi nghiện trà ngay.   
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Trà được pha bởi bàn tay phàm phu của Phùng, 
người thưởng thức là tôi, cũng là kẻ phàm phu, 
vậy mà ngửi mùi trà sen thơm thơm, tôi thấy 
tâm hồn nhẹ nhàng. Tôi uống một ngụm nhỏ, 
bỏ tách xuống bàn, tôi lại bưng tách trà lên 
uống một ngụm nhỏ. Tôi lập đi lập lại động tác 
bưng tách lên uống, bỏ tách xuống bàn nhiều 
lần cho đến khi uống cạn tách trà. Sở dĩ tôi phải 
uống kiểu cầu kz vì tôi sợ Bích Thu và Phùng chê 
tôi không biết uống trà : Uống trà mà uống 
hùng hục như trâu uống nước. Thực sự tôi 
không biết uống trà thật. Ở nhà, tôi chỉ uống 
nước lạnh đun sôi. Tôi nói một câu nửa thành 
thật, nửa khách sáo và giả dối : 

- Trà ngon thật.   
Câu nói của tôi thành thật vì sau khi uống chén 
trà sen tôi có cảm giác trà ngon mà tôi không 
diễn tả được tại sao. Câu nói khách sáo giả dối 
vì tôi làm như tôi là người uống trà sành điệu.   

Tôi đi về nhà. Tôi không đi xe đạp. Tôi dẫn xe 
đạp đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Mùi hoa sen 
phảng phất thơm thơm, mùi thơm nhẹ nhàng 
thanh khiết. Đêm trăng sáng, nhìn xuống hào 
chạy dọc theo chân thành, tôi thấy những đốm 
trắng đó là những búp sen đang tỏa hương 
thơm cho con đường Đinh Bộ Lĩnh. Tách trà 
sen, chén chè nhãn hạt sen, chén cơm sen Tịnh 
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Tâm còn lắng đọng trong cổ họng tôi, nói cho 
đúng đọng trong tiềm thức tôi.   
 
Cuối năm đệ nhất, tôi trúng tuyển Tú Tài Toàn 
Phần. Phùng đậu hạng Bình. Ba mạ Phùng tổ 
chức một buổi tiệc tại nhà để ăn mừng Phùng 
thi đậu tú tài II. Tôi được Phùng mời đến dự. 
Khách mời hầu hết là bạn của Phùng và tôi. Khi 
tôi đến nhà Phùng, tôi thấy Bích Thu và hai cô 
gái đang phụ mẹ Phùng bầy thức ăn trên bàn. 
Trong bữa tiệc, Phùng đưa cho tôi bài thơ và 
bảo tôi ngâm cho mọi người nghe. Tôi nói : 

- Thơ của mi thì mi ngâm. 
- Mi ngâm dùm tao. Tao thích giọng 

ngâm của mi. 
- Bài ni cũ. Mọi người nghe tao ngâm 

bài ni nhiều lần rồi. 
- Tao bảo mi ngâm thì mi ngâm … Bích 

Thu thích bài ni. 
Tôi muốn mọi người vui nên tôi nói : 

- Tao đố tụi mi, Phùng yêu cô gái mô 
nhất.  Đứa mô đoán trúng tao thưởng 
năm mươi đồng.  

Mọi người nhao nhao : 
- Đưa năm chục cho tao. Bích Thu chứ 

ai nữa. 
- Trật lất  
- Rứa, mi nói Bích Thu là người đến …ờ 

..ờ 
Tôi nói : 
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- Đứa mô trong tụi mình cũng mê cô gái 
này. Thằng Phùng học giỏi, đẹp trai, 
con nhà giàu nên nó đá văng tụi mình. 
Tao vẫn còn căm hận nó. 

Tôi hỏi Bích Thu : 
-  Bích Thu có biết tên cô gái đó không ? 

Tôi thấy mặt Bích Thu tái và sượng trân, mắt 
rươm rướm, buồn và có chút căm hờn. Căn 
phòng bỗng im lặng. Tôi biết mình đùa quá 
trớn. Tôi vội vàng đưa bài thơ cho mọi người 
thấy và nói : 

-  Đây là bức thư của Hồ Phùng. Chừ, 
tao công bố tên của cô gái. 

Tôi ngâm bốn câu thơ trong bài thơ Chút Tình 
Riêng Gửi Huế của Hồ Phùng  

Huế ơi thương biết mấy cho vừa 
Làm sao quên được những chiều mưa 
Nhìn em túm lấy hai tà áo  
Đi cạnh bên em gọi chẳng thưa 

Mọi người thở phào. Có đứa nói : 
-  Mi làm tao đứng tim. 

Bỗng Bích Thu khóc oà. Hai cô bạn đưa Bích Thu 
vô phía trong. Mười phút sau, Bích Thu trở lại 
với nụ cười tươi. Tôi nói với Bích Thu : 

-  Chừ, anh ngâm cho Bích Thu nghe 
sáng tác mới nhất của Hồ Phùng, bài 
Chiều Mưa Trên Bến Đò Thừa Phủ …  

- Hứ, bài ni cũ rích. Anh Phùng đọc cho 
em nghe nhiều lần rồi ... Anh đừng 
ngâm bài ni.  Nghe ngượng bất chết. 
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- Mọi người đã nghe bài ni mô. Để anh 
ngâm bài ni cho mọi người thưởng 
thức tài làm thơ của Hồ Phùng. 

Ngâm xong bài thơ Chiều Mưa Trên Bến Đò 
Thừa Phủ, tôi nói : 

- Đọc bài Chút Tình Riêng Gửi Huế, 
tưởng rằng Hồ Phùng không yêu ai 
ngoài o Huế. Nay đọc bài thơ Chiều 
Mưa Trên Bến Đò Thừa Phủ mới thấy 
o Huế chỉ là người đến sau. 

Bích Thu nói : 
- Anh đừng đùa như rứa nữa. Em yếu 

tim. Có khi anh thành kẻ sát nhân. 
Phùng nói : 

- Càng yêu xứ Huế bao nhiêu thì càng 
yêu em bấy nhiêu. 

 
Sau khi chúng tôi tốt nghiệp tú tài toàn phần, 
Hồ Phùng vô Sài Gòn học trường Kỹ Sư Canh 
Nông, tôi lên Đà Lạt học trường Chánh Trị Kinh 
Doanh. Chúng tôi không gặp nhau.  
 
Tôi gặp lại Hồ Phùng tại Mỹ, chúng tôi mừng 
vui, nhưng tôi không ngạc nhiên Phùng và Bích 
Thu thành vợ chồng. Phùng và Bích Thu thành 
vợ chồng đối với tôi là điều tất nhiên. 
 
Phùng và tôi ở cùng tiểu bang Washington. 
Phùng ở Olympia, tôi ở Seattle. Hai nhà cách 
nhau chừng một tiếng rưỡi lái xe. Chúng tôi 
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thường xuyên gặp nhau. Vợ chồng tôi đến nhà 
Phùng nhiều lần. Nhà Phùng có vườn rộng 
trồng đủ các loại rau quả và hoa : xu xu, mướp 
đắng, mùng tơi, rau dền, rau muống, xu hào, 
hành lá, rau cải, rau xà lách, ớt, rau thơm, rau 
hung quế, rau dăm … vv… Đúng là nhà của cựu 
Kỹ Sư Canh Nông. Phùng thường tặng tôi rau 
quả, cây ớt và hoa. Đến nhà Phùng, Bích Thu 
thường nấu bún bò, bánh canh Nam Phổ, bánh 
bèo, bánh bột lọc, bánh nậm. Nhưng trong bữa 
cơm lúc nào cũng có món canh tập tàng.  Món 
canh tập tàng khác với món canh tập tàng Bích 
Thu nấu trước đây ở Huế. Canh tập tàng 
Olympia là món canh tập tàng thượng hảo hạng 
vì nó gồm nhiều thứ rau hái trong vườn nhà 
Phùng, có nấm tươi của vùng rừng núi 
Washington State, có tôm … 
 
Phùng qua đời. Chúng tôi tiễn đưa Phùng đến 
nơi an nghỉ. Bích Thu nói với tôi :” Anh Phùng 
qua đời, anh mất một người bạn “. 
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                                         Viện Đại Học Đà Lạt 
 

   Sinh Viên Xa Nhà 
   Khu Monmartre Đà Lạt 
 
Bài viết Sinh Viên Xa Nhà – Khu Monmartre Đà 
Lạt là tổng hợp của các đoạn trích từ các bài 
của các anh : Tạ Duy Phong, Nguyễn Tường 
Cẩm, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Ngọc Nguyên, 
Nguyễn Thanh Nhàn, Phan Thạnh …  
Xin chân thành cám ơn các anh có đoạn văn 
trích trong bài viết. 
                                         Quang Già Cơ 
 
Ngày còn học trung học, đọc tiểu thuyết Mây 
Ngàn của tác giả Tôi Chưa Hề Yêu Ai (Đái Đức 
Tuấn - TCHYA), tôi mơ ước được đặt chân đến 
khu nghệ sĩ, khu sinh viên của thành phố Paris. 
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Những sinh viên Việt Nam sống trong khu sinh 
viên nghèo của thành phố Paris. Cuộc sống sinh 
viên Việt trên đất khách nghèo túng vất vả, 
nhưng sao tôi vẫn mơ ước. Cho đến nay, tôi vẫn 
chưa thực hiện được ước mơ đó. 
 
Năm 1964, tôi ghi danh theo học khóa I trường 
Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt. 
Viện Đại Học Đà Lạt là Viện Đại Học của Thiên 
Chúa Giáo. Đa số sinh viên của Viện ( 90% ) là 
những sinh viên ở tỉnh thành khác đến theo học 
tại Viện. Tôi ở Lữ Quán Thanh Niên. Khu Lữ 
Quán Thanh Niên và Khu Võ Tánh chỉ cách viện 
khoảng nửa cây số, nên nam nữ sinh viên thuê 
phòng tại hai khu này rất đông. Khu này, có 
trường nữ trung học Bùi Thị Xuân, trường trung 
học Bồ Đề, chùa Linh Sơn. Khu này có Lữ Quán 
Thanh Niên của nhà nước dành cho những 
người có lợi tức trung bình và thấp đến ăn ở, có 
những quán ăn nhỏ nấu ăn cho sinh viên. Khu 
này có quán cà phê T2 của sinh viên. Khu này có 
trụ sở của Sinh Viên Công Tác Xã Hội và trụ sở 
Hội Thanh Niên Thiện Chí. Khu này có những 
nhóm văn nghệ, những nhóm báo chí, kịch sĩ, 
họa sĩ … vv… Những sinh viên ở những khu khác 
như Nam Đại Học Xá, Nữ Đại Học Xá, Khu B 
…vv… có máu văn nghệ, văn chương đều về 
sinh hoạt tại khu Lữ Quán Thanh Niên – Võ 
Tánh. Những văn nghệ sĩ có tiếng tăm của Miền 
Nam đến thăm Đà Lạt cũng đến ở, thăm và sinh 
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hoạt ở khu vực này. Anh Khoáng, sinh viên văn 
khoa, đặt tên cho khu này là Monmastre Đà Lạt. 
 
Tôi chắc chắn sinh viên ở khu Sinh Viên Võ Tánh 
- Lữ Quán Thanh Niên Đà Lạt có cuộc sống sung 
sướng, đầm ấm, thân mật hơn những khu của 
sinh viên Việt Nam du học ở Pháp được nhà văn 
TCHYA tả trong quyển Mây Ngàn. Khu 
Monmastre Đà Lạt có nhiều nhân tài, có nhiều 
mối tình tốt đẹp và hiếm có mối tình đau khổ. 
Có một điều tôi muốn nói là tình bạn, tình đồng 
môn tại Khu Monmastre Đà Lạt nói riêng và 
Viện Đại Học Đà Lạt nói chung, gắn bó tuyệt vời. 
Điển hình anh Nguyễn Tường Cẩm một trong 
những sinh viên ưu tú của khu Monmastre Đà 
Lạt. Anh đã đóng góp và cống hiến  tài năng và  
công sức của anh cho Viện Đại Học Đà Lạt. Anh 
có mối tình đẹp. Cuộc sống của anh đã nói lên 
tình bạn cao quí của sinh viên Viện Đại Học Đà 
Lạt. 
 

Thành Lập Hội Thanh Niên Thiện Chí 
 
Nguyễn Tường Cẩm nổi lên như một chuyên 
viên tổ chức hoạt động xã hội. Họ tên Nguyễn 
Tường khiến mọi người tưởng anh là cháu của 
nhà cách mạnh Nguyễn Tường Tam. Anh Cẩm 
bà con với giáo sư kinh tế Nguyễn Cao Hách, 
anh không thuộc giòng họ Nguyễn Tường Tam. 
Theo anh tuy không có họ hàng với nhà cách 
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mạng Nguyễn Tường Tam, nhưng tình thân 
giữa anh và gia đình Nguyễn Tường Tam còn 
hơn ruột thịt.  Anh là bạn thân với cô Thoa con 
gái Nhất Linh. Bà Nguyễn Thị Thế em gái của 
Nhất Linh rất quý mến anh. Bà Thế đã nhận anh 
làm con nuôi.  
 

 
Trụ Sở Thanh Niên Thiện Chí Sinh Viên Đà Lạt 
 
Hoàng Ngọc Nguyên viết : “Mọi người khóa 1 ai 
cũng biết Cẩm. Người không biết Cẩm trong 
khóa 1 của trường CTKD chắc có lẽ chỉ có những 
người ở Saigon ghi danh nhưng không đi học. 
Ngay cả Nguyễn Đức Quang (Du Ca), về sau này 
người ta mới biết, còn Cẩm là người được mọi 
người biết rất sớm.   
 
Tên tuổi của anh gắn liền với sự hình thành của 
Hội TNTC. Chính nhờ hoạt động công tác xã hội 
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của TNTC mà hàng trăm sinh viên nam nữ xa 
nhà vừa cảm thấy ít trống trãi vừa có ý niệm xã 
hội là gì khi có dịp đến gần với đời sống của 
ngưòi dân một vùng cao nguyên đất đỏ có cả 
người kinh người thượng chung sống đề huề. 
Và cũng nhờ hoạt động của hội mà người dân 
ngay cả ở những nơi xa xôi hẻo lánh cũng có thể 
thấy được những người trẻ có học thoát ra khỏi 
tháp ngà như thế nào. Những nơi như Suối 
Thông A, Suối Thông B, Tùng Nghĩa, Đơn 
Dương, Dam Pao, dốc Nhà Bò, dốc Nhà Xác, 
trưòng Xuân An… đã trở thành những “địa 
danh lịch sử” của hội Thanh Niên Thiện Chí Đà 
Lạt”. 
 
Anh Cẩm và chị Lan Anh lên Đà Lạt mang theo 
lời ủy thác của ban lãnh đạo Hội Thanh Niên 
Thiện Chí Sài Gòn gồm các anh Nguyễn Hy Văn, 
Trần Văn Ngô, Hà Tường Cát, Dương Mạnh 
Hùng :” Cẩm và Lan Anh lên Đà Lạt học, cố hoạt 
động, quy tụ anh em thành lập Hội Thanh Niên 
Thiện Chí Đà Lạt “. Cẩm đã thực hiện lời ủy thác 
rất thành công. Tháng đầu tiên anh tổ chức 
nhiều trại công tác xã hội, những buổi đi pinic, 
những buổi thảo luận.  Anh trở thành nhân vật 
nổi bật nhất của Viện. Hội Thanh Niên Thiện Chí 
qui tụ được nhiều sinh viên nam nữ tham gia. 
Đây là tổ chức làm công tác xã hội lớn nhất của 
Viện Đại Học. Hội Thanh Niên Thiện Chí có văn 
phòng tọa lạc trên đường Võ Tánh.   
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Thành Lập Quán T2 
 
Một sự kiện nổi bật của sinh viên Viện Đại Học 
Đà Lạt đó là sự ra đời của quán Cà Phê Văn 
Nghệ T2. Quán T2  là quán cà phê văn nghệ đầu 
tiên của sinh viên ở Việt Nam. Hai người thành 
lập quán T2 là Nguyễn Lập Chí và Nguyễn 
Tường Cẩm.  
 
Tuần đầu lên sân khấu quán T2 chỉ là những tay 
văn nghệ hát hay không bằng hay hát, đánh 
trống như gõ thùng, gảy đàn từng tưng. Sau đó, 
quán đông khách hơn, văn nghệ khá hơn. Ca sĩ 
thì có Kha Tư Giáo, Dương Ngô Đông, Trần 
Ngọc Phong, Lưu Văn Dân … Đàn, trống có Trần 
Văn Chung, Trần Văn Lưu. Đặc biệt có tay đàn 
cổ điển Cao Hoàng của Văn Khoa làm không khí 
quán T2 thêm đa dạng và trí thức. Chỉ một 
tháng sau, sân khấu T2 có diễn kịch.  Diễn viên 
Lưu Văn Dân, Nguyễn Lập Chí và diễn viên nữ 
Nguyễn Thị Thiên Nhiên diễn những vở hài kịch 
của Nguyễn Lập Chí. Ca sĩ, đàn sĩ, kịch sĩ là sinh 
viên Viện Đại Học Đà Lạt. Chỉ có hai ca sĩ thượng 
đẳng không phải là sinh viên đó là Lê Uyên và 
Phương. Vợ chồng ca sĩ này thường tới quán T2 
“ thực tập “ để sau đó về Sài Gòn và trở thành 
đôi song ca nổi tiếng. Những tháng sau quán T2 
tiếp đón các phái đoàn sinh viên  từ các nơi đến  
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thăm viếng Đại Học Đà Lạt, các văn nghệ sỹ, du 
khách. Các nghệ  sĩ lớn như Pham  Duy, Trịnh 
Công  Sơn, Miên Đức Thắng, Bùi  Thiện, Đoàn 
Chính … đã trình diễn trên sân khấu quán T2. 
Quán T2 đã mở đầu cho các quán văn nghệ của 
sinh viên ở Sài Gòn như quán Văn ở Văn Khoa 
nơi mà Khánh Ly hát. 
 

 
Cẩm kể về việc thành lập Quán T2  : “ Đến  số 
báo thứ tám của tờ báo Diễn Đàn Sinh Viên, 
anh Nguyễn Văn Bôn bị bạo bệnh (đau màng 
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óc) đột ngột từ trần. Tờ báo không có người 
phụ trách trình bầy. Tôi mời Nguyễn Lập Chí 
cộng tác. Được Chí nhận lời tiếp tay. Tôi mang 
stencil đến phòng của Chí  để nhờ thực hiện.  
Trong lúc bàn chuyện phiếm về các sinh hoạt 
của Viện Đại Học, tôi đề nghị với Chí “ Chúng ta 
nhẩy ra hoạt động văn nghệ bằng cách mở 
quán cà phê có sân khấu trình diễn văn nghệ.” 
Đúng {, nên Chí  hưởng ứng ngay. Rồi hai đứa 
bàn chuyện tài chánh. Khi đó, tôi có 5.000 đồng 
tiền để dành. Chí có cái nhẫn kim cương nếu 
đem bán hoặc đem cầm cũng có trên 10.000 
đồng. Dụng cụ âm nhạc, Chí có đầy đủ và sẽ về 
Saigon mang lên Dalat. Bà chủ nhà nơi tôi thuê 
mới xây xong căn nhà mới bên cạnh. Định ngăn 
nhiều phòng cho sinh viên thuê. Nên có thể thuê 
mở quán cà phê trước khi cho các  sinh viên 
thuê … Rồi bàn tên quán. Tôi đề nghị  tên  
QUÁN SINH  VIÊN cũng như  tờ báo Diễn Đàn 
Sinh Viên để mọi người nhất là chính quyền biết  
: đây là những sinh hoạt của sinh viên. Không 
phải lo xin giấy phép mở quán và đóng thuế..  
Chí  đồng ý và bổ túc thêm chữ  T2 cho có thêm 
nhiều { nghĩa cùng tên tờ báo “ Tí  Ti  “ do Chí 
thực hiện.  Chúng  tôi đi  tìm bà chủ nhà để hỏi 
thuê.  Bà chủ nhà rất vui tính và quý mến chúng 
tôi. Riêng cá nhân tôi, ông bà chủ nhà coi như 
con, giúp đỡ tôi thường xuyên mọi thứ. Nên khi 
hỏi thuê nhà để mở quán cà phê, bà ta chịu liền. 
Tự động giảm giá từ 4.000 đồng như dự trù 
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xuống còn 2.500 đồng / một tháng kể cả điện 
nước. Và còn nói : ” Nếu không lo đủ chi phí, sẽ 
giảm xuống 2.000 đồng”. Bàn xong kế hoạch, 
chúng tôi vào gập Cha Viện Trưởng xin ý kiến và 
nhờ Cha tiếp tay hỗ trợ. Chúng tôi cũng trình 
bầy cho Cha rõ mục đích mở quán không phải 
để kiếm ăn mà là tạo sinh hoạt văn nghệ cho 
sinh viên.  Nghe điều đó, Cha rất hài lòng và sẵn 
sàng  hỗ trợ : kể cả tiền thuê nhà nếu không đủ 
chi phí. Cha móc túi ủng hộ trước 3.000 đồng để 
“ Khai trương “, để mọi sinh viên  được giải khát 
miễn phí trong  ba ngày liên tiếp. Cha cũng cho 
mượn đàn trống và các dụng cụ âm nhạc (đàn 
điện…) để làm phương tiện hoạt động. Quán 
Sinh Viên T2 được thành lập trong một phút bốc 
đồng của hai thằng thích hoạt động với sự ham 
vui của bà chủ nhà. Thêm vào đó là tình yêu 
thương bao la của Cha Viện Trưởng đối với các 
sinh viên. 
 
Mở quán không mục đích kinh doanh kiếm lời. 
Mà chỉ để làm phương tiện hoạt động. Nên 
chúng tôi không lạm dụng xin tiền của Cha. 
Cũng không lợi dụng móc tiền của các bạn vì giá 
rất bình dân. Cũng không lợi dụng các buổi  
trình diễn của các văn nghệ  sỹ  như Trịnh Công 
Sơn, Phạm Duy …. để tăng giá đặc biệt. Quán 
tiếp đón tất cả mọi người đến tham dự dù có 
tiền giải khát hay không.  Đó là { nghĩa của chữ 
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T2 . Chính vì thế ,mọi người đều quý mến và ủng 
hộ Quán.  
 
Mặc dù liên hệ đến tiền bạc, nhưng chưa bao 
giờ có sự bất đồng ý kiến giữa Chí  và tôi. Chúng 
tôi tự lo đủ chi phí, không phải làm phiền đến 
Cha. Nếu dư giả thì tu bổ, sắm sửa thêm cho 
đầy đủ tiện nghi. Quán mỗi ngày một đông, 
không đủ cỗ ngồi cho khách. Bà chủ nhà sửa 
sang lại nơi tôi đang ở (tôi rời sang phòng khác) 
và mở thêm thông căn phòng phía sau cho 
chúng tôi dời quán sang rộng thêm được 30 chỗ 
ngồi thay vì địa điểm cũ chỉ chứa được 120 chỗ 
ngồi….Vậy mà bà chủ vẫn không tính thêm tiền 
mướn. Còn địa điểm cũ bên cạnh trở thành văn 
phòng HỘI THANH NIÊN THIỆN CHÍ DALAT cũng 
do tôi thành lập. Mỗi dịp Giáng Sinh, Cha Lập  
tặng 1.000 đồng để nhờ bà chủ nhà nấu cháo 
gà hay làm bánh mz thịt cho sinh viên ăn miễn 
phí vào đêm Giáng Sinh. Hoặc trong những dịp 
các phái đoàn đến thăm Viện Đại Học và đến 
Quán T2 sinh hoạt với sinh viên. Những khi ấy 
đều giải khát miễm  phí vì Cha đã yểm trợ 500 
hay 1.000 đồng tùy theo số người  đến tham 
dự. Như Vậy Quán T2  được mở ra không phải 
chỉ có Chí và Cẩm, mà còn phải kể thêm Cha Lập 
Viện Trưởng. 
 
Nỗi khó khăn của Quán T2 là tình hình biến 
động, nhất là từ tết Mậu Thân 1968. Thị Xã 
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Dalat giới nghiêm hàng đêm nên Quán phải 
đóng cửa. Chúng tôi cũng như các bạn mục đích 
lên Dalat học và thi đậu, chứ không không phải 
để mở quán cà phê để kiếm sống. Do đó , mùa 
thi phải đóng cửa chỉ mở hai đêm cuối tuần. 
Nếu đóng cửa hoài chắc không đủ tiền để trả 
thuê cửa tiệm. Chắc chắn chúng tôi phải chạy 
lên Viện Đại Học tìm Cha Lập để cầu cứu bởi lúc 
nào Ngài cũng sẵn  sàng giúp đỡ chúng tôi cũng 
như các sinh viên trong mọi trường hợp khó 
khăn. Tốt nghiệp xong, tôi cũng như đa số các 
bạn cùng khóa đủ tuổi phải lên đường nhập ngũ 
Khóa 9 – 68 ở Quang Trung và Thủ Đức . Vì quá 
hoạt động không đủ thì giờ học nên Chí thi rớt. 
Trốn ở lại Dalat để tránh né động viên. Không 
thể tự điều khiển Quán T2 cùng với sự chán nản 
thi rớt. Nên Chí tự động dẹp Quán và hoàn trả 
lại Viện Đại Học những gì Cha đã cho mượn. 
Tuy Quán T2 đã bị dẹp nhưng những kỷ niệm 
tuyệt đẹp của thời dĩ vãng vẫn còn sống mãi 
trong chúng ta .” 
 

Duyên Nợ 
 
Duyên nợ là lời nói của Cẩm về mối tình của 
anh với cô Ngô Thị Kim Liêng. Gia đình đặt tên 
là Liên, nhưng ông làm giấy khai sinh ở Mỹ Tho 
đánh vần sai thành Liêng. Là công dân Mỹ, chị 
vẫn lấy tên trong giấy khai sinh Việt Nam : Liêng 
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chỉ bỏ đi chữ Thị. Tôi hỏi Cẩm : “ Cẩm là dân 
Nam Định, chị Liên là người Mỹ Tho làm việc tại 
Tòa Hành Chánh Đà Lạt, do đâu mà hai người 
quen nhau”. Cẩm trả lời : “ Bạn thân của moi, 
chị Kim Thoa con ông Nhất Linh, giới thiệu”. 
 
Trong bài Thiện Chí Nguyễn Tường Cẩm, anh Tạ 
Duy Phong, Chánh Trị Kinh Doanh, khóa I viết :  
“ ……………………………………………………………………… 
Trang sử mới này được viết phần mở đầu bằng  
một cuộc du ngoạn chèo thuyền không có kế 
hoạch từ trước. Nghĩa là bất thình lình gặp 
nhau, rủ nhau, rồi cùng đi. Đó là một sáng Chủ 
Nhật của năm Khái Luận. Khi tôi vừa leo lên 
chiếc xe Jeep mượn của tòa Tỉnh từ mấy hôm 
trước, thì gặp Trần Thiện Tường. Bèn rủ hắn ra 
phố uống cà phê.  
 
Cà phê xong. Tường đề nghị quay về Đại Học Xá 
kiếm mấy Trự nào còn Xu rủ đi chơi cho hết 
ngày chủ nhật. Vào tới nơi thấy vắng heo. 
Nhưng lúc ra, hắn cũng ngoắc được hai cô và 
một cậu bên Sư Phạm Công Giáo mà hắn quen. 
Lúc vừa qua khỏi trường Bùi Thị Xuân thì gặp 
Nguyễn Tường Cẩm và chị Kim Thoa, ái nữ của 
nhà văn Nhất Linh. Thế là cả bọn bẩy người 
cùng phóng ra khu Hòa Bình, trước khi đón 
thêm một người Bạn Gái của chị Thoa. Trên xe, 
Cẩm đề nghị đi suối Đam Mê chèo thuyền chơi. 
Và hắn lại có dịp trổ tài Thiện Chí bằng cách 
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quyên góp tiền bạc mua bánh mì Pinic, trái cây, 
nước ngọt ( nhưng hắn quên không thâu tiền 
của tôi ). Lúc ra tới phố, lại gặp thêm Trần Ngọc 
Phong và bốn người nữa. Được cái chiếc xe này 
thuộc loại long body, nên tổng cộng 13 người 
vẫn … ấm áp. 
 
Cuộc đi chơi hôm đó thật là thoải mái vui vẻ. Và 
tôi lại có dịp thán phục cái tài “ chèo thuyền “ 
rất nhà nghề của Cẩm Thiện Chí. Hèn chi báo 
Thế Giới Tự Do đăng khen ngợi tài ba của hắn ! 
Không biết hắn học được từ lúc nào mà … chèo 
giỏi quá ! Các Mợ ngồi trên đó đều phục lăn. Và 
tất nhiên có cả người bạn gái của chị Thoa. Tôi 
thấy hai người dọi đèn vào nhau lia lịa. Bèn nhủ 
thầm :” Phen này chắc là mày … hết đường 
sống như tụi tao rồi Nguyễn Tường Cẩm ơi ! “. 
 
Tới lượt về thì một chuyện không may xẩy ra. 
Trời hơi âm u và hình như có tí mưa phùn rải 
rác. Tôi đã lái qua khỏi đoạn đường có thác 
Prenn ngoằn nghòe rồi. Nên cứ yên trí là về tới 
nơi bình an vô sự. Nào ngờ ! Vừa qua khỏi bót 
Cảnh Sát độ vài trăm thước trước khi vào thành 
phố, thì gặp một khúc đường chỉ hơi cong cong 
một chút thôi. Vậy mà bánh xe bị trơn tuột 
không tài nào điều khiển được nữa. Phản ứng 
tự nhiên của tôi lúc đó là đạp thắng. Nhưng 
càng đạp, bánh xe càng chạy vòng tròn. Cuối 
cùng, chiếc xe bị quay đúng một vòng cộng 
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thêm 180 độ, nghĩa là mũi xe lúc đó hướng 
thẳng về Sài Gòn rồi mới chịu ngừng. Và vì do 
sức ly tâm quá mạnh, tất cả 12 người đều bị … 
bay ra khỏi xe. Chỉ còn lại một mình tôi đang 
nắm chặt volant mà thôi. Cũng may là lúc đó 
chưa có một xe nào chạy qua lại. 
Người bị nặng nhất là một em tên Vịnh bên sư 
phạm. Hai xương xườn và xương quai xanh bị 
gẫy. Anh em lúc đó vội vàng chặn xe lam đưa 
nàng vào bệnh viện ngay. Kế đó là chị Thoa. Chị 
bị văng vào gốc thông bên đường và đầu bị u 
lên một cục bằng quả mận Đà Lạt. Còn người 
bạn gái của chị Thoa thì cũng bị … sơ sơ chút 
xíu. 
 
