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thay lời bạt tặng Hoàng Anh 
 
trích : “ thơ năm Thìn “ 
Chu Ngạn Thư 
 
 
 
* 
hồi chuông 
thân xác rữa 
tràng kinh 
hũ cốt dán nhản 
phèn la 
đế chế lụi tàn 
 
chuông gió 
hồn ai vất vưởng ? 
 
 
 
** 
 
có phải bước người về ? 
giữa mưa mù tháng chín 
lạnh những ngón tay khô 
trời thản nhiên ngả bệnh 
 
 
ngọn tóc đằm suối mưa 
thẩn thờ chào giã biệt 
có phải phút chuyển mùa 
vở kịch không hồi kết 
 
 
người đi về phía mất 
ta bước tới nỗi còn 
con đường không sự thật 
vỡ đầy bong bóng mưa  
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Chiếc Lá…  
                 tập họp một số bài viết rải rác trong mấy mươi năm qua, thơ có, truyện có, 
dịch có…Trong số ấy, nay khi đọc lại, điều ngạc nhiên là thấy khá nhiều bài lại có chung 
chủ đề là nói về cái chết.Nhan sắc phụ nữ và cái chết là hai nguồn cảm hứng khiến cho 
hắn viết nhiều, mà cũng chưa biết là giữa hai cái ấy, cái nào nhiều hơn.Đọc lại, thấy 
dường như hắn viết về cái chết hay hơn những bài viết về phụ nữ.Phụ nữ đương nhiên 
đẹp hơn, thu hút hơn, nhưng chính những suy nghĩ về cái chết lại làm hắn xao xuyến hơn, 
rung động hơn.Lại nhớ, những bài viết về cái chết ít ra cũng có được vài người đọc khen 
khích lệ, an ủi, còn những bài thơ viết cho tình yêu, cho người yêu, nay người thì có 
chồng, người bỏ hắn đi xa, người thì không thèm đọc.Chắc có lẽ vì vậy hắn ưa viết về cái 
chết chăng? 
 
                Khi viết, là viết cho hắn đọc, cho vui thôi đó mà, viết xong thì cất vào kệ sách. 
Nay thấy số lượng cũng kha khá, chọn những bài có dính líu tới cái “Chết”, dù lời ý còn 
nôm na vụng về chớ không được khéo như các nhà thơ nhà văn thứ thiệt, bèn gom lại 
chung trong một tập, để tặng bạn bè, người thân coi giải trí, đở buồn. 
 
                   Mà biết đâu chừng, mai mốt hắn chết rồi, ai tình cờ đọc lại mấy bài viết này, 
thì biết đâu sẽ có cảm giác như hắn vẫn còn đang ngồi lảng vảng đâu đó nói chuyện với 
họ chăng?  Biết là hồn ma đang nói chuyện đó, mà vẫn thấy vui vui, không có gì phải 
sợ.Chỉ e rằng có khi, hồn ma lại đang sợ người sống.Bởi vì tính hắn vốn nhát, từ hồi còn 
sống. 
                     Hình như hắn chỉ được mỗi cái hay thích nói chuyện tào lao, cà rởn, để mọi 
người cười một chút cho bớt buồn, dù nhiều lúc hắn đang khổ muốn chết.Khuôn mặt của 
một người đang vui thì bao giờ cũng đẹp, cũng rạng rở, cũng dễ thương, như một bông 
hoa vậy.Nói thế chẳng biết có đúng hay không. 
                      Ừ, mà sao lại gọi là “cái chết” nhỉ? Nếu đã là “cái” thì liệu người ta có thể 
cầm nắm và sờ mó nó được chăng? Có ai đã từng nắm nó thử xem nặng nhẹ ra sao  chưa?  
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                      Người xưa thì chắc là đã làm được, bởi vậy nên họ mới từng nói, cái chết 
nhẹ như lông hồng.Hồi nào rảnh, bạn thử cầm “Nó” xem sao nhé!   
 
tác giả 
tháng chín năm 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHẾT GIỮA MÙA XUÂN 
 

Tôi nằm chết khi tuổi già chưa hết 
Giữa khu vườn ríu rít tiếng chim kêu 
Nắng vàng quá mà tôi nằm đâu biết 
Trăng rộn ràng đang đón hội nguyên tiêu. 
 
 
 KHI THAÁY TOÂI NAÈM CHEÁT 
Tắt thở thành thây ma 
Ráng không làm ai sợ 
Chỉ như ngủ thôi mà 
Đừng ai buồn, ai nhớ 
 
Đời là một giấc mơ 
Mọi người thường bảo thế 
Chết là một bài thơ 
Em ơi đừng rơi lệ! 
 
Ta sống đã bao năm 
Chơi đùa thôi quá đủ 
Nay về cõi xa xăm 
Cùng cổ nhân đoàn tụ 
 
Đời là một bài ca 
Khóc cười như tiếng nhạc 
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Ta nằm vui bát ngát 
Xin đừng sợ thây ma 
 
Xin đừng sợ mặt ta 
Xin đừng nhang đừng khói 
Tiễn một người đi xa 
Hãy cười thay tiếng nói 
 
Những gì phải nên làm 
Ta đã làm suốt kiếp 
Giờ nằm ngủ miên man 
Có chi mà phát khiếp! 
(13-01-06) 
 
DI CHUÙC DAËN VÔÏ KHI TA CHEÁT 

 
Em ơi anh chết thôi mà 
Có chi em khóc cho nhà bớt vui 
Hôm nay chắc là đông người 
Điểm trang em nhé và cừơi nhé em 
 
Anh đang ngủ thật là êm 
Đừng nhìn anh nữa mà tim quạnh sầu 
Bầu trời anh thấy đầy sao 
Anh bay lên hái cài vào tóc em 
 
Mênh mông đồng cỏ xanh mềm 
Tim yêu bừng vỡ ngàn chim tung trời 
Có gì đâu một thân người 
Nhớ đừng khóc nhé mỉm cười đi em 
 
Trần gian này đã cũ mèm 
Anh đi thay áo lọ lem đó mà 
Em ơi họ hàng gần xa 
Rót mời chung rượu gọi là tạ ơn 
 
Nhớ rằng rượu thịt cháo cơm 
Phải nên chu đáo tiếng thơm còn hoài 
Tiếc rằng trong buổi hôm nay 
Một mình em phải trong ngoài lo toan 
 
Kể từ kết tóc xe duyên 
Đôi ta cay đắng trăm miền có nhau 
Khi hạnh phúc lúc sầu đau 
Giờ em đi trọn đời sau một mình 
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Thôi ráng nha em! 
 
(14-12-07) 

 
DIEÃM PHUÙC 
 
Ñöôïc soáng moät giôø thoâi 
Cuõng laø quaù dieãm phuùc 
Nay soáng vaïn ngaøy roài 
Sao than hoaøi, thieät laï? 
 
Laù vaøng rôi laû taû 
Kìa moät chieác buùp non 
Sao loøng em hoaù ñaù?ù 
Sao loøng em mỏi moøn? 
 
Moät naêm cuõ vöøa qua 
Em ôi mau thöùc daäy 
Gioù môn man laøn da 
Taï ôn ñôøi bieát maáy 
 
Ta vaãn coøn ñöôïc thaáy 
Ñaát trôøi vaø thaân ta 
Ngaøn sau veà beân aáy 
Nhôù kieáp naøy ñaõ qua 
 
TRONG MƠ 
 
Hoàn toâi 
Ñænh nuùi môø söông 
Ngaøn naêm maây traéng 
Coøn vöông 
Naéng 
Hoàng 
 
Loøng toâi  
Chaûy moät doøng soâng 
Thaùng ngaøy ru maõi 
Coõi loøng thieát tha 
 
Kieáp ngöôøi 
Daãu coù phoâi pha 
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Buoàn vui cuõng thaû theo laøn khoùi bay 
 
Nhaân gian nay lôõ ñaém say 
Thì laøm caùt buïi bay hoøai cuõng vui 
Naøo ñaâu gioù naøo ñaâu maây 
Ru ñi toâi nguû cho ñaày giaác mô 
 
 
 
 
NGAØY MAI 
 
Ngaøy mai toâi vaéng giöõa ñôøi 
Soâng kia vaãn chaûy nuùi ñoài vaãn xanh 
Söông hoàng thì cöù long lanh 
Coõi ñôøi coøn maát maây laønh vaãn troâi 
 
THAÏCH SUØNG 
 
Ñeâm ñeâm thaïch suøng khoâng nguû 
Moät mình ñeám böôùc thôøi gian 
Kieáp xöa giaøu sang chöa ñuû 
Ngaøn sau tieác maõi chöa tan 
 
 
DEÁ KHOÙC 
 
Tieán thaân thì tieán baèng ñaàu 
Tieán baèng hai goái coâng haàu maø chi 
Mai sau baõi coû xanh rì 
Laøm thaân giun deá haän gì khoùc ñeâm? 

 
 

 
 

 
                 HOÛI NGÖÔØI MUOÂN THỬƠ 

 
Những người sinh một trăm năm trước 
So với ta nay có khác gì không 
Họ có trách chê tình đời đen bạc 
Hay tự diễu mình một gã lông bông? 
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Những người sinh một trăm năm sau 
Có chạy kiếm cơm tháng ngày vất vả 
Có ngồi buồn lo kiếp sống qua mau 
Hay cứ vui say chơi hoài chưa đã? 
 
Họ có giống ta những ngày còn trẻ 
Mộng ước bay cao khắp biển cùng trời 
Rồi có một ngày mộng đời lở dở 
Mới biết cuộc đời đâu khác một trò chơi 
 
 
Họ có giống ta một hôm già lão 
Chợt tự hỏi mình ta đã làm chi 
Hay đã suốt đời lo toàn chuyện hão 
Sắp chết đến nơi mới biết chẳng được gì 
 
Người trước người sau rồi chắc cũng như nhau 
Cũng chung niềm vui, giống những sầu đau 
Rớt nước mắt những khi nằm tỉnh giấc 
Hỏi đất trời mai mốt ta về đâu? 
 
Chắc họ cũng giống ta trước giờ ly biệt 
Vẫn thiết tha xin được ở đời này  
Vẫn khát khao mong được sống nữa vài ngày 
Dù rất khổ và vui thì rất ít 
 
Vẫn muốn cầm tay những người ta quen biết 
Vẫn muốn nhìn nhau những người ta tha thiết 
Mai xa rồi chắc buồn lắm nguời ơi! 
Mai xa rồi chắc nhớ lắm người ơi! 
 
Người trước người sau giống khác gì ta 
Hay cũng lại đi những con đường cũ 
Hay cũng nhiều khi làm thơ ủ rủ 
Mà quên nhìn trời mây đang nở đầy hoa… 
 

 
 
 

 
COØN MOÄT MÌNH 
 
Ba chuùng ta tình Baéc Trung Nam 
Gaëp nhau roài ñaâu caàn ñeám tuoåi 
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Môùi vöøa quen maø nghe ñaõ thaân 
Chuyeän môùi, chuyeän xöa traøn nhö suoái 
 
Ai cuõng thaêng traàm cuõng ñaéng cay 
Neân röôïu uoáng hoaøi maø chöa say 
Traàn theá tænh say laø moäng caû 
ÔÛ ñôøi coù thaät chæ hoâm nay 
 
Cöù töôûng chuùng ta coøn vui nöõa 
Coøn gaëp nhau maø uoáng lai rai 
Ai bieát chieán tröôøng trong da ngöïa 
Khi töûu tröôøng chung röôïu lìa tay 
 
Caùc anh ñi roài ta ôû laïi 
Coøn moät mình chôït nhôù thôøi qua 
Keû Baéc ngöôøi Trung veà xöù laï 
Linh hoàn anh coù ñôõ xoùt xa 
 
Soáng cheát coù gì maø teâ taùi 
Chæ laø ai ñi tröôùc maø thoâi 
Chuyeän hôïp tan buoàn laø quaù daïi 
Coõi nhaân gian vui theá ñuû roài 
 
Ta saép haønh trang, chôø ñeán löôït 
Hai baùc ñi, thoâi cöù thong dong 
Sinh töû keà nhau nhö coû xöôùc 
Heïn ñôøi sau cuøng vui tang boàng. 
 

03-12-07 
(Nhôù moät chieàu thaêm anh Nam, Trình) 
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CHIM BAY VEÀ  NÚI 
 
Chim naøo ra ñaïi döông 
Chim naøo bay veà nuùi 
Chim naøo keâu trong söông 
Chim naøo môø caùt buïi 
 
Giôø ñaâu coøn chim nöõa 
Moät vì sao leû loi 
Ñöa maét nhìn taùm höôùng 
Chæ thaáy maây ñang troâi 
 
Maây coù hình hoa cuùc 
Chôït bieán thaønh traùi tim  
Tuoåi thô buoàn hay khoùc 
Ngaøy naøo choân xaùc chim  
 
Ngaøy naøo vaéng tieáng chim  
Trong khu vöôøn cuoái haï 
Thô ngaây vaïch laù tìm 
Gaëp naám moà raát laï 
 
Chim ruû nhau veà ñaâu 
Cho hoaøng hoân laëng leõ 
Naéng taø huy nhaït maøu  
Thôøi gian rôi raát nheï  
 
Chim ñaõ ra ñaïi döông 
Hay cheát buoàn treân nuùi 
Ñaõ bieát ñôøi voâ thöôøng 
Thoâi ñi, ñöøng tieác nuoái!  
 
 

(09-12-07) 
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NGÖÔØI VAØ CHIM 
(Taëng anh Hoïc) 

Coù chuù chim non treân caønh 
Coù moät oâng giaø döôùi ñaát 
Chim líu lo chuyeàn caønh 
Laõo nhìn maø khoâng chôùp maét 
 
Chim khuaát trong vöôøn laù xanh 
Mang theo chuùt bình yeân nhoû 
Thôøi gian nhanh nhö caùnh chim 
Tuoåi giaø seõ veà vôùi coû 

 
Laõo giaø ngoài yeân giöõa vöôøn 
Xuaân buoâng naéng vaøng khaép neûo 
Caùnh chim ñi, laïi veà 
Nhôù ai maø buoâng tieáng goïi 
 
Ngaøy kia chuù chim laïi veà 
Laõo giaø ñaõ khoâng coøn nöõa 
Vöôøn hoang phuû ñaày laù ruïng 
Naéng buoàn thöông nhôù xuaân xöa. 

 
 
VÖÔØN VAÉNG 
 
Coù chuù chim con treân caønh 
Moät mình ríu rít nhaûy quanh 
Hö voâ laø gì ñaáy nhæ? 
Tung taêng giöõa voøm laù xanh 
 
Coù chuù chim non bay nhanh 
Vöøa khoâng, laïi vöøa coù 
Sôùm mai naéng aám thieät laønh 
Tung taêng chuù tìm ai ñoù 

 
 Chuù tìm ai treân laù coû 
Chuù tìm ai treân laù xanh 
Rung rinh theo töøng côn gioù 
Veà ñaâu cho naéng long lanh? 
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KEÛ ÔÛ NGÖÔØI ÑI 
 
Toâi vôùi baø ai mong cheát tröôùc? 
Baø noùi lieàn: ngöôøi aáy ñeå toâi 
Maát oâng toâi khoùc söôùt möôùt 
Laøm sao soáng noãi treân ñôøi! 
 
Toâi seõ nhôù moät ñôøi chung böôùc 
Nhöõng ñeâm veà thoû theû beân nhau 
Toâi seõ nhôù ngaøy naøo tha thöôùt 
Maø hoâm nay toùc ñaõ baïc maøu 
 
Toâi dö bieát laø baø khoân quaù 
Nhöng chaúng daønh, baø cöù ñi ñi 
Xöa ñaõ höùa trao baø taát caû 
Nay seõ nhöôøng caû phuùt chia ly 

 
Baø cuõng bieát quen roài ñoâi löùa 
Khi moät mình nhôù laém baø ôi 
Nhôù maùi tranh ngoài beân beáp löûa 
Ñeâm möa veà nghe tieáng côm soâi 
 
Nhôù hoài ñoù baø mô chieác aùo 
Toâi tieác tieàn chì chieác ñoâi caâu 
Baø nhaãn nhòn moät mình meáu maùo 
Quaù yeâu choàng neân kieáp baïc maøu 

 
Chieác giöôøng nguû voâ cuøng laïnh vaéng 
Bao caùi meàn coù theá ñöôïc ñaâu 
Gaùc tay thao thöùc ñeâm thaâu 
Giôø ñaây baø ôû nôi ñaâu hôûi baø? 
 
Treân ñöôøng phoá bao ngöôøi xa laï 
Cöù laâu laâu laïi ngôõ laø baø 
Moâi toùc aáy sao maø gioáng quaù 
Neân nhìn hoaøi ñeán luùc ñi xa 
 
Thoâi keû ôû ngöôøi ñi buoàn laém 
Öôùc gì ta cuøng daét nhau ñi 
Ñeå mai sau coõi ñôøi vaïn daëm 
Toâi vôùi baø khoâng phaûi chia ly! 
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09-10-2008 
 

 
 
                RONG REÂU 

 
Tuoåi giaø toùc cuõng giaø theo 
Nhôù xöa thô aáu toùc reâu sôi meàm 
Baây giôø buoàn naùt con tim 
Rong reâu cuõng moïc noãi nieàm hoang vu 
 

 
 
                 TRONG COÕI TA BAØ 

 
Trong coõi ta baø 
Coù baø 
Coù ta 
Yeâu nhau tha thieát 
Hôøn nhau da dieát 
Tôùi giaø 
Giaät mình 
Thaáy ñôøi quaù ngaén 
Duø vui hay buoàn 
Roài cuõng phaûi xa 
Mòt muøng 
 
Thoâi baø ñöøng khoùc 
Thoâi oâng ñöøng say  
Nöaõ! 
 
Thoâi boû qua ñi 
Nhöõng laàm lôõ cuõ 
Mai coù phaân ly 
Nhôù ñöøng uû ruû 
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Ta ñaõ laøm con ngöôøi 
Thoâi cöù raùng cöôøi ngon 
Traàn gian daãu chaúng coøn gì 
Baø coøn coù ta 
Ta coøn coù baø 
Trong traùi tim nhau 
Trong coõi ta baø 
Ôi vui quaù xaù baø ôi! 
 

20-03-2009 
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NÓI VỚI ĐỨA CON CỦA MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ KHÔNG CÓ 
THẬT TRÊN ĐỜI 
 
Hình nhö con ñònh gieát ba 
Nheï nhaøng, nhö theå ba laø con giun? 
Ba khoâng lo, cuõng chaúng möøng 
Coù soáng, hay cheát, vaãn ung dung cöôøi 

 
Ba vaãn nhìn ñöùa con yeâu 
Nhôù ngaøy coøn nhoû ba chìu chuoäng con 
Kieáp sau neáu traùi ñaát troøn 
Thì ba laïi seõ oâm con vaøo loøng 
 
Cho duø daõi naéng daàm söông 
Nuï cöôøi con nhoû thieân ñöôøng cuûa ba 
Duø ba oám loä xöông da 
Vaãn mong che chôû con qua cuïoâc ñôøi 
 
Vaãn mong con ñöôïc thaønh ngöôøi 
Ba naèm thoi thoùp vaãn cöôøi ñoù thoâi 
Phaûi chua cay laém treân ñôøi 
Con ôi môùi quí nhöõng lôøi thöù tha 
 
 
Ngaøy mai gioù moäng phieâu dieâu 
Caùm ôn cuoäc soáng mó mieàu hoâm nay 
Caàm dao, con chôù rung tay 
Tim ba ñang ñôïi phuùt giaây lìa ñôøi 
 
Caùm ôn ñaõ ñöïôc laøm ngöôøi 
Caùm ôn con ñaõ mỉm cöøôi vôùi ba 
Traàn gian muoân saéc muoân hoa 
Soáng laø phöôùc baùo, cheát laø hoàng aân. 
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KHI KHOÂNG COØN TA NÖÕA 
 
Khi ñang soáng laïi nghó thôøi ta cheát 
Luùc cheát roài bieát có nghó gì khoâng 
Linh hoàn ta sẽ còn mãi phiêu bồng  
Chuyện nhân thế học hoài chưa hiểu hết  
 
Thaân xaùc ta seõ raû thaønh buïi caùt 
Coøn linh hoàn ai bieát seõ veà ñaâu 
Bieát coù coøn, khi ñaàu thai kieáp khaùc 
Lại sống đời tẻ nhạt gioáng hoâm nay 

 
Coù phaûi raèng ta seõ hoaù haøi nhi 
Seõ oaø khoùc khi gaëp ngöôøi quaù laï 
Seõ queân heát nhöõng yeâu thöông moät thöôû 
Nhö thân ta còn ai nhôù laøm gì 
 
Chuyện luân hồi ai biết trước được đâu 
Kiếp mai sau ta hóa thành ve sầu 
Nằm kêu mãi trên cành cây vườn cũ 
Gọi những người thân quên ta đã lâu 
 
Linh hồn ta liệu còn thấy được không 
Khi tro cốt đã hòa trong bụi đất 
Làm nhựa sống cho cây đời xanh mãi 
Đón mùa xuân tươi thắm một phương hồng. 
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MẢ BÊN ĐƯỜNG 
 
Lơ thơ chòm mả đá ong 
Hoàng hôn rủ bóng chạnh lòng khách qua 
Cỏ lau phơ phất nắng tà 
Hỏi ai nằm đó quê nhà xa không 
 

 
QUÊ HƯƠNG 
 
Xin cho ta tràng chuông 
Theo sông ta tìm nguồn 
Rượu bầu ta ngốc nghếch 
Hát hòa cùng chim muông 
 
Hay cho ta tiếng mõ 
Mỗi đêm khi ta về 
Nấc lên theo giọng gỏ 
Khóc òa: Quê hương ơi! 
(12-1974) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BÔNG THỌ 
 
Nổi tiếng là bông thọ 
Mấy ngày đã héo tàn  
Vang danh là bất tử  
Mà nằm không âm vang  
 
Kiếp hoa vốn ngắn thế  
Buồn chi mùa mưa sang 
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TIỂN BẠN  
 
Ngọn gió phương nao vừa thổi lại 
Nơi này một kẻ mới vừa đi 
Bên nhau mà đã sầu quan ải 
Rượu rót chưa đầy đã biệt ly 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VƯỜN VẮNG 
 
Đường lan viên lá khô nằm lặng lẽ 
Gió lùa chi xao xác nắng vàng hương 
Hoa vẫn nở lung linh màu giọt lệ 
Thắm vào tim da diết những niềm thương… 
 
 

 
VƯỜN XƯA 
 
Ta về vườn Thúy tìm lan nở 
Lan nở kia rồi Thúy ở đâu? 
Kim Trọng rả rời như xác nắng 
Chập chờn như mộng trắng như mây 

 
 
 
                 VƯỜN TRĂNG 

 
Trăng vàng sáng rực cả không gian 
Tôi đưa tay bức chiếc lá vàng 
Lả tả sương rơi từng hạt ngọc 
Trăng vàng lại sáng quá mênh mang. 
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THẦM THÌ VỚI BÓNG 
 
Vắt bóng ngược qua vai 
Vai gầy đà quá mõi 
Lầm lũi về phương tây 
Hướng mây trời vẫn rọi  
 
Mây trời vẫn rực rỡ 
Ôm mặt trời trong tay 
Ta một đời lầm lỡ 
Biết còn ai giang tay? 
 
Bóng đang càng ngắn lại 
Lắc lư từng bước mõi 
Nắng chiều đã tàn rồi 
Thôi đi đừng bước vội 

 
Nắng chiều đã tắt rồi 
Còn chăng một chút bóng 
Một đời ta ruổi dong 
Buồn vui trong ánh mộng 
 
ĐÊM BA MƯƠI, MƯỜI HAI 
 
Ngày nay lại nhớ ngày xưa  
Nỗi hờn mất nước vẫn chưa phai nhòa 
Thương người ly biệt phương xa 
Thương mình quạnh quẽ hiên nhà nằm say 
Chiến trường tro cốt còn bay? 
Thế nhân chìm nổi còn ai nhớ người… 

 
                

 NIỆM KHÚC  
 
Bao nhiêu cái chết anh hùng  
Không là Bắc cộng cũng là Ngụy quân  
Máu xương chảy mãi không ngừng  
Mà dân tôi vẫn mơ từng bữa ăn. 