Mấy tuần lễ sau, tôi có dịp lại thăm chị Thoa. Và 
tình cờ tôi “ đọc lén “ được một đoạn trong 
cuốn “ Nhật Ký Đời Tôi : Ngô Thị Kim Liên “. 
Nguyên văn như sau : “ … Nhưng vì sẵn có 
thằng Chèo thuyền khá tài ba nó đang hốt 
hoảng, nó đang hùng hục xung phong tình 
nguyện lo lắng cho mình. Vả lại, nghĩ cho cùng 
mình thấy hắn cũng ngồ ngộ dễ thương !. Thấy 
hắn cũng tội nghiệp !. Cả ngày đôi con mắt hắn 
cứ vừa chớp vừa chèo, rồi lại vừa chèo vừa 
chớp về phía mình lia chia. Mà hình như chính 
mình cũng có chớp qua chớp lại với hắn … khá 
nhiều lần. Nhưng mình cam đoan với lòng mình 
là chỉ chớp vừa đủ tầm cho một mình hắn thấy. 
Chứ tuyệt nhiên mình không có chớp quá xa ra 
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ngoài tiêu cự của ánh mắt hắn. Ngộ nhỡ hắn 
nom được, hắn sẽ hiểu nhầm lòng mình chưa có 
tí gì gọi là … xao xuyến với hắn !!!  
Vậy thì nhân cơ hội này, mình … ngu gì mà 
không giả bộ đóng vai Công Chúa ! Xem cái 
thằng Thuyền Chài có duyên đó nó có chịu … 
Chẩy Ruột vì mình không ? Mình ngu gì mà 
không mở mắt hơi ti hí. Làm bộ rên la vừa đủ 
cho hắn nghe. Để thử xem hắn “Thương” mình 
đến cái … “Khúc” nào ? Để thử xem trái tim hắn 
có thực lòng cam kết sẽ Chung Thân đi ở đợ cho 
mình đến trọn đời hay không ? Đặng tối nay 
mình còn kịp chuẩn bị bắc một nhịp cầu cho hắn 
bước qua. Trước là có lý do chính đáng. Tối nay, 
hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau đi thăm cái quả 
Mận của chị Thoa. Sau là lượt về chung với hắn 
ban đêm, mình sẽ cảm thấy được tự nhiên và … 
đỡ mắc cỡ hơn. Mỗi khi hắn tỏ ý muốn … Hun 
mình để đánh dấu cái Tình Yêu của hắn trao cho 
mình ngày đầu. 
……………………………………………………………………….”         
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Đám Cưới Của Cẩm – Liên 
 
Không tiền, chưa nghề, đôi mắt còn ngơ ngác 
như mắt nai, tâm hồn còn gắn bó với đám bạn 
chỉ biết các trại công tác xã hội vậy mà Cẩm  
dám lấy vợ. Đúng là điếc không sợ súng. 
Thường thì một nam sinh viên tốt nghiệp đại 
học và có công ăn việc làm mới nghĩ tới việc lập 
gia đình. Cẩm mới học năm thứ ba Chánh Trị 
Kinh Doanh. Lúc đó, các bạn học ai cũng biết cả 
hai gia đình chống đối việc hôn nhân của hai 
anh chị, nhưng  không ai nghĩ tại sao Cẩm lại lấy 
vợ sớm và vội vàng như vậy. Sau này tôi mới 
biết lý do Cẩm và chị Liên làm đám cưới : Lý do 
chị Liên có bầu. Đám cưới Cẩm Liên vào ngày 
mồng 6 tháng 4 năm 1967, con trai đầu lòng 
của anh chị Nguyễn Tường Linh sinh cùng năm 
1967.  Cẩm nói với tôi : “ Hai gia đình chống đối 
kịch liệt. Nhưng khi tụi moi sinh con trai thì hai 
gia đình dành nhau nuôi “. 
 
Cẩm viết về đám cưới của Cẩm – Liên “Đầu năm 
1967, tôi trở về sống với gia đình trong dịp tết 
nguyên đán. Cha mẹ tôi biết nàng là người miền 
Nam ( bởi  thím dâu miềm Nam gây xấu trong 
dòng họ bỏ chú và các con ngoại  tình ) nên 
không đồng ý, bắt tôi phải bỏ nàng để cưới vợ 
khác do cha mẹ chọn lựa. Tôi quyết liệt phản 
đối vì sự kz thị Nam Bắc. Tôi là người có tinh 
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thần hoạt động xã hội, cần phải công bằng 
không phân biệt giầu hay nghèo hoặc kz thị địa 
phương hay tôn giáo  … Trước sự quyết  liệt của 
tôi, gia đình  lấy tuổi của tôi và nàng đi xem bói. 
Thầy bói  bảo hai tuổi này không tốt. Sống với  
nhau buổi đầu nghèo nàn và sẽ phải xa nhau 
một thời gian khá lâu. Con cái có một đứa  
không mù cũng tàn tật. Là dân  đi học và hoạt 
động đâu có thể tin thầy bói nhảm nhí được ! 
Gia đình càng nhất quyết phản đối buộc tôi phải 
chấm dứt mối tình này. Tôi chán nản trở về 
Dalat sớm hơn dự trù để cho người yêu biết 
những khó khăn. Chúng tôi tự đồng ý kết hôn. 
Tôi gặp các bạn thân từng hoạt  động chung 
như Nguyễn Lập Chí, Mai  Kim  Đỉnh, Nguyễn 
Văn Sơn … để tổ chức đám cưới đơn giản không 
tốn kém. Các bạn đồng { giúp đỡ. Tôi vào Viện 
gặp Cha Lập trình bầy nỗi khó khăn trong việc 
hôn nhân. Cha  Lập là người khoan dung, độ 
lượng nên hết lòng giúp đỡ tôi. Cho phép tổ 
chức tổ chức đám cưới trong Viện Đại Học tại 
Giảng Đường Spellman không bắt buộc phải 
theo nghi lễ Công Giáo. Cha hỏi tôi có cần tiền 
để lo đám cưới không ?  Tôi trả lời có ít ngàn 
tạm đủ vì không sắm sửa gì ngoài bánh trái tiệc 
trà. Nếu có thể  xin Cha cho con mượn chừng  
3.000  đồng  để  phòng hờ. Con sẽ hoàn trả Cha 
ngay sau đám cưới vì các bạn mừng giúp đỡ 
con. Cha móc túi đếm  3.000  đồng đưa cho tôi 
không cần giấy tờ. Tôi về  báo tin cho các bạn 
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biết. Ai cũng hớn hở vui mừng tiến hành đám 
cưới cho tôi. Tôi trao 3.000 đồng cho các bạn 
mà Cha Viện Trưởng vừa cho mượn  để trang trí 
và lập ban thờ Phật Giáo trong giảng đường dự 
trù tiệc cưới. Tôi lo đi in thiệp và đặt bánh cưới 
để chuẩn bị chỉ có một tuần. Sau  khi bàn luận  
tất cả đồng ý theo nghi lễ cổ truyền. Tin tức 
đám cưới của tôi được loan ra, mọi người đều 
nhiệt liệt hưởng ứng , tự kiếm bộ vía quốc phục, 
khăn đóng áo dài bằng mọi cách. Riêng chúng 
tôi vào trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân  
mượn bộ đồ cô dâu chú rể  mà trường dùng để 
đóng kịch. Bạn gái của Nguyễn Lập Chí dẫn tôi 
vào trường Võ Bị Dalat mượn “ Cập Lọng “  
thường dùng trong các dịp lễ Hai Bà Trưng, Vua  
Quang  Trung … 
 
Đám cưới  của chúng tôi đã được tất cả các bạn 
sốt sắng tiếp tay; kể cả bà chủ nhà cũng đi   
lùng kiếm các bộ đồ quốc phục dùm cho đội ngũ 
phù dâu phù rể.  Chị Nguyễn Ngọc Thương cũng 
vận động gần hai chục chị từ nữ Đại Học Xá   
đến Quán T2 để tiếp tay làm bánh cho tiệc cưới.  
Nhóm “ Tam Quái “  mượn được chiếc trống lớn 
của Ấp  Đa Thiện. Một số khác tìm pháo đốt và 
trái khói mầu của Không Quân …Tất cả  đều bận 
rộn để chuẩn bị tham gia ngày cưới. Vô tình tạo 
cho chúng tôi một dám cưới đông đảo, linh 
đình, trang trọng như một đám rước có lọng 
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che cho cô dâu chú rể  rất đặc biệt, mà từ trước 
tới nay chưa bao giờ thấy ở Dalat .” 
                                               
Lisa Nguyễn Văn Sơn  kể lại hôn lễ Cẩm – Liên : 
“ … Tôi quen Nguyễn Tường Cẩm ngay những 
ngày đầu khai giảng Khóa I của Trường Quản 
Trị Kinh Doanh và Quản Lý Xí Nghiệp, tiền thân 
của Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học 
Đà Lạt. Lý do thật đơn giản là tôi mướn căn gác 
gỗ của ngôi nhà 75B Võ Tánh, còn Cẩm thuê căn 
phòng góc dưới đất, ngay chân cầu thang gỗ 
bên ngoài của căn gác. Lên xuống gặp nhau thì 
quen liền. 
Ngôi nhà 75B toàn thân bằng gỗ xẻ, hình chữ A, 
có đầu hồi nhìn ra đường, đối diện với Trường 
Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, sáng chiều  đứng ở 
cửa gác, tựa lan can cầu thang ngắm các cô Bùi 
Thị Xuân, xúc cảm còn hơn xem phim 
cinemascope eastmancolor, nên căn gác của tôi 
và Ngụy Văn Cứng, một công tử xứ Pleiku, ở 
chung đã trở thành nơi có nhiều thi nhân mặc 
khách đến vãng cảnh và sáng tác. Ngôi nhà cũ 
kỹ với mái ngói đã hầu như đen, vách bốn bề 
sơn xanh đã bong tróc. Phần trệt có 5 phòng, 2 
phòng ở phía phải từ đường nhìn vào, ngoài là 
phòng của Cẩm, trong là phòng của Nguyễn 
Vân Cương, phòng ở phía trái, ngoài là phòng 
của Nguyễn Khải, trong là của Trương Duy Hào, 
sau này còn có thêm Hồ Phán, Trần Đại. Phòng 
ở giữa lớn nhất là nơi ở của chủ nhà và cô con 
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gái, sau này cho Cẩm và Nguyễn Lập Chí thuê 
làm quán T2, trở thành một “Câu Lạc Bộ” sinh 
viên Đà Lạt.   
Sau tết 1965, tôi dọn về ở 42 Võ Tánh nhường 
căn gác lại cho Nguyễn Lập Chí “ lót ổ “ cho tờ 
Tí Ti. Tôi vẫn thường lui tới 75B để chơi với Chí 
và Cẩm và cùng Chí lo tờ Tí Ti. Có lẽ trong đám 
thân thiết này, tôi là tên nông dân Nam bộ rặt 
ròng. Và vì thế, là người bạn được Cẩm chiếu cố 
mời tư vấn tổ chức đám cưới Cẩm – Liên.   Chí 
và tôi góp { là đám cưới phải được cử hành 
theo tập tục cổ truyền và Nam Bắc đề huề :  
Nam của chị Liên và Bắc của Cẩm, không để 
thiếu sót bất cứ nghi lễ gì, nhưng trong tinh 
thần tiết kiệm. Đám cưới phải có sự hiện diện 
của Cai Tổng, Xã trưởng, chủ hôn, bà con hai 
họ, lối xóm chòm riềng đi rước dâu, có cờ lọng, 
trống chầu, mâm quả, khay trầu rượu, có nông 
dân và trẻ con bu ven đường vỗ tay, reo mừng.  
Gần như cả tháng 3, bạn bè cùng chung tay 
chuẩn bị cho đám cưới, nhất là anh em ở nhà 
75B. Thế là đám cưới diễn ra vào ngày mồng 6 
tháng 4 năm 1967.  
Hôm đó, trời mưa tầm tã từ trưa đến xế. Theo 
điềm Trời, có mưa thì có nước, có nước thì có 
“tiền”, mà tiền này thì là tiền duyên kiếp trước 
và sung túc hạnh phúc kiếp này, Sơn Râu “đoán 
quẻ” như vậy.  Khoảng 3 giờ chiều thì ngớt 
mưa, anh em bắt đầu tụ tập trước cửa trường 
Bùi Thị Xuân.  Đi đầu là Cai Tổng Mai Kim Đỉnh 
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áo dài trắng, nón cối trắng, giày hàm ếch. Sau 
lưng là 4 chàng đồng phục áo dài thắt đai lưng, 
quần lững đội mâm quả do Trương Duy Hào 
dẫn đầu. Tiếp theo là chiếc trống chầu do Tam 
Quái phụ trách, Hùng và Độ quẩy đòn khiêng, 
Nhan Kim Hòa cầm dùi trống. Kế đó là cô dâu 
chú rể khăn đóng áo dài gấm, khép nép dưới 2 
cây lọng do Dương Tấn Hải và Trịnh Hoàng 
Giang, khăn đóng áo the quần lĩnh, đảm trách.  
Chú rể mặc áo thụng xanh, khăn đóng, phù rể 
áo dài khăn đóng. Cô dâu mặc áo thụng và mấn 
vàng cùng các cô phù dâu mặc theo lối thôn nữ 
miền Bắc. Theo sau là Xã trưởng Nguyễn Văn 
Thuận, áo bành tô trắng, miệng ngậm ống vố. 
Hàng trăm anh chị em, trăm hồng ngàn tía đủ 
kiểu quần là áo lụa, từ chiếc áo dài tứ thân đến 
chiếc áo bà ba của các chị, từ bộ quần áo 
thường nhật của sinh viên đến bộ đồ đen nông 
dân đầu quấn khăn rằn là những người tham 
dự đám cưới. Hai bên đường dân chúng và trẻ 
em đổ ra xem, chỉ trỏ, cười nói. Tưng bừng như 
lễ hội. 
Tôi và cậu của cô dâu đi theo sau đoàn đám 
cưới. Cậu của cô dâu là thân nhân duy nhất lên 
Đà Lạt từ Mỹ Tho âm thầm dự đám cưới. Gần 
đến cổng Viện thì trời vừa sụp tối. Một hàng 
pháo hoa nổ liên hồi với dòng chữ CHÚC MỪNG 
LỄ THÀNH HÔN CẨM – LIÊN, quà tặng của 3 anh 
Lương, Khang và Long từ phi trường Liên 
Khương gửi lên. Cha Viện Trưởng, vợ chồng 
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thày Ngô Đình Long đón đám cưới về Giảng 
đường Spellman.  
Sơn Râu làm xướng ngôn viên diễn giải Lễ Tơ 
Hồng, được cử hành trước bàn thờ tổ tiên. Đại 
diện đôi bên trai gái, không phải thân quyến 
của hai đàng, mà chỉ là một số sinh viên có tuổi 
đứng ra đại diện hộ. Sau đó là những lời chúc 
tụng và quà bao thư đỏ của cha Viện Trưởng, 
các giáo sư và các bạn.   
Cuộc lễ trở nên linh hoạt và khiến người ta có 
cảm tưởng thời gian lùi lại 20 năm về trước, khi 
phái đoàn  gồm ông Chánh Tổng, chống ba 
tong, ngậm ống vố, mặc complet xạc kin trắng, 
và các thuộc hạ mặc ống cao ống thấp đội quả 
đến biếu và chúc tụng bằng ngôn ngữ của thời 
1945 ở Lục Tỉnh. 
Chủ hôn Sơn Râu đọc bài diễn văn Dạy Con Gái 
trước khi về nhà chồng, Mai Kim Đỉnh đọc bài 
Khuyên Rể rút từ luân lý Khổng Mạnh được sửa 
đổi đôi chút  
Sau đó là tiệc vui. Trong buổi tiệc có nhạc Rock, 
Bebop và có khiêu vũ …  “ 
 
Đọc bài viết của Nguyễn Văn Sơn, anh Trần Văn 
Chang email : “ Trong đám cưới đó, tôi đóng vai 
bố, Chị Bùi Thị Trường đóng vai mẹ. Hồi trẻ, gầy 
nhom nên tôi phải độn một cái gối vào bụng. 
Đúng là tuổi trẻ coi Trời bằng vung “ 
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Và Email của chị Bùi Thị Trường : “….. Có lẽ tuổi 
trẻ đẹp vì " coi trời bằng vung ". Trong đám 
cưới đó anh Chang Trần đóng vai bố vợ còn tôi 
là mẹ chồng, cũng đầy đủ nghi lễ rước dâu .. . 
Một đám cưới có một không hai . Đúng không 
anh xui ? Rất vui được tin anh xui “. 
 

       
 

Bùi Thị Trường, Ngô Kim Liên,                            
Nguyễn Tường Cẩm, Trần Văn Chang 
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Một Vài Hình Ảnh Đám Cưới 
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Sau Khi Tốt Nghiệp 
 

         
 
Nguyễn Tường Cẩm viết trong bài Sơ Lược Cuộc 
Đời Tôi : “Sau khi tốt nghiệp K1/CTKD, tôi bị 
động viên khóa 9/68 tại Trung Tâm Huấn Luyện 
Quang Trung và  khóa  3 / 70 tại  Quân  Trường 
Võ Bị Thủ  Đức. Tốt nghiệp võ bị Thủ Đức, tôi  
đươc cử về Hải Quân. Khi đến  BTL/ HQ  nghe  
thuyết trình về CTCT, tôi dơ tay xin được phục 
vụ tại Khối CTCT. Đại Úy đại diện hạch hỏi tôi: 
- Chuẩn Úy có khả năng gì mà dám đòi hỏi 
về làm việc tại Khối CTCT. 
- Thưa Đại Úy Tôi có rất nhiều khả năng để 
được phục vụ tại BTL/HQ/CTCT :  

a.  Tôi tốt nghiệp K1/CTKD, hiện đang học 
K1  Cao Học CTKD.   

b.  Tại quân trường  Quang Trung  tôi đắc 
cử tiểu đoàn trưởng khóa sinh – Tại  quân 
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trường Thủ Đức tôi được đề cử đại diện đại đôi 
sau đó  lại được đề cử đại diện tiểu đoàn. Mãn 
khóa tốt  nghiệp hạng 22 trên 1000 và đậu đầu 
trong 60 người tốt nghiệp đại học được bổ về 
phục vụ  HQ 
  c.  Tại viện ĐH DALAT năm 1964 tôi được 
chọn với chức vụ  Ủy Viện công tác xã hội của   
Tổng Hội Sinh Viên Viện ĐH DALAT. Năm 1965  
đắc cử Tổng Ủy Viên công tác hè 1965  tại Dalat 
& Lâm  Đồng. Năm 1966 đắc cử chủ tịch Hội 
Thanh  Niên Thiện Chí  ĐALAT. Năm 1967 Chủ 
nhiệm tờ báo Diễn Đàn Sinh Viên và  cùng một 
người  bạn thành lập  Quán Cà Phê Sinh Viên T2   
tại Dalat … 
Ngày mai tôi sẽ mang tất cả chứng chỉ hoặc tài 
liệu hoat động đời tôi đến Đại Úy. 
  
Kết quả tôi được chọn về làm việc tại BTL/ 
HQ/K.CTCT Phòng Chính Huấn cùng với  bạn  
Trần Trọng Thức tốt nghiêp ban báo chí / K1 
CTKD đảm trách báo chí BTL/HQ /Phòng Tâm    
Lý  Chiến. 
 
Tại Phòng Chính Huấn tôi được đặc trách các 
chức vụ  : 
    - Phó trưởng ban học tập điều khiển học tâp  
CTCT hàng tuần tại BTL/HQ.  
    -  Quản  lý  Thư  Viện BTL/HQ 
    -  Đặc trách phân phối ngân khỏan CTCT cho 
các đơn vị  HQ 
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     - Hàng tháng phải vài lần tham gia thanh tra 
các đơn vị HQ trên toàn quốc… 
Được  đảm trách chức vụ Quản L{ Thư viên  tôi 
phái  bỏ  học CH K1 /CTKD  để ghi tên và đi học 
năm thứ ba Thư Viện Học tại  Đại Học Vạn Hạnh 
Sài Gòn. 
                                    
 Năm 1974, Tổng  Giám Đốc Thư Viện Saigon tổ 
chức  đại hội họp mặt các giám đốc và quản lý 
thư viện trên toàn quốc trong 2 tuần. Mục đích 
để  các  thư  viện toàn quốc tiến triển. Trước khi 
được cử tham gia là đại diện Thư Viện  BTL/HQ  
phải trình diện Tư Lệnh HQ (Đô Đốc Trần Văn 
Chơn ) cùng với Tham Mưu Phó Chiến Tranh 
Chính Trị. Tôi trình bầy cho Ngài biết tôi đã tốt 
nghiệp K1 / CTKD DALAT và đang học ngành  
Thư Viện năm thứ 3 tại Đại Học Vạn Hạnh 
SAIGON. Ngài chấp thuận cho tôi được phép 
tham dự đại hội. Trong những ngày tham dự 
đại hội tôi là người phát biểu rất mạnh mẽ về 
hoạt đông và phát triển thư viện. Kết quả tôi 
được giấy ban khen  1  trong 5 người phát biểu 
xuất sắc và được Trưởng Ban Tổ Chức (Tổng 
Giám Đốc Thư Viện Saigon) gửi về BTL/HQ. 
 
Ngày cuối sau hai tuần họp mặt, mọi người im 
lặng buồn bã chuẩn bị chia tay. Tôi đề nghị 
chúng ta nên có bữa tiệc họp mặt trước khi chia 
tay với sự hiện diện Bộ Trưởng Giáo Dục cũng 
từng tham gia phát biểu trong Đại Hội Thư 
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Viện. Mọi người đều hân hoan nhận tiếp tay tổ 
chức dạ tiệc trước khi chia tay. Tôi đảm trách tổ 
chức và điều khiển trương trình văn nghệ với sự 
tiếp tay tham gia của  một số văn nghệ sỹ thuộc 
Tâm Lý Chiến / Bộ Tư Lênh Hải Quân và Nhạc Sỹ 
Trầm Tử Thiên. 
 
Tại bộ TL/ HQ tôi phải đảm trách vài công tác 
đặc biệt: 
- Khi HQ  tổ chức trại  săn bắn dưới biển. 
Tôi là sỹ quan tham gia với tư cách quan sát 
viên. Nhưng tôi đã tự tình nguyện điều khiển 
sinh hoạt hàng ngày trên chiến hạm và tổ chức  
các đêm lửa trại trên đảo cho nhiều trăm người 
tham gia. 
-  Sau Hiệp Định Paris 1973  tôi phải thuyết 
trinh đề tài  hiệp định Paris  tại Bộ Tư Lệnh HQ / 
Vùng 1 ở Đà Nẵng có khoảng 2500 người tham 
dự gồm Tư Lệnh, các Sĩ Quan và Hạ Sĩ Quan … 
- Tôi phải hướng dẫn các Quân Nhân HQ  
xuất sắc đến các nơi mời dự tiệc và tặng quà. 
Kể cả đi thăm viếng thành phố Dalat. Vì mùa hè 
1973 các sinh viên nghỉ hè nên không tổ chức 
đón tiếp trừ trường Võ Bị  Đalat, Trường CTCT 
và Thị Xã Dalat có tổ chức tiệc đón tiếp chúng 
tôi và các quân nhân xuất sắc. 
- Sau ngày chiến trận Hoàng Sa với Trung 
Cộng, tôi đại diện Bô Tư Lệnh HQ đón tiếp và 
thông tin cho thân nhân các chiến sỹ HQ tham 
gia trận chiến.. 
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- Suốt mấy tháng trước ngày mất nước, 
hàng ngày phải vào trại tỵ nạn HQ Nhà Bè  đón  
tiếp các HQ cùng  thân nhân  từ miền Trung vào 
Nam tỵ nạn … 
 
Ngày di tản 29 - 4 – 1975, tôi tự đứng ra tổ 
chức cứu trợ cho đồng bào trên HQ 5 và tàu 
Kim Bo  từ Phillipine đến Guam. Tại Guam, tôi 
phát  động phong trào vệ sinh cho  đồng  bào di 
tản và đứng ra tổ chức họp mặt khoảng trên 1 
ngàn các quân nhân HQ … 
 
Tại Mỹ, tôi làm trại trưởng (hầu hết các trại 
trưởng được bầu là cấp đại tá hoặc trung tá, 
riêng một mình tôi chỉ là trung úy). Tôi phát 
biểu rất mạnh mẽ mỗi khi họp mặt hàng tuần. 
Tại trại tỵ nạn tiểu bang PA, tôi làm trưởng ban 
phân phối tiếp liệu, vật dụng  khu 3 cho  đồng 
bào  trong  trại tỵ nạn  suốt  6 tháng. Ngày nào 
cũng làm việc từ sáng đến đêm để giúp đồng 
bào tỵ nạn.” 
 

Sau 30 tháng tư năm 1975 
 
Năm 1975, mất nước, thất lạc vợ con, Cẩm lênh 
đênh trên tàu HQ5 qua đảo Guam. Sống cô đơn 
tại Odenton, Maryland. Trong 6 năm sáu tháng, 
Cẩm đã làm hai jobs “full time” để lo giúp đỡ và 
bảo lãnh gia đình (vợ con và cha mẹ). Bẩy năm 
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sau gia đình anh được đoàn tụ. Hai vợ chồng 
cùng làm tại hãng International Paper với lợi 
tức $70.000/năm 
 
Anh Cẩm và chị Liên có 3 con trai : Nguyễn 
Tường Linh 1967 dược sỹ,   Nguyễn Tường Thái 
1969 kỹ sư điện,  Nguyễn Tường Hải 1970  cử 
nhân luật & MBA                
Và : 
7 cháu nội  6 trai : Tường Khôi- Tường Khanh- 
Tường Khang- Tường Khải - Tường Khoa– 
Tường  Kha. 1 gái  :  Phương Uyên .                                                              
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Kỷ Yếu 30 Năm Khóa I 
  

                      
 
Hoàng Ngọc Nguyên viết : “Sau khi ra trường 
năm 1968, mỗi người một ngã. Biến cố mất 
nước 1975 càng làm cho hàng ngũ chúng ta tan 
tác. Người qua Mỹ trước, người qua Mỹ sau. 
Người ở lại. Nước Mỹ bao la, rộng lớn. Giấc mơ 
thì đẹp nhưng đời sống thì khó khăn khi xã hội 
tiêu thụ dần phai nhạt. Tồn tại đã khó, không 
nói gì đến can dự hay hội nhập. Hàng ngũ cựu 
sinh viên Dalat tưởng như đã mất nhau. Thế 
nhưng một lần nữa Cẩm lại làm chuyện đội đá 
vá trời. Anh tìm cách liên lạc với từng người, xin 
hình, xin “tiểu sử”, xin bài, để làm nên một cuốn 
kỷ yếu in, do anh tự bỏ tiền ra ấn hành, “xuất 
bản”, có cả hơn 500 trang, hầu như không thiếu 
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một ai với đầy đủ chi tiết của từng người. 
Chuyện này vào khoảng năm 2001-2002 thì 
phải. Tập kỷ yếu đã xong. Anh trở thành “người 
hùng” chơn chất với hàng trăm cựu sinh viên 
khóa 1. Tay không, không có mấy kiến thức về 
computer science, mà làm được một tập kỷ yếu 
như thế. Ai cũng thừa hiểu những giới hạn 
đương nhiên nơi anh. Nhưng anh chỉ thấy chị 
Liên là điều kiện ắt có và đủ. Và vì vậy anh chưa 
ngừng nghỉ vì còn có chị một bên ... Cho đến vài 
năm trước đây, anh vẫn còn sưu tập trong cuộc 
“tìm kiếm một thời đã mất” này. Chủ yếu tìm lại 
bạn bè cũ và nối lại những nhịp cầu. Cho đến 
khi anh cảm thấy, có cảm tưởng anh mất trí 
nhớ.” 
 
Nguyễn Tường Cẩm có công lớn sưu tầm, tập 
họp tài liệu, biên tập Kỷ yếu với sự đóng góp 
của một số anh em gửi bài, hình ảnh ... .  Thực 
hiện tập Kỷ Yếu 30  Khóa I còn có sự đóng góp 
tích cực của nhiều bạn. Anh Nguyễn Văn Sơn 
người được mời tham gia tập Kỷ Yếu kể lại : 
“Nguyễn Tường Cẩm có công lớn sưu tầm, tập 
họp tài liệu, biên tập đến 70% tập Kỷ yếu.  30% 
còn lại do Trần Quang Cảnh và đóng góp tích 
cực của Nhữ Văn Trí, Nguyễn Đình Cận. Lý do : 
lúc đó Cẩm vì quá nhiệt tình với tập Kỷ Yếu nên 
bỏ bê mọi việc, đêm ngày cứ Thụ nhân ... Thụ 
nhân ..., sức khỏe suy kiệt, quên trước quên sau 
... đến nỗi vợ chồng bất hòa, đến mức chị Liên 
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đập máy in, laptop ... Cẩm cầu cứu Trần Quang 
Cảnh. Cảnh lúc đó là Chủ tịch Thụ Nhân 
Washington DC. Cẩm giao toàn bộ tư liệu lại 
cho Cảnh để thực hiện tiếp. Cảnh đã làm xong 
... nhiệm vụ, sau đó mang in ấn và phát hành. 
Anh em mình lúc đó cũng có đóng góp tiền cho 
Cảnh, hoặc đặt mua trước Kỷ Yếu. Sau đó, Cẩm 
đã làm đĩa CD. 
Trong giai đoạn 70% của Cẩm, Cẩm có gửi cho 
tau bản sơ thảo và nhờ tau đọc lại, thêm bớt, 
sửa chữa. Tau đã gửi cho Cẩm khoảng 6 trang, 
nhiều lỗi về tên, về địa điểm, về sự kiện, về hình 
ảnh, râu ông này cắm cầm bà kia  ... nhưng khi 
giao lại cho Cảnh thì Cảnh không nhận được. 
Nên sau này, khi Phạm Hữu Tài mang về cho 
tau 1 quyển (2-3 năm sau), tau thấy các lỗi ấy 
còn y chang.” 
 

Tuổi Già 
 

Chị Liên Đút Mớn Cho Cẩm Ăn 
 
Nguyễn Thanh Nhàn kể về chuyến đi thăm Cẩm 
: “ …..  Hình chụp thấy Cẩm giống anh Hăng Rết, 
chị Liên cho biết cách nay nửa năm đã làm bộ 
răng giả hết  6000 mà Cẩm nhất định không 
mang vì khó chịu. Chúng tôi cũng có mang qua 
một hộp bánh mà Cẩm không ăn vì không có 
răng. Cơm nước hàng ngày chị Liên phải đút 
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mớm. Bạn mình ngộ quá phải không anh? Tuổi 
đã xế tà mà không chịu lớn ! Anh em bảo nhau 
rằng tin tức hôm nay về Cẩm không chịu ăn 
phải đòi vợ đút có lẽ là  hot  hơn cá chết tại 
Việt Nam ………. 
Căn nhà phía trước để vợ trồng hoa. Vợ trồng 
vợ tuới. Phía sau của Cẩm để trồng rau. Cẩm 
trồng Cẩm tưới. Cẩm dẫn chúng tôi ra sau nhà 
khoe vuờn rau, năm nay trời lạnh kéo dài lâu 
quá nên chưa có thứ rau nào mọc …….. 
  