 
 

               CHIỀU HOANG 
 
Ngàn ma kéo nhau về 
Cố hương biền biệt sương khê 
Đường xưa mờ sương khói 
Bao thưở tỏ đường quê 
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                NHỚ MỘT NGƯỜI ĐÃ MẤT 

(Tặng anh Thái Phi Kích) 
 

Mỗi ngày trong bóng tối 
Nằm chờ cai ngục vô 
Tha hồ chúng hành tội 
Trên một bộ xương khô 
 
Mỗi ngày một chén cơm 
Sao trộn toàn nước muối 
Lệ quê hương thành suối 
Chảy trên da thịt người 
 
Rồi một hôm anh về 
Với tấm thân tàn phế 
Nắng vàng trên lối quê 
Chim vui mừng kể lể 
 
Hai mươi năm biền biệt  
Thầm thì nói nhau nghe 
Tha thứ phường gian dối  
Nâng ly mừng bạn bè 
 
Hai mươi năm biền biệt 
Anh kể như chuyện chơi 
Qua đêm dài tăm tối 
Lại nghe lòng thảnh thơi  

 
Tình chưa vơi nhung nhớ  
Cửa nhà ai vừa mở 
Cửa trần gian khép liền  
Hay là anh hết nợ? 
 

                Hai mươi năm xa cách  
                Không làm anh chết đi 
                Nay ngày vui mới gọi 
                Anh đã vội chia ly  
 
                Vợ con anh đang khóc 
                Bạn bè đêm uống say 
                Cùng nhắc bao nhiêu ngày 
                Kỷ niệm nằm lăn lóc 
  
                 Mùa xuân lại vừa về 
                 Mộ anh đà xanh cỏ 
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                 Đứa con bị ruồng bỏ 
                 Nằm giữa đồng nhớ quê. 
 
                     (2008) 
 
 
 
 
 
                LÁ VÀNG  

 
Lá vàng từng chiếc bay thành khói 
Những người thương tan hợp biết về đâu 
Chốn vắng chân người sao quá mõi 
Gánh phù sinh chĩu nặng dáng gầy hao… 

 
 
              BIỂN DÂU 

 
Trải qua bao cuộc biển dâu 
Những điều trông thấy hết xao xuyến lòng 
Lạ gì bỉ sắc tư phong 
Cuộc đời chìm nổi sắc không mặc tình 
 

 
                 LÁ RƠI 

 
Ta ngồi bàn đá đợi người 
Vườn xanh mây trắng vẫn trôi 
Người đi sao còn đi mãi  
Buồn không mà lá cứ rơi 
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  ÑEÂM QUA 
 
Ñeâm qua trong luùc em naèm nguû 
Anh thöùc moät mình nghó vaån vô 
Gioù laïnh vaøo nhaø khoâng goû cöûa 
Sao ñaãm hoàn anh bao yù thô 
 
Ñôøi ta daãu soáng trong trôøi ñaát 
Coù khaùc chi ñaâu coû giöaõ ñoàng 
Traêng saùng phuû vaøng ai bieát maët 
Thöông ngöôøi reùo raét haït söông trong 

 
Ñeâm qua trong luùc em naèm nguû 
Ñoát thuoác vaøng tay chaúng aám loøng 
Anh thaáy ñôøi mình nhö khoùi thuoác 
Moûng manh nhoøa maát giöõa hö khoâng 

 
Ñeâm qua trong luùc em naèm nguû 
Khoâng bieát raèng em coù nhôù ai  
Thôøi gian len leùn boø qua cöûa 
Ñem daáu muøa xuaân trong caùnh mai! 
 
 
 
 
MƠ THẤY ANH QUA ĐỜI  
 
Vợ tôi thôi quá tuyệt vời  
Biết chồng hoang đảng chơi bời vẫn thương 
Vợ tôi thiệt quá phi thường  
Thấy chồng trơ mấy xương sườn cũng yêu 
Vợ tôi sao quá mỹ miều  
Lấy chồng cay đắng trăm điều vẫn vui 
 
Đêm qua em khóc sụt sùi  
Chiêm bao nằm thấy rằng tôi qua đời 
Mặt đầm đìa nước lệ rơi  
Tỉnh ra mừng quá thấy tôi say mèm  
 
(Bài thơ tặng vợ ngày 09-04-06) 
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ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG       
   
     
đêm qua em dị mộng 
dù có anh đồng sàng 
thấy anh không còn sống 
em tỉnh giấc mơ màng 
anh là thằng vô dụng 
mà có kẻ cưu mang 
 

Lê Vĩnh Thọ 
 (Tăng Thu Hương) 

(Đêm 09-04-06) 
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                DỊ MỘNG 

 
                               (Tặng Thu Hương & Hoàng Anh) 
 
em khóc khi anh chết 
trong mơ đêm đồng sàng 
dị mộng ác mà đẹp 
tình tang tơ tóc tang 
chết mà được thương tiếc 
tơ vương chưa cũ càng 
còn hơn sống như chết 
giữa đất hứa thiên đàng 
em cưu mang mạt kiếp 
một cô hồn lang thang 
vậy thì mình đi tiếp 
con đường cùng vinh quang 

Lê Vĩnh Thọ  
(09-04-06) 
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 CÕI BỤI ĐỜI 
 
(Tặng Hoàng Anh& Thu Hương) 
 
có người thân mà phận 
như kẻ vô gia đình 
nửa đêm rượu dù thấm 
mà chẳng ấm trái tim 
lủi thủi về lẳng lặng 
nằm trước cửa nhà mình 
chúc em trong tổ ấm 
ngủ ngon và mộng lành 
và đừng ái ân hận 
đời lạnh cóng như anh 
cát bụi mà may mắn 
thà gục trước cửa mình 

Lê Vĩnh Thọ 
(09-04-06) 
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TRONG BÓNG HOÀNG HÔN 
 (dịch thơ ) 
Con yêu lắm ông bà cao niên kỉ 
Chút tháng ngày như bóng nắng hoàng hôn 
(Hai câu thơ này không biết tên tác giả, trong  sách giáo khoa tiểu học, trước 75) 
 
Gởi các con vô vàn yêu dấu 
Một ngày kia bóng xế tuổi già 
Mong rằng con sẽ hiểu ta 
Ráng nên nhẫn nại chớ la rầy nhiều 
 
Khi ăn uống vụng về rơi đổ 
Mặc áo quần sút sổ khó khăn 
Con ơi nhớ thưở tung tăng 
Mẹ cha chăn dắt con hằng bao năm 
 
Già lãng trí một điều nói mãi 
Ráng lắng nghe đừng ngắt lời ta 
Như là câu chuyện đời xưa 
Kể ru con ngủ hết trưa lại chiều 
 
Các phát minh tân kì mới lạ 
Ta ngẩn ngơ con nhớ đừng cười 
Để dăm ba bữa lần hồi 
Mày mò học hỏi cũng lần ra thôi 
 
Nếu lão già có lười tắm rửa 
Con cũng đừng gắt gỏng mà chi 
Hồi xưa dụ dỗ đủ điều 
Con không chịu tắm mỗi chiều nhớ chưa! 
Ta đã dạy con từng chút một 
Dạy con ăn, con mặc, con cười 
Dạy con đối mặt cuộc đời 
Để mai khôn lớn thành Người đó con 
 
Con phải hiểu rằng khi lớn tuổi 
Ta còn đây chỉ tấm hình hài 
Sức tàn lực kiệt lắt lay 
Sống là sống vậy biết ngày nào đi 
 
Nếu đôi khi tuổi già lẩm cẩm 
Nói với con quên trước nhớ sau 
Để ta chầm chậm đã nào 
Đừng nên chán nản càu nhàu bỏ đi 
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Lúc bấy giờ xa trời gần đất 
Chỉ ước mong được ở bên con 
Như khi con hãy còn son  
Bên cha bên mẹ véo von chuyện trò 
 
Những người già thường hay bỏ bữa 
Thì con ơi đừng ép làm chi 
Chuyện ăn chuyện uống kể gì 
Qua loa một miếng có khi tới chiều 
 
Chân đã run bước làm sao vững 
Thì con ơi xin ráng dìu ta 
Hồi con lên một lên ba 
Tập con từng bước tay ta vẫn cầm 
 
 
Nếu một hôm ngậm ngùi ta nói 
Ta muốn đi về với ông bà 
Con đừng nóng nảy xót xa 
Rồi con sẽ hiểu khi qua tuổi già 
 
Con sẽ hiểu mặc dù lầm lỗi 
Ta luôn lo tất cả cho con 
Bây giờ gối mỏi chân mòn 
Bởi xây nền móng cho con vững vàng  
 
Con đừng khóc đừng buồn chi cả 
Vì đâu ai chống được thời gian 
Nếu mai giã biệt dương trần 
Xin con thấu hiểu đôi phần lòng ta 
 
Lo cho con từ khi sinh nở 
Chỉ mong con hạnh phúc mà thôi 
Những gì đẹp nhất trên đời 
Dành cho con cả một trời yêu thương 
 
Con ráng nhé dìu ta từng bước 
Ta yếu rồi chầm chậm con ơi 
Vui sao được thấy con cười 
Cám ơn con cũng nói lời yêu ta 
 
Yêu con, yêu lắm, con à! 
(Tình cờ đọc được bản văn bằng tiếng Anh trên internet, không biết tên tác giả và xuất 
xứ. Thấy có nhiều ý hay, tôi chuyển dịch thành thơ để nhiều người có thể đọc. Thơ có 
vụng về, xin qúi độc giả cũng vì ý quên lời ) 
Michael Josephson 
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CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU 
 
Có sẵn sàng đón nhận hay không 
Ngày kia 
Tất cả rồi cũng đến hồi kết thúc 
  
Sẽ không còn ánh bình minh 
Không còn cả bóng thời gian 
Tất cả những gì mà bạn đã dành dụm 
Dù trân trọng hay lãng quên 
Rồi sẽ thuộc về  
Một người nào khác 
 
Tài sản  
Danh vọng 
Và quyền uy  
Sẽ tàn như tro bay… 
 
Những gì bạn có hay vay mượn  
Những phiền muộn bực tức và giận hờn 
Và ganh tị… 
Cũng sẽ qua thôi  
 
Những hy vọng 
Và tham vọng  
Với bao mộng ước chưa thành  
Rồi cũng phôi pha 
Theo tháng năm 
 
 
Đã có thời dường như rất là quan trọng đối với bạn 
Những được mất bại thành 
Nay đã chìm trong hư không 
 
Vào phút giây cuối cùng của cuộc đời 
Bạn xinh đẹp hay khôn ngoan 
Da bạn có màu gì và bạn là trai hay là gái 
Bạn đã đến từ đâu 
Đã sống như thế nào 
Còn có nghĩa gì chăng? 
 
Vậy thì đâu 
Mới là điều thật sự có ý nghĩa trên cõi đời này? 
Và cuộc sống 
Của bạn 
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Nên bắt đầu 
Từ đâu? 
 
Điều có ý nghĩa 
Không phải là những gì bạn mua 
Mà là những gì bạn xây đắp 
Không phải là điều bạn có 
Mà là những gì bạn đã cho 
 
Ý nghĩa 
Không phải là thành công của bạn 
Mà là giá trị của chúng 
 
 
 
Điều ý nghĩa 
Không phải là bạn đã học được tới đâu   
Nhưng là bạn  
Đã dạy  
Cho người khác những gì 
 
Điều ý nghĩa  
Là nhân phẩm  
Điều ý nghĩa  
Là lòng trắc ẩn 
Sự can đảm và hy sinh 
Đã khích lệ  
Và làm tăng thêm sức mạnh tinh thần cho người khác 
Cuộc sống bạn nhờ thế mà trở thành 
Một tấm gương soi 
 
Điều ý nghĩa không phải là tài năng  
Mà chính là nhân cách 
Không phải là  
Có bao nhiêu người biết đến bạn 
Bao lâu 
Và bởi điều gì 
Không phải bạn quen biết 
Bao nhiêu người 
Nhưng là bao nhiêu người 
Sẽ cảm thấy sự thiếu vắng 
Mãi mãi  
Khi bạn chết đi… 
 
Điều ý nghĩa không phaỉ là những gì bạn nhớ  
Nhưng là những kỉ niệm 
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Sống hoài trong lòng bao người yêu mến bạn 
 
Điều ý nghĩa phải đâu là chuyện ngẫu nhiên 
Xảy ra do hoàn cảnh 
Mà đó là vấn đề của sự lựa chọn 
Sự lựa chọn 
Sống 
Một đời sống 
Có ý nghĩa.  
 
(nguồn internet) 
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Sau Khi Tôi Nhắm Mắt  
 
 
Khi tôi chết, viếng tang đừng buồn bã  
Cười cho to, kể chuyện tếu vui đùa ,  
Trong sáu tấm biết chắc tôi hả dạ,  
Lên tinh thần, ấm áp buổi tiển đưa,  
 
Nếu làm biếng, cứ nằm nhà thoải mái  
Viếng thăm chi, vài phút có thêm gì?  
Mắt đã nhắm.Lạnh thân.Da bầm tái.  
Dẫu bôi son, trát phấn cũng thâm chì.  
 
Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó,  
Ai thay da mãi mãi sống trăm đời.  
Kẻ trước người sau, xếp hàng xuống mộ  
Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi.  
 
Nếu có khóc, khóc cho người còn lại,  
Bởi từ nay thiếu vắng nỗi đầy vơi.  
Cũng mất mát, dáng hình, lời thân ái  
Tựa nương nhau, hụt hẫng giữa đất trời.  
 
Đừng đăng báo, phân ưu lời cáo phó  
Chuyện thường tình, phí giấy có ích chi?  
Gởi mua gạo, giúp người nghèo đói khó  
Dịu đau buồn những kiếp sống hàn vi,  
 
Trỗi nhạc vui cho người người ý thức,  
Cuộc nhân sinh sống chết cũng tương đồng,  
Khi nằm xuống, xuôi tay và nhắm mắt  
Thì đau buồn hạnh phúc cũng như không.  
 
Đừng xây mộ, khắc bia ghi tên tuổi  
Vài trăm năm hoang vắng, chẳng ai hoài.  
Vũ trụ vô cùng, thời gian tiếp nối,  
Tỉ tỉ người đã chết tự sơ khai. 
 
Khi tôi chết đừng ma chay đình đám,  
Hỏa thiêu tàn, tro xác gởi về quê  
Dẫu bốn biển, cũng là nhà, bầu bạn  
Trong tôi còn tha thiết chút tình mê  
 
Thì cũng C, H, O, N kết lại  
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Nắm tro xương hài cốt khác nhau gì  
Nhưng đất mẹ chan hòa niềm thân ái  
Cho tôi về, dù cát bụi vô tri.  
 

(internet) 
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TRUYỆN VĂN VẮN 
 
MỘT 
 
Hai vợ chồng dắt một bầy con chín đứa từ giã quê hương đi phương xa lập nghiệp. Họ 
làm việc vô cùng khổ nhọc để nuôi nấng con cái và lo cho chúng ăn học. Ba mươi năm 
sau, con cái trưởng thành, thảy đều nên người, có đứa khá giả, đứa nào nghèo nhất cũng 
đủ ăn đủ mặc. Chúng đều có gia đình và có nhiều con, trai gái đủ cả. Anh chị em lại 
thuận hòa, biết yêu thương nhau và có hiếu với cha mẹ. Thiệt là một gia đình hạnh phúc. 
Bà con chòm xóm ai cũng ca ngợi ông bà khéo nuôi dạy con và có phước. Điều khiến cho 
hai ông bà hơi buồn là giờ đây con cái đi làm hay lập gia đình mỗi đứa một nơi, có đứa 
lấy chồng ở nước ngoài chưa biết bao giờ mới gặp lại. Trong căn nhà xưa tuy nghèo khó 
nhưng ríu rít tiếng cười nay chỉ còn hai vợ chồng già sống hủ hỉ với nhau. Bà phát tâm 
hướng về cõi Phật, thường đi chùa lễ bái, làm công quả và thỉnh thỏang lại đi hành hương 
xa nhiều ngày mới về. Ở nhà một mình, nhớ bà, ông ít màng đến chuyện ăn uống, cứ thấp 
thỏm ngồi đợi bà về. Có một lần bà đang đi hành hương thì nghe tin ông đã qua đời. Đứa 
con gái khóc òa kể trên điện thoại cho bà biết rằng buổi chiều đó khi tình cờ về thăm nhà, 
trong bóng chiều chạng vạng, nó thấy ông đang ngồi gục đầu trên mâm cơm. Nồi cơm 
còn để nguyên chưa bới.Trên bàn có hai cái chén không, hai đôi đũa, vài món đồ ăn, có 
một dĩa cá lòng tong kho tiêu. Khi nó lay ông dậy, mới biết là ông đã chết rồi. 
Cá lòng tong kho tiêu là món ăn bà rất thích và ông biết tính vợ, thường nấu món đó dành 
cho bà. 
 
 
HAI 
 
Buổi chiều, trong lúc đang lui cui làm bếp chuẩn bị cơm cúng mẹ, cô gái nghe tiếng nói 
chuyện và tiếng khóc khúc khích ở nhà trên. Bước lên nhà trên, trong bóng tối của ngôi 
nhà cổ, bên bàn thờ, người cha già ngồi trên chiếc ghế, ngước mắt nhìn bức ảnh của mẹ, 
hai tay cầm chiếc áo cũ của bà áp sát vào lòng, vài giọt lệ lăn trên đôi gò má nhăn nheo.  
Ông thường căn dặn rằng mai mốt ba chết rồi, tụi con nhớ chôn ba bên cạnh mả của má 
để tao với bả còn được ở gần nhau. 
Khi ông chết, để lại đất đai nhà cửa khá nhiều. Anh em trong nhà giành của nên bất hòa 
với nhau. Sau cùng, họ thiêu xác ông và đem tro cốt gởi trong chùa. Người con gái còn 
lại một mình trong ngôi nhà xưa của cha mẹ lo việc hương khói. Nhớ ba, cô để lên trên 
bàn thờ thêm chiếc áo của ông cùng với chiếc áo của bà mà ngày xưa ông thường ôm ấp 
trong lòng, những buổi hoàng hôn. Họ không nằm bên nhau dưới mộ phần như ước 
nguyện, thì hai chiếc áo để quấn quít với nhau, phảng phất mùi mồ hôi của họ hồi còn 
sống, chắc làm vong linh ông bà cũng mãn nguyện phần nào. 
 
 
 
BA 
 
Cuộc đời ông đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, hạnh phúc và khổ đau. Giờ đây trong lúc 
tuổi già, ông trơ trọi có một mình. Vợ ông đã chia tay với ông từ mấy năm nay, hai đứa 
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con thì ở xa, cha con ít khi gặp nhau, tình cảm cha con cũng lợt lạt dần. Ông trở về khu 
vườn cũ, nơi ông đã sống thời thơ ấu. Đêm đêm ông nằm trong căn chòi nhỏ, nghe gió 
lướt rì rào ngoài vườn cây.  
Hồi nhỏ, ông cũng thường nằm nghe gió thổi qua vườn như vậy. Hồi ấy, những cơn gió 
đã mang tâm hồn mơ mộng của đứa bé mồ côi như ông bay bồng bềnh về một tương lai 
đầy màu sắc. Giờ đây, cũng cơn gió ấy lại đưa ông trở về với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn 
của ngày xưa. 
Mai mốt, ông không còn trên cõi đời này nữa thì những cơn gió đêm đêm vẫn thổi, nhưng 
khi ấy gió sẽ không còn chở nặng tương lai, hay quá khứ. Và ông, biết đâu khi ấy cũng đã 
hóa thành một ngọn gió, hòa nhập vào những cơn gió kia để lướt qua vườn mãi suốt thiên 
thu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỐN 
 
Người chủ đập đầu con chó mà ông nuôi đã lâu, máu phún ra và con chó kêu oăng oẳng 
mấy tiếng đau đớn. Ngỡ rằng con chó đã chết, ông sơ sẩy để nó vùng chạy ra được. 
Ộng huýt tay và kêu mấy tiếng, con chó ve vẩy đuôi, có vẻ hãi sợ nhưng vẩn lết về phía 
chủ. Ông chụp thật chặt cổ nó và lần này, ông giáng cho nó hai ba cú đập thật mạnh để 
chắc ăn rằng con chó đã chết. 
Lần này thì con chó chết thiệt. Với tài chế biến của một đầu bếp, cả đám bạn nhậu của 
ông có được một nữa tiệc thịt chó ngon hảo hạng. Mà biết đâu chừng, có khi mùi thơm 
của nó không phải toát ra từ củ tỏi củ riềng, mà từ lòng trung thành vô hạn, ngay cả với 
người chủ đang tâm đập đầu nó cho đến chết và ăn thịt nó. 
Nếu không phải vậy thì sao có thể được người ta khen thịt chó thơm ngon, thịt chó dính 
kẻ răng, ba ngày sau cũng còn thơm.  
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NĂM 
 
Ông là một người lãng tử phiêu bạt, khi mất con cái không hay biết, có một người bà con 
đứng ra lo chôn cất dùm. Mộ phần ông nằm chung trong khu vực mồ mả của gia đình, 
hàng năm họ đều lo dẩy mả. Mấy mưới năm sau, con cháu ông mới biết và tìm đến thăm. 
Vài năm sau, khu đất mộ ấy do thời cuộc bỗng trở nên có giá. Người bà con quyết định 
bán khu đất ấy nên cho khai quật mộ lấy cốt đem về thờ ở một nơi khác, trong đó có cả 
mộ cuả nhà lãng tử năm xưa. Họ không thông báo cho phia con cháu nhà lãng tử biết, lấy 
cớ hồi xưa gia đình đã bỏ bê người thân, chính họ lo mồ mả, nay họ có toàn quyền quyết 
định. Khi hay tin, con cháu người đã mất không hài lòng, họ muốn dành lại bộ hài cốt. 
Một bộ xương tàn, mấy mươi năm nằm vùi dưới đất lạnh ai ngờ vẫn có thể làm bao người 
còn sống nóng sốt lên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁU 
 
Ngày xưa, thiệt là xưa… 
Ở một xứ nọ, có một xóm nọ nằm dưới chân một quả núi lớn, nghe nói núi có nhiều vết 
nứt, có thể sập trong nay mai, và sẽ đè bẹp những ngôi nhà thô sơ nhỏ bé dưới chân. Khi 
bị hỏi về sự kiện trên, quan tri huyện địa phương trả lời: 
_Tôi chưa nghe nói qua chuyện này vì cấp dưới không báo cáo. Tôi đã chỉ đạo các bộ 
phận chức năng phải hết sức khẩn trương tìm hiểu vụ việc. Khi có kết quả, phải kịp thời 
xử lý. Nhưng cũng cần cảnh giác tình trạng người dân quê kém hiểu biết gây hoang mang 
dư luận. 
Một số đoàn đã đến giám sát ngọn núi, các viên quan lại cho rằng ngọn núi vẫn còn trong 
ngưỡng an toàn, nhân dân không có chuyện gì phải lo lắng. Dân chúng có nhà dưới chân 
núi nghe vậy mừng lắm, bèn định mổ trâu bò làm thịt đải các quan nhưng chẳng có vị nào 
dám ở lại lâu để ăn. 
Thời gian sau núi sập, hầu hết các ngôi nhà đều bị đè bẹp, và dĩ nhiên, có vô số người 
chết. Khi được hỏi, quan tri huyện trả lời: 
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-Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc, đây có phần là lỗi do người dân quá ỷ lại vào triều 
đình, không biết tự lo liệu. Chúng tôi đang cho tiến hành điều tra, khi có kết luận chính 
thức sẽ xử lý thật nghiêm minh theo pháp luật, đảm bảo không để lọt người lọt tội. 
Sau một thời gian dài chờ đợi, rồi kết luận vẫn có. Chính vị quan tri huyện là người phải 
chịu trách nhiệm cao nhất. Ngài phát biểu thẳng thắn trong một phiên họp ở sân đình 
làng: Tôi xin nhận trách nhiệm về vụ việc đáng tiếc này. 
Sau khi nhận trách nhiệm xong, ngài phát động phong trào kiểm điểm phê bình và tự phê 
bình trong huyện đường. Thời gian sau ngài được thăng lên chức cao hơn ở triều đình. 
Câu chuyện núi sập rồi cũng dần chìm vào quên lãng, vì người ta còn nhiều chuyện quan 
trọng đáng lo hơn, như là chuyện giá muối và nước tàu vị yểu sắp sửa tăng cao chẳng 
hạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢY 
 