….. Huyết áp của Cẩm thường xưyên căn bản là 
110. Như vậy hoàn toàn yên tâm về stroke. Chị 
Liên cho biết cách nay mấy tháng Cẩm bị mổ 
bao tử vì mấy cục ulcer. Nguyên nhân là Cẩm 
không chịu ăn cơm mà chỉ ăn mì gói. Lần thăm 
truớc thằng con than phiền với chúng tôi là Cẩm 
một ngày ăn 6 gói mì. Chị Liên cho biết một l{ 
do khác làm Cẩm bị đau bao tử vì quá stress 
…..” 
 

Quên Hết Cả Rồi 
 
Hoàng Ngọc Nguyên viết :” Năm nay, Cẩm chỉ 
mới 76, nhưng xem chừng lão hóa khá nhanh. 
Có lẽ vì không chịu đeo răng. Và còn bị mổ bao 
tử gì đó, vốn là chuyện bình thường nơi người 
già. Nhưng vấn đề là anh vừa bị bệnh quên như 
thể Alzheimer nhưng lại cứ đòi nhớ hết bạn bè 
của mình. Và anh lại mang một ám ảnh, lo sợ 
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“hão huyền”: bạn bè của anh nay đã chết cả rồi, 
cho nên anh cũng chẳng muốn sống. Đi gặp tụi 
nó sớm xem chừng vui hơn so với tuổi già cô 
quạnh. Suy nghĩ này chẳng phải mới lạ gì: giới y 
khoa tâm lý vẫn nói một trong những điều chết 
người nhất của tuổi già là cô quạnh, có nghĩa là 
vừa cô đơn vừa quạnh quẽ (alone + loneliness). 
Sống một mình đã buồn mà cảm thấy buồn còn 
buồn hơn.. Bởi vậy mà người ta nói tuổi già hay 
rơi vào trầm cảm vì bệnh tim và đột quị. May 
mà Cẩm còn đó, bởi vì hơn 50 năm nay bên 
cạnh anh bao giờ cũng có chị Liên - kể từ thời 
mở quán T2 trên đường Võ Tánh, trước mặt 
trường Bùi Thị Xuân, từ đó đi vào viện cũng mất 
mười phút, từ đó đi ra phố cũng mất 30 phút. 
Nhưng thời đó, thời gian nào có nghĩa gì với 
những người sinh viên. 
Tính đến số người đã ra đi cũng nhiều, nhưng 
số người còn lại, cũng còn đông lắm, đếm 
không xuể, cho dù tất cả đều trong độ tuổi 70-
78. Và qua lời bạn bè có dịp gặp Cẩm rất gần 
đây kể lại, có một điều đáng buồn là Cẩm cứ nói 
“quên hết cả rồi”. 
 

Sắp Vĩnh Biệt K1 Nguyễn Tường Cẩm. 
 
Email của Nguyễn Thanh Nhàn : “ Hôm nay tối 
thứ năm ngày 9th tháng 7, 2020. Vừa mới đây, 
lúc 11:00PM giờ Virginia, vợ tôi có phone. Vừa 
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mới nhắc máy, thấy số của Nguyễn Tường Thái 
con trai Cẩm, vợ chồng tôi giật mình ! Thái 
thỉnh thoảng vẫn gọi vợ tôi, vì trước đây con 
Thái và con tôi học chung lớp bơi và lớp public 
speaking. 
Giờ này mà Thái còn gọi chắc là tin buồn về 
Cẩm. Đúng như rằng, Thái báo tin Nguyễn 
Tường Cẩm  đã kiệt sức. Từ hôm thứ hai cơ thể 
Cẩm không còn tiếp nhận thức ăn. Một vài giọt 
nước nhễu vào miệng cũng bị trào ra. Bác sĩ 
chẩn đoán không quá một tuần. Ngày hôm qua 
bác sĩ lại cho biết không quá ngày thứ bảy. 
Thật thương cảm cho một người bạn! 
Cẩm ra trường rồi vào hải quân. Qua Mỹ một 
mình năm 1975. Nghe nói là công việc vất vả, có 
over time là Cẩm không bao giờ từ chối. Cuối 
cùng cũng bảo lãnh hết được vợ con. Là một 
mãn nguyện của Cẩm. Nhưng một thời gian dài 
độc thân làm việc miệt mài bất kể thời gian. 
Chợ búa ai lo? Nấu nướng ai làm? Quần áo ai 
giặt? Ăn uống qua loa! Tối ngủ vội vàng. Gối 
chăn cô quạnh! 
Hôm nay mệt, ngày mai mệt thêm, ngày mốt 
bịnh. Bịnh rồi phải cố lướt qua! 
Dù đã đoàn tụ nhưng mệt mỏi lâu ngày không 
đủ thời gian hồi sức 
Năm nay Nguyễn Tường Cẩm 80 tuồi, thời sinh 
viên Cẩm là Thanh Niên Thiện Chí, thân tình vui 
vẻ không mất lòng ai. Lúc có gia đình Cẩm tận 
lực gian khổ hết lòng vì vợ vì con. 
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Một mẫu người đáng ngưỡng phục, chỉ tiếc là 
cuối đời không được vui hưởng! 
Chung lòng chia xẽ với gia đình Cẩm. 
 
Nguyễn Thanh Nhàn. 
 

Vĩnh Biệt Nguyễn Tường Cẩm 
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Cẩm mất trong giai đoạn dịch Covid 19 hoành 
hành dữ dội khắp thế giới, nước nào cũng có 
biện pháp cách ly, nhất là Mỹ. Nên đám tang 
của Cẩm chỉ được tổ chức gọn, hạn chế người 
tham dự mà chủ yếu là phân ưu. Có rất nhiều 
e.mail phân ưu của cá nhân và tập thể anh em 
Thụ Nhân khắp nơi gửi về chia buồn cùng chị 
Liên và các cháu. Có tràng hoa phúng viếng từ 
Thụ Nhân các nơi, có những bài thơ - điếu văn 
chân thành khóc bạn, có những giọt nước mắt 
từ những người bạn phương xa, và có những 
nén hương - ly cà phê cúng bạn mỗi buổi sáng 
từ khi Cẩm mất đến ngày an táng. 
Ngày đưa linh cửu Cẩm, Thụ Nhân có  anh em 
từ Washington DC thay mặt toàn thể TN K1 đến 
tiễn đưa bạn và Phạm Hữu Tài, Nguyễn Hoàng 
Nhi, Nguyễn Thanh Nhàn, Huznh Trung Trực và 
vợ chồng Nguyễn Hữu Điển đọc kinh hộ niệm. 

 
 

HÀN SĨ PHAN KHÓC TIỄN BẠN HIỀN 
 
Vô cùng thương tiếc với đôi lời cảm xúc tự đáy 
lòng. 
 

KHÓC TIỄN BẠN HIỀN 
Ngọn nến lung linh, nén hương nghi ngút, 
CẨM đã đi về cõi Phúc Bình yên ! 
Một phút thinh lặng, tiễn biệt Bạn hiền, 
CẨM ƠI ! 



79 

Bạn đã miên viễn vào miền vô ưu ! 
Chia ly ai chẳng u sầu, 
Mặc dầu vẫn biết : 
Đời người Ai cũng phải qua cầu Tử - Sinh. 
Nhìn ánh nến lung linh mờ tỏ, 
Nghe như trong ngọn gió thoáng qua, 
Mơ hồ vọng tiếng Bạn ta, 
Nhắc ngày tháng cũ đậm đà tình thân. 
Nhớ một thuở Thụ Nhân Đà Lạt, 
Quán T 2 đàn hát hội hè, 
Là nơi tụ họp bạn bè, 
Thi, Văn, tán, viết chẳng chê món nào. 
BẠN còn đứng đầu tàu tổ chức, 
Hội Thiện Chí góp sức giúp người. 
Lại thêm đám cưới để đời, 
Như chơi mà thật tuyệt vời Hôn Nhân. 
Gần tám mươi năm thế trần hiện diện, 
Nay đi vào vùng miên viễn xa xăm… 
Được tin Bạn mất, 
Dù đã nhủ lòng đừng khóc, nhưng : 
“niềm đau xót tự tâm can, 
Nên không ngăn được hai hàng lệ rơi.” 
Nay Bạn đã xa rời thế tục, 
Hồn thảnh thơi hưởng phúc vĩnh hằng. 
Giã từ một kiếp phù vân, 
Về nơi an tịnh chẳng cần bon chen. 
Tiển Bạn đi : 
Dâng nén hương, đốt ngọn đèn tưởng nhớ: 
Những ngày xưa cũ : 
Nhà Thụ Nhân một thuở sum vầy. 
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Rồi đây cũng sẽ có ngày, 
Cùng nhau hội ngộ : Cha, Thầy, đồng môn. 
Xác thân tan, Anh Hồn bất tử, 
Đã có duyên gặp gỡ năm nào… 
Chia ly lòng thấy nao nao, 
Dù rằng rồi cũng đi vào thiên thu ! 
Cỏi Âm, Dương mặc dù cách biệt, 
Tình Thụ Nhân tha thiết tỏ bày, 
Kính người khuất mặt khuất mày, 
Dài lâu giữ mãi tình nầy không tan. 
Cầu chúc Bạn Niết Bàn hưởng phúc, 
Hết ưu tư trong, đục tình đời, 
Hương linh thanh thoát thảnh thơi, 
TẠ TỪ XIN TỎ NHỮNG LỜI CHÂN TÂM. 
 Tình thâm vĩnh biệt 
 Chân thành tưởng kính. 
Hàn sĩ Phan Thạnh 
Xin được phép thay mặt bằng hữu K.1 CTKD 
Và những Thụ Nhân Đà Lạt có lòng tưởng nhớ… 
 CHÂN TÌNH TIỂN BIỆT BẠN HIỀN 
 
Cám ơn Nguyễn Tường Cẩm đã làm đẹp và vui 
tươi cho đời sống sinh viên xa nhà của Viện Đại 
Học Đà Lạt.  Viết về Nguyễn Tường Cẩm là viết 
về tình bạn vĩnh cửu của cựu sinh viên Viện Đại 
Học Đà Lạt.                                                                        
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    Đà Lạt Trong Niềm Nhớ 
 
Về đến lầu II, Đại Học Xá, tôi nhìn thấy Hùng 
đang ngồi hút thuốc. Tôi ngạc nhiên : 

- Răng mi còn ở đây ?   
Hùng  đứng dậy. Nó rít một hơi thuốc thật dài. 
Nó vứt điếu thuốc và nói : 
           -     Mày đi đâu ? giờ này mày mới về. 

-     Tao đi dạy. 
-    Chín giờ rồi. Giờ này, mày chỉ dạy học   

trò cách làm tình chứ dạy chữ nghĩa gì. 
-    Mi ăn nói tào lao. Tao hỏi vì sao mi 

còn ở đây. Mi đã mua vé xe đò về Sài Gòn sáng 
nay.  

-    Sáng nay, tao đưa Thủy Tiên đi ăn 
sáng tại Mekong. Trong bữa ăn sáng có cả năm 
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người bạn học cùng lớp với Thủy Tiên. Ăn xong,  
Thủy Tiên và bạn nàng đi thăm người bạn cùng 
lớp đang nằm chữa bệnh tại bệnh viện Đa Khoa. 
Tao đi ra bến xe để về Sài Gòn. Tao đưa Thủy 
Tiên đến đầu đường Duy Tân. Chúng tao chia 
tay. Thủy Tiên đi được năm thước thì hai anh 
chàng không quân, đại úy Lâm và trung úy Long, 
lái xe Honda thắng ngay trước mặt tao và la lớn 
:”Hùng, lâu quá không gặp “. Thủy Tiên quay 
người lại để xem ai vừa gọi tên tao. Hai ông 
không quân cùng nói lớn :”Chào chị, chị mạnh 
khỏe“.  Nàng tiếp tục đi với các bạn nàng. Đại 
úy Lâm nhìn túi xách của tao và hỏi tao :” Đi 
đâu ?” Tao trả lời :” Về quê ăn tết”. Tụi nó cười 
:” Đừng nói dối. Đưa vé máy bay cho “moi” 
xem”. Tao đưa cho tụi nó xem vé xe đò. Tụi nó 
hỏi tao :”Giá vé bao nhiêu”. Tao nói hai trăm 
năm mươi đồng. Tụi nó xé vụn vé xe và đưa cho 
tao hai trăm năm mươi đồng. Đại úy Lâm nói 
như ra lệnh :” Lên xe”.  Xe chở ba, tao ngồi 
giữa, túi xách của tao để trên guidon xe. Tụi nó 
chở tao về trại Phi Vân. Kết quả thật bi thảm. 
Tao thua mẹ hết cả tiền. Đồng hồ, nhẫn, dây 
chuyền bay hết.  

-    Mi thua tất cả bao nhiêu ? 
-   Tiền mặt khoảng tám ngàn. Cầm chiếc 

nhẫn và sợi dây chuyền bảy ngàn. 
-   Thằng ngu nào cầm chiếc nhẫn và sợi 

dây chuyền bảy ngàn. 
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-   Mấy thằng điếm, tụi nó biết chiếc nhẫn 
và sợi dây chuyền là của Thủy Tiên tặng tao.  Tụi 
nó còn hỏi tao cần thêm không ? 

-    Bây giờ mi cần gì nào ? 
-   Trước nhất, mày đưa tao đi ăn. Sau đó, 

mày cho tao mượn tám ngàn để tao chuộc 
chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Vô tết tao trả 
mày. 

-   Bỏ sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đi. 
Tao đưa tiền để mi mua nhẫn và dây chuyền 
khác rẻ hơn nhiều. 

-   Đâu được. Tao đã thề độc với Thủy 
Tiên. Không chuộc được thì còn mặt mũi nào 
gặp Thủy Tiên. Chết sướng hơn. 

-    Mi mà cũng lụy vì tình. 
-    Thủy Tiên và tao tết năm sau làm đám 

cưới. 
-    Điếc không sợ súng. 
-    Trong đời lấy vợ một lần thì lấy quách 

xong cho rồi. Để lâu sinh lắm chuyện lôi thôi.  
Mày vô lấy tiền rồi tụi mình đi. Tan sòng, không 
biết đâu mà kiếm tụi nó … 
 
Trong người tôi đầy tiền.  Hôm qua, tôi đã rút 
một nửa số tiền của tôi trong Ngân Hàng. Hôm 
nay, tôi rút phần còn lại, chỉ để lại trong ngân 
hàng một ngàn đồng. Tôi lại vừa lãnh tiền dạy 
học và tiền thưởng tết. Tôi rút hết tiền tôi để 
dành được trong bốn năm dạy học và tiền đi 
làm hè cho chương trình kinh tế hậu chiến để 
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đem về cho ba mạ tôi sửa sang lại nhà cửa. Tôi 
nói : 

- Tao có tiền. 
Hai đứa tôi đi. Đi qua giảng đường Spellman, 
Hùng nói: 

- Mày chờ tao một chút. 
 
Hùng bước nhanh lên bậc thang dẫn đến giảng 
đường Spellman. Đợi đến năm phút chưa thấy 
Hùng trở lại. Tôi đi lên giảng đường Spellman. 
Tôi thấy Hùng đang quz trước tượng Đức Mẹ. 
Tôi mỉn cười :” Thằng ba trợn mà cũng ngoan 
đạo “. Tôi ra cầu son đỏ gần đó để chờ Hùng. 
Chiếc cầu màu son đỏ này mặc dầu không có 
nước trong veo chảy bên dưới, nhưng trên cầu 
đã có bao nhiêu cập nam nữ sinh viên đứng 
tâm tình và nhìn phong cảnh hiền hòa thanh 
bình và thân thương của viện Đại Học Đà Lạt. 
Tôi nhìn hình ảnh thật dễ thương. Một thanh 
niên quz trước tượng Đức Mẹ. Chàng thanh 
niên ngước mắt nhìn lên cầu nguyện, xưng tội 
và sám hối. Đức Mẹ nhìn xuống lắng nghe lời 
trình bầy của chàng thanh niên. Tôi cầu mong 
Đức Mẹ chấp nhận lời cầu nguyện của Hùng. 
 
Hùng bạn cùng phòng của tôi tại lầu II, Đại Học 
Xá. Ngoài tình bạn cùng phòng, tôi còn là cầu 
nối giữa Hùng và Thủy Tiên. Tôi nhớ thứ hai, 
tháng mười hai, ngày mười năm, năm thứ nhất 
Chánh Trị Kinh Doanh, tôi dạy toán lớp đệ tứ B. 
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Tôi kêu Thủy Tiên lên bảng giải bài tập. Hùng 
xuất hiện. Hùng nói :” Xin lỗi các em, anh cần 
gặp thày Thanh một phút“.  Tôi ra khỏi lớp. 
Hùng kéo tôi ra một chỗ khuất và nói : 
- Mày có tiền không ? Cho tao mượn. 
- Mày cần bao nhiêu 
- Có bao nhiêu đưa hết cho tao  
 
Tôi móc bóp và mở bóp lấy tiền đưa cho Hùng. 
Hùng chụp cái ví của tôi rồi nói : “Tối về tao trả 
lại ví “.  Hùng leo lên xe jeep và biến mất cùng 
với mấy anh chàng sĩ quan không quân đội mũ 
ca lô. Đến tối Hùng trở về bằng taxi. Nó vứt trả 
tôi cái ví và nói :” Trả mày cả vốn lẫn lời “. Hùng 
dục tôi, Tường Cười, Hải Lựu Đạn, Minh Fulro ra 
taxi để đi ra Shangai ăn cơm. Trong bữa ăn 
Hùng nói với tôi : 
- Thằng Thanh nghe lệnh của tao : Bằng 
mọi cách mày phải giới thiệu cho tao cô học trò 
mày kêu lên bảng làm toán chiều nay. 
Tôi lắc đầu : 
- Tao không đồng lõa với mi trong việc dụ 
dỗ gái vị thành niên. 
- Đừng có ăn nói xúc phạm đến tình cảm 
của tao. Tao gia hạn cho mày một tháng. Không 
làm được thì không bạn bè.  
 
Trong bữa ăn thì hùng hổ, nhưng trước khi đi 
ngủ, Hùng đến bên giường tôi nói nhỏ :” Tao 
đứng bên ngoài mười phút trước khi vô lớp để 
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gặp mày. Tao chưa thấy một cô gái nào đẹp 
như nàng. Con gái nhà ai mà đẹp quá. Tiên cũng 
không đẹp bằng. Mày gắng giúp tao nghe 
Thanh.  Tao lạy mày.”  Hùng nắm tay tôi :”Chắc 
chắn nghe mày“   Tôi đành phải gật đầu.  
 
Một tuần sau tôi tìm được cách cho Hùng gặp 
Thủy Tiên. Tôi tổ chức cho hai lớp đệ tứ đi du 
ngoạn lăng Nguyễn Hữu Hào, gần thác Cam Ly. 
Một tiếng đồng hồ trước giờ ăn, tôi tập họp các 
em lại và nói :” Chúng ta đang thăm lăng ông 
Nguyễn Hữu Hào. Thày chắc chắn nhiều em 
không biết ông Nguyễn Hữu Hào là ai ? Thày 
mời người bạn của thày tới đây để thuyết trình 
cho các em nghe về ông Nguyễn Hữu Hào”.  
Hôm đó Hùng thuyết trình thật xuất sắc. Hùng 
nói về ông Nguyễn Hữu Hào thì ít mà nói về mối 
tình của Nam Phương Hoàng Hậu và Hoàng Đế 
Bảo Đại thì nhiều.  Buổi du ngoạn có văn nghệ, 
trò chơi, kể chuyện, đố vui. Hôm đó Hùng thật 
xuất sắc. Nhiều cô cậu học trò và Thủy Tiên nói 
với tôi :”Bạn thày vui quá. Bạn thày nói khôi hài 
tụi em cười muốn chết đi được.“. 
 
Hơn hai năm sau từ ngày đầu tiên, tôi nhớ buổi 
chiều ngày hai mươi bốn, tháng mười hai, năm 
thứ ba Chánh Trị Kinh Doanh, Hùng đi xe taxi về 
Đại Học Xá. Hùng ra lệnh cho tôi và Tường Cười 
: “Hai đứa mày ăn mặc com lê cà vạt, đầu tóc 
chải đàng hoàng rồi đi theo tao. Taxi đang chờ“. 
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Chúng tôi đến tiệm bánh trong passage khu 
Hòa Bình của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn để 
mua Buche de Noel. Hùng giao cho tôi cầm bó 
hoa và một cái thiệp. Hùng giao cho Tường 
Cười hộp đựng bánh Buche de Noel. Chúng tôi 
tiếp tục đi taxi đến nhà Thủy Tiên. Trong buổi 
tiệc, tôi và Tường Cười tiếp chuyện với ông cụ 
bà cụ Thủy Tiên.  Hùng tíu tít với mấy đứa em 
Thủy Tiên. Đến chín giờ, tôi và Tường Cười tìm 
cách rút lui với lý do có hẹn với bạn bè.  
 
Tối hôm đó, đang ngủ, chăn tôi bị kéo mạnh. 
Tôi bật dậy. Hùng nở nụ cười thật tươi, tôi nói 
:”Nắm được tay em rồi phải không ?” Nó gật 
đầu. Tôi hỏi :”Nắm tay thôi à ?” Hùng nói 
:”Chúng tao rất trong sáng. Chúng tao thề trước 
Đức Mẹ. Chúng tao trao đổi vật làm tin, có Đức 
Mẹ chứng giám ”. Hùng cho tôi thấy sợi dây 
chuyền có cây thánh giá. Tường Cười cười hô 
hố :”Giây thòng lọng mà cũng khoe “. Hùng 
không để { đến lời chọc ghẹo của Tường Cười. 
Hùng nói với tôi :”Tao có điều này muốn nói với 
mày …  Đúng ra tao không cần mày bày trò du 
ngoạn lôi thôi ...” Tôi ngắt lời Hùng :” Đồ vô 
ơn“.  Hùng nói :” Để tao nói cho mày nghe. Tao 
cầm tay nàng và tỏ tình với nàng. Thủy Tiên 
nghiến răng véo tao và nói :”Sao bây giờ anh 
mới nói .” Tao trả lời :”Nói sớm, anh sợ, em cho 
anh ăn bạt tai thì sao ?” Thủy Tiên nói :” Hôm 
anh vô lớp em, em quay lại và bắt gặp ánh mắt 



88 

anh. Em quên hết bài học, em chỉ nhớ ánh mắt 
anh. Thày Thanh cho em không điểm. Mày thấy 
không, tao và Thủy Tiên yêu nhau từ ngay từ cái 
nhìn đầu tiên. Tao chỉ muốn cho mi biết điều 
đó. Tao luôn nhớ mày là bạn tao … Bây giờ tao 
không nói nhiều lời với mày nữa. Tao chỉ cần 
biết mày có đưa tiền cho tao mượn không ?” – 
“Mi cần tiền làm chi ?” Hùng nói :”Tao nắm 
được tay nàng. Thủy Tiên tháo dây chuyền và 
nhẫn cho tao. Tao chẳng có gì tặng nàng cả, 
ngượng quá. Mày biết, tao phải liều …” -  “Mày 
hôn em chứ chi?” Hùng đấm từng hồi vô vai tôi, 
Hùng nói bằng giọng rất là sung sướng hạnh 
phúc :” Tao không ngờ tao có thằng bạn thông 
minh. Mày đúng là bạn tao … đi lấy tiền cho tao 
mượn ngay”.     
 
Đến khu Hòa Bình tôi nói với Hùng : 

-    Đi chuộc nhẫn và dây chuyền trước, về 
ăn sau. 

-   Tao đói. Tao mua trái bắp nướng, ăn 
cho đỡ đói. 
Chúng tôi đi xuống cầu thang xuống vũ trương 
Tullip Noire mua bắp nướng. Chúng tôi lấy taxi 
đi đến Trại Phi Vân, khu nghỉ của sĩ quan không 
quân. Đến nhà nghỉ của sĩ quan không quân, 
Hùng nói: 

-    Đưa tiền cho tao. Đợi tao, tao ra ngay. 
Mày nói tài xế taxi chờ để chở tụi mình về. 

-    Tao đi vô với mi 
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-     Không được, tao ra liền. 
Tên là trại Phi Vân nhưng thật ra chỉ là một biệt 
thự. Mười lăm phút Hùng chưa trở lại, tôi lầm 
bầm trong đầu :”Đúng là thằng ba trợn. Vừa 
mới thề nguyền trước Đức Mẹ xong mà đã nuốt 
lời hứa ngay “. Tôi nói với bác tài taxi chờ chúng 
tôi để tôi vô gọi Hùng. Tôi vô phòng khách. Một 
anh mang lon thượng sĩ hỏi tôi: 
 -    Anh cần việc gì ? 
            -   Anh Hùng bạn tôi vừa mới vô đây đang 
ở phòng nào nhờ anh chỉ giúp. 

-    Đang đánh phé tại phòng quản lý. 
Tôi đến phòng quản lý. Tôi nghe giọng Hùng : 

-    Bạn “moi” đang đợi ở ngoài 
-    “Toi” ra nói nó đi về. Ở đây chơi với 

tụi “moi” 
Tôi gõ cửa. Cửa mở. Tôi nói với Hùng: 

- Xong chưa. Taxi đợi. 
Anh không quân đeo ba hoa mai vàng nói : 

-   Anh cảm phiền về trước. Hùng ở lại 
chơi với chúng tôi tối nay. Bạn bè lâu ngày 
không gặp. 

-   Anh tha cho Hùng lần này. Cô Thủy 
Tiên và ba má cô đang chờ. Hẹn các anh lần 
khác.  Các anh lên Đà Lạt như cơm bữa, lo gì 
không gặp lại. 
Anh không quân đeo ba hoa mai vàng đưa dây 
chuyền và nhẫn cho Hùng và nói: 

- Lần sau có Hùng và “toi” nữa nghe 
chưa 
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Tôi gật đầu. Đi ra xe taxi, tôi hỏi Hùng : 
-    Mi thường đánh bài ở đây ? 
-    Thỉnh thoảng 

 
Thay vì chúng tôi trở lại khu Hòa Bình để ăn, 
Hùng bảo tài xế đưa chúng tôi đến nhà Thủy 
Tiên ở khu  Xuân An.  Tôi nói : 

-   Đến nhà Thủy Tiên, mi không sợ Thủy 
Tiên biết mi đi đánh bài à. 

-    Đừng lo. Yêu thì tha thứ hết. 
 
Đến nhà Thủy Tiên, Hùng gõ cửa. Cửa hé mở. 
Tôi nghe tiếng Thủy Tiên: 

-   Anh còn ở đây ? Anh về đây chi nữa. 
Sao không đi với mấy ông Không Quân. Thua 
hết tiền rồi phải không ? 

-   Anh đâu có đi đánh bài. Không tin em 
hỏi thằng Thanh. 
Cửa mở. Thấy tôi, Thủy Tiên nói : 

-   Thưa thày. Mời thày vô nhà. 
-   Thằng Thanh mà em gọi bằng thày. Gọi 

nó là em.  Xưng là chị. Nó thua anh hai tuổi. 
-   Mi đừng có lộn xộn. Trình bản giá thú 

đàng hoàng, tao sẽ gọi Thủy Tiên là chị và xưng 
em. 

-   Mày nhớ lời mày vừa nói nghe chưa. 
Tết sang năm thì mày biết. 

-    Mời thày vô nhà 
-    Em không mời anh.  
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-   Em đã nói anh đi với mấy ông Không 
Quân thì đừng đến đây. 

-    Anh thề là không đi đánh bài nữa. 
-    Anh thề với em nhiều lần rồi. 
-    Nhưng lần này anh thề trước Đức Mẹ. 
-    Thật không ? 
-    Hỏi thằng Thanh  
-  Anh Hùng thề trước Đức Mẹ phải 

không thày?          
-   Thày thấy Hùng quì trước tượng Đức 

Mẹ trước giảng đường Spellman. Hùng nói chi 
với Đức Mẹ thì thày không biết. 

-   Đúng, thấy không em. Thằng Thanh 
không biết nói dối. Anh cũng không bao giờ nói 
dối nữa. 

-     Vô nhà không có lạnh.   
-     Cả anh nữa phải không ?  
-    Anh đã thề trước Đức Mẹ thì em tin 

anh.  Em mời anh vô nhà. 
Hùng nói : 

-     Mai anh về Sài Gòn. Anh mời em đi ăn 
với tụi anh. 

-     Khuya rồi. Mười giờ rồi còn gì nữa 
-     Anh đói 
-     Thày và anh đi ăn. Cho em ở nhà. 
-    Đi ăn mà không có em thì ăn làm sao 

ngon được. 
-     Ở nhà, em nấu mời thày và anh ăn.   
-   Khuya rồi mà nấu nướng làm gì cho 

mệt. Ra phố ăn khỏe hơn. 
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-    Em pha cà phê. Thày và anh uống cà 
phê.  Em đi hâm lại nồi bún mọc em nấu hồi 
sáng. 
Thủy Tiên nói với tôi : 

-      Thày ăn thử rồi thày cho điểm 
-    Thày có dạy môn Nữ Công đâu mà 

thày cho điểm. 
-      Em đi pha cà phê 

Nửa tiếng sau khi ăn, tôi thấy Hùng vẫn muốn ở 
lại với Thủy Tiên, nên tôi nói : 

-     Tao về. Ngày mai tao có giờ dạy buổi 
sáng.  Mi về sau. 

-      Ừ,  mày về trước. 
 
Chúng tôi tốt nghiệp cử nhân Chánh Trị Kinh 
Doanh. Sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi phải 
nhập ngũ khóa 9/68 theo lệnh tổng động viên. 
Hùng được miễn dịch vì là con duy nhất của gia 
đình. Hùng về tại tỉnh Long Xuyên quê nhà và 
làm việc tại Ngân Hàng thành phố Long Xuyên.  
 
Đang học quân sự tại Trung Tâm Huấn Luyện 
Quang Trung, chúng tôi được lệnh trở về Viện 
Đại Học Đà Lạt để dự lễ tốt nghiệp. Chúng tôi 
đáp máy bay quân sự để trở về Đà Lạt. Máy bay 
C130 đáp xuống phi trường Liên Khương. Chúng 
tôi được đoàn xe GMC đưa về Viện Đại Học Đà 
Lạt. Một xe thiết giáp dẫn đầu đoàn xe. Dọc 
đường từ phi trường Liên Khương về thị xã Đà 
Lạt, tiểu đoàn 23 Biệt Động Quân được bố trí 
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để bảo vệ đoàn xe. An ninh lộ trình được thực 
hiện thật chu đáo.   
 