Trong buổi sớm tinh mơ, các hạt sương lấm tấm trên một đóa hoa làm cho hoa đã đẹp 
càng thêm đẹp.Tuy nhiên các hạt sương lại không có thời gian nghĩ đến vẻ đẹp ấy, bởi 
chúng đang nom nóp lo sợ giờ phút sẽ bị vỡ tung tóe ra.Chúng xô đẩy dành lấn một vị trí 
nào đó trên cánh hoa mà chúng cho rằng vững chắc, thế nhưng càng tranh giành và chen 
lấn lẫn nhau, chúng càng bị vỡ nhanh và nhiều hơn.Cuối cùng, tất cả hạt sương đã hòa tan 
thành một làn nước mỏng thắm trên các cánh hoa.Ánh nắng mặt trời đầu ngày rọi trên 
đóa hoa, phản chiếu ánh ngũ sắc trên làn nước mỏng, khiến bông hoa trở nên đẹp vô 
ngần. 
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Thực ra chỉ khi đứng gần lắm người ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, còn từ xa, 
các hạt sương đã hòa với nhau thành một làn sương mù bảng lảng, phủ lên cây cỏ, cảnh 
vật, đẹp như chốn bồng lai.Nghĩ thương cho những hạt sương, lại cứ lo sợ, đau khổ vì 
muốn giữ mãi cái thân nhỏ nhoi và mong manh của riêng mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÁM 
 
Ông kia bổng nhiên bị bệnh nặng, không thầy thuốc nào chữa trị được.May nhờ có một vị 
đạo sĩ xuất hiên, trao cho ông cái bao nhỏ đựng lá thuốc, dặn rằng cứ mỗi ngày nhai một 
lá thuốc thì bệnh tự nhiên khỏi, người khỏe mạnh như bình thường, nhưng tuyệt đối 
không được mở cái bao đó ra để đếm xem còn bao nhiêu lá.Sự sống của ông, như thế tỏ 
ra hết sức vô định và sẽ có ngày kết thúc chắc chắn mà không thể bết trước được.Từ khi 
ấy, ông kia bèn phát tâm tu hành, ngày ngày tụng kinh, cầu nguyện, sống đời đạo hạnh.  
Ba người bạn thân trước đây thường gặp gở ông nhậu nhẹt chơi bời, thấy thế bèn một 
hôm rủ nhau kéo đến gặp ông hỏi cho ra lẽ.Ông thiệt thà kể hết sự tình.Nghe xong, họ 
đua nhau chế nhạo, cười chê, ông vẫn bình thản lắng nghe.Vài ngày sau, một trong ba 
người ấy bị đột quỵ qua đời.Năm tháng sau, người thứ hai bị tai nạn, tử vong. 
 Người thứ ba đến gặp bạn, tâm sự.Chúng ta nào có khác gì nhau, mỗi ngày qua trong đời 
của chúng ta giống như từng chiếc lá rụng đi, sự sống cứ vơi dần.Ông không biết còn bao 
nhiêu chiếc lá trong bao, không biết được mình còn sống đến bao lâu.Còn chúng tôi, 
chúng tôi biết được mình còn sống đến bao lâu sao? Bị bệnh như ông, ông biết ông bị 
bệnh, ông biết qúy từng chiếc lá của ông, chắt chiu từng ngày còn được sống của ông, 
quá ra lại là điều may. 
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TRUYỆN NGẮN  
 
 
TRẢ LẠI KIẾP NGƯỜI 

 (Cảm hứng từ hai câu thơ của Thầy Lê Vĩnh Thọ: “Mắt trắng ta để nhìn đời, mắt xanh là 
để thấy người giống ta”. Bài này đã được đăng tên tạp chí Văn nghệ Bình Dương và tạp 
chí Kiến Thức Ngày Nay…) 
 
Hắn là một tên tội phạm cực kỳ tàn ác và nguy hiểm. Bảng thành tích của hắn đủ làm các 
tay giang hồ xã hội đen gan góc nhất phải cúi đầu bái phục: giết người, cướp của, bảo kê 
vũ trường, đánh bạc, vào tù ra khám… Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không 
lọt. Cuối cùng thì hắn cũng bị lôi ra pháp trường để đền tội. 
 
Hắn chết rồi, xã hội thở phào nhẹ nhỏm vì đã loại được một tên mất tính người, đâu ai 
ngờ rằng họ đã vô tình trút hết gánh nặng này về Âm phủ. Tại đây, mặc dù đã tiến hành 
đủ mọi hình thức khảo tra ác liệt nhất cõi địa ngục cũng không  làm sao mà khuất phục 
được hắn. Sau mấy ngày hỏi cung không có kết quả, cuối cùng Diêm vương phải cho mời 
vị thần Thiện Ác đến. Đôi mắt của vị thần này rất là quái dị, lúc thì nó có màu trắng dã, 
lúc lại xanh biếc long lanh, điểm đặc biệt là dù có màu gì, cả hai mắt đều toát ra một vẻ 
nhân từ đầy lòng yêu thương. Sự yêu thương hiền dịu dường như ngay lập tức đủ sức làm 
mềm lòng hắn. Không còn hung hãn như trước, hắn ngoan ngoãn lắng nghe và trả lời câu 
hỏi của vị quan tòa: 
 
-Từ bé ngươi đã không có cha, người duy nhất trên đời nuôi nấng thương yêu ngươi là 
mẹ ngươi, có đúng không? 
 
-Đúng. 
 
-Ngươi không biết mẹ ngươi làm gì, nhưng mỗi buổi tối, khi đi làm mẹ ngươi thường dắt 
ngươi theo? 
 
-Đúng. 
 
Lần lượt từng câu, Diêm vương và bọn quỷ sứ tham dự phiên tòa thấy hắn càng có vẻ 
như bị cuốn hút vào phần hỏi cung. Cả một tuổi thơ đầy nước mắt đau thương đã chìm 
sâu mịt mùng trong ký ức bỗng chợt sống lại rõ ràng trong tâm hồn hắn. Hồi đó hắn 
thường được mẹ cho bánh kẹo để ngồi ăn bên vệ đường hay trong các bụi cỏ trong khi 
mẹ hắn với người đàn ông xa lạ đi đâu ở gần đấy. Hắn thường đưa đôi mắt ngây thơ 
ngắm nhìn những vì sao chi chít trên trời cao. Không thắc mắc họ đang đi đâu hay làm 
những gì, hắn cứ ngồi đấy và chờ, có khi đến tận nửa đêm. Giây phút mà mẹ hắn xuất 
hiện trở lại, bao giờ cũng giống như hình ảnh của một bà tiên giáng trần luôn làm cho hắn 
vui mừng không cách chi nói được. Những lần như vậy, mẹ thường bồng ẩm và nựng nịu 
hắn trong vòng tay ấm áp, hắn cảm nhận được rằng mẹ hắn thương yêu hắn biết bao 
nhiêu. Sao đó hai mẹ con đi ăn khuya và trở về trong một căn chồi nhỏ xiêu vẹo ở giữa 
một vùng xung quanh toàn là mồ mả và lau sậy. Hắn thường nằm co rút vào lòng mẹ để 
được bảo bọc, che chở. 
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Cuộc sống hai mẹ con cứ như thế trôi qua theo tháng ngày, có lần hắn chứng kiến cảnh 
mẹ hắn bị công an đuổi bắt đã bỏ hắn mà chạy thụt mạng cùng nhiều người đàn bà khác 
nữa trong tiếng la thét nghe rất kinh hoàng. Cũng có khi mẹ hắn bị ốm nằm liệt giường 
nhưng cứ đêm đến thì bà lại dắt hắn rời khỏi căn chòi để đi ”đi làm” - mẹ nó bảo thế, mẹ 
nó nói rằng nếu không làm sẽ không đủ tiền để nuôi nó và hai mẹ con sẽ không có gì để 
ăn. Mẹ nó cũng thường nói vói nó rằng ngày kia bà sẽ không làm như hiện nay, khi mà có 
ít vốn, bà sẽ làm một việc gì khác đở cực hơn và nó không phải ngồi một mình chờ đợi bà 
vào ban đêm. Nghe mẹ nói thế, hắn cũng đoán được là công việc chi đó chắc hay lắm và 
hắn tha hồ mơ ước, tưởng tượng, mong ngày đó mau đến. 
 
Có một đêm, mẹ hắn không dắt hắn theo, nói rắng hắn ở nhà phải ngoan, mẹ sẽ đi làm lần 
cuối cùng, lần này mẹ hắn sẽ có vốn và hai mẹ con sẽ thực hiện ước mơ của họ. Hắn nằm 
một mình, chờ đợi cả đêm, vừa sợ ma, vừa lo nhà sập. Đêm ấy trời mưa giông chi mà tầm 
tã, bên ngoài gió gào rú, cây cối vật vã quằn quại làm hắn chết khiếp đi được. Mưa cả 
đêm, hắn thức cả đêm nhưng mẹ hắn vẫn không về. Hắn khóc tức tưởi, khổ đau. 
 
Mẹ hắn không bao giờ trở về nửa. Hai hôm sau, có người nói cho hắn biết rằng mẹ hắn đã 
chết. Người ta tìm thấy xác mẹ hắn trong một bãi rác nào đó. Hắn gào lên gọi mẹ, nhưng 
trời cao không trả lại mẹ cho trẻ con. Hắn khóc  ngày khóc đêm, sưng vù cả mắt, đói lả cả 
người. Mẹ ơi, mẹ ơi ! 
 
Từ đó, cuộc đời hắn bắt đầu qua một khúc quanh mới, dường như một cơn bão táp nào đó 
đã đến cuốn phăng con chim non vào những vùng trời xa lạ. Một người đàn bà xuất hiện 
nói rằng sẽ thay thế mẹ hắn mà lo cho hắn. Thế nhưng sau đó bà lại bắt hắn phải làm đứa 
trẻ tật nguyền đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, đôi khi lại giáng cho hắn một trận đòn roi 
chí tử làm hắn kinh hồn khiếp đảm. 
 
Vị thần ấy cứ tiếp tục hỏi, bằng một giọng nói ôn tồn và âu yếm mà hắn chỉ được nghe 
duy nhất trong đời khi còn bé, cứ như là giọng nói của mẹ từ kiếp xa xôi vọng về . Nước 
mắt bắt đầu lăn ràn rụa trên mặt. Hắn nhớ lại bao nhiêu tủi nhục ngày xưa, bao nhiêu đói 
khác và ước mơ, bao nhiêu mối tình bị ruồng rẫy, phụ bạc, và những ngày trả thù lại cuộc 
đời quá ư  là tàn nhẫn oan khốc với hắn. Hắn đã giết người, hắn đã cướp bốc, hắn không 
còn là hắn nữa. Hắn là cỏ hoang, là thú dại. Hắn như một chiếc bóng lảo đảo giữa cuộc 
đời hoang vu, đi và về như chờ đợi ngày trả lại xác người cho cõi người mà hắn đã không 
còn đủ sức chịu đựng… 
 
-Giờ thì ngươi đã công nhận tất cả tội lỗi mà ngươi đã phạm trong đời hay chưa? 
 
-Bị cáo công nhận. 
 
-Bản luận tội ngươi là hoàn toàn chính xác, là không có ép cung, bức cung, và hình phạt 
mà ngươi phải chịu là hoàn toàn xứng đáng? 
 
- Đúng vậy. 
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-Thế thì sao ở Âm phủ mấy ngày qua ngươi lại ngoan cố chống đối tất cả? 
 
-Bị cáo căm ghét ánh mắt khinh miệt và khiếp đảm mà họ nhìn bị cáo, như thể bị cáo 
không phải là người mà là một loài súc vật hung dữ. Nhưng bị cáo vốn thiệt cũng là 
người. Bị cáo chống đối bởi vì những người kia đã không hiểu đúng về bị cáo. Họ chỉ lo 
mỗi việc kết tội và nguyền rủa. Tại sao, lẽ ra để phán xử tội lỗi của người khác, phải là 
một người có thể hiểu tường tận người khác như ông mới đúng chứ? 
 
-Chính vì ta hiểu cặn kẻ người khác nên ta không thể làm quan toà xử tội bất cứ ai được. 
Ta không thấy ai là người hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu cả, vậy làm sao ta có thể đành 
lòng mà trừng phạt một ai? Ta cũng thấy rằng, muốn kết tội ngươi cho công bình, thì ta 
phải lôi bao nhiêu kẻ khác nữa ra tòa, ở đây chắc không đủ chỗ chứa họ. 
 
-Ngài muốn nói đến những ai? 
 
-Trước tiên là cha của ngươi, một gã có học thức và danh vị trong xã hội nhưng chuyên đi 
lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ. Giờ đây trong khi đứa con rơi của hắn là ngươi phải 
hứng chịu bao nhiêu hình phạt khảo tra đau đớn trong cảnh tối tăm lạnh lẽo, hắn vẫn đang 
ung dung cùng một cô gái trẻ nằm trên một bãi biển ngập tràn ánh nắng rất nổi tiếng ở Âu 
châu. Ta phải bắt tên oắt con nhà giàu đê tiện đã lường gạt và giết chết mẹ ngươi để cướp 
đi số tiền ít ỏi mà cô ấy đã dành dụm bao tháng năm chuẩn bị cho một cuộc đổi đời. Ta 
phải bắt mụ đàn bà có máu mê cờ bạc đã hành hạ ngươi thừa sống thiếu chết để đem về 
cung phụng cho mụ đánh bài và uống rượu. Ta phải xét đến cả cái xã hội quá tham lam 
và ích kỷ mà ngươi đã sống, nơi người ta có thừa tiền tỉ để mua sắm xe hơi nhưng luôn 
than thiếu tiền để chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh đáng thương như 
ngươi, nơi người ta phung phí tiền bạc trong những tiệc tùng xa hoa sang trọng và cất 
những ngôi nhà lộng lẫy nhưng lại không bao giờ bỏ ra một xu ten để giúp bọn trẻ các 
ngươi có xà bông tắm gội cho bớt bệnh ghẻ ngứa, hồi đó ngươi có thường bị chứng bệnh 
đó hay không? 
 
-Thường lắm, thưa Ngài, và bị muỗi đốt nữa, bị cáo thường phải ngủ ở lề đường xó chợ, 
không mùng màn, nhiều khi bị muỗi đốt đến bầm cả mình mẫy, ngứa ngáy thật khó nhịu. 
Nếu có được cái mùng để ngủ đêm đêm, thưa Ngài, có khi bị cáo đã không thành một tên 
tội phạm. Hình như ghẻ ngứa cũng là nguyên nhân phạm tội của bị cáo. 
 
-Vâng, trong vũ trụ này, không có một nguyên nhân đơn lẻ nào đủ sức tạo nên một điều 
gì, mà là vô vàn nguyên nhân gần xa đã đan kết trùng trùng với nhau, tất cả đều phải liên 
đới, chia sẽ trách nhiệm với nhau, vậy thì sao ta có thể kết tội riêng mỗi mình ngươi? 
 
-Thưa Ngài, thế tại sao ở trần gian người ta không phán xử như Ngài? 
 
-Người ta không thể làm thế. Ta thông cảm cho ngươi vì ta biết tường tận về con người 
ngươi, những mầm mống đã tạo nên tội lỗi của ngươi. Xã hội thì không như thế, người ta 
nhìn ngươi như nhìn một tấm ảnh. Nếu trong ảnh chụp được cảnh ngươi đang ăn cắp một 
món đồ, vậy đích thị ngươi là tên ăn cắp và ngươi phải bị trừng phạt. Ngươi ta không thể 
có một bộ phim về cả cuộc đời ngươi để trình ra, và ngay cả nếu có, cũng không ai có 
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thời gian để xem nó, ngươi biết rồi, hiện nay án tồn động vẫn còn rất nhiều. 
 
-Thế còn ông? 
 
-Ta ư? Khi đã thấy rằng tất cả là ta, ta là tất cả, ngoài người không có ta, ngoài ta không 
có người, thì làm sao mà ta còn có thể kết tội hành quyết được ai kia chứ? 
 
Phần thẩm vấn đã kết thúc. Hắn bị bọn quỷ sứ dẫn đi, nhưng nay hắn không còn vùng vẫy 
kháng cự như mấy ngày qua, mà ngược lại hắn khóc nức nở như mưa, như một đêm hắn 
ở một mình trong căn chồi nhỏ giữa một nơi đầy mồ mả và lau sậy, hắn đã khóc suốt đêm 
trường vì nhớ mẹ và sợ ma. 
 
Tháng mười 2003. 
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Bụi chuối sau hè 
 

 
Từ ngày có con Như Ngọc đến đây làm tiếp viên chạy bàn, quán cà phê Bích Câu của vợ 
chồng Tư Nhã làm ăn khắm khá thấy rõ. 
 
Con nhỏ ấy có mái tóc dài đen chấm lưng, da nó trắng hồng, môi như môi son, khi nó 
cười thì khuôn mặt rạng rỡ như một đoá hồng phấn mới vừa chớm nở. Khách đến đây 
nhiều người nhìn nó đắm đuối như dán luôn đôi mắt vào khuôn mặt ấy thành thử không 
thấy đường về. 
 
Thiệt ra thì nó tên là Út, ở nhà hay kêu là con Út Mọi, có lẽ hồi nhỏ nó đẹt mà dang nắng 
nên bị đen chăng? Từ ngày nó đến đây, Tư Nhã mới nghĩ ra một cái tên khác xinh đẹp 
cho nó. Mới đây mà nó mang cái tên Như Ngọc này cũng được nửa năm rồi. 
 
Hồi đó, hai dì cháu nó từ dưới quê lên đây đi tìm việc làm. Ngang qua nhà Tư Nhã thấy 
ngoài hàng rào có treo lủng lẳng tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ “Cần tiếp viên”, họ rụt rè dắt 
nhau vào hỏi việc cầu may. Trông bộ dạng, áo quần và cách nói năng của họ Tư Nhã biết 
ngay là dân nhà quê. Tuy vậy mà vừa nhìn sơ qua tướng tá của con nhỏ, vợ chồng Tư 
Nhã chấm ngay. Dì nó đã ngoài ba mươi, đen đúa, khô cằn, bộ tướng chắc làm rẫy bái từ 
nhỏ, họ cho xuống bếp rửa ly chén, phụ nấu ăn.  
 
Riêng con Út, chị Tư lật đật sắm sửa liền ít quần áo để tân trang lại cho nó. Thiệt ngỡ 
ngàng, nó như con vịt cổ lùn bỗng nhiên biến thành con thiên nga trắng muốt. Được tiếp 
xúc với đời sống của dân ở chợ, nó mau chóng trút bỏ cái vẻ hoa đồng cỏ nội đi. Bây giờ, 
với chiếc áo đầm ngắn củn cởn, cổ khoét rộng, lại thêm bộ ngực no tròn, chắc nịch của 
con bé làm cho nó có vẻ sang trọng và rất hấp dẩn. Nhìn Như Ngọc, ít ai ngờ được gốc 
gác nhà quê của nó. 
 
Ở đâu có mật thì có ruồi, có hoa thì có bướm. Giờ đây so với các quán đang cạnh tranh 
quyết liệt trên cùng con đường, quán Bích Câu là đông khách nhất. Vợ chồng Tư Nhã 
mừng thầm trong bụng và đem lòng yêu quí con bé lắm. Trước đây cả hai vợ chồng vốn 
từng là thầy cô giáo, vừa dạy học, vừa làm đủ thứ nghề tay trái để kiếm tiền mà vẫn luôn 
túng thiếu. Khi thời thế bổng nhiên thay đổi, dịp may bước đến ngay trước sân nhà, họ 
quyết định bỏ nghề để chuyển qua nghiệp bán buôn. 
 
 Nhà họ nằm trong một xóm vắng, con đường trước nhà chỉ là một lối nhỏ trải đầy cát 
trong mùa nắng và lầy lội trong mùa mưa. Hai bên đường là những bụi tre già kẽo kẹt, 
nhà cửa thưa thớt. Đi trên đường, trộn lẩn trong mùi của hoa cỏ dại là mùi phân trâu bò 
khai nồng nặc cả mũi. 
 
Từ lúc tỉnh này bắt đầu xây dựng các khu công nghiệp, đời sống của mọi người thay đổi 
hẳn đi.Có những người trước đây cả đời chỉ biết con khô chén mắm, giờ bỗng nhiên nắm 
bạc tỉ trong tay mà không biết phải làm gì.Họ tha hồ tiêu xài, mua xe sắm cộ, ăn chơi 
phung phí.Tỉ phú triệu phú nhiều quá thì hàng quán cũng tha hồ mọc lên đủ kiểu để mà 
phục vụ cho họ.Con đường hẻm hồi trước, khi chiều xuống không ai dám đi một mình vì 
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sợ ma thì giờ đây đã được tráng bê tông và biến thành khu vực giải trí hàng quán san 
sát.Người ta đua nhau phá tre, bứng chuối để lập quán.Hoá ra ở nơi vắng vẻ cũng có cái 
lợi thế của nó, bởi những nơi kín đáo này người ta có thể đến vui chơi mà ít sợ bị dòm 
ngó.  
 
Tình bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn trước đây cũng phai nhạt dần.Quán nhiều quá, cụôc 
cạnh tranh dần dà trở nên gay gắt làm cho việc buôn bán không khác chuyện chiến 
trường.Anh em bà con cải vả chưởi bới nhau là chuyện hàng bữa.Trong cuộc chiến tranh 
kinh doanh này, tiếp viên là vũ khí chính.Đèn màu chớp tắt sặc sỡ, loa nhạc ầm ĩ điếc lỗ 
tai thì chỗ nào cũng có, vã lại khách cũng đâu cần mấy thứ đó.Cái họ cần là có những cô 
gái chạy bàn xinh đẹp biết nói năng đi qua đi lại để họ nhìn cho mãn nhãn.Thế nên quán 
nào có gái đẹp thì bán đắt, còn không thì chủ quán với người làm cứ ngồi mà đánh bài 
tiến lên cho tới sáng. 
 
Nói cho đúng, từng là một thầy giáo thì Tư Nhã cũng không ưng cái nghề này cho lắm 
nhưng tình thế bây giờ chẳng đặng đừng, không làm thì không biết lấy chi mà sống, mà 
lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn học.Chớ còn phải khúm núm phục vụ đám choai choai, lắm lúc 
anh cũng tức nhưng chỉ biết thở dài, tự nhủ rằng hình như ngày nào mà con người còn 
cần đến đồng tiền thì còn phải chịu đựng nhiều nỗi khổ nhục.Làm nghề gì thì cũng vậy 
thôi, chớ hồi anh đi dạy, không phải là đã chịu đựng nhiều chuyện nát lòng lắm đó 
sao.Hồi đó, nhớ nhiều nhất là việc cứ phải đêm đêm cắm đầu lo làm cả chồng sổ sách 
muốn ngập đầu để đối phó với kiểm tra, dự giờ.Làm vậy nhưng cứ bị phê bình lên phê 
bình xuống mà nào có đủ ăn.Bây giờ thôi cứ giả dạy giả ngơ, thời thế đã vậy, đành nhắm 
mắt xuôi dòng chớ còn biết tính sao. 
 
Mà cũng chẳng phải mình anh đổi thay đâu, cả xã hội đã không còn như cũ.Những khu 
vườn xanh mát nổi tiếng ở quê anh đã mọc lên dãy dãy hàng quán.Xung quanh ngôi chùa 
cổ người ta ban mồ mả cất lên chi chít những quán thịt chó, thịt mèo.Xe máy cày, máy ủi 
đang cày xốc tung toé bụi đất trên những cánh đồng hôm qua phủ xanh màu của lúa, của 
khoai.    
 
Sự thay đổi trong nếp sống của người dân tuy lặng lẽ nhưng khốc liệt cũng không 
kém.Ông Hai thợ rèn xóm trên bị phát hiện nằm chết trong một khách sạn vì dùng thuốc 
kích dục quá liều.Tệ nhất là chuyện ông Tư xe ngựa già có cả chục người con, tuổi đã 
gần xuống lỗ lại bị bà vợ bắt quả tang đang ăn nằm với đứa con dâu út ngay trong nhà.Ở 
Phú Mỹ, nghe đồn có người sau khi xài phung phí hết cả bạc tỉ tiền đất đai đã nhảy xuống 
giếng tự tử chết.Lúc đầu những chuyện như thế làm mọi người kinh hãi và bàn tán rất 
xôn xao, riết rồi sau nghe hoài cũng nhàm, không ai để ý nữa. 
 