Đoàn xe chạy qua thác Datanla, ánh đèn điện 
thấp thoáng trong các ngôi biệt thự, tôi đã thực 
sự ở trong vòng tay Đà Lạt. Xe xuống dốc nhà 
thờ con gà, tôi đã thấy hơi ấm của  Đà Lạt tỏa 
ra. Xe đỗ trước văn phòng Viện Đại Học Đà Lạt, 
chúng tôi đã trở về nhà.  
 
Chúng tôi được sắp xếp chỗ ở tại các phòng 
trong Đại Học Xá. Tôi lại được ngủ tại giường 
cũ, trong căn phòng cũ thuộc lầu II. Được lệnh 
ra phi trường lúc bảy giờ sáng. Ngồi chờ máy 
bay đến năm giờ chiều. Chín giờ tới Viện. Mười 
giờ ăn cơm tối tại phòng ăn Đại Học Xá.  Đói, 
mệt nhưng rất vui. Bữa cơm tối thật ngon 
miệng.                
 
Sáng hôm sau, tôi nằm yên trên giường để 
hưởng cái thú vị, cái thanh nhàn của đời sống 
sinh viên mà cuộc sống nhà binh không có. Các 
bạn tôi đã đi lên văn phòng viện để lãnh áo mũ 
tốt nghiệp. Đến tám giờ rưỡi tôi mới ra khỏi 
phòng. Tôi bước vô văn phòng viện thì nghe 
tiếng gọi: 

-  Thanh, Thanh. 
Tôi vừa quay lại, Hùng ôm chầm lấy tôi.  Nó nói:  

-  Chị mày gọi. 
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Hùng chạy ra ngoài. Hùng cầm tay Thủy Tiên dơ 
lên cao. Một ngón tay đeo nhẫn kim cương lóng 
lánh, một ngón tay đeo nhẫn vàng ba chỉ. Tôi 
nói : 

- Thủy Tiên mạnh giỏi ? 
Thủy Tiên cười thật tươi, giọng trịch thượng : 

- Chị vẫn khỏe.  Em có mạnh giỏi 
không? 

Tôi đành phải làm đúng lời hứa ngày xưa. Tôi 
chắp tay cúi đầu nói : 

- Thưa chị, em vẫn khỏe. 
Hùng đến vỗ vai tôi : 

- Giỏi. Mày đúng là con nhà gia giáo. 
Hùng quay lại nói với Thủy Tiên : 

-    Em có thưởng gì cho thằng em ngoan 
của em không ? 

-    Em mời thày chiều nay đến nhà hàng 
Shanghai.  

-   Lại thày với bà. Nhớ đến với tụi tao 
nghe mày.   

-     Mấy giờ. 
-  Bảy giờ. Tao mời tụi nó tới. Đông 

khoảng ba mươi đứa. 
 
Tôi nói nhỏ đủ để một mình Hùng nghe : 

-  Mi nói tết, mi mới lấy vợ. Trục trặc kỹ 
thuật phải không ?. 

Hùng nói lớn: 
-   Đầu óc mày đen tối, mày luôn luôn 

nghĩ bậy. 
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-     Vậy thì tại sao ? 
-     Mẹ tao đi coi bói. Thày bói nói tụi tao 

phải làm đám cưới trong tháng mười một năm 
ngoái. Nếu để qua tháng mười một thì phải đợi 
đến năm bảy mươi hay bảy mươi chín cũng 
không biết chừng. 

-    Hai đứa mi là Công Giáo mà cũng tin 
thày bói. 

-    Tin thày bói có chết thằng Tây nào 
đâu.  Thày bói nói đúng quá, tại sao tao không 
tin. 
Hùng quay qua Thủy Tiên nói : 

-    Chờ đến tết năm bảy mươi, nhỡ đứa 
nào cuỗm mất em thì sao ? 

-     Ai mà cuỗm mất em của anh được mà 
lo. Lo là lo cho em. Về Sài Gòn anh theo cô nào.  
Anh bỏ lại em một mình xứ lạnh này. Em làm 
sao sống nổi. 

-     Hai đứa mi tình tứ quá, tao chịu thua. 
-    Bây giờ mày đi chụp với hai vợ chồng 

tao vài tấm hình.  
 
Chúng tôi chụp hình tại vườn hoa trước văn 
phòng viện, tại thư viện, tại nhà nguyện Năng 
Tĩnh, tại các giảng đướng Hội Hữu, Spemell, Thụ 
Nhân … Tôi đi theo vợ chồng Hùng để chụp hình 
cho hai vợ chồng Hùng tại những căn phòng của 
chúng tôi trong bốn năm học tại lầu I, lầu III và 
lầu II.  Hùng nói : 
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- Mày chụp cho vợ chồng tao vài tấm 
tại hồ. Rồi mày đi đâu thì đi. Bảy giờ 
đến Shanghai. 

 
Bẩy giờ, tôi đến nhà hàng Shanghai. Tôi đứng 
ngoài để nghe những giọng nói thân quen. Mới 
xa Đà Lạt chưa đầy sáu tháng mà có cảm tưởng 
như xa đã chục năm.  Chúng nó tranh nhau nói, 
chúng nó tranh nhau cười.   
 
Mở đầu buổi tiệc, Hùng nói : 
 

- Tao mời tụi mày tới để mừng tao lấy 
được vợ. Vợ tao đẹp như tiên, xinh 
như mộng, hiền như mây, đảm đang 
như dòng sông nên tao phải đem 
nàng ra khoe với tụi mày. Lý do chỉ có 
thế thôi. Bây giờ tao mời nàng ra để 
giới thiệu với tụi mày. 

 
Chúng tôi chỉnh đốn lại hàng ngũ ngay ngắn để 
chừa một lối đi cho Thủy Tiên từ trong phòng 
trong đi ra.  Chúng tôi để một cái ghế để Thủy 
Tiên ngồi. Mỗi người chúng tôi cầm một bông 
hoa, hoa do Hùng sửa soạn sẵn cho chúng tôi. 
Thủy Tiên bước ra trong bộ áo dài xanh với nụ 
cười rạng rỡ. Chúng tôi vỗ tay và trao hoa cho 
Thủy Tiên. Hùng đến đứng sau Thủy Tiên. Hai 
tay Hùng để trên hai vai Thủy Tiên.  Hùng nói : 
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- Thưa các bạn, bốn năm ở Đà Lạt, tôi 
dành thời gian cho việc học thì ít, 
dành thời gian cho việc tìm vợ thì 
nhiều. Kết quả học tập của tôi khá tốt, 
kết quả tìm vợ thì được hạng tối ưu. 
Kết quả học tập được giáo sư khoa 
trưởng Trần Long chứng nhận. Một 
tháng sau ngày cưới của tôi, bố mẹ tôi 
gọi vợ chồng tôi trình diện và tuyên 
bố tôi đạt hạng tối ưu trong việc tìm 
vợ. Trong một năm tôi đạt được cả 
hai khoa : Đại đăng khoa và tiểu đăng 
khoa. Hôm nay tôi xin giới thiệu cùng 
các anh chị : Cô Lê Vũ Thủy Tiên nay là 
bà Huznh Thanh Hùng. 

 
Mọi người vỗ tay. Mỗi người tranh nhau nói 
một câu và cười hả hê. Bạn bè đẩy tôi ra để nói 
lời chúc ngắn gọn.  Tôi nói : 
 

- Anh Hùng mời chúng tôi tới đây để 
khoe rằng anh lấy được một cô vợ 
đẹp như tiên, xinh như mộng, hiền 
như mây, đảm đang như dòng sông. 
Chúng tôi xin chúc mừng anh Hùng. 
Thay mặt cho các bạn bè, tôi xin chúc 
mừng chị Thủy Tiên. Chị đã chọn được 
một người chồng mạnh khỏe như núi, 
hùng dũng như thác, lãng mạn hơn 
thơ, lòng bao dung như biển. Chúng 
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tôi xin chúc mừng anh chị.  Chúc anh 
chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau. 

 
Phong Râu cất giọng hát nho nhỏ. Trong phòng 
im phăng phắc. Phong Râu hát nhỏ nhỏ bài Oui 
devant Dieu lời của Mauric Teze, nhạc của 
Prieto.  

Oui devant Dieu, devant les hommes 
Oui pour l’amour que tu me donnes 
Et pour qu’un jour je te pardonne 
Si malgré toi tu m’abandonnes 
…………………………………… 

Thủy Tiên đứng dậy, nàng nở nụ cười thật tươi 
và nói : 
 

- Em xin cám ơn tất cả các anh chị. Hôm 
nay anh chị cho em một niềm hạnh 
phúc rất lớn.  Em chưa có một ngày 
học đại học, vậy mà ngày mai em 
chính thức thành bà Cử. Em hãnh diện 
vì chồng em có những người bạn chân 
thành và tài giỏi. Thưa các anh chị, em 
là người Đà Lạt. Tất cả anh chị đều 
biết Đà Lạt đẹp đẽ, lịch sự, thanh lịch 
và mát mẻ trong lành. Em rất yêu Đà 
Lạt. Em theo anh Hùng về sống tại thị 
xã Long Xuyên, một nơi không có hoa, 
không có núi và nóng bức, chỉ vì em 
yêu anh Hùng. Bây giờ, em yêu quê 
chồng em như em yêu Đà Lạt. Long 
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Xuyên sông nước mênh mông, lúa 
thơm dịu dàng êm ả, con người phúc 
hậu chân thật, giọng nói ngọt ngào. 
Em được thấy, được nghe những gì 
trước đây em đọc được trong sách 
truyện. Nay thì em hiểu ra rằng tình 
đất quan trọng và tình người quan 
trọng hơn. Ở quê chồng em, em được 
hưởng tình người chân thật và ngọt 
ngào. Hôm nay em trở về thăm quê 
em. Anh Hùng thăm quê vợ và cũng là 
quê hương tinh thần của anh. Chúng 
em được gặp lại những người bạn 
thân thương. Chúng em thật hạnh 
phúc.  Em cám ơn anh chị. 

   
Bữa tiệc tại Shanghai lúc đầu chỉ gồm bốn bàn, 
ba mươi tám người. Sau đó, càng ngày càng 
đông. Chỉ một tiếng sau số người lên đến hơn 
sáu chục người. Những nhóm bạn đi quanh khu 
Hòa Bình đều ghé và nhập cuộc.  Chúng tôi 
quây bàn thành hình vuông ba cạnh. Buổi tiệc 
biến thành buổi văn nghệ. Buổi văn nghệ thật 
đáng nhớ. Cái đinh của buổi văn nghệ là Dân 
Dân Vệ và Phong Râu. 
 
Sáng sớm sau ngày lễ tốt nghiệp, chúng tôi phải 
trở về quân trường. Mọi người đã tụ tập trước 
văn phòng Viện. Từng nhóm quây quần nói 
chuyện. Nhóm đông nhất vây chung quanh cha 
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viện Trưởng, thầy cô Trần Long, thầy Phó Bá 
Long, thầy cô Ngô Đình Long. Mọi người đang 
nói cười  vui vẻ thì đoàn xe GMC nhiều chiếc 
chạy đến đậu trước cổng viện. Giờ chia tay sắp 
điểm.  
Tiếng Hùng Beau hét : 

-    Tập Họp.  Sáu hàng dọc, trước thẳng. 
 
Đang cười nói, bỗng im phăng phắc. Gần hai 
trăm người đứng trong một một chu vi rộng 
khoảng một trăm mét trước văn phòng viện 
bỗng im lặng. Chỉ còn nghe những tiếng giầy 
của chúng tôi đi mau đến chỗ tập họp, theo 
lệnh của Hùng Beau. Hùng Beau ra lệnh: 

-    Nghiêm, bên phải quay.  
Chúng tôi quay mặt vào cửa văn phòng viện. 
Mọi người tiễn đưa chúng tôi đã di chuyển đến 
trước văn phòng Viện. Tôi thấy có Cha Viện 
Trưởng, Cha Bích giám đốc Đại Học Xá, các thầy 
cô Trần Long, thầy Phó Bá Long, thầy cô Ngô 
Đình Long, thầy Dương, thầy Diệu tổng thư k{, 
anh Sửu bí thư của cha Viện, bác Năm tài xế lái 
xe của Viện, bạn bè và thân nhân. 
 
Hùng Beau ra lệnh :” Nghiêm, chào tay, chào.” 
Hùng Beau bước ra trước hàng quân và nói : 
 

- Kính thưa cha Viện Trưởng, kính thưa 
thầy cô, chúng con là sinh viên khóa I 
trường Chánh Trị Kinh Doanh Đà Lạt. 
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Chúng con xin cám ơn cha đã lo lắng 
thật đầy đủ cho chúng con. Những 
điều cha làm cho chúng con, đến nay  
chúng con vẫn tưởng như trong mơ. 
Lịch sử thế giới sẽ không diễn lại một 
lần thứ hai. Tám mươi phần trăm sinh 
viên dự lễ ra trường của trường đại 
học dân sự mặc quân phục, đi giầy bốt 
đờ sô, đầu hai phân. Chúng con nhớ 
mãi những gì cha và thầy cô đã làm 
cho chúng con. Để đáp lại công ơn của 
cha và thầy cô, chúng con hứa sẽ sống 
đúng, làm đúng theo tinh thần mà 
Viện Đại Học Đà Lạt đề ra: Tinh Thần 
Thụ Nhân. Xin cha, thầy cô và anh chị 
em nhân viên của viện Đại Học nhận 
nơi đây lòng biết ơn của chúng con    
…. 

 
Cha Viện Trưởng đáp lại lời Hùng Beau: 
 

- Các con lên đường. Cha cầu nguyện 
cho các con luôn luôn được bình an 
mạnh khỏe. Viện Đại Học Đà Lạt 
không chỉ trang bị cho các con kiến 
thức mà cả đạo đức làm người, đúng 
như câu nói của Quản Trọng mà cha 
đã nói với các con trong ngày nhập 
học đầu tiên Trăm Năm Trồng Người. 
Dù sau này làm chức vụ gì, công việc 
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gì, các con cũng nên nhớ trong các 
con có Tinh Thần Thụ Nhân.  Sống và 
suy nghĩ như một con người. Nghĩa là 
sống vị tha, khiêm nhượng và thành 
thật.  Các con đi, cha chúc các con 
mạnh khỏe.  

 
Hùng Beau hét :” Nghiêm. Bên Trái, Quay. 
Trước bước.  Một, hai , một hai ba bốn…”  
   
Chúng tôi bước đến cổng Viện Đại Học thì nghe 
tiếng la ơi ới :” Chờ một chút, chờ một chút …”.  
Hai vợ chồng ông Thầu đang gồng gánh hớt hơ 
hớt hải vừa chạy vừa vẫy tay  :”Chờ một chút, 
chờ một chút …”  Thật là cảm động, vợ chồng 
ông thầu gồng gánh bánh mì, trái cây đến cho 
chúng tôi. Vợ chồng ông thầu phát cho mỗi đứa 
chúng tôi một ổ mì thịt và một trái chuối. Lúc 
ông thầu đưa bánh mì cho tôi, tôi ôm vai ông 
thầu nói :” Cơm của ông thầu ngon hơn cơm cá 
mối nhà bàn ở quân trường nhiều lắm. Cám ơn 
ông thầu. Ông thầu ở lại mạnh giỏi“ 
 
Chúng tôi lên xe. Cha Viện Trưởng và thầy cô 
vẫn đứng trước văn phòng viện. Thân nhân và 
bạn hữu tiễn chúng tôi ra tận xe. Hùng như 
muốn leo lên xe đi theo với chúng tôi để bỏ 
mặc cô vợ Thủy Tiên của nó ở lại. Đoàn xe 
chuyển bánh, tôi thấy nước mắt chảy trên má 
nhiều người. Tôi thấy nước mắt rơm rớm trên 
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mắt Hùng và chảy thành dòng trên má Thủy 
Tiên. Tôi đứng lặng nhìn những giòng nước mắt 
chảy. Người đi không khóc, người ở lại nước 
mắt rơm rớm, nước mắt thành giòng. Xe chạy 
đến ngã tư viện, nước mắt tôi dàn dụa chảy. 
Nước mắt tôi trào ra như dòng sông chảy vô 
biển. Tôi biết, bây giờ người đi mới khóc. 
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Cô Hàng Xóm 
 
Xóm 16 gian là cư xá của công nhân hỏa xa Đà 
Nẵng. Quanh ga Đà Nẵng có nhiều cư xá nhỏ và 
biệt thự của nhân viên hỏa xa. Cư xá 16 gian là 
cư xá đông nhất và là cư xá của nhân viên cấp 
bậc thấp. Xóm 16 gian nằm ngay cửa ngõ ra vào 
của phường Thuận Thành nên được coi như là 
thuộc phường Thuận Thành. Phường Thuận 
Thành có đội bóng tròn thiếu niên. Anh Ninh là 
ông bầu của đội tuyển này. Mỗi lần có trận đấu 
giữa đội thiếu niên đội Thuận Thành với các đội 
Tam Tòa, Thanh Bình, Thanh Khê …, anh Ninh 
đều cho em anh đi xe đạp đến đón tôi. Tôi 
được anh Ninh giao cho đá trung phong hoặc 
góc mặt của đội tuyển. Sau mỗi lần đi đá xóm 
về, thua hay thắng, chúng tôi đều tụ họp tại nhà 
anh Ninh. Thua thì chúng tôi chỉ được uống trà 
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đá, thắng thì chúng tôi được uống nước chanh 
hoặc nước mía, đôi khi được ăn bánh kẹo. 
Chiêu đãi chúng tôi phần lớn do chị Hoa, cô 
hàng xóm ở sát nách nhà anh Ninh đảm trách, 
mặc dù chị Hoa không bao giờ đi xem chúng tôi 
đá banh. Tôi thân thiết với anh Ninh và chị Hoa, 
lý do tôi là đứa hay ghi bàn thắng cho đội 
tuyển.  
 
Sau này, tôi gặp anh Ninh tại Huế. Tôi được anh 
Ninh kể cho tôi về mối tình của anh chị. Anh 
Ninh kể về thời thơ ấu của anh chị tại một xóm 
nhỏ của phường Thuận Thành quận Thạch Gián 
thị xã Đà Nẵng.  Anh kể: ‘’Hồi đó, trong xóm đặt 
tên anh là thằng Cu Đen. Bị gọi là Cu Đen lúc 
đầu anh tức đến ói máu. Cho nên đứa  nào gọi 
anh là Cu Đen là bị anh cự nự ngay. Anh càng cự 
nự thì tụi nó càng chọc. Tụi nó chọc cho đến lúc 
chúng nó quên mất tên Ninh của anh. Anh nhớ 
có một lần, mạ anh đi tìm anh để gọi anh về ăn 
cơm tối. Thấy mạ, anh vội nấp sau một thân 
cây. Mạ anh hỏi tụi nó :’’Tụi bay có thấy thằng 
Ninh mô không ?’’. Cả bọn chúng đều ngơ ngác 
không biết thằng Ninh là thằng nào ? Một lúc 
sau mới có một đứa nói :’’ Thằng Cu Đen mà 
bác gọi là thằng Ninh thì ai mà biết được ‘’. Sau 
khi biết được thằng Ninh là thằng Cu Đen, 
chúng nó mới gọi anh :’’ Cu Đen, mạ mi gọi mi 
về ăn cơm ‘’. Có một điều lạ là ở trường học, tụi 
bạn trong xóm vẫn gọi anh là Ninh. Nhưng khi 
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bước chân về địa phận phường Thuận Thành 
thì chúng gọi anh là Cu Đen. Về sau này, anh 
thấy tên Cu Đen thật là dễ thương ... ‘’ 
 
Anh Ninh nói đến đây thì chị Hoa ngắt lời anh 
Ninh : 

- Thôi anh đừng kể chuyện tình của anh 
nữa. Ốt nhột bất chết mà gặp ai anh 
cũng khoe. 

Anh Ninh chống chế : 
- Anh đã kể cho ai nghe mô ? 

Tôi nói : 
- Em chưa nghe.  Anh chị kể cho em 

nghe đi.  Em muốn nghe. 
Chị Hoa nói với anh Ninh : 

- Để em ra sau nấu chè đậu ngự. 
 
Đợi chị Hoa đi khuất, anh Ninh kể tiếp :’’Lớn lên 
anh học trường sư phạm Huế. Một hôm anh 
vào tiệm sách Tinh Hoa ở Đường Trần Hưng 
Đạo. Anh lấy một quyển sách toán để  xem.  
Anh đang chăm chú đọc quyển sách thì nghe 
một giọng nói như reo mừng :’’Anh Cu Đen ‘’.  
Khi ngẩng nhìn lên, anh sững sờ nhận ra người 
vừa gọi hỗn danh của mình là cô gái hàng xóm 
hồi còn ở phường Thuận Thành Đà Nẵng. Nay 
cô ta  đã là cô gái xinh đẹp. Cô gái đó là chị Hoa.  
Có lẽ lúc đó sững sờ vì vẻ đẹp của chị Hoa nên  
anh ngây người ra. Anh chưa kịp nói gì thì chị 
Hoa hỏi tiếp :’’Anh Cu Đen ra Huế răng chừ 
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rứa? Anh có nhận ra em không ?’’ Anh muốn 
chọc chị Hoa nên anh làm bộ suy nghĩ rồi lắc 
đầu nhẹ.  Chị Hoa nghiêm mặt và hỏi anh :’’Có 
thật anh không nhận ra em phải không ?’’.  Anh 
cười rất tươi và định nói :’’Cô giống y chang cô 
bé Liên Hoa con bác Dĩnh. Chỉ khác, bây chừ em 
lớn hơn, tóc dài hơn, mặt xinh tươi hơn ‘’.  
Nhưng xui cho anh là hôm đó nhà sách đông 
người.  Anh chưa kịp nói thì anh bị người đằng 
sau đụng vào lưng khiến anh phải quay lại mà 
chưa kịp nói chi với chị Hoa. Lúc anh quay lại thì 
anh thấy chị Hoa đã đi ra đến gần cửa tiệm 
sách. Chị Hoa bỏ đi vì giận anh.  Anh gọi :’’ Liên 
Hoa ‘’. Chị Hoa đã bước ra khỏi tiệm sách.  Anh 
vội vàng để quyển sách lại chỗ cũ trên kệ.  
Nhưng vì vội vàng nên anh làm quyển sách rơi 
xuống đất, thành ra anh phải lượm quyển sách 
và để  ngay ngắn vào chỗ cũ. Lúc anh chạy ra 
khỏi nhà sách, anh thấy chị Hoa đã đạp xe đạp 
được một khúc xa. Lúc ấy không hiểu sao, anh 
ngớ  ngẩn chạy bộ theo. Chạy được khoảng vài 
chục thước biết mình không thể đuổi kịp, anh 
mới quay trở về nhà sách lấy xe đạp của mình 
để đuổi theo chị Hoa. Nhưng chị Hoa đã mất 
hút, biết mô mà tìm. Vậy mà anh cứ cắm đầu 
đạp. Anh đạp qua cầu Tràng Tiền rôi rẽ qua 
đường Lê Lợi. Anh cắm đầu đạp như tin tưởng 
rằng mình đi đúng đường. Qua khỏi trường 
Quốc Học, anh thấy một cô gái có mái tóc thề 
ngang vai, mặc áo dài màu tím than. Cô gái đi 
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xe đạp sắp rẽ vô đường Nam Giao. Trong nhà 
sách, chị Hoa cũng mặc áo dài màu tím than, 
cũng tóc thề ngang vai. Mừng quá anh nhấn 
bàn đạp đuổi theo. Qua cổng chắn xe lửa ngã 
ba chùa Báo Quốc và đường Nam Giao, anh 
đuổi kịp chị Hoa. Anh cất tiếng gọi :’’Liên Hoa ‘’.  
Cô gái không quay đầu lại. Lúc anh chạy xe song 
song với cô gái. Anh nhìn thì đúng là chị Hoa. 
Đúng là Liên Hoa ngày xưa ở phường Thuận 
Thành. Đúng là người con gái ngày xưa tụi bạn 
trong xóm cắp đôi anh với Liên Hoa.  Anh nói ‘’ 
Liên Hoa ‘’.  Chị Hoa nói với anh :’’Xin lỗi ông tôi 
không phải là Liên Hoa’’ Anh nói :’’Em không 
phải là Liên Hoa thì em là ai ?’’ Chị Hoa mỉm 
cười nói :’’ Anh này vô duyên. Mắc mớ chi mà 
anh hỏi tôi là ai ?’’ Anh nói :’’ Anh muốn đến 
thăm bác Dĩnh trước ở  phường Thuận Thành. 
Hai bác có cô con gái tên là Liên Hoa và cậu con 
trai tên là Thảo‘’. Chị Hoa không nói chi cả.  
Bỗng chị Hoa dừng xe và dắt xe vào một nhà. 
Chị Hoa gõ cửa. Một cô gái trong nhà ló đầu ra. 
Cô ta reo lớn :’’Liên Hoa, mi đi mô mà lâu ni, mi 
không tới thăm tao ‘’. Hai người vào nhà bỏ 
mặc anh đứng bơ vơ ngơ ngẩn bên ngoài. Anh 
biết chắc nhà này không phải là nhà của chị Hoa 
nên anh đứng đợi bên ngoài. Đợi hơn mười lăm 
phút mà cũng chưa thấy chị Hoa ra về. Anh đi 
lên dốc Nam Giao một quãng  xa. Từ chỗ đứng 
anh vẫn có thể quan sát được nhà bạn chị Hoa. 
Anh chờ hơn một tiếng đồng hồ, anh thấy chị 
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Hoa và cô bạn trong nhà đi ra. Hai người còn 
đứng bên lề đường nói chuyện. Răng mà lâu 
quá. Chia tay bạn, chị Hoa đạp xe lên dốc Nam 
Giao. Anh vội vàng nấp sau thân cây chờ chị 
Hoa đi qua. Lần này, anh không đạp xe sát theo 
chị Hoa mà anh đi sau chị Hoa một quãng đủ để 
thấy được chị Hoa phía đằng trước. Chị Hoa đi 
qua chùa Từ  Đàm. Chị rẽ vào con đường hẻm. 
Chị Hoa dắt xe vô một căn nhà. Anh nghĩ nhà 
này là nhà của gia đình chị Hoa. Anh sửa lại 
quần áo, vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn. Anh gõ 
cửa. Cửa vừa mở và đồng thời anh cũng nghe 
tiếng reo :’’Cu Đen, răng con biết bác ở đây mà 
tới thăm ‘’. Anh nhận ra ngay bác Dĩnh gái. Anh 
chưa kịp chào hỏi thì bác Dĩnh gái đã hỏi anh 
một lúc hai ba câu. Rồi thằng Thảo trong nhà 
chạy ra. Bác Dĩnh gái hỏi Thảo :’’ Con có nhớ ai 
đây không ?’’. Thảo trả lời :’’ Anh Cu Đen con 
bác Long, ở cạnh nhà mình trong Đà Nẵng chứ 
ai nữa ‘’. Bác Dĩnh trai ở nhà sau đi ra. Thấy 
anh, bác reo lên giọng rất ngạc nhiên :’’Cu Đen, 
chừ răng mà lớn như ri ‘’. Anh phải trả lời cả 
chục câu hỏi của bác Dĩnh trai về gia đình anh.  
Anh nghe bác Dĩnh gái gọi chị Hoa :’’Hoa có anh 
Cu Đen tới chơi.  Rót nước ra mời anh ‘’. Một 
lúc sau không thấy chị Hoa bưng nước ra, bác 
Dĩnh gái đi vào nhà sau. Anh nghe tiếng bác 
Dĩnh gái nói :’’ Anh Cu Đen chứ ai mà mi mắc 
cỡ‘’. Chị Hoa bưng nước ra. Chị đặt khay nước 
trên bàn rồi bước vào nhà sau không nói một 
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tiếng. Bác Dĩnh trai nói :’’Cu Đen ở lại ăn cơm 
với hai bác ‘’.  Trong bữa cơm anh mới nói được 
câu mà anh định nói với chị Hoa trong tiệm 
sách :’’Liên Hoa lớn hơn, tóc dài hơn, mắt to 
hơn, mặt xinh hơn, học chắc cũng giỏi hơn‘’.  
Bữa cơm thật là vui vẻ. Mặc dầu anh đã nói với 
mọi người là gia đình anh dời phường Thuận 
Thành đã hơn mười năm, vậy mà mọi người hỏi 
anh đủ thứ truyện làm như anh vẫn còn ở 
phường Thuận Thành. Hai bác Dĩnh thì hỏi về 
gia đình bác Cơ, bác Huy ... , chị Hoa hỏi về cô 
Cẩm Vân, Thùy Linh, Như Hảo ... Thảo thì hỏi về 
thằng Trúc, thằng Lý ... Lúc anh ra về, bác Dĩnh 
gái nói :’’ Lúc mô rảnh ghé bác chơi, nghe Cu 
Đen ‘’. Lúc đầu một tháng anh ghé thăm hai bác 
Dĩnh một lần, sau đó hai tuần một lần, rồi một 
tuần một lần. Đến sáu tháng cuối cùng của năm 
cuối tại trường Sư Phạm thì hầu như ngày nào 
anh cũng tới thăm hai bác Dĩnh. Sau khi ra 
trường anh về dạy tại trường ở Phủ Bài. Trong 
thời gian anh dạy ở trường Phủ Bài, trời nắng 
cũng như trời mưa, cứ sáng thứ năm và sáng 
chủ nhật là anh đạp xe lên thăm hai bác Dĩnh 
đến chiều tối mới đạp xe trở lại Phủ Bài. Chăm 
chỉ như một con kiến suốt hai năm trường.  
Thật là kiên trì. Một buổi chiều chủ nhật anh và 
chị Hoa đi chơi về. Lúc đến ngã ba Nam Giao và 
đường rẽ vào chùa Báo Quốc thì trời mưa lớn.  
Anh và chị Hoa vô nấp dưới mái hiên của một 
nhà bên đường. Anh nhìn chị Hoa rồi anh nói 
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:’’Liên Hoa ‘’. Anh nghe chị Hoa trả lời rất  nhỏ 
:’’Dạ‘’  Anh hỏi :’’ Em có nhớ hồi nhỏ của anh và 
em ở phường Thuận Thành không ?’’ Chị Hoa 
trả lời :’’Nhớ, nhưng mà nhớ chuyện chi mới 
được chứ ?’’ Anh nói :’’ Ngày xưa trong xóm 
mấy đứa bạn cắp đôi anh với em.  Chừ em nghĩ 
răng ?’’ Chị Hoa nói  :’’ Chuyện nớ là chuyện hồi 
nhỏ anh nhắc lại làm chi ?  Nay lớn thì phải khác 
chứ anh ‘’ Anh hỏi :’’Anh thấy chừ với hồi nhỏ 
có khác chi mô ?’’ Chị Hoa nói :’’Khác chứ anh?’’  
Anh hỏi :’’Khác chỗ mô ? ‘’ Chị Hoa trả lời :’’ Hồi 
nhỏ chuyện vợ chồng là do bọn con nít trong 
xóm đặt tầm bậy tầm bạ cho vui. Chừ lớn, 
chuyện gia đình là do mẹ cha ‘’.  Anh hỏi :’’ Thật 
không ?’’. Chị Hoa nhìn anh rồi gật đầu. Anh 
sướng run lên. Anh cầm tay dắt chị Hoa đi về 
nhà mặc dầu trời còn mưa lớn. Về đến nhà thì 
cả hai đứa ướt như chuột lột. Chỉ một tuần sau 
là ba mạ anh cho người đến nhà chị Hoa để hỏi 
chị Hoa cho anh. Mấy ngày sau anh gặp chị Hoa. 
Chị Hoa nói :’’ Mầm chi mà vội như chạy giặc 
vậy ‘’ Anh trả lời :’’Ông Bà nói lấy vợ phải lấy 
liền tay. Không hỏi ngay, mất thì răng ?’’ Chị 
Hoa chỉ vào trái tim :’’Anh ở trong ni rồi mà còn 
sợ chi nữa ‘’. Câu trả lời của chị Hoa thật là dễ 
thương. Chị Hoa nói tiếp :’’ Mạ có nói với em 
:’’Ba mạ anh Ninh cho người đến gặp ba mạ để 
hỏi con cho anh Ninh ?’’ Em nói :’’Con không 
biết anh Ninh mô hết ‘’ Mạ trợn trừng :’’Mi mà 
không biết anh Ninh ?’’ Em khẳng định :’’Con 
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không biết anh Ninh‘’ Mẹ nạt :’’Anh Ninh là anh 
Cu Đen mà mi không biết răng ?’’ Em bật cười 
:’’Trời đất anh Cu Đen ...’’ Em chưa nói hết thì 
mạ đã ngắt lời :’’Anh đã lớn rồi đừng gọi anh là 
Cu nữa, nghe kz lắm.  Anh có đen chi mô mà hồi 
đó đứa mô đặt tầm bậy tầm bạ. Mạ thấy gia 
đình bác Long là gia đình đàng hoàng. Anh Ninh 
học hành giỏi nay lại có nghề nghiệp vững 
vàng’’. Rồi mạ hỏi em một câu giống như anh 
đã hỏi em.  Mạ nói :’’ Hồi ở xóm Thuận Thành, 
mạ cũng biết trong xóm cắp đôi con với anh 
Ninh.  Nay gia đình anh Ninh cho người đến hỏi 
con cho anh, con nghĩ răng ?’’ Thằng Thảo đứng 
gần đó lúc nào, mạ và em cũng không hay,  
Thảo đế vô một câu :’’Mạ hỏi chi mà lạ vậy. Cả 
xóm ni, ai mà không biết chị Hoa và anh Cu Đen 
... ‘’.  Thằng Thảo nói chưa hết câu, mạ đã đùng 
đùng nổi giận.  Mạ nạt thằng Thảo :’’Từ  nay tao 
cấm mi được gọi anh Ninh là Cu Đen nghe 
chưa‘’ Thằng Thảo ngạc nhiên :’’Răng rứa ...’’.  
Mạ nạt ngang :’’ Mạ cấm con, kể cả con Hoa 
nữa, không đứa mô được gọi anh Ninh là Cu 
Đen nữa. Thôi con đi ra ngoài để mạ nói chuyện 
với chị Hoa ‘’. Thằng Thảo vừa đi vừa làu bàu 
:’’Mạ kz quá, anh Cu Đen mà cứ bắt gọi là anh 
Ninh ...‘’. 
 
Anh Ninh kể đến đây thì chị Hoa bưng nồi chè 
ra.  Chị Hoa hỏi anh Ninh : 
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- Răng, đã kết thúc chuyện tình của anh 
chưa ? 

Tôi nói : 
            -    Đang đến hồi gay cấn. 
           -    Thôi kết thúc đi để em đơm chè ăn đã. 
Anh Ninh có vẻ hơi cụt hứng.  Anh nói : 
            -   Từ đấy anh mất hẳn cái tên Cu Đen.     
Không còn ai gọi anh là Cu Đen nữa.   

-    Cái tên Cu Đen có đẹp đẽ chi mà cứ 
nhắc miết ... Nhưng anh có chắc, không có ai 
kêu anh là Cu Đen nữa không ? 

-     Từ ngày lấy em có còn ai gọi anh là Cu 
Đen nữa mô.   

-     Anh có chắc không ? Anh có muốn em 
nhắc lại cho anh nhớ không ?  ... Chỉ mới xảy ra 
có mấy tháng mà đã quên. 
 
Mắt anh Ninh lại sáng rực.  Sự hào hứng lại trở 
về với anh : 

- Anh nhớ rồi. Để anh kể cho em nghe 
... 

Chị Hoa xua tay và nói : 
- Thôi xin anh đừng kể nữa. Anh mà kể 

thì răng chừ chúng tôi mới được ăn 
chè.   

Tôi nói : 
- Vừa ăn vừa kể.  Anh kể tiếp đi anh 

Ninh. 
Anh Ninh lại kể.  Giọng anh đầy hào hứng : 
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- Cách đây khoảng sáu tháng, anh và chị 
Hoa đi công tác tại Đà Nẵng.  Nhân 
dịp, anh chị về thăm lại xóm cũ.  Anh 
chị vừa đến địa phận phường Thuận 
Thành, một anh chàng phóng xe vượt 
qua anh chị một khúc, anh ta quay xe 
lại, anh ta đạp nhanh như muốn tông 
vào anh.  Anh ta phanh xe đến kít một 
cái trước mặt anh chị và reo lớn :’’Cu 
Đen ‘’. Anh ta quay sang chị Hoa reo 
mừng :’’ Cả Liên Hoa nữa. Tụi mi đã 
thành vợ chồng ? Hay quá ta ‘’. Thì ra 
anh chàng là Thìn con bác Cung. Thìn 
mập hơn xưa nhưng anh chị nhận ra 
ngay. Thìn đưa anh chị về nhà Thìn. 
Nhà anh ta vẫn là quán bán tạp hóa.  
Quán ngày nay lớn hơn ngày xưa 
nhiều. Anh Thìn gọi to :’’Em, em mô 
rồi ?’’ Có tiếng phía trong nói vọng ra 
:’’Em đang bận, chờ em chút xíu ‘’. 
Anh Thìn lại nói to :’’ Đem mâm lớn ra 
mà đựng đầu heo ‘’. Một cô gái từ 
phòng trong đi ra và reo lớn :’’Anh Cu 
Đen‘’.  Anh cũng nghe chị Hoa reo :’’ 
Cẩm Vân ‘’. Hai người chạy lại ôm 
nhau, mừng mừng tủi tủi. Cẩm Vân, 
con bác Huy, học cùng lớp với chị 
Hoa. Sau một lúc hàn huyên, anh Thìn 
nói với chị Vân :’’ Ngày xưa tụi mình 
tác hợp cho hai đứa, chừ mình phải 
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được hưởng cái đầu heo. Anh bảo em 
đem mâm ra nhận đầu heo, răng em 
không đem ra ?’’ Chị Vân nói :’’ Anh 
nói đúng, em vô lấy mâm ra ngay ‘’. 
Chị Hoa nói :’’Công là của cả bọn trẻ 
con lúc ấy, răng anh lại đòi nhận cả 
nguyên một đầu heo ? Đâu có được‘’. 
Anh Thìn dõng dạc nói từng chữ :’’Bà 
này vô ơn. Tôi là thằng có công lớn 
nhất ‘’.  Anh Thìn nói tiếp :’’Nếu bà 
không gọi tôi là thằng ba nhe như 
ngày xưa thì tôi nhắc lại cho bà nhớ ... 
Cu Đen, mày còn nhớ hôm tụi con 
trai, con gái xóm mình tụ tập chơi 
dưới gốc cây bàng không ?  Hôm đó 
ông bà ngồi sát rịt nhau. Tụi này nháy 
mắt nhau để tìm cách chọc ghẹo hai 
đứa mày. Thằng Kính con bác Vi lên 
tiếng :’’Trời nắng vậy mà thằng Cu 
Đen và con Hoa ngồi sát dính nhau 
không thấy cực sao?’’ Thằng Ninh mới 
đứng dậy sừng sộ :’’Răng mày gọi tao 
là Cu Đen ‘’. Thằng Kính trả lời tỉnh bơ 
:’’ Cu mày đen thì tao gọi là Cu Đen 
chứ răng?’’ - :’’ Bộ cu mày trắng lắm 
sao mà mày gọi tao là Cu Đen‘’ - 
:’’Không trắng hơn ai, chứ trắng hơn 
mày ‘’ Lúc đó tôi lẻn ra phía sau thằng 
Ninh. Tôi tụt mạnh cái quần xà lỏn của 
nó.  Cả bọn con trai reo hò. Tôi lớn 
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tiếng hỏi :’’Hoa, đen hay trắng Hoa ?’’ 
Bà chửi tôi là đồ ba nhe ...’’ 

 
Chị Hoa ngắt lời anh Ninh : 

-   Em thấy không ?  mấy anh lớn rồi mà 
vẫn còn tính ba nhe như hồi còn nhỏ.  Gặp nhau 
chỉ nhắc lại toàn chuyện tầm bậy . 

-    Để anh kể tiếp.   
-   Anh đã kết thúc chuyện tình của anh 

rôì còn chi nữa mà kể. 
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TRUYỆN CỔ TÍCH 

 
Tôi có người bạn. Anh ta là bác sĩ. Hiện anh ta là 
giáo sư của trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, 
ngày nay là thành phố Hồ Chí Minh. Con gái anh 
viết một bài về mối tình của bố mẹ nhan đề : 
Truyện Cổ Tích. Tôi chưa được đọc bài viết, 
nhưng tôi chắc chắn rằng cô gái ca tụng mối 
tình của bố mẹ đẹp như truyện cổ tích.  
 
Anh là con của họa sĩ nổi tiếng trước năm 1975. 
Gia đình anh là gia đình giàu có và có tiếng tăm 
ở Huế. Gia đình anh có cửa hàng tại đường Ngã 
Giữa Phan Bội Châu, Huế. Nay là đường Phan 
Đăng Lưu. Anh ta là bác sĩ và có rất nhiều tài 
ngoài ngành y khoa anh đang phụng sự. Thứ 
nhất : Anh ta được hưởng giòng máu họa sĩ của 
thân phụ. Anh ta vẽ đẹp, nặn tượng giỏi, viết 
thư pháp khéo. Anh ta tặng tôi hai câu thư 
pháp, hai bức tượng anh ta nặn. 
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Hai câu thư pháp trích trong cổ thi và cũng thể 
hiện suy nghĩ chiêm nghiệm của anh về đời 
sống và thể hiện lối sống của gia đình anh hiện 
tại. Thứ hai : Anh giỏi về âm nhạc. Anh hát hay, 
chơi đàn ghi ta, thổi harmonica, soạn nhạc. Thứ 
ba : Anh làm mọi người ngạc nhiên. Anh say mê 
sưu tầm các loại kiếm. Anh tìm mua kiếm khi đi 
công tác nước ngoài. Hàng ngày, anh làm giá để 
kiếm, làm kiếm và bao đựng kiếm. Anh sưu tầm 
kiếm hơn hai mươi năm. Mới đầu chỉ có một tủ 
nhỏ. Nay có ba tủ kính lớn dọc theo ba bức 
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tường. Tổng cộng hiện nay có hơn một ngàn 
cây kiếm. Anh nói với tôi bộ sưu tầm kiếm của 
anh đứng vào hàng thứ năm của những bộ sưu 
tầm kiếm trên thế giới. Anh chỉ cho tôi xem một 
số kiếm. Anh giải thích cặn kẽ xuất xứ, lịch sử 
của từng cây kiếm. Tôi nghe với lòng khâm 
phục, nhưng tôi đâu có hiểu gì.  
 
Anh bạn tôi có cô bạn học cùng lớp tại Đại Học 
Y Khoa Huế. Hai người thương yêu nhau. Họ tốt 
nghiệp bác sĩ. Hạnh phúc tràn đầy với tương lai 
rực rỡ. Một sự kiện xảy ra tưởng chừng chấm 
dứt sự nghiệp và tình yêu của cô bạn. Sự nghiệp 
thì chấm dứt nhưng tình yêu thì vẫn còn. Cô 
bạn anh làm việc tại bệnh viện trung ương Huế 
thì bị phản ứng thuốc sulfamide. Hậu quả phản 
ứng của thuốc khiến tuyến lệ của đôi mắt bị hư 
hỏng, khuôn mặt bị tàn phá, nhan sắc không 
còn xinh đẹp như trước. Người ta cho cô nghỉ 
việc. Chấm dứt sự nghiệp của cô. Chỉ vài tháng 
sau khi cô bình phục thì hai anh chị làm đám hỏi 
rồi đám cưới. Hiện nay gia đình anh chị thật 
hạnh phúc. Hằng ngày sau giờ làm việc, anh mở 
phòng mạch tư chữa bệnh. Anh khám bệnh, chị 
tính tiền và bán thuốc. Những ngày chị không 
có ở nhà, anh đóng cửa phòng mạch lý do anh 
không biết tính tiền và bán thuốc. Sau này anh 
đóng cửa phòng mạch vĩnh viễn. Hiện nay, hàng 
ngày, anh viết sách y khoa, soạn nhạc và sưu 
tầm kiếm. Hằng năm, anh chị đi dự họp mặt với 
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các bạn cùng khóa của trường Y Khoa Huế. Anh 
không giàu có bằng bạn bè, nhưng anh chị được 
bạn bè quí trọng, ngưỡng mộ. Lý do anh là 
người thành đạt trong ngành y khoa và nhất là 
anh không bỏ cô bạn học của họ. 
 
Truyện tình của vợ chồng bạn tôi đúng là truyện 
cổ tích như con gái anh chị viết. Qua câu truyện 
này tôi muốn nói : Nhan sắc và tiền bạc là hai 
yếu tố quan trọng trong đời sống của một gia 
đình, nhưng không phải là yếu tố quan trọng 
nhất. Yếu tố quan trọng nhất là trái tim thương 
yêu. 
 
Tôi kết luận rằng : Ở đâu có tình yêu thương thì 
ở đó có niềm vui và hạnh phúc. 
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                                           Thi sĩ Ngô Tịnh Yên 
 

Ngay Bây Giờ 
 
Tôi nghe ca sĩ Khánh Ly hát bài Nếu Có Yêu Tôi 
trong chương trình văn nghệ Tết In Seattle. 
 
Nếu Có Yêu Tôi  
Nhạc :  Trần Duy Đức 
Thơ   :   Ngô Tịnh Yên 
 
1. Có tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa người 
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi 
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. 
 
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ 
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời 
Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi 
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Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. 
 
*ĐK:+ 
Rộn ràng một nỗi đau 
Nghẹn ngào một nỗi vui 
Dịu dàng một nỗi đau 
Ngậm ngùi một nỗi vui. 
 
2. Có nhớ thương tôi thì nhớ thương bây giờ 
Đừng đợi ngày mai, lúc mắt tôi khép lại 
Đừng đợi ngày mai, có khi tôi đành xuôi tay 
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương? 
 
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ 
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi qua đời 
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi thành mây khói 
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. 
 
Tôi nghe lại bài hát này nhiều lần. Nhiều ca sĩ 
danh tiếng hát bài này như Elvis Phương, Đàm 
Vĩnh Hưng, Khánh Hà, Quang Tuấn …  
 
Tác giả bài thơ đã gởi đi một thông điệp. Nhạc 
sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc bài thơ nên thông 
điệp được nhiều người biết. Người gởi thông 
điệp không phải là một thi sĩ lớn ai cũng biết 
tiếng, không phải là một triết gia lớn, không 
phải là vị lãnh đạo tôn giáo, không phải là tổng 
thống hay thủ tướng. Người gởi thông điệp là 
một nữ thi sĩ không tiếng tăm. Theo bài viết : 
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Nhà Thơ Ngô Tịnh Yên của Mặc Lâm : “Ngô Tịnh 
Yên tên thật là Ngô Thị Tuyết Trinh nguyên 
quán Gia Định Sài Gòn, hiện đang định cư tại 
California. Ngô Tịnh Yên làm thơ khá sớm và đã 
có nhiều tác phẩm ra đời trong thập niên 90. 
Tác phẩm đầu tiên được xuất bản năm 1989 
mang tên Ngũ Long Công Chúa, viết về lứa tuổi 
học trò. Ba tác phẩm thơ liên tiếp xuất bản sau 
đó là “Ở nơi nào cũng có, năm 1993. Lãng mạn 
năm 2000, 1996 và Lục bát khỏa thân, xuất bản 
năm 2001. Tác phẩm Ký sự Cam Bốt: Thiên thần 
trong địa ngục, viết về những mảnh đời trôi dạt 
của các bé gái người Việt tại Cambodia bằng 
đôi mắt thật của mình.”  
 
Thông điệp của nữ thi sĩ giản dị và bình thường 
giống như thông điệp mà ai cũng biết, cũng 
hiểu : Ở Hiền Gặp Lành. Dễ hiểu, dễ thực hành 
nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Bình 
thường giao tiếp với nhau rất tốt, ấm áp, vui 
tươi. Nhưng khi gặp khó khăn, tranh chấp mới 
biết ai là người tốt, ai là người xấu. Bởi thế 
người xưa mới có hai phái. Một phái cho rằng 
nhân chi sơ tính bổn thiện. Một phái cho rằng 
nhân chi sơ tính bổn ác. Mới đầu thì bổn thiện, 
về sau thì bổn ác. Người xưa có câu: “Ngồi trên 
đống cát, ai cũng là hiền nhân, quân tử. Ngồi 
trên đống vàng mới biết ai thật sự là quân tử, 
hiền nhân”. 
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Thông điệp của thi sĩ Ngô Tịnh Yên cũng dễ 
hiểu, dễ thực hành như thông điệp Ở Hiền Gặp 
Lành : 
 
Nếu có tốt với tôi thì tốt ngay bây giờ. Nếu có 
bao dung, tha thứ cho tôi hãy bao dung tha thứ 
ngay bây giờ. Nếu có yêu tôi thì yêu ngay bây 
giờ. Đừng đợi đến khi tôi qua đời. 
 
Thông điệp thật giản dị, dễ hiểu. Nhưng không 
phải ai cũng thực hiện được thông điệp này. 
Thông điệp này cũng giống câu cách ngôn : 
“Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Bởi vì chưa 
chắc đã có ngày mai. Học tiểu học, chúng tôi 
được đọc bài tập đọc :”Ngày Mai Ăn Khỏi Trả 
Tiền”: Có một quán ăn treo một tấm bảng: 
“Ngày mai ăn khỏi trả tiền”. Mọi người rủ nhau 
ăn và nghĩ rằng: “Ngày mai sẽ được ăn miễn 
phí.” Ngày mai, khách hàng đến ăn, ông chủ vẫn 
bắt họ phải trả tiền, khách hàng thắc mắc. Ông 
chủ chỉ vào tấm bảng và bảo họ đọc lại : “Ngày 
Mai Ăn Khỏi Trả Tiền”. Ngày mai là một ngày 
không bao giờ có.   
 
Ngày 14/9/2020 ở San Francisco, cựu tỷ phú Mỹ 
Charles 'Chuck' Feeney - cùng vợ Helga - ký giấy 
tờ để chính thức đóng cửa The Atlantic 
Philanthropies, tổ chức từ thiện mà ông đã 
thành lập từ năm 1984 sau khi hoàn thành sứ 
mệnh của đời ông : Cho đi khối tài sản 8 tỷ USD 



125 

trong lúc ông còn sống, để tài trợ cho các dự án 
quy mô hầu xây dựng những xã hội công bằng, 
lành mạnh trên thế giới. 
 
Triết l{ đơn giản “hãy cho khi còn sống” của nhà 
tỉ phú Chuck Feeney đã được nhiều nhà tỉ phú 
Mỹ khác chia sẻ và hành động. Hiện đang có 
một làn sóng làm từ thiện mới trong giới tỉ phú 
Mỹ mà Bill Gates, Warren Buffet – những siêu tỉ 
phú – là đầu tàu. Như vậy, thay vì để lại tài sản 
trị giá bạc tỉ sau khi qua đời, khi còn sống họ đã 
lập các quỹ từ thiện và phân phối số tài sản 
khổng lồ của họ càng nhanh càng tốt trước khi 
qua đời. Nhật báo The Independent của Anh gọi 
đây là một cuộc cách mạng về khái niệm từ 
thiện. 
 
Trong gần 4 thập niên hoạt động, Tổ chức từ 
thiện Đại Tây Dương đã trao tặng hàng tỷ đôla 
vào giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế, bảo vệ 
nhân quyền cho các dự án quy mô ở Hoa Kz, 
Ireland, và một lượng lớn tiền nữa cho các công 
tác từ thiện ở Việt Nam, Australia, Nam Phi, 
Thái Lan và Cuba. Riêng Việt Nam, từ năm 1998 
đến 2013, Atlantic đã tài trợ gần 382 triệu đôla 
cho các thư viện, đại học và xây dựng hệ thống 
y tế công cộng. 
Triết l{ đơn giản “hãy cho khi còn sống” của nhà 
tỉ phú Chuck Feeney, Chuck Feeney không 
muốn hiến tặng một số tiền cho từ thiện sau khi 
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đã chết, như đa số mọi người thường làm, bởi 
vì ông muốn chủ động tìm và theo dõi các dự án 
mà ông cho là sẽ có hiệu quả tối đa, mang lại 
thay đổi và cải thiện xã hội, hay tạo cơ hội cho 
những thành phần bị thiệt thòi nhất. Triết lý 
“hãy cho khi còn sống” của tỉ phú Chuck Feeney 
cũng gần giống thông điệp “Ngay Bây Giờ” của 
nhà thơ Ngô Tịnh Yên. 
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   HAI MÁI TÓC 
 
Truyện kể về truyện tình của hai thiếu nữ : một 
thiếu nữ Miền Nam và một thiếu nữ Miền Bắc. 
 
Tôi tên là Tôn Nữ Lâm Viên. Tôi sinh ra tại Đà 
Lạt nên ba mạ tôi lấy tên của ngọn núi biểu 
tượng cho thành phố Đà Lạt để đặt tên cho tôi. 
Ông bà nội tôi từ Huế vô Đà Lạt lập nghiệp. Ông 
nội tôi là nhà nông. Ông tôi mua một mẫu đất ở 
Trại Mát trồng nhiều loại rau quả để bán cho 
thương lái. Ba mạ tôi không nối nghiệp ông nội 
tôi. Ba tôi xin được làm việc tại Nha Địa Dư Đà 
Lạt. Do đó, ba mạ tôi mua một căn nhà ở 
đường Phan Đình Phùng. Mạ tôi có một quầy 
bán trái cây tại chợ Đà Lạt. Tôi đi học trường 
Bùi Thị Xuân.  
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Năm tôi học đệ nhị, một buổi sáng chủ nhật, 
Thiên Kim, bạn học cùng lớp, đến nhà rủ tôi đi 
chơi. Ngày hôm đó, Thiên Kim giới thiệu hai 
thanh niên cho tôi : Một anh tên Trần Đình 
đang học năm thứ ba, khóa I trường Chánh Trị 
Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt. Anh thứ hai 
Nguyễn Văn Long đang học năm thứ ba trường 
Võ Bị Đà Lạt. Sau đó tôi được biết anh Trần 
Đình và anh Long là anh em họ. Mạ của anh 
Long là chị ruột ba của anh Đình. Tôi cũng được 
biết Thiên Kim và anh Đình bồ bịch với nhau. 
Như vậy, mục đích chủ nhật hôm đó của Thiên 
Kim là giới thiệu tôi cho anh Long. Tôi được biết 
gia đình anh Long hiện đang sống ở đường Chi 
Lăng, Huế. Còn gia đình anh Đình ở khu Chợ 
Mới, Đà Nẵng. 
 
Tháng đầu tiên, chủ nhật nào bốn chúng tôi 
cũng đi chơi với nhau từ 11 giờ đến 4 giờ chiều 
là giờ anh Long phải trở về quân trường. Tháng 
thứ hai, chỉ có anh Long đến đón tôi tại nhà thờ 
Con Gà khoảng 11 giờ sáng. Tôi và anh Long đi 
chơi với nhau đến tận giờ anh Long phải trở về 
quân trường khoảng 4 hay 5 giờ chiều. Anh 
Long đưa tôi đi nhiều nơi như Thác Cam Ly, 
thác Đatanla, thác Prenn, Đồi Cù, Thung Lũng 
Tình Yêu, hồ Than Thở. Một hôm đi chơi tại đồi 
Cù. Anh Long chợt nắm tay tôi. Tôi để yên bàn 
tay tôi trong bàn tay anh. Chúng tôi tay trong 
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tay đi trên đồi. Chúng tôi đứng dưới một cây 
thông, anh Long kéo tôi định hôn tôi. Tôi đẩy 
anh ra và nói : “Đừng anh.” Anh vuốt tóc tôi và 
xin lỗi tôi. Sau này mỗi lần kết thúc buổi đi chơi, 
chúng tôi đứng trước rạp xi nê tại khu Hòa Bình 
để chia tay. Anh Long vuốt tóc tôi và nói :” Em 
ngoan.” Rồi anh đi. Tôi đứng nhìn theo anh đến 
lúc anh đi khuất. 
 
Anh tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt. Anh cho tôi 
biết anh chọn đơn vị sư đoàn Nhảy Dù. Hôm 
tiễn anh về Huế thăm gia đình trước khi đi trình 
diện đơn vị. Tại phi trường Liên Khương, anh 
Long nắm tay tôi. Anh hỏi tôi : Lâm Viên, em có 
yêu anh không ?. Tôi gật đầu. Anh vuốt tóc tôi 
và nói : “Em ngoan, anh yêu em.” Tôi gật đầu. 
Nước mắt tôi chảy trên má. Anh vuốt tóc tôi. 
Anh nói : “ Em ngoan.” Tôi gật đầu và nói : “Em 
ngoan mãi mãi. Em là của anh.” 
 
Tháng nào tôi cũng nhận được một bức thư của 
anh Long. Trong thư anh kể những truyện vui và 
tếu trong đơn vị và nỗi nhớ nhung tôi. Cuối thư 
bao giờ cũng có câu : Vuốt tóc em, em ngoan. 
Trong một bức thư, anh Long cho biết anh đang 
học Kinh Thánh dưới sự hướng dẫn của người 
hạ sĩ quan trong đại đội của anh. Anh mong 
sớm thành người Công Giáo để làm đám cưới 
với tôi. Trong một thư khác, anh cho biết anh 
đã rửa tội tại nhà thờ La Vang, Quảng Trị và anh 
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sẽ về phép vào tháng tới để thăm tôi và gia 
đình anh. Anh sẽ xin phép gia đình làm đám 
cưới với tôi. Anh yêu cầu tôi gởi cho anh một 
tấm hình để anh cho gia đình anh xem. Tôi xin ý 
kiến của ba mạ tôi. Ba mạ tôi biết anh nhờ có 
vài lần thấy anh đón tôi ở nhà thờ Con Gà. Ba 
mạ tôi bằng lòng cho tôi gởi hình cho anh. 
 
Anh được về phép 15 ngày. Từ Quảng Trị anh 
về Huế thăm gia đình. Sau đó anh đáp máy bay 
đi Đà Lạt. Gặp tôi, anh vuốt tóc tôi và nói : “Em 
ngoan”. Rồi anh báo cho tôi tin vui : “Gia đình 
anh chấp thuận cho anh theo đạo Công Giáo và 
sẽ gặp ba mạ em để xin cưới em cho anh.” Tôi 
nắm tay anh lắc mạnh và nói : “Cám ơn anh. Em 
sẽ ngoan mãi.” Anh ở lại nhà tôi. Anh muốn 
đưa gia đình tôi gồm ba mạ, các em tôi đi ăn 
tiệm mỗi ngày, nhưng tôi không chịu. Tôi muốn 
tôi nấu ăn … Tối nào anh cũng đọc kinh với gia 
đình tôi. Một buổi tối, anh xin cho tôi và em trai 
tôi ra Huế.  Ba mạ tôi ngần ngừ. Cuối cùng hai 
người bằng lòng cho tôi và em trai tôi ra Huế.  
 
Chúng tôi đi Huế. Tôi và em trai tôi ở lại nhà 
anh Long. Tôi được anh đưa chúng tôi đi thăm 
Hương Thủy quê của ba tôi và thăm một vài 
người bà con của ba tôi. Anh đưa chúng tôi đi 
thăm lăng tẩm, đại nội và đi nhà thờ Phủ Cam. 
Tôi ở Huế hai đêm ba ngày. Gia đình anh đối với 
chúng tôi rất thân mật vui vẻ như đã quen biết 
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chúng tôi từ thưở xa xưa. Tôi cảm thấy rất hạnh 
phúc. Buổi chiều anh tiễn chúng tôi về lại Đà Lạt 
tại sân bay Phủ Bài. Anh vuốt tóc tôi và nói : 
“Em ngoan, anh sẽ trở về một ngày thật gần. 
Chúng ta sẽ chung sống với nhau.” Tôi gật đầu. 
 
Hai tháng từ ngày tôi trở về Đà Lạt cứ nửa 
tháng tôi nhận được thư anh Long. Trong một 
bức thư anh nói gia đình anh sẽ lên Đà Lạt để 
bàn việc cưới hỏi cho anh và tôi. Anh cũng nói 
gia đình anh muốn đám hỏi và đám cưới một 
lần cho tiện lý do đường xá xa xôi giữa Huế và 
Đà Lạt. Tháng thứ ba, tôi không nhận được thư 
anh Long. Tin chiến trường Quảng Trị làm tôi lo 
lắng. Hằng ngày tôi cầu nguyện cho anh được 
bình an mạnh khỏe. Một buổi chiều vào tháng 
thứ tư, Thiên Kim và anh Đình đến nhà tôi. Thấy 
hai người đến, tôi rùng mình sợ hãi. Tôi nghĩ 
rằng hai người sẽ báo một tin chẳng lành cho 
tôi. Quả nhiên, Thiên Kim nói rất nhẹ nhàng : 
Anh Long đã qua đời. Anh tử trận tại Quảng Trị 
cách đây gần một tháng. Thiên Kim đưa cho tôi 
bức thư của anh Long. Tôi đọc bức thư anh viết: 
  
Em thương yêu, 
Anh báo cho em một tin vui. Gia đình anh tháng 
sau sẽ đi Đà Lạt để bàn đám cưới của chúng 
mình. Hôm nay Việt Cộng pháo nhiều, anh tạm 
dừng viết, lát nữa anh sẽ viết tiếp cho em yêu  
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Bức thư vỏn vẹn chỉ có thế. Tôi ngất đi. Gia đình 
đưa tôi vô bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt. Thiên Kim 
săn sóc tôi ba ngày tại bệnh viện. Tôi trở về 
nhà. Thiên Kim ở lại nhà tôi thêm ba ngày. Sau 
đó, Thiên Kim và anh Đình trở về Đà Nẵng … 
 
Từ ngày anh Long mất, chủ nhật sau thánh lễ, 
tôi chờ anh Long khoảng 11 giờ trước nhà thờ 
Con Gà. Tôi thơ thẩn chờ anh đến để anh vuốt 
tóc tôi. Nhưng chẳng bao giờ anh đến. Tôi nhớ 
những câu của bài thơ Hai Sắc Hoa Tigon của 
TTKH 

 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui, 
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!” 
 