Trong nhà, tuy có lợi dụng mấy đứa tiếp viên để kiếm được nhiều tiền, vợ chồng Tư Nhã 
cũng có phần thương và đối xử tử tế với chúng nó, nhứt là con Như Ngọc.Anh hỏi : 
-Sau không lo học hành mà đi làm sớm vậy? 
-Nhà cháu nghèo quá, học gì được. 
-Ở dưới đó cháu làm gì? 
-Phụ má tước dây chuối đem bán. 
-Có khá không? 
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-Dây chuối bán rẻ rề, khá sao nỗi.Hồi đầu còn đở đở, bây giờ người ta cột bằng dây nylon 
không, bán ế lắm chú ơi. 
-  Nhà cháu không làm vườn trồng trọt gì sao? 
-  Trồng cây cứ phải chặt bỏ trồng lại hoài, lỗ lắm chú ơi. 
 
Hỏi thăm hoàn cảnh gia đình nó nói rằng nhà nó nghèo khổ quá, hồi nhỏ chỉ đi học biết 
đọc biết viết rồi thôi, chị nó bị điên phải xiềng chưn cẳng lại, ba nó đã già mà bệnh hoạn 
chẳng làm được gì.Một mình má nó buôn bán lặt vặt mà lo cả gia đình sao nỗi. Bây giờ 
nợ giăng tứ tung, mấy đứa anh nó bỏ nhà trốn đi làm ăn xa xứ hết. 
 
Thấy nó hiền hậu, thiệt thà, mà coi bộ nhí nhảnh lanh lợi với khách vậy chứ những lúc 
vắng khách ngồi một mình nó có vẻ buồn lắm.Chị Tư là phụ nữ nên dễ gần gũi chuyện 
trò với nó. Nó biết thân biết phận mình nên rất dành dụm, và cứ van vái Trời Phật cầu xin 
cho có đủ tiền về trả nợ cho cha mẹ thì nó mới được vui.Cô hỏi nó chứ mày có tính 
chuyện tương lai cho mày không, chẳng lẽ bán hoài mà hỏng có đồng xu bỏ túi sao.Nó có 
vẻ thản nhiên, nói tương lai làm gì, nó ra sao thì ra, nó chỉ mơ ước làm sao có tiền trả nợ 
thôi, nó nói nó thương và nhớ má nó lắm, ban đêm nằm một mình nó hay khóc.Thấy đám 
con trai cứ bu theo tò vè tán tỉnh con bé, chị Tư căn dặn hết lời bảo con phải cẩn thận đó 
nghe.Cô hay chọc nó: 
 
-  Muốn sang thì lấy thợ điện, muốn chưng diện thì lấy thợ giày, muốn ăn mày thì lấy 
thầy giáo nha con!  
 
Đó là cô muốn chọc ghẹo để cáp nó với thằng Thảo làm thợ đóng sữa giày dép cũng ở 
gần đây.Thằng này dòm ngó con Như Ngọc từ ngày con nhỏ mới lên.Lúc đầu hai đứa còn 
chuyện trò qua lại với nhau, coi bộ cũng vui vẻ thân mật. Thằng Thảo đã tự tay làm một 
đôi giày khá đẹp để tặng cho con bé. Về sau, thấy đám thanh niên xe cộ bóng nhoáng bu 
theo con Như Ngọc nhiều quá, thằng Thảo có vẻ buồn nên ít nói hơn.Từ miền Trung bỏ 
xứ vào đây một thân một mình lập nghiệp, năm nay nó cũng gần ba mươi tuổi rồi mà 
chưa có vợ con chi.Tính nó cũng thiệt tình mà lại siêng năng chịu cực chịu khó nên vợ 
chồng Tư Nhã cũng ưa lắm. Thỉnh thoảng nó thường qua ngồi uống cà phê và nói chuyện 
bâng quơ với anh cho đở nỗi buồn nhớ quê, vừa có cớ để mà lâu lâu liếc nhìn con 
nhỏ.Trong bụng, coi bộ nó còn thương con đó lắm.  
 
Bữa nay, lúc gần giờ cơm trưa thằng Thảo đang ngồi chơi với Tư Nhã thì bỗng nhiên có 
người chạy lại báo tin động trời rằng con Như Ngọc đã chết, đang còn nằm trong nhà 
thương.Hồi sáng này nó với con Hồng, hai đứa xin phép đi chơi với hai thanh niên 
thường lui tới quán.Hai tên đó đứa nào cũng có một chiếc xe phân khối lớn mới tinh, loại 
đắt tiền.Tụi nó chạy rất nhanh, đến gần chợ Bưng Cầu lách mấy đứa học trò đang băng 
qua đường nên đâm vào một chiếc xe chạy ngược chiều.Hai thằng thanh niên với con 
Hồng chết liền tại chỗ, con Như Ngọc may mắn vẫn còn thở.Người ta gọi xe cấp cứu 
nhưng xe cấp cứu ở bệnh viện có ít, mà lại phải thường xuyên chuyển viện nên may mắn 
lắm mới có được xe khi xảy ra tai nạn.Hai người tốt bụng đở nó ngồi lên chiếc Honda, 
một người lái, một ngồi sau ôm chặt nạn nhân rồi cứ thế chạy như bay xuống bệnh viện. 
Đến nơi, con Như Ngọc đã tắt thở, trên đường dằn xóc, chiếc xương sườn gãy đâm vào 
lũng phổi nên nó mới ra nông nổi. 
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Tư Nhã với thằng Thảo vội vả nhảy lên xe vọt ngay vào bệnh viện.Cô Tư với dì con Út 
soạn ít đồ cần thiết rồi cũng vội đóng cửa quán chạy theo sau.Biết hoàn cảnh nhà nó đơn 
độc, hai vợ chồng phải lo sắp xếp mọi thứ.Khi xe chở xác nó chạy ra tới cửa bệnh viện, 
chị Tư Nhã quay trở về coi quán để ba người kia theo xe. 
 
Dì nó ngồi ở cabin để chỉ đường cho tài xế.Phía sau chỉ có hai người với cái quan tài.Họ 
bàn bạc với nhau ít chuyện, thấy thằng Thảo có vẻ buồn quá Tư Nhã thôi không nói nữa 
ngồi lặng im.Gặp đúng giờ tan sở làm, trên đường hàng hàng những chiếc xe hơi bóng 
lượn nối đuôi nhau nên chiếc xe chở xác không thể chạy nhanh. 
 
Rời xa thị xả được một khoảng, về tới vùng nông thôn thì trời bắt đầu đổ mưa.Mây xám 
mờ mịt, những hạt mưa thỉnh thoảng lại tạt vào xe đem theo cái lạnh và nỗi sầu tê tái.Tư 
Nhã nhìn thấy thằng Thảo cứ cúi đầu mà nhìn cái quan tài đong đưa mỗi khi xe lắc mạnh, 
một tay nó vịn thành xe, một tay chiụ cái hòm để nó được nằm yên.Mắt nó đỏ ngầu, hình 
như nó đang ôn lại những kỷ niệm từ ngày quen biết con Út. 
 
Cảnh vật hai bên đường lùi dần trong màn mưa nhẹ khi chiếc xe cứ lầm lũi lướt qua.Xe 
chạy khá xa rồi mà nhà con bé vẫn còn biệt dạng.Nghe dì nó nói họ ở tận xã Thanh Bình, 
một vùng xa xôi khỉ ho cò gáy.Hồi xưa, vào thời kỳ khẩn hoang, đó là nơi bọn ăn trộm 
thường ẩn náo.Lúc chiến tranh, đó là vùng căn cứ địa kháng chiến lính tráng ít khi dám 
bén mảng tới vì rừng chồi nhiều, rất dễ bị phục kích hay bắn tỉa.Trời cứ mưa, lâu lâu lại 
có lằn sét đánh một vệt sáng ngoằn ngoèo trên bầu trời làm mọi người giật mình. Chiếc 
xe đi qua bao nhiêu cánh đồng quạnh vắng, những ngôi nhà ngói cũ nằm chìm giữa 
những tàng cây vú sữa cây me tối om.Lác đác những ngôi mả đá ong nằm giữa đám cỏ 
lau, gai mắc cở ven đường làm cho cảnh vật có vẻ rất tiêu sơ.Tư Nhã nghe lòng mình 
cũng rã rời, ngao ngán.Lâu lâu anh lại đưa mắt liếc nhìn thằng Thảo với cái quan tài làm 
bằng một loại ván cây rẻ tiền.Anh tự than với lòng mình là kiếp người rồi chỉ có vậy thôi 
đó sao! 
 
Từ lúc chiếc xe chui vào rừng cao su thì không còn thấy gì khác ngoài những thửa rừng 
cao su nối tiếp nhau.Đường mỗi lúc một xấu, chiếc xe chạy xầm xập, dằn xóc dữ dội có 
lúc ngỡ như muốn làm tung cả nắp hòm.Tư Nhã lúc này phải phụ thằng Năm đưa một tay 
kiềm giữ cái hòm lại. 
 
Về đến nhà con Út thì trời đã xế chiều, ở đây không có mưa nên đất còn ráo khô nhưng 
bầu trời vẫn u ám. Nhà con bé nằm bên cạnh một cánh rừng.Đó là cái chái tranh lụp xụp, 
xiêu vẹo.Một vài người đứng lơ ngơ ở trước nhà chờ đón. Chiếc xe vừa quanh vào sân đã 
nghe có tiếng than khóc. Quang cảnh não lòng quá nên Tư Nhã cũng không chú ý chi 
nhiều.Họ phụ nhau khiêng quan taì vào kê trên bộ ván nhỏ đặt giữa nhà.Ngôi nhà trống 
trơn chẳng có đồ đạc gì đáng kể.Đúng như những gì con Út đã tâm sự, một người đàn 
ông ngồi ho sù sụ trên chiếc võng cứ than trời luôn miệng, chắc là ba của nó.Người ta 
tắm rửa và thay đồ mới cho con Út. Thằng Năm tìm nắm gạo ráng cạy miệng con bé bỏ 
vô.Nó nhanh tay đốt ngọn đèn, cắm mấy cây nhang và làm một dĩa tam sên đặt trên chiếc 
ghế một đặt trước đầu người chết như cái bàn thờ.Lục hết trong nhà nó ra chỉ được đôi ba 
bộ đồ cũ.  
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Ra ngoài hè thấy mấy bụi chuối, Tư Nhã nhanh trí cắt hết các tàu lá chuối khô đem vô 
nén chặt khắp thân con Bé để làm đồ tẩn liệm cho nó.Tư Nhã vừa làm vừa vái lầm bầm 
mấy câu:” Sinh như thị, tử như thị.Như thị sinh, như thị tử”. 
 
Xong mấy việc cần thiết đó hai người ra ngồi ngoài sân.Lúc này có thêm vài người bà 
con lối xóm kéo đến phụ hợ. Bóng tối đã trùm xuống từ bao giờ.Anh Tư chìa gói thuốc ra 
mời thằng Năm một điếu rồi rút cho mình một điếu, hai người chăm thuốc hút.Tứ bề chỉ 
toàn cây cối, xa xa mới thấy thấp thoáng bóng ngọn đèn dầu nhà ai.Cách nhà mấy bước 
chân là một cái chòi nhỏ, xây tạm bợ kiểu chuồng bò, qua ánh lửa đóng un xua muổi chập 
chờn, còn thấy được bóng một người đàn bà tóc xoả, đôi mắt hoang dại nhìn chăm chăm 
hai người đàn ông. 
 
 Thằng Thảo thở dài hoài, miệng cứ chặc chặc lưỡi nói: 
-  Ai ngờ, ai ngờ! 
-  Tao cũng đâu dè.  
 
Tư Nhã hiểu nó muốn nói gì, cái con Như Ngọc xinh đẹp như nàng tiên, lộng lẫy và hấp 
dẫn làm say đắm bao nhiêu thanh niên, đêm đêm qua lại phất phơ trong ánh đèn màu, 
trong tiếng nhạc inh tai đã nằm yên ấm áp trong những chiếc lá chuối khô, trong một nơi 
xa xăm, tĩnh lặng và hoang vắng như nơi đây.  
 