Thuở đó nào tôi có hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly, 
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy.” 

 
Nhưng anh Long vuốt tóc tôi,  anh rất vui và có 
bao giờ anh thở dài đâu. Tại sao cuộc tình của 
chúng tôi lại tan vỡ … Tôi cảm thấy bơ vơ, cô 
đơn. Tôi xin ba mạ tôi cho phép tôi tu tại dòng 
Mến Thánh Giá. Nay tôi trở thành soeur Teresa 
Tôn Nữ Lâm Viên.    
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          ****************************** 
 
Tôi tên là Trần Thị Quznh Hương. Nhà tôi ở phố 
Hàng Than gần chùa Hèo Nhai. Tôi mồ côi cha. 
Cha tôi chết lúc tôi mới sáu tuổi. Mẹ tôi là cô 
giáo dạy cấp một. Mẹ tôi đi làm và chăm sóc tôi 
và đứa em trai kém tôi hai tuổi … 
 
Một hôm ngày rằm, tôi và em tôi theo mẹ tôi đi 
chùa Hèo Nhai lễ Phật. Hồi đó, tôi mới tám tuổi. 
Mẹ tôi và em tôi vào trong chánh điện lễ Phật. 
Tôi lang thang ngoài sân chùa. Tôi giơ tay định 
hái bông hoa hồng trồng trong chậu trước 
chánh điện. Một bàn tay chụp lấy tay tôi và nói : 
Không được bẻ hoa của chùa. Tôi ngẩng mặt 
nhìn. Người nắm tay tôi là thằng con trai ở cách 
nhà tôi 15 căn nhà. Nó lớn hơn tôi hai, ba tuổi. 
Thỉnh thoảng tôi thấy nó đi học qua nhà tôi và 
vài lần tôi gặp nó trong sân chùa. Nó thường đi 
theo mẹ nó đến chùa Hèo Nhai. Nó rút một 
cành trong bó hoa huệ và đưa cho tôi : “Em 
thích hoa. Lấy tạm cành hoa huệ này. Hôm nào, 
anh cho em cả chùm hoa hồng. Đừng hái hoa 
của chùa, phải tội. Em tên gì ?” Tôi cầm cành 
hoa huệ và lí nhí trả lời “ Quznh Hương “. Nó vỗ 
đầu tôi :” Tên đẹp nhỉ “. 
 
Lần gặp sau cũng tại chùa Hèo Nhai. Thấy tôi, 
nó đưa bó hoa huệ cho mẹ nó. Nó đi nhanh 
khỏi chùa. Nửa tiếng sau, nó trở lại chùa với 
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một bó hoa hồng trên tay. Nó đưa bó hoa hồng 
cho tôi và nói :” Hoa hồng nhà anh. Cho em 
đem về cắm.” Tôi cầm bó hoa nhìn nó và không 
nói. Về nhà, tôi cắm bó hoa hồng trong bình. 
Mẹ tôi hỏi :” Hoa ở đâu ?”. Tôi trả lời :” Anh 
hàng xóm ở cách nhà mình khoảng 15 căn cho“. 
Mẹ tôi nói : “ Phải con trai bà Huệ không ?” Tôi 
trả lời :” Con không biết “. Hai tháng sau, nó 
đến gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi ra mở cửa. Nó đưa 
cho mẹ tôi bó hoa hồng và nói : “ Cháu cho 
Quznh Hương “. Mẹ tôi nói :” Cháu đem về. Con 
Hương biết gì hoa với hoét “. Nó nói :” Nhà 
cháu trồng nhiều hoa hồng. Quznh Hương thích 
hoa hồng nên cháu đem cho “.  Mẹ tôi nhận bó 
hoa và nói :” Lần này bác nhận. Từ nay trở đi 
đừng bao giờ cháu đem hoa cho Quznh 
Hương.” Nó gật đầu : “ Vâng ạ “. Rồi nó quay 
lưng chạy về nhà. 
 
Năm tôi 16 tuổi, tôi học cấp II cùng trường với 
nó. Nó học hơn tôi hai lớp. Tôi biết tên nó, Lê 
Văn Tuấn. Nó học giỏi nổi tiếng trong trường. 
Ngày đi học nào nó cũng đến gần nhà tôi. Tuấn 
chờ tôi đi ra khỏi nhà và lẽo đẽo đi sau tôi. Đi 
học về Tuấn đứng ở cổng trường chờ tôi đi qua 
và lẽo đẽo theo tôi. Mấy đứa bạn gái của tôi 
chọc ghẹo Tuấn. Có đứa nói lớn :” Anh Tuấn, 
anh là đỉa phải không ? Quznh Hương không 
yêu đỉa đâu “. Bọn con trai bạn anh Tuấn đáp lại 
:” Hương không yêu đỉa, nhưng nó mê anh 
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Tuấn “. Trên đường đi học về, bọn học trò 
chúng tôi thường chọc ghẹo nhau. Về đến nhà, 
trước khi mở cửa vào nhà, tôi quay lại nhìn anh. 
Chúng tôi nhìn nhau. Anh nở nụ cười, tôi cũng 
nở nụ cười. Tôi mở cửa vào nhà trong lòng đầy 
niềm vui. 
 
Một hôm, anh Tuấn chận tôi trong sân chùa 
Hoè Nhai. Chúng tôi đứng chỗ khuất trong sân 
chùa dưới cây hoa Sứ. Anh đưa cho tôi bó hoa 
hồng. Tôi nói :” Mẹ tôi nói, anh không được 
tặng hoa cho tôi. Anh nhớ không ? .” Anh nói :” 
Quznh Hương bây giờ là đóa hoa xinh đẹp. Hoa 
này chỉ tôn vinh vẻ đẹp của em.”. Chúng tôi nhìn 
nhau. Anh nói :” Quznh Hương anh yêu em “. 
Tôi nhìn anh và hỏi :” Thật không ?” Anh vuốt 
tóc tôi và nói :” Biết rồi còn hỏi “. Anh hỏi tôi :” 
Em có yêu anh không ?” Tôi nhìn anh :” Em có 
người yêu rồi .” “ Ai ?”. Tôi cúi đầu khúc khích 
cười :” Con đỉa .” Anh vuốt tóc tôi :”  Dễ thương 
chi lạ .”   
 
Một hôm, sau ngày anh Tuấn tốt nghiệp trung 
học phổ thông, anh gặp tôi tại chùa Hèo Nhai. 
Anh vuốt tóc tôi và nói “Anh nhận được giấy 
tuyển mộ nhập ngũ.” Tôi ngạc nhiên hỏi anh 
:”Anh học giỏi. Sao anh không xin ở lại học đại 
học .” Anh trả lời :” Lý lịch của gia đình anh thì 
làm sao người ta cho anh học đại học. Bố anh 
trước năm 1954 làm thư k{ tại tòa thị chính. Bố 
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anh mất lúc anh bốn tuổi, em gái anh còn trong 
bụng mẹ ” Anh ngần ngừ rồi nói :” Thôi thì đi bộ 
đội để thoát khỏi lý lịch đen .” Tôi nắm tay anh, 
mắt tôi rưng rưng muốn khóc. Tôi nói : “ Như 
vậy chúng ta xa nhau …”  Anh vuốt tóc tôi 
:”Ngày chiến thắng đế quốc Mỹ cũng không xa. 
Anh sẽ trở về. Chờ anh “. Tôi gật đầu. Nước mắt 
tôi trào chảy trên má … 
 
Đưa tiễn anh tại ga Hàng Cỏ, anh đưa tôi tới 
trước mẹ anh và nói :” Quznh Hương bạn con “. 
Mẹ anh gật đầu :” Mẹ biết. Con gái bác Hồng 
bạn đi chùa của mẹ “. Mẹ anh nhìn tôi và nói : 
“Xinh gái, đảm đang. Con trai bác may mắn mới 
gặp được con. Bác rất vui và hạnh phúc “. Anh 
vuốt tóc tôi và nói :” Chờ anh “. Tôi gật đầu. 
Trước khi lên tàu, anh vuốt tóc tôi và nói :” Chờ 
anh “. Tôi gật đầu và nói :” Em chờ. Em thề, em 
chờ anh mãi mãi “. ... 
 
Anh đi, khoảng bốn hay năm tháng, mẹ anh 
hoặc em gái anh đến gặp tôi tại nhà tôi và đưa 
cho tôi lá thư anh viết cho tôi.  Những lá thư 
anh viết khoảng một, hai trang. Phần đầu 
thường viết về lý tưởng của người thanh niên 
đánh Mỹ cứu nước theo tiếng gọi của bác Hồ và 
đất nước. Sau đó viết về nỗi nhớ thương tôi. 
Anh không hề viết về đời sống của anh và trận 
chiến. Nhưng trong một bức thư anh viết :” Xa 
nhau đã gần năm năm … Không biết bao giờ 
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mới gặp lại em. Em cứ định đoạt cuộc đời em 
…“  
Tôi viết thư cho anh. Trong thư tôi viết :” Hôm 
đưa tiễn anh, em đã thề : Em chờ anh mãi mãi 
…”. Không biết thư tôi có đến tay anh không ? 
 
Đến lượt em trai tôi lên đường vào Nam chiến 
đấu. Mẹ tôi khóc ngất, đôi mắt đỏ hoe, miệng 
cười như mếu, đứt ruột đem con hiến dâng cho 
tổ quốc. 
 
Em trai tôi đi được hơn một năm. Chúng tôi 
nhận được thư của em tôi. Trong thư em tôi 
viết nó bổ sung vào đại đội của anh Tuấn. Mẹ 
tôi và mẹ anh Tuấn vui mừng …  Năm tháng 
sau, chúng tôi nhận được thư của em tôi. Em 
tôi báo tin anh Tuấn tử trận. Bức thư như ngọn 
lửa đã thiêu cháy tất cả niềm vui, hy vọng và 
niềm tin của chúng tôi vào cuộc chiến … Cả hai 
bà mẹ già đi thấy rõ. Còn tôi như người mất 
hồn. Tôi bơ vơ không biết bám víu vào đâu.  
Mấy tháng sau, tôi xin mẹ tôi gia nhập Thanh 
Niên Xung Phong đi vào Nam chiến đấu. Mẹ tôi 
khóc và nói :” Thằng Phong, em con, ra đi 
không chắc đã về. Con đi thì ai trông nom mẹ. 
Đợi mẹ chết thì con đi .” Tôi ở lại với mẹ tôi. 
Tâm hồn tôi trống vắng … 
Ba tháng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, em 
trai tôi trở về. Phong đem theo một cô gái. Tôi 
trông cô gái này quen quen. Thì ra cô gái này 
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học cùng trường với em tôi, nhưng kém em trai 
tôi một lớp. Trước khi về nhà, Phong đã đến 
nhà cô gái và đưa cô gái về giới thiệu với gia 
đình. Phong nói : “ Hoa Phượng bạn con “. Mẹ 
tôi ôm Phong khóc và ngất xỉu. Chúng tôi xoa 
dầu cho mẹ tôi. Một lúc sau mẹ tôi mới tỉnh. 
 
Em tôi đưa cho tôi quyển nhật ký của anh Tuấn 
và sợi dây chuyền có tượng Phật Quan Thế Âm 
:” Đây là quyển nhật ký anh Tuấn nói đưa cho 
chị. Còn đây là sợi dây chuyền anh nói đưa cho 
mẹ anh .” Tôi và em tôi đi qua nhà mẹ anh 
Tuấn. Tôi đưa cho mẹ anh sợi dây chuyền mà 
mẹ anh đeo vào cổ anh ngày anh lên đường. 
Mẹ anh cầm sợi dây chuyền. Bà để sợi dây 
chuyền rơi khỏi tay. Tôi òa khóc. Em gái anh òa 
khóc. Mẹ anh không khóc. Bà nhìn ra cửa, mắt 
không hồn …  
 
Phong kể cho tôi nghe về cái chết của anh Tuấn 
:” Tiểu đoàn của em tấn công một đồn của ngụy 
quân. Chiếm được đồn địch và phải rút ngay vì 
máy bay địch bắn phá dữ dội. Anh Tuấn bị 
thương. Chúng em đưa được anh về trạm y tế. 
Trạm y tế nhiều xác người và người bị thương. 
Anh Tuấn bị hai phát đạn ở bụng. Em cầm tay 
anh. Anh cởi sợi dây chuyền có tượng Phật 
Quan Thế Âm và quyển nhật k{ đưa cho em và 
dặn đưa lại cho chị và mẹ anh. Anh Tuấn biết 
anh không qua khỏi. Chờ gần một tiếng sau mới 
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có anh y tá đến săn sóc cho anh Tuấn. Em phải 
trở về đơn vị. Máy bay địch vẫn quần trên trời 
bắn rocket và thả vài trái bom. Hôm sau, em trở 
lại bệnh xá. Em tìm anh Tuấn nhưng không 
thấy. Gặp người y tá săn sóc cho anh Tuấn, em 
hỏi :”Anh tôi đâu ?”. Anh y tá trả lời :” Anh nào 
? Có phải anh bị thương ở bụng không ? Chết 
rồi. “ Em hỏi :” Xác anh để ở đâu ?” Anh y tá nói 
:”Không biết. Người ta đem đi chôn ở hố tập 
thể. Cả mấy chục người chết hôm qua “. Một 
trái bom nổ gần trạm y tế. Mọi người chạy toán 
loạn …” 
 
Quyển nhật ký của anh Tuấn dầy khoảng 150 
trang. Phần lớn nói về lý tưởng của người thanh 
niên vào Nam đánh Mỹ, giải phóng Miền Nam 
thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Nhiều đoạn gần cuối của quyển nhật ký làm 
tôi chú ý. Như những đoạn sau đây :  
 
………………………………………………………………………… 
Tôi vô nhà để nấu cơm. Tôi thấy trên bàn tập 
nhạc Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn. 
Trong khi chờ cơm chín. Tôi cầm quyển Ca Khúc 
Da Vàng đọc. Tôi đọc bài Gia Tài Của Mẹ đến ba 
lần. Tôi hỏi anh con trai trong nhà : “ Cuộc chiến 
tranh này là cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. 
Tên nhạc sĩ phản động này lại nói là cuộc nội 
chiến.” Anh con trai nói : “ Nhạc sĩ Trịnh Công 
Sơn nói đúng. Đây là nội chiến. “ Tôi gằn giọng 
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:” Tại sao lại là nội chiến .” Anh con trai bình 
thản nói : ”Nội chiến giữa hai miền Nam Bắc “.  
Ngày hôm sau, tôi vào nhà nấu cơm. Tôi dở 
quyển Ca Khúc Da Vàng đọc mấy lần bài Gia Tài 
Của Mẹ. Tôi chép bài hát vào nhật ký 
 

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu 
một trăm năm đô hộ giặc tây 
hai mươi năm nội chiến từng ngày 
gia tài của mẹ, để lại cho con 
gia tài của mẹ, là nước Việt buồn 
 
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu 
một trăm năm đô hộ giặc tây 
hai mươi năm nội chiến từng ngày 
gia tài của mẹ, một rừng xương khô 
gia tài của mẹ, một núi đầy mồ 
 
Dạy cho con tiếng nói thật thà 
mẹ mong con chớ quên màu da 
con chớ quên màu da, nước Việt xưa 
mẹ mong trông con mau bước về nhà 
mẹ mong con lũ con đường xa 
ôi lũ con cùng cha, quên hận thù 
 
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu 
một trăm năm đô hộ giặc tây 
hai mươi năm nội chiến từng ngày 
gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan 
gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng 
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Một ngàn năm nô lệ giặc tầu 
một trăm năm đô hộ giặc tây 
hai mươi năm nội chiến từng ngày 
gia tài của mẹ, một bọn lai căng 
gia tài của mẹ, một lũ bội tình. 

 
Đơn vị tôi rút ra khỏi Huế. Đại đội tôi chỉ còn 
mười người sống sót. Chúng tôi chờ được bổ 
sung. Đêm không ngủ được, tôi nhớ tới bài hát 
Gia Tài Của Mẹ. Mấy năm nay đụng rất nhiều 
trận : đánh đồn địch, địch càn quét. Tôi chưa 
bao giờ đụng đơn vị giặc Mỹ. Bọn Mỹ chỉ đánh 
từ trên trời. Chúng ném nhiều loại bom : bom 
napalm, bom nổ chậm … Kinh hoàng và tàn bạo 
nhất là chúng ném bom bằng máy bay B52. Sau 
trận ném bom B52 là cảnh hoang tàn. Cây cối 
cả một cánh rừng gẫy đổ và còn cháy.  Quân 
ngụy thì trang bị từ đầu tới chân là do Mỹ viện 
trợ. Súng đạn Carbin M1, đại bác 155 đều do 
Mỹ cung cấp. Để chống trả lại Mỹ Ngụy, quân 
đội ta từ đầu đến chân và lương khô thực phẩm 
do Trung Quốc tặng. Khí giới của chúng ta do 
Liên Xô cung cấp. Bỗng tôi nghĩ nếu không có đế 
quốc Mỹ, không có Trung Quốc, Liên Xô thì Miền 
Bắc và Miền Nam có chém giết nhau không ? 
Nếu có chém giết nhau thì giết nhau bằng 
gươm đao, cung tên, súng thần công thì cũng 
không hoang tàn, chết chóc đến tận cùng như 
cuộc chiến hôm nay … Nhưng thôi nghĩ viển 
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vông làm gì ? Đuổi giặc Mỹ xong, như bác Hồ 
nói chúng ta sẽ xây dựng đất nước to đẹp bằng 
10 ngày nay. Còn ta sẽ về gặp lại Quznh Hương 
người con gái ta yêu thương … 
 
Hơn hai trang viết tên của những chiến sĩ hy 
sinh. Trong đó có tên ít nhất hơn mười người 
học ở trường tôi hay trong khu tôi ở. 
 
………………………………………………………………………… 
Người chết bằng mọi cách : bom đạn, bệnh tật. 
Chết mất xác, chết không kịp chôn, chết trong 
mồ chôn tập thể … Không biết mình có trở về 
được không ? Mình có nên nói cho Quznh 
Hương đi lấy chồng không ? Nhớ thương Quznh 
Hương quá ….. 
 
……………………………………………………………………… 
Hôm nay, đi qua một ngôi chùa nhỏ. Ngôi chùa 
đổ nát vì bom đạn. Không có ai trong chùa. 
Những cây dại mọc um tùm. Một bông hoa 
trắng nở. Tôi không biết tên bông hoa. Tôi định 
hái bông hoa. Bỗng tôi nhớ ngày xưa, tôi nắm 
tay Quznh Hương không cho nàng hái bông hoa 
hồng tại chùa Hèo Nhai và nói : không được bẻ 
hoa của chùa. Tôi ngừng tay không hái bông 
hoa. Ngắm nhìn bông hoa trắng, tôi nhớ Quznh 
Hương. Tôi thở dài không biết bao giờ chúng tôi 
mới được gặp lại nhau. 
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………………………………………………………………………… 
Tôi đứng sau lưng thằng Luân. Luân là bạn học 
thân nhất của tôi. Luân đang xem một tờ giấy. 
Nó không biết tôi đứng sau lưng. Tôi nhìn được 
tờ giấy nó đọc GIẤY THÔNG – HÀNH. Tôi nói : 
“Đưa giấy tao xem. Đồ phản động “. Nó đút tờ 
giấy vào túi. Tôi gằn giọng :” Đưa tờ giấy cho 
tao “. Nó đưa tờ giấy và xụp lạy tôi :” Tao lạy 
mày. Mày đừng tố cáo. Tao lạy mày “. Tôi cầm 
tờ giấy thông hành xem. Tờ giấy có in cờ ba 
que, in hình của tổng thống ngụy quyền Nguyễn 
Văn Thiệu và hàng chữ : Mang giấy thông hành 
này về cộng tác chính phủ Quốc Gia các bạn sẽ 
được : 

- Đón tiếp tử tế 
- Bảo đảm an ninh 
- Đãi ngộ tương xứng 

 Nó vẫn quz ôm chân tôi. Tôi xé tờ giấy. Nó 
đứng dậy cám ơn tôi rối rít. Tôi hỏi nó :” Mày 
định ra hàng ngụy quân “. Nó gật đầu. Nó ngần 
ngừ rồi nói :” Mày đi với tao không ? Mình đang 
ở cách quốc lộ 1 chừng 3 cây số.  … “. Tôi trả lời 
:” Tao còn mẹ già và người yêu “. Nó nói :” 
Nhưng mày có sống được để trở về hay không ? 
Trước ngày đi, bố tao khóc. Bố tao đưa cho tao 
địa chỉ của bác tao ở Sài Gòn và nói : nếu còn 
sống vào được Sài Gòn thì đến thăm bác. Bố tao 
nói  cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đoán : 
Mười phần chết bảy còn ba. Chết hai còn một 
mới ra thái bình. “ Tôi nhìn nó gằn giọng :” Tao 
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tha cho mày lần này. Mày phải hứa với tao 
không được về hàng ngụy quân. Mày hứa “ Nó 
gật đầu :” Tao hứa “ Tôi quay đi và nói :” Chết 
vinh còn hơn sống nhục “. 
Hai hôm sau, thằng Luân để lại ba lô và súng. 
Nó đã đào ngũ. 
  
Những trang nhật ký làm tôi nghĩ về cuộc chiến. 
Cuộc chiến đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của 
thanh niên. Phố hàng Than quanh nhà tôi, chỉ 
có em trai tôi trở về. Bạn bè tôi, bạn bè anh 
Tuấn không ai trở về … Anh Tuấn đã hy sinh 
mạng sống của mình để thay đổi lý lịch đen. 
Anh trả giá quá đắt … 
 
Tháng 12 năm 1975, Phong làm đám cưới với 
Phượng. Tháng 01 năm 1976 em gái anh Tuấn 
lấy chồng. Chồng của em gái anh Tuấn là thiếu 
úy binh chủng Phòng Không. Anh ta không phải 
đi vào Nam mà chỉ ở quanh Hà Nội. 
 
Tôi bơ vơ. Tôi nói với mẹ tôi : “Đất nước không 
còn chiến tranh. Phong và Phượng ở với mẹ. 
Mẹ anh Tuấn có vợ chồng em anh về ở chung. 
Con xin mẹ con vào chùa.” Mẹ tôi gạt nước mắt 
không nói. 
 
Tôi trở thành ni cô Thích Nữ Hương Khê. 
 
          ************************** 
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Bức hình của đầu truyện là hai mái tóc nhưng là 

của một người. Hai mái tóc, hai cuộc đời trong 

truyện : Một của cô thiếu nữ Miền Nam, một 

của cô thiếu nữ Miền Bắc, nhưng giống nhau 

như là một. Cả hai mất người mình yêu vì một 

cuộc chiến tàn bạo. Thanh niên hai miền Nam 

Bắc đã ra đi, đã xông vào "kẻ thù" cùng nòi 

giống, cùng dòng máu, đã say mê chém giết 

bằng mọi kiểu giết người đều tốt, miễn là chiến 

thắng. Những chàng trai ấy đã ra đi... Ra đi để 

chết chui, chết nhủi vì bom đạn, vì đói khát, ốm 

đau, bệnh hoạn; chết bụi chết bờ, chết vì đào 

ngũ, chết vì thiếu thuốc, vì sốt rét ác tính 

….vv…. 

Bài hát Tình ca của người mất trí của nhạc sĩ 
Trịnh Công Sơn đã diễn tả những cái chết của 
thanh niên hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến 
tàn bạo : 
 
1. Tôi có người уêu, chết trận Pleime 
Tôi có người уêu ở chiến khu Đ 
Ϲhết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội 
Ϲhết νội νàng dọc theo biên giới 
 
Tôi có người уêu chết trận Ϲhu Prong 
Tôi có người уêu bỏ xác trôi sông 



146 

Ϲhết ngoài ruộng đồng chết rừng mịt mù 
Ϲhết lạnh lùng mình cháу như thɑn 
 
Tôi muốn уêu ɑnh уêu Ѵiệt Ŋɑm 
Ngàу gió lớn tôi đi môi gọi thầm 
Gọi tên ɑnh tên Ѵiệt Nɑm 
Gần nhɑu trong tiếng nói dɑ νàng. 
 
Tôi muốn уêu ɑnh уêu Ѵiệt Ŋɑm 
Ngàу mới lớn tɑi nghe quen đạn mìn 
Ƭhừɑ đôi tɑу dư làn môi 
Từ nɑу tôi quên hết tiếng người 
 
2. Tôi có người уêu, chết trận A Ѕɑo 
Tôi có người уêu nằm chết cong queo 
Ϲhết νào lòng đèo, chết cạnh gầm cầu 
Ϲhết nghẹn ngào mình không mɑnh áo 
 
Tôi có người уêu, chết trận Bɑ Giɑ 
Tôi có người уêu νừɑ chết đêm quɑ 
Ϲhết thật tình cờ chết chẳng hẹn hò 

       Không hận thù nằm chết như mơ. 
 

Đối với người Việt Nam, những tổn thất xương 
máu, tình cảm trong chiến tranh không thể đo 
lường được. Một ông tướng Miền Bắc, tên Lộ 
Khắc Tâm, nói: “Cuộc chiến tàn bạo khủng 
khiếp, tôi chẳng làm sao có đủ lời để nói. Làm 
sao chúng tôi có thể giải thích cho thế hệ trẻ sau 
này cái giá đã trả cho thống nhất đất nước?”  
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Hai miền Nam và Bắc không thể cảm thông 
được với nhau mặc dù đã phải chịu những hy 
sinh lớn lao. Người Việt miền Bắc ngày nay đã 
bắt đầu tự hỏi phải chăng cuộc chiến này là cần 
thiết, phải chăng để thống nhất đất nước, còn 
có thể có phương cách khác hòa bình hơn?. 
Ngày nay đa số dân Miền Bắc đã không còn gọi 
ngụy quân mà nói binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. 
Họ cũng không gọi thành phố Hồ Chí Minh mà 
vẫn gọi thành phố Sài Gòn. Ngày nay, gió đã đổi 
chiều : 90% người Việt muốn liên minh với Mỹ, 
nước mà trước đây miền Bắc gọi là Đế Quốc Mỹ 
xâm lược và 90% người Việt đã cho rằng Trung 
quốc, trước đây là anh em môi hở răng lạnh và 
cùng chủ nghĩa, nay là kẻ thù vì luôn luôn muốn 
xâm chiếm dần Việt Nam, từ núi cao đến biển 
cả. Nước vẫn còn nghèo. Không biết bao giờ 
cuộc chiến Quốc Cộng trong tư tưởng mới 
chấm dứt và đất nước mới giàu mạnh, tự do.  
Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng : Đất nước vẫn 
còn rất nhiều mối tình nam nữ bền chặt, thủy 
chung. Những mối tình đó sẽ xây dựng được 
những mái nhà êm ấm tốt đẹp. Những gia đình 
tốt đẹp sẽ tạo dựng được một quốc gia ấm no 
hạnh phúc. 
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MỐI TÌNH QUÊ 

Phương vẫy tay gọi Thúy : 

- Nhảy xuống, tao với mi bơi thi. Nhảy 

xuống. 

Thúy đứng trên bờ ngần ngừ. Thúy để cả quần 

áo, Thúy nhảy xuống sông. Chúng bơi thi, 

chúng lặn hụp rồi hai đứa chơi tạt nước vào 

nhau. Thúy cười vang dội cả dòng sông. Chúng 

đang chơi đùa vui vẻ, bỗng trên bờ có tiếng hét 

lớn của cha Thúy :  

- Thúy, về nhà ngay. 

Thúy vội vàng lên bờ. Cha Thúy chỉ vào mặt 

Thúy nạt lớn : 
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- Tao cấm mi được chơi với con thằng 

phản động 

Phương mới bảy tuổi, hắn có biết chi về cha nó 

là phản động. Cha nó bị Việt Minh xử tử, lý do 

cha nó làm thư ký cho hội đồng xã của thực dân 

Pháp, lúc nó mới hai tuổi. Mẹ nó qua đời lúc nó 

bốn tuổi. May mà nó được người bà con họ 

hàng xa với mẹ nó, ông bà Hương, đem về nuôi. 

Hai ông bà không có con nên thương yêu nó. 

Ông bà cho nó đi học. Ông bà Hương có cửa 

hàng xén nhỏ bán đủ thứ như kim chỉ, nước 

mắm, hành tỏi, xì dầu, kẹo bánh, những thức ăn 

và đồ hộp khô ... Phương gọi ông bà Hương là 

Bác. 

Phương và Thúy học cùng lớp trong trường tiểu 

học Kỳ Lam.  Ở trường chúng chơi đùa với nhau 

rất vui vẻ và thân mật. Chúng chơi đủ thứ trò 

chơi như nhảy dây, lò cò, ú tìm và đôi khi chúng 

rủ nhau đi tắm sông. Phương thường lấy bánh 

kẹo của nhà cho Thúy ăn. Phương học giỏi nhất 

lớp. Tháng nào nó cũng đứng nhất … Về nhà thì 

hai đứa làm như không quen biết, mặc dầu hai 

nhà ở gần nhau chỉ cách chưa đến năm mươi 

mét.  

Học hết bậc tiểu học, hai đứa nghỉ học vì không 

có điều kiện đi Vĩnh Điện hay Hội An để học 
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tiếp bậc trung học. Thúy ở nhà trông em, phụ 

mẹ nấu nướng. Mười ba tuổi, Thúy phải ra phụ 

ba nó làm ruộng. Phương theo ông Hương đi 

mua hàng tại Vĩnh Điện, Hội An, đôi khi đi Đà 

Nẵng để mua bánh mì khô, cá khô và đồ hộp 

khô. Mười bốn tuổi, Phương được ông bà 

Hương giao cho đi mua hàng một mình. Trong 

chuyến đi mua hàng tại Đà Nẵng tình cờ 

Phương gặp được anh Hoàng. Anh Hoàng biết 

ba nó. Anh Hoàng có người cha làm tại Vĩnh 

Điện. Cha anh Hoàng bị Việt Minh liệt vào 

thành phần phản động nên cha anh phải đem gia 

đình về Đà Nẵng lánh nạn.  

Cha anh Hoàng mở lò làm bánh mì để sinh 

sống. Cha anh qua đời, anh Hoàng thay cha anh 

làm chủ lò bánh mì. Lần nào đi mua hàng tại Đà 

Nẵng, Phương cũng ghé thăm anh Hoàng. Nó ăn 

cơm trưa với gia đình anh Hoàng. Có lần 

Phương nói với anh Hoàng : 

- Đà Nẵng vui quá, em muốn ra Đà Nẵng 

sống. 

- Sống ở vùng Việt Minh làm chi. Mi muốn 

về sống ở Đà Nẵng, tao cho mi làm trong 

lò bánh mì của tao. 

Tháng tám năm 1954, thi hành hiệp định 

Geneve, dân miền Bắc di cư vào Nam, dân miền 
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Nam tập kết ra Bắc. Việt Minh có hai kế hoạch 

để chờ đợi thời cơ nổi dậy chiếm miền Nam 

thống nhất đất nước : Kế hoạch thứ nhất mai 

phục cán bộ ở lại miền Nam và kế hoạch thứ hai 

cho thanh niên tập kết ra Bắc lấy vợ và để vợ lại 

miền Nam. Phương  và Thúy 16 tuổi. Hai đứa 

thường hẹn hò tâm tình với nhau. Một hôm, 

Thúy đến nơi hẹn để gặp Phương tại cầu sắt gần 

ga Kỳ Lam. Nước mắt dầm dề, Thúy nghẹn 

ngào nói : 

- Ba mạ bắt em lấy chồng. 

- Lấy ai. 

- Em không biết. 

Phương nắm tay Thúy và nói 

- Biết làm răng bây chừ 

- Em không biết làm răng nữa. 

Phương nắm tay Thúy và dẫn Thúy vào ruộng 

dâu nuôi tằm. Hai đứa ngồi bên nhau. Phương 

nắm tay Thúy và nói : 

- Anh yêu em. 

Thúy gật đầu  

- Em yêu anh.  
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Phương ôm chầm lấy Thúy, hôn Thúy, cởi áo 

quần Thúy và đè Thúy xuống …  Thúy mặc áo 

và nói : 

- Máu này 

- Anh yêu em … 

Hôm sau, Phương đi Đà Nẵng mua hàng. 

Phương đến nhà anh Hoàng. Gặp anh Hoàng, 

Phương nói : 

- Em muốn kiếm việc tại Đà Nẵng  

- Tao đã nói với mi : Mi muốn ra ở Đà Nẵng 

thì tao cho mi làm việc tại lò bánh mì của 

tao  

- Nhưng em không có chỗ ở.  

- Mi ở trong kho chứa đồ. 

Phương ngần ngừ nói : 

- Em đi với người bạn gái nữa có được 

không anh ? 

- Mi non choẹt mà đã bồ bịch rồi à ? 

- Em và bạn gái em yêu nhau. Ba của bạn 

gái gọi em là con của phản động. Ba của 

bạn em bắt bạn em lấy chồng. Chúng em 

muốn trốn để sống với nhau. 

- Ba của bạn mi là Việt Cộng ? 

- Em không biết. 

- Được. Hai đứa mi ở trong kho. 
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- Em cám ơn anh. 

Trở về Kỳ Lam, Phương đi qua nhà Thúy. 

Phương gặp thằng Huy, em trai Thúy. Phương 

cho Huy chiếc bánh và nói : 

- Em vô nhà nói chị Thúy ra gặp anh. Nhớ 

nói nhỏ. 

Thúy ra gặp Phương. Phương nói : 

- Đi ra chỗ cũ được không ? Có chuyện 

quan trọng. 

- Em ra ngay. 

Hai đứa gặp nhau tại ruộng dâu nuôi tằm. Thúy 

hỏi : 

- Chuyện quan trọng chi anh ? 

- Anh đã có việc tại Đà Nẵng. Em đi theo 

anh vô Đà Nẵng không ? 

- Trốn nhà theo anh à ? Rồi chúng ta làm 

răng mà sống ? 

- Anh có việc làm. Lo chi. 

- Em đi theo anh. Anh thông minh. Em tin 

anh. Anh phải thề với em, dù em có gì đi 

nữa, anh không được bỏ em. Anh vừa đi 

làm, vừa đi học, kiếm nhiều tiền nuôi em. 

- Anh thề. Anh chỉ yêu em. Anh không lấy 

ai làm vợ ngoài em. Chắc chắn đi nghe 

chưa ? 
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Thúy gật đầu.  

- Nghéo tay. 

Hai đứa nghéo tay. Phương nói : 

- Sáng mốt em ra quốc lộ trước quán nước 

Việt Hưng. Chúng mình đón xe đi Đà 

Nẵng. Anh chờ em ở đó ?  

Thúy gật đầu. Phương trải tấm vải. Hai đứa ôm 

nhau. Thúy nói : 

- Lẹ lên,  em phải về. 

- Ừ, yêu em quá … 

Ngày hôm sau, Phương sửa soạn để ngày mai 

trốn vô Đà Nẵng. Buổi tối nó mở két lấy 50 

đồng và để lại bức thư cho ông bà Hương. Sáng 

hôm sau, nó ra quán Việt Hưng chờ Thúy. Nó 

chờ đến trưa không thấy Thúy đến. Phương 

đành đón xe đi Đà Nẵng. Phương đến làm trong 

lò bánh mì của anh Hoàng. Phương làm việc từ 

sáng sớm đến chiều tối. Đêm nằm nó thao thức 

nhớ con Thúy. Phương không biết tại sao Thúy 

không ra điểm hẹn để trốn đi với nó. Phương có 

biết đâu, sáng sớm ngày trốn, Thúy xách giỏ 

quần áo ra đi thì gặp ba nó. Ba Thúy hỏi : 

- Mi đi mô đó ?  

Thúy đứng im không trả lời. Ba nó gằn giọng : 
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- Mi đem cả quần áo đồ đạc đi. Mi định 

trốn theo thằng Phương phải không ? 

Ba nó giật giỏ đồ, đánh nó hai bạt tai, lôi nó vô 

nhà. 

Một tuần sau, Thúy đi qua nhà ông bà Hương. 

Thúy hỏi ông bà Hương : 

- Anh Phương mô rồi hai bác. 

- Thằng Phương nó ăn cắp tiền rồi nó bỏ 

nhà đi rồi. Nó để lại thư. 

Ông Hương lấy thư của Phương đưa cho Thúy. 

Trong thư Phương viết : 

Kính thưa hai Bác, 

Con đội ơn hai Bác. Hai Bác đã thương yêu nuôi 

nấng con. Con vì lý do riêng phải ra đi. Con có 

lấy của bác 50 đồng làm lộ phí. Con hứa, con sẽ 

trả ơn hai Bác. Xin hai Bác tha tội cho con. Con 

biết ơn hai Bác. Cầu trời Phật cho hai Bác bình 

an mạnh khỏe. Con mong có ngày gặp lại để 

đền ơn hai Bác. 

Con  

Phương 

Ông Hương nói :  
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- Đi vì l{ do riêng. Tao nghi, nó nghe mi sắp 

lấy chồng nên nó buồn. Nó bỏ nhà ra đi. 

- Con lấy ai mô. Răng bác nói chi lạ rứa. 

- Bây chừ có phong trào con trai tập kết lấy 

con gái trong làng. Tao nghe nói ba mạ mi 

gả mi cho thằng Hưng. 

- Hưng mô. Con không biết. 

- Thằng Hưng ở làng bên. 

Ông Hương thở dài : 

- Ba mi thế nào cũng làm khó dễ tao vì 

thằng Phương. Thôi thì cũng là số trời. 

Kiếp trước vợ chồng tao làm nó khổ. Kiếp 

này nó làm khổ vợ chồng tao. 

Thúy tắt kinh. Nó thèm ăn chua và đôi khi nôn 

mửa. Thúy nghĩ nó đã mang thai với Phương. 

Nó lo không biết mình phải làm gì. Nó nghĩ 

cách trốn nhà theo Phương nhưng nó biết  

Phương ở mô mà tìm. Mẹ nó theo dõi nó nhiều 

ngày. Mẹ Thúy nghi nó có thai. Mẹ nó nói với 

ba nó : 

- Tôi nghi con Thúy có bầu. 

- Bà nói chi ? 

- Tôi nghi con Thúy có bầu với thằng 

Phương. 

Ba Thúy nổi giận : 
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- Để tôi đánh nó một trận rồi đuổi nó đi 

- Tôi xin ông đừng nóng giận. Dỗ ngon dỗ 

ngọt nó lấy thằng Hưng là yên ổn. 

Tháng 9 năm 1954, xã làm đám cưới tập thể cho 

thanh niên tập kết và các cô gái trong làng. Thúy 

kết hôn với Hưng. 

Tháng 10 năm 1954, thanh niên tập kết lên 

đường. Xã tổ chức buổi đưa tiễn. Thúy lấy cớ bị 

ốm đau và không dự lễ tiễn đưa. 

Một hôm, Phương xin anh Hoàng nghỉ một 

ngày. Nó đi về Kỳ Lam. Nó không dám về nhà 

ông bà Hương. Nó tới nhà bạn nó, thằng Triết. 

Nó hỏi Triết : 

- Thúy ra sao rồi ? 

- Thúy lấy chồng rồi. Mi về làng, ba con 

Thúy sẽ giết mi.  

Triết vỗ vai Phương và nói : 

- Mi đi ngay đi. Đừng để người ta thấy tao 

nói chuyện với mi. Người ta lại gán cho 

gia đình tao là phản động vì liên lạc với 

mi. Thôi mi đi đi. Chúc mi may mắn. 

Phương trở lại Đà Nẵng. Mấy hôm sau, nó nói 

với anh Hoàng : 
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- Bạn gái em lấy chồng rồi. Em không 

muốn ở đây nữa. Buồn lắm. 

- Mi không ở đây thì mi đi mô ? 

- Em đăng lính. 

- Mi mới mười sáu tuổi, ai cho mi đi lính. 

Mười tám tuổi mới được đăng lính. 

- Anh giúp em làm lại giấy khai sinh tăng 

thêm hai tuổi được không ? 

- Để tao xem 

Hai hôm sau, anh Hoàng đem Phương ra trụ sở 

phường Thanh Khê. Anh Hoàng là bạn thân của 

ông trưởng Phường. Anh Hoàng nhờ ông trưởng 

Phường làm khai sinh mới tăng thêm hai tuổi 

cho Phương.  

Phương trở thành binh nhì lính hải quân ngành 

cơ khí. Nó phục vụ tại một đơn vị hải quân 

Dương Đông, quận Phú Quốc. Làm việc tại Phú 

Quốc, Phương nhớ Thúy. Nó nhớ lời con Thúy 

nói với nó : Anh vừa đi làm vừa đi học kiếm 

nhiều tiền nuôi em. Nó quyết định mua sách vở 

học. Năm 1960 nó thi đậu bằng trung học đệ 

nhất cấp. Trong năm 1960, nó được thăng cấp 

bậc trung sĩ và được thuyên chuyển về hải quân 

công xưởng Sài Gòn.  

Nó quyết định về thăm Kỳ Lam. Xe đến Vĩnh 

Điện, nó xuống xe và đi đến cửa hàng của ông 
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bà Vĩnh. Cửa hàng trước đây nó thường đến 

mua hàng như nước mắm, xì dầu, tương ớt … 

cho ông bà Hương. Gặp ông bà Vĩnh, nó nói qua 

loa về hoàn cảnh nó rồi hỏi thăm về ông bà 

Hương. Ông Vĩnh nói : 

- Ông bà Hương bây chừ khổ lắm. Hai năm 

nay, không thấy ông ra đây lấy hàng. 

Nghe nói, người ta quấy rầy ông nên ông 

đóng cửa tiệm. 

- Cháu muốn vô thăm bác cháu 

- Đừng, bây chừ không an ninh … 

- Bác có thể giúp cháu nhắn bác Hương ra 

gặp cháu được không ? 

Ông Vĩnh ngần ngừ rồi nói : 

- Để bác bảo con Yến vô nhắn. 

Cô Yến lấy xe đạp đi Kỳ Lam. Hai giờ trưa, cô 

Yến trở về với ông Hương ngồi phía sau. Gặp 

Phương, ông Hương ôm chầm lấy Phương. Ông 

òa khóc và nói : 

- Bác nhớ con quá. Con đi mà chẳng thư từ 

chi cả. 

Phương nước mắt giàn dụa : 

- Bác tha tội cho con. 
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Phương cầm tay gầy guộc của ông Hương. Ông 

Hương nói : 

- Bây chừ không biết làm răng mà sống. 

Chiều tối, mấy ông về bắt hiến cái này cái 

nọ đến hết gia tài. 

Phương nói : 

- Hai bác vô Sài Gòn với con. Hai bác ở với 

con. Con chưa có gia đình.  

- Bác không biết có nên đi hay không ? Ở 

lại khó sống … 

Ông Vĩnh nói : 

- Ông bà nên đi vô Sài Gòn với Phương. 

Bây chừ nó là trung sĩ hải quân. Ở trong 

vùng Việt Cộng lại bị liệt vào thành phần 

phản động thì sống không nổi đâu. 

- Để tôi về bàn với vợ tôi. 

- Ngày mai, con chờ hai bác ở đây. 

Sáng sớm 8 giờ, ông Vĩnh mở cửa hàng thì thấy 

ông bà Hương ngồi trước cửa với hai xách tay. 

Ông Vĩnh nói : 

- Trời đất, ông bà tới răng chừ rứa ? Răng 

không gọi chúng tôi mở cửa ? 

- Sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà. Chúng 

tôi tới đây gần một giờ rồi. 
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- Vô nhà, thằng Phương chờ ông bà. Cả 

đêm, nó không ngủ được … 

Ông bà Hương vô Sài Gòn ở với Phương. May 

mắn, Phương xin được căn nhà hai phòng trong 

cư xá hải quân Thị Nghè. Sáu tháng sau, ông bà 

đại úy Long trong cư xá có hai con nhỏ, một đứa 

ba tuổi, một đứa năm tuổi. Đại úy Long làm tại 

bộ tư lệnh, vợ đại úy làm tại Ngân Hàng Việt 

Nam Thương Tín. Đại úy Long nói với Phương 

- Tôi muốn nhờ bố mẹ anh giúp chúng tôi 

coi hai đứa nhỏ và nấu ăn cho chúng tôi 

được không ? 

Ông bà Hương có công việc làm, vừa có tiền, 

vừa đỡ buồn.  

Phương đi làm ban ngày, buổi tối nó đi học lớp 

tối. Năm 1965, Phương đậu tú tài I. Phương xin 

đi học khóa sĩ quan cơ khí tại Nha Trang trong 

12 tháng. Tốt nghiệp khóa sĩ quan cơ khí, 

Phương được gắn lon thiếu úy và trở lại làm 

việc tại hải quân công xưởng Sài Gòn.  

Ông bà Hương giục Phương lấy vợ 

- Con lớn tuổi rồi nên lập gia đình. 

 Phương trả lời : 
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- Con thề với Thúy con không lấy vợ ngoài 

Thúy. 

- Con Thúy có chồng có con. Sao con lại 

phải giữ lời thề. 

- Con lỡ thề rồi. 

Năm 1968, Phương được gắn lon trung úy. Năm 

1975, Phương được thăng cấp đại úy. Sáu giờ 

chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, Phương lái xe 

về nhà. Phương dục ông bà Hương sửa soạn đồ 

để di tản. Ông bà Hương luống cuống không 

biết đem theo thứ chi. Phương nói : 

- Đem theo mấy bộ quần áo. Không đem gì 

theo nữa. Nhanh lên hai bác. 

Phương lái xe vào bộ tư lệnh. Đường vào bộ tư 

lệnh đóng. Mấy anh lính gác cổng thấy Phương 

mặc sắc phục hải quân gắn lon đại úy nên mở 

cửa cho vào. Phương và ông bà Hương lên chiến 

hạm di tản cuối cùng rời bến Sài Gòn.  

Phương và ông bà Hương định cư tại thành phố 

Seattle, tiểu bang Washington. Phương xin được 

nhà ở trong khu Park Lake Homes của những 

người nghèo lợi tức thấp. Nó vừa đi học vừa đi 

làm. Sáng sớm nó đi đưa báo cho tờ nhật báo 

Seattle Times, ban ngày đi học sửa xe tại South 

Seattle Community College và làm work study, 

ban đêm đi dọn dẹp vệ sinh tại một restaurant tại 
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downtown Seattle. Năm 1978, Phương tốt 

nghiệp trường sửa xe. Nó xin được việc làm tại 

xưởng sửa xe của hãng Sears, tại đường số 1. 

Năm 1979, Phương xin nghỉ việc tại hãng Sears. 

Hắn và một người bạn Mỹ mở tiệm sửa xe 

chung tại khu White Center. Tiệm lấy tên của 

người Mỹ John‟s Auto Repair. Năm 1981, John 

lấy vợ và theo vợ về California. Phương làm chủ 

tiệm sửa xe và đổi tên thành Phương„s Auto 

Repair. Phương vừa sửa xe vừa đi mua đấu giá 

xe cũ về sửa chữa và bán. Khách của Phương 

phần đông là người Việt, Mễ, người Mỹ trung 

bình và nghèo. Công việc làm ăn rất phát đạt 

nên Phương thuê thêm ba người kỹ thuật sửa xe 

một người Việt, một người Mỹ, một người Mễ. 

Phương mua một căn nhà bốn phòng trong khu 

cư xá tại Burien.  

Năm 1985, Phương đề nghị với ông bà Hương 

về thăm Việt Nam. Ông Hương nói: 

- Hai bác cũng nhớ nhà. Hai bác muốn về 

thăm Việt Nam. 

Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, 

Sài Gòn. Ở lại Sài Gòn một ngày, hôm sau 

Phương và ông bà Phương đi xe đò ra Đà Nẵng. 

Phương thuê khách sạn tại Đà Nẵng. Phương 

đến nhà anh Hoàng. Nhà anh Hoàng đã có người 
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nói tiếng Bắc ở. Họ nói, họ không biết anh 

Hoàng là ai. Mấy người hàng xóm nói anh 

Hoàng đi đâu không biết. Nhà của anh Hoàng, 

cán bộ miền Bắc vô ở rồi. Hôm sau, Phương và 

hai ông bà Hương đi về Kỳ Lam. Đi qua nhà cũ 

của ông bà Hương. Nhà đã có người lạ ở. Nhà 

không được tu bổ sửa chữa. Đi qua nhà Thúy. 

Một ông già gầy sọm, tóc bạc đang ngồi trước 

thềm nhà nhìn bâng quơ ngắm trời đất. Ông già 

đứng bật dậy, nhìn ba người. Ông Hương cười 

nói : 

- Bác Tuấn mạnh giỏi.  

Ông Tuấn, cha của Thúy, nhìn ba người : 

- Ông bà Hương phải không ? thằng 

Phương phải không ? Lâu ngày nhận 

không ra. 

- Tôi cũng nhận ông không ra.  

- Ba người ở đâu về ? 

- Chúng tôi ở Mỹ về. 

- Vô nhà nói chuyện uống nước. 

Ông Tuấn cất tiếng gọi : 

- Bà ơi nấu nước mời khách. Có ông bà 

Hương và thằng Phương tới thăm. 

Vào nhà ông Tuấn chắp tay nói : 
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- Ông bà và Phương tha tội cho chúng tôi. 

Ngày xưa đã đối đãi không phải với ông 

bà và Phương. 

- Đừng nhắc đến truyện xưa nữa. Chúng ta 

vẫn là hàng xóm với nhau.  

- Cám ơn hai bác. Phương đã có vợ cho 

chưa ? 

- Dạ thưa bác chưa ạ. Thúy ra sao rồi bác. 

- Nó khổ lắm cháu ơi.  

- Thúy không ở với hai bác. Thúy ở đâu ? 

- Chừ, nó ở Đà Nẵng với gia đình con gái. 

Để bác kể cho cháu nghe. Bốn tháng sau 

30 tháng tư, thằng Hưng chồng con Thúy 

về. Nó đi xe con với tài xế và một cô con 

gái. Nó giới thiệu cô gái là con nó. Tôi 

đoán thằng Hưng nó làm chức lớn ở Hà 

Nội và có vợ khác. Tôi không biết nó làm 

gì. Nay thì tôi chẳng cần biết nó làm chức 

gì ở Hà Nội. Tôi dẫn chúng đi Đà Nẵng để 

gặp con Thúy. Sau 30 tháng 4, gia đình 

con Thúy lâm vô cảnh khốn cùng. Con gái 

con Thúy lấy chồng là trung úy sư đoàn 2 

Việt Nam Cộng Hòa. Thúy theo vợ chồng 

con gái vô Đà Nẵng. Chúng sống trong cư 

xá sĩ quan của sư đoàn 2 tại Sơn Trà. Hai 

đứa có một đứa con trai. Tháng 3 năm 

75, Việt Cộng chiếm Đà Nẵng. Chúng phải 

di tản vô Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4, 
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chúng trở về Đà Nẵng. Nhà cửa bị chính 

quyền mới chiếm. Chúng phải thuê một 

căn phòng tại phường Thuận Thành. 

Thằng chồng con Thúy phải đi học tập cải 

tạo. Tiền bạc, vàng vòng bán dần để 

sống. Rồi hai mẹ con phải bương chải. 

Con Thúy làm chuối chiên bán cho trẻ 

con. Đứa cháu trai mới 6 tuổi ngày nghỉ 

học phải ra ga xe lửa bán nước trà đá cho 

hành khách đi tàu. Con Thúy làm đủ thứ 

nghề để sinh sống … Thằng Hưng gặp con 

Thúy, nó hỏi : “Đời sống ra sao ?” Con 

Thúy trả lời :” Anh thấy đó “. Tôi nói với 

thằng Hưng :” Chồng con Phương, thằng 

Linh là sĩ quan ngụy đang đi học tập cải 

tạo. Con làm đơn bảo lãnh cho nó được 

không ?” Thằng Hưng trả lời :” Học tập 

tốt, lao động tốt thì được về. Cần gì phải 

bảo lãnh “. Năm phút sau, Hưng nói nó 

bận đi công tác. Chúng lên xe đi mất. Từ 

đó đến nay thằng Hưng không trở lại lần 

thứ hai … Cuộc đời là bể khổ Phương à … 

Phương đề nghị đi gặp Thúy. Trước khi đi, bà 

vợ ông Tuấn gọi ông Tuấn ra phía sau và nói : 

- Răng ông không nói cho thằng Phương 

biết con Phương là con ruột của nó. 
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- Nói làm chi. Chuyện của chúng nó. Con 

Thúy và thằng Phương giải quyết với 

nhau. 

Vợ chồng ông Tuấn, vợ chồng ông Hương, Huy 

và Phương đi Đà Nẵng.  Gặp Thúy, Phương nói: 

- Thúy mạnh khoẻ ? 

Thúy không trả lời. Thúy nói với thằng cháu 

ngoại : 

- Việt, ra ga gọi mạ con về. Nói có ông bà 

ngoại đến. 

Thúy nhìn Phương và nói : 

- Tôi có chồng con, anh tới thăm chi nữa. 

- Anh về để đưa em đi trốn. 

- Tôi có con, có cháu trốn đi mô nữa. 

- Đem cả con và cháu của em đi 

- Trốn đi mô  

- Trốn đi Mỹ. 

- Qua Mỹ gặp vợ con anh lại phải trốn về à. 

- Anh đã có vợ mô 

Thúy nhìn thẳng vào mắt Phương : 

- Anh thật tình còn thương yêu em. 

- Anh vẫn giữ lời thề yêu em. 

Thúy cất tiếng gọi con gái : 
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- Phương ra đây. 

Thúy chỉ con gái và nói : 

- Con ruột anh. Em sinh nó ra, em luôn 

luôn tìm cách trốn theo anh. Nhưng 

không biết anh ở mô. Khai sinh nó, mẹ 

Trần Thị Thúy, cha vô danh. Em lấy họ 

của anh làm họ của nó, lấy tên anh làm 

tên của nó, lấy tên em làm tên đệm của 

nó. Tên nó là Lê Thị Thúy Phương. 

Thúy nói với con gái : 

- Ba ruột của con. 

- Con biết. Ông ngoại mới vừa cho con 

biết. 

Thúy Phương cầm tay Phương đặt lên bàn tay 

Thúy. Ba bàn tay nắm lấy nhau. Thúy Phương 

nói : 

- Con kính yêu ba. Con chưa thấy một ai có 

tấm lòng nhân hậu cao quí như ba. Ba 

thương yêu mạ con. Hôm nay con rất 

hạnh phúc. 

Nước mắt Thúy Phương chảy dài, nước mắt 

Thúy chảy dài, nước mắt ông bà Tuấn chảy dài. 

Ông bà Hương, Huy, Linh nước mắt lưng tròng. 
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Chỉ có thằng Việt nhìn mọi người ngạc nhiên 

không khóc. 

Mọi người về thăm Kỳ Lam trước khi Phương 

trở về Sài Gòn. Cả nhà ra bờ sông tắm. Phương 

vẫy tay :” Nhảy xuống “. Thúy để cả quần áo 

nhảy ùm xuống dòng sông. Hai người bơi ra 

giữa dòng sông. Tiếng cười trong trẻo của Thúy 

vang dội trên dòng sông.  Hai người cùng lặn 

hụp trong dòng nước trong. Lúc trồi lên Thúy 

ngồi chễm chệ trên vai Phương và cười khanh 

khách. Mọi người trên bờ vỗ tay. Thằng Việt nói 

:” Ông ngoại cõng con với “. 

Phương đưa Thúy ra ruộng dâu nuôi tằm. Hai 

đứa ngồi bên nhau. Thúy nắm tay Phương và 

nói : 

- Anh thực sự là người em yêu. Anh thực 

sự là người chồng của em. Em có lỗi với 

anh. Em tạ lỗi với anh. Ngày xưa, em luôn 

tìm cách trốn theo anh. Nhưng em không 

biết anh ở đâu. Anh tha thứ cho em. 

Nghéo tay. 

- Em không có lỗi chi hết. Chúng mình yêu 

nhau là quan trọng. 

- Nghéo tay. 

Hai đứa nghéo tay. Phương vuốt má Thúy : 
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- Anh thương yêu em nghe 

Thúy gật đầu : 

- Yêu thương em đi anh 

Phương cởi áo Thúy …. 

Những ngày ở Đà Nẵng, Phương đã thực hiện 

được những công việc : Thuê nhà ba phòng cho 

mẹ con Thúy, đưa mẹ con Thúy đi sắm sửa quần 

áo vật dụng gia đình. Việc quan trọng nhất là 

bàn việc vượt biên. Kế hoạch vượt biên giao cho 

Linh, chồng của Thúy Phương, đảm trách, lý do 

Linh có bạn thân là đại úy hải quân. Đại úy Lâm 

có người anh ở Canada gửi tiền để mua thuyền 

cho gia đình đại úy Lâm vượt biên. Linh đưa 

anh đại úy Lâm đến gặp Phương. Đại úy Lâm và 

Phương đã gặp nhau vài lần tại căn cứ hải quân 

Dương Đông, Phú Quốc. Ba người bàn thảo. 

Đại úy Lâm cho biết đã nghiên cứu kỹ và chuẩn 

bị mọi việc kể cả bến bãi, thuốc say sóng. Mọi 

người quyết định ngày khởi hành hai tháng sau 

vào tháng 3 năm 1985. 

Sáng ngày khởi hành vượt biên, ông Tuấn 

không chịu đi. Ông nói : “Ông đã già qua Mỹ 

buồn lắm. Ông muốn sống và chết tại quê 

hương.” Cả nhà năn nỉ ông đi. Bà Tuấn giận dữ 

nói :” Ông không đi, tôi cũng đi. “ Cuối cùng, 
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ông Tuấn mới chịu đi. Gia đình Thúy ra đi tất cả 

8 người : Ông bà Tuấn, Linh, Thúy, Việt, vợ 

chồng Huy và đứa con trai. 

Hai tuần sau, Phương nhận được điện thoại của 

Thúy đã đến trại tị nạn trên đảo đảo Pulau 

Bidong, Mã Lai  an toàn.  

 

Hai tháng sau Phương ra đón mọi người tại phi 

trường Seatac. Phương thuê sẵn một căn nhà 4 

phòng gần nhà của Phương để gia đình Thúy, 

ông bà Tuấn, gia đình Huy cư ngụ. Thúy 

Phương nói : 

- Mạ qua ở nhà ba. 

Phương nói : 

- Mạ con đã là vợ ba đâu mà qua nhà ba. 

Cứ ở nhà con. Tháng sau làm đám cưới 

thì mạ con về ở với ba. 

- Anh và em năm nay 47 tuổi làm đám cưới 

chi nữa. Ngượng chết. 

- Ngượng chi mà ngượng … Đám cưới xong 

mới thành vợ thành chồng … 

Phương đưa gia đình Thúy đi học Anh văn, học 

lái xe, làm thẻ an sinh xã hội … Thúy nói với 

Phương :  
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- Ngày xưa, anh nghéo tay em và hứa, anh 

đi làm nuôi em. Bây chừ, em nấu ăn, em 

chăm sóc vườn tược và em sẽ đi học. 

- Em định học gì ? 

- Em học Anh văn và sau đó em học vẽ. 

Anh nhớ ngày xưa em vẽ bức tranh 

trường mình bên dòng sông được giải 

thưởng nhất về vẽ không ? Sau này, em 

vẽ anh, vẽ con, vẽ cháu và em vẽ em nữa 

… 

Đám cưới của Phương - Thúy theo đúng thủ tục 

nghi lễ của đám cưới Việt Nam. Cô dâu chú rể 

mặc áo dài khăn đóng, có lễ gia tiên, lễ rước 

dâu, có trầu cau bánh trái, có nhẫn cưới vòng 

vàng, có phù dâu là hai đứa con gái tám, chín 

tuổi, một đứa là con của anh người Mễ và một 

đứa là con của anh da trắng nhân viên trong tiệm 

sửa xe của Phương. Phù rể là hai đứa con trai 

bảy và chín tuổi của anh người Việt nhân viên 

trong tiệm sửa xe của Phương. Rước dâu lúc 10 

giờ sáng. Tiệc cưới lúc 1 giờ trưa. Tiệc cưới có 

bốn bàn. Khách là bạn của Phương. Tiệc không 

có ban nhạc, nhưng bạn bè chúc mừng, tặng quà 

và hát giúp vui. Sáu giờ chiều, vợ chồng 

Phương Thúy lái xe chở Thúy, Phương ra phi 

trường Seatac để đáp chuyến bay đi Hawaii … 
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Sandra Kosmala, Nguyễn Thế Hoàng và Lila   
 

Tìm Khắp Thế Giới                                                
Chúng tôi Tìm Thấy Nhau 
 

 

Tôi đọc được một bài viết trên BBC tiếng Việt 
tựa đề Vợ Ba Lan buộc xa chồng Việt Nam : Tôi 
xem mình là người Việt, xin cho tôi về nhà.  
 
Người vợ Ba Lan có tên là Sandra Kosmala. Cô 
Sandra đem con gái hai tuổi lần đầu tiên về quê 
ngoại thăm ông bà. Hai mẹ con bị mắc kẹt tại 
Poznan, Ba Lan. Lý do vì đại dịch virus corona. 
Con gái quốc tịch Việt Nam được về, mẹ quốc 
tịch Ba Lan thì không. 
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Sandra Kosmala nói cô mong hai mẹ con cô 
được sớm bay về đoàn tụ với người chồng, một 
công dân Việt Nam. Người mẹ trẻ hiện đang 
mang thai bảy tháng nói : Từ nhiều tuần qua cô 
đã tìm nhiều cách khác nhau, từ đặt mua vé 
máy bay trực tiếp, cho tới khẩn nài sự giúp đỡ 
của Đại sứ quán Việt Nam ở Ba Lan, nhưng vẫn 
mắc kẹt ở Ba Lan trong lúc ngày sinh nở đang 
đến gần. 

Sandra nói rõ ràng và rành mạch bằng tiếng 
Việt với chất giọng Hà Nội trong cuộc phỏng 
vấn của BBC rằng :  Tôi mong muốn xin được về 
Việt Nam. Tôi mong chính phủ Việt Nam cho 
phép tôi nhập cảnh để về với chồng mình. Các 
chi phí vé máy bay hay cách ly tập trung tôi đều 
chịu, chỉ mong cho gia đình đoàn tụ. Tôi cũng 
hỏi nhiều người về trải nghiệm ở khu cách ly, họ 
đều phản ứng tích cực, bạn bè tôi người nước 
ngoài còn khen không nghĩ Việt Nam lại làm tốt 
như vậy.  

Sự kiện mẹ con cô Sandra bị kẹt ở Ba Lan làm 
tôi xúc động. Bài báo trên BBC tiếng Việt còn 
làm cho tôi xúc động hơn nữa về mối tình của 
cô gái Ba Lan, Sandra Kosmala và thanh niên 
Việt Nam, Nguyễn Thế Hoàng. 

Ngày xưa, ở Việt Nam, thanh niên và thiếu nữ 
hiếm ai lấy người nước ngoài. Nữ giới lấy người 
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nước ngoài thường bị dị nghị tai tiếng, nam giới 
thì không. Ngày nay, ở Việt Nam, việc lấy người 
nước ngoài là bình thường. Lấy người nước 
ngoài thì phụ nữ có hai nhóm : Nhóm thứ nhất 
là những phụ nữ được các công ty môi giới đưa 
sang làm vợ các nam giới Trung Hoa, Đài Loan, 
Hàn Quốc. Phụ nữ thuộc nhóm này đa số là 
thuộc gia đình nghèo ở vùng quê. Nhóm thứ hai 
là những phụ nữ lấy chồng là nam giới thuộc 
các nước Mỹ, Châu Âu. Phụ nữ thuộc nhóm này 
đa số là những cô gái trẻ đẹp thuộc những gia 
đình thành phố khá giả, họ muốn có cuộc sống 
tốt đẹp ở phương Tây. Nam giới thì vẫn ít lấy 
người phụ nữ nước ngoài như ngày xưa.  

Đất nước sau 45 năm thống nhất, theo tôi đất 
nước vẫn còn nghèo. Thanh niên Việt Nam vẫn 
chưa đưa đất nước lên ngang bằng Đài Loan, 
Hàn Quốc, Tân Gia Ba … Nhiều phụ nữ Việt Nam 
vẫn phải giải quyết cái nghèo bằng cách làm vợ 
người Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc hoặc tìm 
đời sống tốt đẹp hơn ở các nước phương Tây. 
Người dân Việt Nam vẫn còn phải làm công tại 
nhiều quốc gia trên thế giới.  

Ngày xưa, đất nước chiến tranh, ly loạn, nhiễu 
nhương, người phụ nữ chịu nhiều gian truân, 
thiệt thòi đau khổ hơn nam giới. Thời Pháp 
thuộc, thời lính Mỹ tràn ngập miền Nam, người 
phụ nữ phải làm me Tây, me Mỹ, bị xã hội khinh 
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chê.  Thật ra họ đâu có lỗi gì. Lỗi là lỗi của nam 
nhi không đủ tài trí để đất nước nghèo hèn 
khiến đất nước bị đô hộ, bị lệ thuộc ngoại bang. 
Nữ nhi phải cắn răng làm  me Tây, me Mỹ.   

Ngày nay, đất nước độc lập, thống nhất đã bốn 
mươi lăm năm, có những phụ nữ Việt Nam phải 
trần truồng cho những người đàn ông Hàn 
Quốc thuộc giai cấp hạ đẳng trong xã hội của họ 
lựa chọn đem về quốc gia họ. Nhìn cảnh thê 
thảm của người phụ nữ Việt Nam xấu số này, 
nam nhi đất Việt làm sao không hổ thẹn cúi 
mặt, tiền nhân dưới suối vàng làm sao không 
rơi nước mắt … 

Nhìn những hình ảnh vui tươi và nghe tâm sự 
của cô Sandra Kosmala, tôi cảm động và khâm 
phục mối tình của cô gái  Ba Lan và thanh niên 
Việt Nam. Tôi không biết họ gặp nhau ở đâu. 
Tôi cũng không biết thân thế sự nghiệp của họ. 
Tôi chỉ nghe 6 phút 10 giây đài BBC tiếng Việt 
phỏng vấn cô Sandra. 

Mối tình của cô Sandra và anh Hoàng là mối 
tình giản dị, êm đềm và dễ thương.  Sandra cho 
biết : “Chuyện tình của hai vợ chồng tôi êm 
đềm, không gặp những khó khăn hay va vấp về 
văn hóa. Càng ở xa nhau, tôi càng thấy tình 
cảm mạnh mẽ. Khi gặp chồng mình, chúng tôi 
yêu nhau rất nhanh và quyết định cưới cũng rất 
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nhanh. Chúng tôi nói với nhau, tìm khắp cả thế 
giới, cuối cùng tìm thấy nhau là đủ rồi." 

Anh Nguyễn Thế Hoàng có vợ là người Ba Lan. 
Anh không ở lại sống ở nước phương Tây để có 
đời sống thoải mái như nhiều người Việt Nam 
khác. Anh đem vợ về sống tại Hà Nội. Con anh 
lấy quốc tịch Việt Nam. Anh biến cô gái Ba Lan 
thành cô gái Việt Nam. 

Cô Sandra là cô gái hiếm có.  Cô rất yêu thương 
anh Hoàng. Cô cố gắng trở thành người Việt 
Nam. Cô nói : “ Tôi hiểu văn hóa Việt Nam nên 
không có nhiều khác biệt hay khó khăn. Nếu có 
song tịch, tôi cũng muốn nhập quốc tịch Việt 
Nam, nhưng không phải có chồng Việt Nam thì 
sẽ được nhập tịch. “  
 
Cô Sandra nói tiếng Việt rất chuẩn, rõ ràng và 
có chất giọng Hà Nội. Cô kể rằng : “Những khi đi 
ra ngoài phố  và nói chuyện bằng tiếng Việt thì 
người ta cứ nhìn nhìn tôi và nói “ Chị không 
phải là người Việt Nam phải không ? Tại sao chị 
lại nói được tiếng Việt giỏi như thế ?” 

 Cô Sandra còn nói : “Tôi cũng biết nấu vài món 
Việt Nam. Tôi biết ăn bún đậu mắm tôm nữa”.  

Về mặt giấy tờ, Sandra vẫn là người Ba Lan 
nhưng bản thân cô vẫn xem mình như là người 
Việt Nam. Cô nói : "Tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ 
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quyết định ở Việt Nam là đúng đắn nhất. Tôi 
không tưởng tượng được nếu không phải ở Việt 
Nam thì ở đâu. Tôi đã ăn gần 10 cái tết ở Việt 
Nam, tôi là người Việt Nam rồi.”  
 

Sandra nói một câu thật tha thiết cảm động : 
Tôi xem mình là người Việt, xin cho tôi về nhà 
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       THE CIRCUS 
     MỐI TÌNH CAO THƯỢNG 
 
Hồi nhỏ, tôi mê coi những phim của Charlot. Tôi 
thích phim Charlot vì là những phim hề hay 
nhất. Phim Charlot hay hơn những phim hài của 
Laurel & Hardy hay Fernandel. Lúc đó, tại Đà 
Nẵng có tay đua xe đạp lai Pháp có tên là 
Charlot. Anh Charlot là tay đua duy nhất của 
miền Trung tham gia giải đua xe đạp Cà Mâu - 
Bến Hải. Trẻ con chúng tôi yêu quí anh Charlot. 
Do đó tên Charlot trở nên thân thuộc với trẻ 
con chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ được coi hai phim 
của Charlot : The Kid và Modern Times. 
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Sau này, tôi được xem nhiều phim của Charlot 
như The Gold Rush, City Lights, The Circus, 
Limelight, The Great Dictator ... Tôi nhận ra 
rằng Charlie Chaplin không chỉ là anh hề vĩ đại 
mà ông còn nhiều vĩ đại khác : nhà viết kịch 
bản, nhà đạo diễn, diễn viên, soạn nhạc vĩ đại … 
Nhưng tôi ngưỡng mộ nhất : Ông là nhà xã hội 
vĩ đại. Nhiều phim của ông phản ảnh đời sống 
mà ông đang sống. Phim Modern Times phê 
phán chủ nghĩa tư bản, phim The Great Dictator 
chống lại chủ nghĩa phát xít Hitler, phim 
Limelight có bản nhạc bất hủ, phim The Kid có 
tài tử tí hon 5 tuổi diễn xuất tuyệt vời. 
 
Phần lớn những phim của ông có hậu. Phim The 
Circus cũng là một phim có hậu, nhưng cái hậu 
của phim The Circus không giống cái hậu của 
những phim khác. Cái hậu của The Circus là cái 
hậu của người quên mình vì biết mình không đủ 
khả năng đem lại hạnh phúc cho người mình 
yêu thương nên đã tìm cách tốt nhất để người 
mình yêu được hạnh phúc. 
 
Phim The Circus là phim hài câm, không phải là 
phim nói. Charlie Chaplin là người viết kịch bản, 
đạo diễn, sản xuất phim. Phim được trình chiếu 
vào năm 1928. Tài tử gồm : Chaplin, Al Ernest 
Garcia, Merna Kennedy, Harry Crocker, George 
Davis và Henry Bergman.  
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Cho ra đời phim The Circus là việc làm khó khăn 
nhất trong cuộc đời của Chaplin. Nhiều vấn đề 
đã xảy ra khiến cuốn phim phải trì hoãn trong 8 
tháng : Phim trường bị cháy, mẹ của Chaplin 
qua đời, Chaplin ly dị vợ thứ hai Lita Grey, sở 
thuế nói Chaplin nợ tiền thuế.  
 
Phim The Circus là phim câm thứ 7 thu được 
hơn $3.8 million trong năm 1928. Phim The 
Circus đã được Academy Award trao giải 
thưởng đặc biệt về đạo diễn, diễn xuất, kịch 
bản và sản xuất. Chaplin đã nhận giải thưởng 
đầu tiên của ông trong buổi lễ vào năm 1929. 
 
Mở đầu cuốn phim là rạp xiếc vắng khán giả vì 
người xem không thích thú với những tiết mục 
cũ rích. Ông chủ rạp xiếc chán nản vì không biết 
phải làm gì cho khán giả vui. Ông ta cáu giận với 
các diễn viên gồm cô Merna và các anh hề. 
Merna là diễn viên cưỡi ngựa. Ông chủ rạp xiếc 
là cha ghẻ của cô. Ông ta phạt cô Merna không 
được ăn cơm vào buổi chiều. Ông đối đãi tàn tệ 
với cô Merna. 
 
Một gã vô gia cư, vô nghề nghiệp, không môt xu 
dính túi và đang đói. Gã đi đến một đám đông 
gần rạp xiếc. Một tên móc túi đang bị nạn nhân 
bắt tại trận. Tên Móc Túi nhanh tay đút chiếc ví 
và chiếc đồng hồ vừa ăn cắp được vào túi gã vô 
gia cư nên thoát nạn vì không bằng chứng. Gã 
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Lang Thang không hay biết. Sau đó, Tên Ăn Cắp 
đi theo Gã Lang Thang để chờ cơ hội cướp lại 
chiếc ví và đồng hồ. Trước tiệm bánh, nhân cơ 
hội Gã Lang Thang đang lóng ngóng, Tên Ăn 
Cắp vội xông đến móc túi Gã Lang Thang để 
cướp lại chiếc ví. Rủi thay, cảnh sát trông thấy 
và xông đến bắt Tên Ăn Cắp và buộc Tên Ăn Cắp 
trả lại chiếc ví cho Gã Lang Thang. Tên Ăn Cắp 
vùng chạy và cảnh sát đuổi theo để mặc Gã 
Lang Thang ngơ ngác với chiếc ví trong tay. Có 
được tiền bất ngờ, Gã Lang Thang mua bánh. 
Trong khi gã móc đồng hồ xem giờ rồi móc ví 
đếm tiền trả chủ tiệm bánh thì chủ nhân của 
chiếc đồng hồ và chiếc ví thấy được. Ông ta 
xông đến bắt Gã Lang Thang và gọi cảnh sát. Gã 
Lang Thang vùng chạy. Hai cảnh rượt đuổi xảy 
ra thật vui nhộn : một cảnh sát rượt đuổi Tên 
Ăn Cắp và một cảnh sát rượt đuổi Gã Lang 
Thang. 
 
Gã Lang Thang bị cảnh sát đuổi chạy vào rạp 
xiếc lúc đang trình diễn. Cảnh đuổi bắt làm 
khán giả thích thú, la hét cổ võ người đuổi và 
người chạy trốn. Khán giả tưởng rằng đây là 
một màn trình diễn của rạp xiếc nên họ kêu gào 
phải đem anh chàng diễn viên hài cho họ xem. 
Viên cảnh sát đuổi theo Gã Lang Thang vào hậu 
trường, nhưng không tìm thấy gã. Trong lúc đó, 
Gã Lang Thang nấp trong tủ của người diễn 
viên ảo thuật. Diễn viên và dụng cụ trò ảo thuật 
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được đem ra sân khấu để trình diễn. Ảo thuật 
gia trùm khăn lên cô diễn viên và hô biến.  Ảo 
thuật gia dở khăn, cô gái không còn trên chiếc 
ghế, nhưng khi ảo thuật gia mở tủ thì Gã Lang 
Thang hiện ra và cô gái diễn viên không chui lên 
được. Sự hiện diện của Gã Lang Thang làm cho 
ảo thuật gia ngỡ ngàng, nhưng khán giả thích 
thú cười la rất vui tươi, thỏai mái. Anh cảnh sát 
thấy Gã Lang Thang nên chạy vào sân khấu. 
Cảnh đuổi bắt quanh sân khấu làm cho khán giả 
phấn khích la hét cổ võ màn trình diễn. Cuối 
cùng Gã Lang Thang chạy thoát. Ông chủ rạp 
hát can thiệp và yêu cầu anh cảnh sát ra ngoài. 
 
Ông chủ rạp xiếc thấy khán giả thích thú Gã 
Lang Thang nên thuê Gã Lang Thang làm việc. 
Ngày đầu tại rạp xiếc, Gã Lang Thang kết bạn 
với cô Merna. Gã dành phần ăn và quả trứng gà 
cho cô Merna đang bị đói.  
 
Buồn thay, Gã Lang Thang đã thất bại trong 
việc tập luyện biểu diễn. Ông chủ rạp xiếc 
không hài lòng gã. Gã Lang Thang làm một lỗi 
lầm trong màn tập vở kịch hai anh thợ cạo dành 
một người khách. Do bị quẹt đầy xà phòng 
khiến Gã Lang Thang không nhìn được nên gã 
đã quẹt xà phòng vào mặt ông chủ gánh xiệc. 
Ông chủ gánh xiệc nổi giận và cho gã thôi việc.  
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Khi rời rạp xiếc, Gã Lang Thang gặp Merna. 
Merna giúp gã rửa mặt đầy xà phòng và cám ơn 
gã đã cho cô trái trứng gà. May mắn cho Gã 
Lang Thang, trong lúc chần chừ ra khỏi rạp xiếc 
vì còn muốn ngắm nhìn Merna mà anh chớm có 
cảm tình với Merna, thì 4 người giúp việc trong 
rạp xiếc bỏ việc không chịu trình diễn vì không 
được trả lương. Ông chủ rạp xiếc ra lệnh cho 
Người Quản Lý tìm bất cứ người nào thay thế 
những người vừa bỏ công việc. Anh Quản Lý bắt 
gặp Gã Lang Thang đang vạch tấm bạt để nhìn 
trộm Merna đang sửa soạn màn trình diễn của 
cô. Anh Quản Lý tóm cổ Gã Lang Thang và hỏi 
gã có muốn làm việc không ? Gã Lang Thang 
gật đầu. Anh Quản Lý lôi ngay Gã Lang Thang 
vào hậu trường để giúp một màn ảo thuật sắp 
trình diễn. Anh Quản Lý và Gã Lang Thang có 
nhiệm vụ khênh bàn ảo thuật ra sân khấu. 
Trước khi khênh bàn ra sân khấu, ảo thuật gia 
dặn Gã Lang Thang không được đụng vào cái 
nút ở bên cạnh bàn. Thấy Gã Lang Thang xuất 
hiện, khán giả hào hứng vỗ tay. Trong lúc sửa 
soạn bàn ảo thuật, Gã Lang Thang vô tình đụng 
phải nút bên cạnh bàn. Tai họa do gã gây ra 
khiến các con thỏ, con chim bồ câu, con vịt tuôn 
ra từ hai chiếc mũ trên bàn ảo thuật. Anh Quản 
Lý và Gã Lang Thang ra sức đuổi bắt các con 
vật. Ảo thuật gia sững sờ kinh hãi vì màn ảo 
thuật của mình bị lật tẩy. Khán giả hào hứng cổ 
võ nhiệt liệt. Anh Quản Lý, ảo thuật gia đề nghị 
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chủ rạp xiếc trừng phạt Gã Lang Thang. Ông 
chủ rạp thấy khán giả thích thú gã nên ông 
không đồng ý sa thải Gã Lang Thang mà còn 
trọng đãi gã. Ông dặn Anh Quản Lý giao thật 
nhiều việc cho Gã Lang Thang và không nói cho 
gã biết về số lương ít ỏi mà ông trả cho gã.   
 
Nhờ những màn trình diễn của Gã Lang Thang 
rạp xiếc trở nên đông khán giả. Sau khi trình 
diễn Gã Lang Thang phải làm công việc chùi 
dọn tạp dịch trong rạp xiếc. Một hôm, con ngựa 
của gánh xiệc bị bệnh. Anh Quản Lý và anh giữ 
ngựa cho con ngựa uống thuốc. Con ngựa vùng 
vẫy không chịu uống thuốc. Thấy Gã Lang 
Thang đi đến, Anh Quản Lý gọi Gã Lang Thang 
và bảo gã thổi viên thuốc vào cổ họng con 
ngựa. Anh Quản Lý và người giữ ngựa banh 
miệng con ngựa để cho Gã Lang Thang thổi 
viên thuốc vào cổ họng con ngựa. Gã Lang 
Thang cố gắng thổi viên thuốc vào cổ họng con 
ngựa, nhưng vì con ngựa nhảy chồm lên, nên 
viên thuốc chạy ngược vào cổ họng Gã Lang 
Thang. Bị phản ứng của viên thuốc, Gã Lang 
Thang co giật như bị động kinh quay cuồng đến 
trước một con ngựa con. Con ngựa con rượt Gã 
Lang Thang khiến gã thất kinh bỏ chạy. Gã Lang 
Thang vội mở cửa một phòng và chạy vào 
phòng để thoát thân. Rủi thay cho gã, phòng đó 
là chuồng của một con sư tử đang ngủ. Hoảng 
sợ Gã Lang Thang thò tay qua song cửa để mở 
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khóa nhưng thanh gỗ lại rơi xuống đóng cửa 
chuồng. Loay hoay tìm cách thoát ra khỏi 
chuồng sư tử thì có con chó đến chuồng sư tử 
và sủa om sòm khiến Gã Lang Thang hoảng 
loạn vì sợ tiếng chó sủa làm con sư tử thức giấc. 
Gã đành phải thò chân ra ngoài song sắt để con 
chó nhẩy lên cắn chặt quần gã. May mắn, 
Merna đi qua. Merna đuổi con chó, nhưng khi  
nhìn thấy gã lang thang trong chuồng sư tử thì 
cô sợ hãi quá đến ngất sỉu. Gã Lang Thang phải 
lấy chậu nước cho sư tử uống tạt vào mặt 
Merna để cho cô tỉnh. Merna tỉnh và mở cửa 
chuồng sư tử để Gã Lang Thang thoát ra ngoài.  
 
Thoát được ra ngoài chuồng sư tử. Merna và 
Gã Lang Thang đang nói chuyện thì Anh Quản 
Lý chạy tới. Anh Quản Lý hỏi Gã Lang Thang 
viên thuốc cho ngựa uống đâu. Gã Lang Thang 
hoảng hốt nói gã đi tìm bác sĩ. Anh quản lý 
không cho gã đi và đá vào đít gã làm cho viên 
thuốc vọt ra. Gã Lang Thang hết bị phản ứng 
thuốc. Anh Quản Lý giao cho gã dọn đống rơm. 
Anh Quản Lý đi khuất, Gã Lang Thang và Merna 
ngồi cạnh nhau trên đống rơm tâm tình. Merna 
cho gã biết gã là ngôi sao thu hút khán giả và gã 
không được trả lương xứng đáng. Merna và Gã 
Lang Thang không ngờ ông chủ rạp xiếc đứng 
khuất rau đống rơm nghe lén. Ông chủ rạp xiếc 
xuất hiện. Ông ta định đánh Merna. Biết mình 
là ngôi sao của gánh xiếc nên Gã Lang Thang 
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dõng dạc nói với ông chủ rạp xiếc nếu ông đánh 
Merna thì gã sẽ bỏ việc. Ông chủ rạp xiếc không 
dám đánh Merna và tỏ ra thân thiện với cô. Gã 
Lang Thang đòi ông chủ rạp xiếc tăng lương. 
Sau một lúc mặc cả, hai bên đồng ý mức lương 
của Gã Lang Thang là 100 $/ tuần. 
 
Một hôm Merna xem bói bài. Gã Lang Thang 
lén nghe được lời bà bói bài nói về tình duyên 
của Merna : “Cô gặp người yêu và làm đám 
cưới. Người yêu của cô là thanh niên đẹp trai 
đang ở gần cô.”  Nghe được như vậy, Gã Lang 
Thang sung sướng quá. Gã nghĩ rằng người đẹp 
trai ấy là gã chứ là ai nữa. Gã nhẩy nhót. Gã soi 
gương và thấy mình thật sự đẹp trai. Gã mua 
ngay chiếc nhẫn của anh hề với giá 5 $ với dự 
định tỏ tình và hỏi cưới Merna. Trong khi gã 
lang thang vui tươi sung sướng, Merna đi ra 
ngoài và gặp một diễn viên mới được ông chủ 
rạp xiếc thuê. Anh diễn viên mới tên là Rex. Rex 
là diễn viên đi dây. Rex trẻ, bảnh trai, quần áo 
lịch sự hơn hẳn gã lang thang. Rex ăn nói nhã 
nhặn và thân mật với Merna. Hai người thân 
mật với nhau ngay phút gặp nhau đầu tiên. Sau 
đó, Merna đi vào và khoe với bà bói bài tây 
rằng cô vừa gặp được người cô yêu. Gã Lang 
Thang nghe lén được nên rất buồn và thất 
vọng. Trái tim gã tan vỡ và mộng ước tan thành 
mây khói. Gã Lang Thang buồn đến nỗi không 
muốn ra trình diễn khiến nhiều đồng nghiệp 
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ngạc nhiên. Màn biểu diễn của Gã Lang Thang 
thất bại. Khán giả không hài lòng. Sau vài lần 
biểu diễn nghèo nàn gã bị ông chủ rạp xiếc 
khiển trách. 
 
Gã Lang Thang nhiều lần bắt gặp Merna và Rex 
ngồi bên nhau tâm tình khiến anh ta tan nát cõi 
lòng. Một hôm, Merna rủ gã xem Rex biểu diễn 
đi dây. Merna vui tươi vỗ tay tán thưởng Rex. 
Gã ngồi bên cạnh Merna, mặt mày gã buồn bã, 
thiểu não. Màn biểu diễn của Rex thành công, 
khán giả vỗ tay khen thưởng nhiệt liệt. Sau khi 
xem màn biểu diễn đi dây của Rex, Gã Lang 
Thang quyết tâm luyện đi dây mong đánh bại 
đối thủ. Ông chủ rạp xiếc thấy Gã Lang Thang 
tập đi dây. Dịp may đến với Gã Lang Thang. 
Anh chàng Rex không biết vì lý do gì không xuất 
hiện. Mọi người nhốn nháo tìm Rex, nhưng 
không kết quả. Ông chủ rạp xiếc nhớ đến Gã 
Lang Thang. Ông đến gặp gã và yêu cầu gã thay 
thế Rex. Gã từ chối. Ông chủ dọa đây là cơ hội 
chót nếu không nhận thay thế Rex thì sẽ bị 
đuổi. Anh đành phải nhận biểu diễn đi dây. 
Merna và mọi người trong rạp xiếc khuyên gã 
không nên nhận vì nếu nhận thì đây là hành 
động tự sát. Ngay cả Anh Quản Lý cũng bảo ông 
chủ rạp xiếc không nên cho Gã Lang Thang biểu 
diễn đi dây, gã sẽ chết. Ông chủ rạp xiếc trả lời 
ông ta mua bảo hiểm cho Gã Lang Thang. Tình 
cờ Gã Lang Thang nghĩ ra một cách để anh ta 
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thành công trong việc đi dây. Gã trả cho anh 
kéo những vật nặng lên cao trong rạp xiếc 5 
đồng và dặn anh này không được tiết lộ với ai. 
Gã Lang Thang móc sợi xích để cột vật nặng vào 
người gã. Gã chỉ cho anh kéo vật nặng kéo gã 
lên cao, giữ cho gã đứng yên trên cao và   
không bị rơi xuống đất. Gã và người kéo vật 
nặng thực tập vài lần.  
 
Đến lượt Gã Lang Thang biểu diễn. Gã được 
kéo lên bục biểu diễn rất nhanh không cần phải 
leo dây như Rex. Đoạn đầu nhờ người kéo vật 
nặng giữ cho gã đứng vững ở trên dây, không bị 
ngã xuống đất. Khán giả vỗ tay khen thưởng gã. 
Rủi thay đi được nửa đoạn đường, sợi dây xích 
tuột khỏi người gã khiến gã chao đảo trên sợi 
dây. Khán giả hoảng loạn. Cuối cùng gã ngã, 
nhưng may mắn gã chụp được sợi dây và đu lên 
chiếc xe đạp để kết thúc màn trình diễn đi dây. 
Chiếc xe đạp lao xuống. Gã không biết thắng 
chiếc xe để chào khán giả như Rex. Chiếc xe đạp 
lao ra khỏi rạp xiếc và đâm vào một cửa hàng. 
Gã Lang Thang lúng túng không biết mình ở 
đâu, nhưng rồi gã cũng định thần lại được. Gã 
chạy vào rạp hát. Gã thấy ông chủ rạp xiếc đang 
đánh Merna. Gã Lang Thang xông vào đánh ông 
chủ tơi bời khiến mắt ông chủ thâm tím. May 
nhờ anh quản lý tới giải cứu cho ông chủ rạp 
xiếc. Ông chủ rạp xiếc đuổi Gã Lang Thang ra 
khỏi rạp xiếc. 
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Tối hôm bị đuổi, Gã Lang Thang đang ngồi nấu 
ăn ngoài trời, Merna chợt đến. Merna cho gã 
biết cô trốn khỏi rạp xiếc. Cô xin gã cho cô đi 
theo gã. Gã từ chối. Vì là phim câm nên không 
biết gã đưa lý do gì để từ chối. Tôi nghĩ Gã Lang 
Thang nói với Merna rằng gã không thể đem 
hạnh phúc cho Merna được vì gã là kẻ vô gia 
cư, vô nghề nghiệp, không tiền bạc …vv… xin cô 
đừng đi theo gã. Bỗng gã nghĩ ra điều chi đó. Gã 
bảo Merna ở đây chờ, gã sẽ trở lại. Gã chạy về 
rạp xiếc để tìm anh đi dây Rex. Tìm được Rex, 
gã đưa cho Rex chiếc nhẫn gã mua của anh hề 
và nói Merna đang chờ Rex ở bên ngoài. Rex 
yêu cầu Gã Lang Thang đưa anh đến gặp 
Merna. Sáng hôm sau, Gã Lang Thang tổ chức 
đám cưới cho Merna và Rex. 
 
Rex, Merna và Gã Lang Thang trở lại rạp xiếc 
vào lúc gánh xiếc đang sửa soạn rời đi địa 
phương khác. Vừa thấy Merna, ông chủ rạp xiếc 
mắng nhiếc, nhưng ông ngừng ngay và tỏ thái 
độ  thân thiện với Merna khi Rex báo cho ông 
biết Merna là vợ anh ta. Rex cho ông chủ rạp 
xiếc xem giấy giá thú. Ông chủ rạp xiếc đến bắt 
tay và chúc mừng Merna. Merna và Rex xin cho 
Gã Lang Thang được theo gánh xiếc. Ông chủ 
xiếc bằng lòng và bảo Gã Lang Thang đi theo xe 
sau cùng. Khi đoàn xe di chuyển, Gã Lang Thang 
đứng yên nhìn theo đoàn xe cho đến khi đoàn 
xe khuất mắt gã. Gã Lang Thang muốn Merna 
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và Rex hạnh phúc. Gã Lang Thang trở lại cuộc 
sống vô định, không nhà cửa, không nghề 
nghiệp, không tiền bạc … Gã cầu chúc hạnh 
phúc cho Merna và Rex như bài Nghìn Trùng Xa 
Cách của nhạc sĩ Phạm Duy : 
 
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi 
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười 
Mời người lên xe về miền quá khứ 
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu 
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu 
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau 
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu 
Có lũ kỷ niệm trước sau 
………………………………………………………….. 
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi 
Còn lời trăn trối gửi đến cho người... 
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời 
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. 
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Đám Cưới Rex và Merna 
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Gã Lang Thang nhìn đoàn xiếc dời đi nơi khác 
 

 

 

Gã Lang Thang trở lại cuộc sống vô định, không 
nhà cửa, không công việc, không tiền bạc 

 
Tôi không biết Gã Lang Thang có cảm thấy cô 
đơn và hối hận đã không giữ Merna cho riêng 
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mình hay Gã Lang Thang cảm thấy thoải mái 
ấm áp khi nghĩ tới Merna đang sống hạnh phúc, 
ấm no với người chồng mình yêu thương và 
người chồng  thương yêu mình ? ? ?  
 
Với tôi đây là mối tình cao thượng của Gã Lang 
Thang : Yêu là mang lại hạnh phúc cho người 
mình yêu.  
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