Tư Nhã nói: 
-  Ở đây gần rừng nên chim chóc kêu nhiều quá há Năm? 
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TRÖÔÙC GIÔØ TAÅN LIEÄM 
 
 Thaèng Beù ñi baùn veù soá ñöôïc chöa ñaày naêm maø toùc noù ñaõ vaøng hoe vaø da thì 
ñen thui thuûi, nhöng nhìn kó thì khuoân maët noù vaãn coøn giöõ ñöôïc neùt hieàn laønh vaø trong 
saùng cuûa ñöùa hoïc troø. Laàn ñaàu tieân gaëp thaèng Beù môùi chaäp chöõng vaøo ngheà, oâng giaø 
Hai ñaõ coù caûm tình ngay vaø daàn daø keát baïn vong nieân vôùi noù. Trong ñaùm treû con baùn 
veù soá, oâng thöông thaèng Beù nhaát neân chieàu naøo tröôùc khi veà nhaø, oâng cuõng ruû noù kieám 
caùi gì aên. Trong khi thaèng nhoû ngoài huùp suøm suïp toâ chaùo loøng noùng hoåi, oâng giaø nhaâm 
nhi vaøi li röôïu ñeá, gaép maáy mieáng moài roài ngoài keå leå chuyeän ñôøi cho noù nghe. Thaèng 
Beù thaät ra chaúng hieåu heát gì oâng noùi, nhöng noù vaãn thích nghe, nhaát laø nhöõng kinh 
nghieäm veà ngheà baùn veù soá cuûa oâng. Hoài chaân öôùt chaân raùo vaøo ngheà noù ñaâu bieát gì, 
nhôø oâng neân môùi ñaây thoâi maø baây giôø noù ñaõ raønh chaúng thua ai. Noù nhôù ôn oâng laém. 
 Ngöôøi ta noùi raèng con caùi oâng giaø Hai laøm aên cuõng khaù, nhöng vôï choàng oâng 
khoâng muoán laøm phieàn chaùu con neân vaãn ôû rieâng trong moät ngoâi nhaø nhoû xa cuoái taän 
xoùm vaéng. Moãi ngaøy baø Hai ôû nhaø, chæ coù oâng ñi baùn kieám tieàn chaïy gaïo lo cho hai vôï 
choàng böõa ñoùi böõa no. Hoaøn caûnh thaèng Beù thì coù hôi khaùc, nhaø chæ coù hai meï con maø 
meï noù laïi beänh naëng khoâng coøn söùc ñeå quaûnh gaùnh ñi baùn nuoâi noù nöõa. Bieát phaän con 
nhaø ngheøo, thaèng Beù ñaønh phaûi nghæ hoïc. Noù nhôù maõi buoåi chieàu noù caàm cheùn côm aên 
chan ñaày nöôùc maét vì noù bieát raèng töø ngaøy mai noù seõ vónh vieãn rôøi xa tröôøng lôùp, xa 
caùi toå aám vaø nhöõng ngöôøi maø noù heát söùc thöông yeâu. Töø ñaây, noù nhö moät chuù chim non 
ra ñôøi kieám tieàn nuoâi meï, vöøa chaïy thang chaïy thuoác cho baø. Khoâng ngheà nghieäp. Voán 
lieáng, khoâng söùc khoûe maø laïi muoán soáng löông thieän thì khoâng coøn coâng chuyeän chi 
thích hôïp vôùi noù hôn laø ngheà baùn veù soá nöõa. Theá laø vaãn maëc nguyeân chieác aùo hoïc troø 
coøn phuø hieäu nhaø tröôøng, thaèng Beù caàm xaáp veù soá rôøi khoûi nhaø töø sôùm mai chaïy ñoân 
chaïy ñaùo khaép nôi. Maét noù laùo lieâng, gaëp ai noù cuõng môøi, luùc ñaàu noù raát ngöôïng nhöng 
rieát roài noù cuõng quen. Hoài ñaàu gaëp maáy ngöôøi khaùch choïc gheïo la maéng noù tuûi thaân vaø 
nhôù thaày nhôù baïn muoán khoùc nhöng baây giôø thì noù tænh bô. OÂng Hai noùi vôùi noù raèng 
cuõng laø loãi taïi mình, ñöøng traùch ngöôøi ta, mình cöù heát ngöôøi naøy tôùi ngöôøi khaùc bu vaøo 
môøi ra raû maõi khoâng ñeå khaùch noùi chuyeän thì ngöôøi ta phaûi böïc thoâi, coù khi hoï khoå 
cuõng khoâng keùm vì mình. OÂng  Hai coøn noùi raèng ôû ñôøi naøy ngaøy naøo mình coøn caàn ñeán 
ñoàng tieàn thì coøn phaûi chòu ñöïng nhieàu söï nhoïc nhaèn, khoå nhuïc, duø coù laøm quan laøm 
töôùng gì gì thì cuõng vaäy, maø laøm quan caøng cao thì caùi ñieàu tuûi nhuïc coù khi caøng lôùn 
hôn. OÂng coøn noùi caùi chi nghe nhö laø haït söông treân laù coû chæ bieán thaønh ngoïc bích khi 
moà hoâi öôùt ñaãm treân löng mình. 
 Quan troïng hôn heát laø oâng giaø Hai ñaõ chæ cho thaèng beù moät caùi maùnh ñeå baùn veù 
soá chaïy hôn ngöôøi khaùc. Hoài noù môùi ra ngheà, thaáy noù coøn nguyeân neùt hoïc troø, ngöôøi ta 
thöông neân uûng hoä khaù nhieàu, baây giôø thì caùch ñoù khoâng coøn hieäu quaû nöõa. Khaùch baây 
giôø hoï khoân laém, khoâng deã chi maø laøm ñoäng loøng hoï ñöôïc. Veù soá baùn ít daàn, cöù moãi 
buoåi chieàu gaàn ñeán buoåi soå, noù chaïy daùo daùc, gaëp ai cuõng môøi moïc caàu xin, nhöng maø 
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cuõng coù quaù nhieàu ngöôøi caàu xin gioáng nhö noù, vaäy neân ngöôøi ta cuõng trôû neân laõnh 
ñaïm, nhieàu ngöôøi coøn böïc mình quaùt thaùo laïi chuùng noù nöõa. 
 Ñoaøn quaân baùn veù soá ngaøy caøng ñoâng ngaäp caû phoá phöôøng tieäm quaùn neân buoân 
baùn moãi luùc moät khoù hôn. Ngöôøi baùn veù soá nhieàu quaù, thì cuoäc caïnh tranh cuûa hoï cuõng 
ngaøy caøng trôû neân khoác lieät: nhöõng ngöôøi giaø caû, muø ñui taät nguyeàn, nhöõng muï ñaøn baø 
coù chöõa, nhöõng em beù boán naêm tuoåi ñaàu…noùi chung khoâng coøn ñuû söùc ñeå gaây xuùc 
ñoäng cho ngay caû nhöõng ngöôøi töø taâm nhaát. Loøng traéc aån cuûa con ngöôøi ñaõ bò lôïi duïng 
vaø boùc loät ñeán caïn kieät. Maø loøng toát duø coøn, cuõng khoâng ai ñuû söùc giuùp cho caû röøng 
ngöôøi baùn veù soá hieän nay. OÂng Hai noùi caùi gì noù nhôù mang maùng, hình nhö laø thôøi 
buoåi… thò tröôøng, mình phaûi chaáp nhaän söï caïnh tranh moät maát moät coøn thoâi, vaø oâng coù 
caùch ñeå laøm ñieàu ñoù. 
 Soá laø oâng thuoäc raát nhieàu baøi ca voïng coå hoài xöa, maø oâng laïi vöøa haùt vöøa dieãn 
taû ñieäu boä coi raát gioáng ñaøo keùp caûi löông neân tuy gioïng oâng khoâng muøi laém maø khaùch 
raát meâ, nhôø vaäy ngaøy naøo oâng cuõng baùn veù soá nhieàu hôn gaáp boäi nhöõng ngöôøi khaùc. 
Thaèng Beù khoâng haùt ñöôïc voïng coå maø cuõng khoâng thuoäc Tình anh baùn chieáu hay Gaùnh 
nöôùc ñeâm traêng nhö oâng, nhöng noù coøn nhôù ñöôïc vaøi baøi hoài ôû tröôøng nhö Laøng toâi hay 
Tröôøng laøng em. Nghe lôøi oâng, noù khoâng ñaám löng cho khaùch nöõa maø thay vaøo ñoù, 
cuõng taäp teãnh haùt ñoâi baøi goïi laø giuùp vui. Khoâng bieát nhôø gioïng haùt hay taïi ngöôøi ta 
thöông haïi noù, maø thaèng Beù baùn ñaét hôn tröôùc nhieàu. 
 Theá nhöng coù moät buoåi chieàu, khi hai oâng chaùu ngoài aên uoáng lai rai tröôùc khi veà 
nhaø nhö moïi khi, oâng giaø Hai coù veû buoàn buoàn, coøn thaèng beù thì laøm thinh chaúng noùi 
chi. 
 Chæ ñöôïc moät thôøi gian, troø ca haùt, cuõng nhö troø ñaám löng cho khaùch tröôùc ñaây, 
mau choùng bò nhaøm chaùn. Ngöôøi ta luoân luoân muoán nhöõng gì môùi meû, maø ñieàu môùi meû 
thì khoù tìm ra laém thay. OÂng giaø Hai, cuõng nhö thaèng Beù, ñaõ söû duïng heát coøn ngoùn cuoái 
cuõng cuûa mình. Giôø ñaây hoï khoâng coøn bieát caùch naøo khaùc hôn laø phaûi haùt nhieàu hôn, 
caøng luùc caøng nhieàu hôn. Tröôùc ñaây chæ caàn vaøi caâu voïng coå laø ñuû ñeå baùn ñöôïc daêm tôø 
veù soá, baây giôø phaûi haùt caû baøi, roài thaäm chí laø nhieàu baøi môùi mong baùn noãi moät tôø. 
Chöa noùi nhieàu böõa gaëp boïn khaùch aùc chôi khaêm, hoï baét hai ngöôøi haùt ñeán ñöùt hôi maø 
chaúng mua laáy moät tôø. 
 OÂng Hai giaø ñaõ gaày giôø laïi coøn gaày hôn, oâng noùi naêng theàu thaøo. Hoâm ñoù oâng 
uoáng röôu nhieàu hôn moïi khi, vaø nöôùc maét rôi nheø nheï treân khuoân maët nhaên nheo saïm 
naéng cuûa oâng. OÂng noùi chuyeän nghe tieáng ñöôïc tieáng maát, hình nhö oâng than thôû raèng 
khaùch baây giôø hoï aùc quaù, cöù baét oâng phaûi haùt khan caû coå môùi chòu mua giuùp cho moät 
vaøi tôø, maø söùc khoûe oâng yeáu quaù roài, sôï khoâng coøn coù theå caàm cöï ñöôïc bao laâu nöõa, 
oâng cheát thì khoâng noùi chi, chæ sôï boû ngöôøi vôï giaø beänh hoaïn ôû laïi khoâng ai chaêm soùc. 
 Thöôøng moãi khi oâng cuï noùi thaèng Beù chæ lo caém cuoái ngoài aên vaø laéng nghe. Noù 
coøn nhoû quaù ñeå bieát phaûi noùi nhöõng gì. Hôn nöõa tình caûnh cuûa noù cuõng khoâng khaù gì 
hôn oâng giaø kia. Noù bò chöùng söng phoåi ñaõ laâu, cho neân thaân ngöôøi noù luùc naøo cuõng 
gaày nhom vaø xanh xao. Sau moãi moät ngaøy ca haùt ñeå kieám côm, noù nghe meät ñöø, ngöïc 
ñau nhoùi, laøn hôi nhö khoâng coøn ñuû ñeå phaùt ra. Veà nhaø, noù ngaäm mieäng nín thinh ñi 
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naáu côm, saéc thuoác cho meï, chæ khi naøo sôï meï bieát tình traïng noù maø lo buoàn, noù môùi 
buoäc phaûi thoát leân vaøi lôøi. Ñeâm, noù thöôøng naèm oâm ngöïc, thôû meät nhoïc khoù khaên, noù 
khoâng bieát mình bò chöùng gì, mua thuoác uoáng laø ñieàu ñoù khoâng daùm nghæ deán. Noù ñi 
baùn, tieàn thuoác thang cho meï coøn khoâng ñuû, noùi chi ñeán phaàn noù. Noù nghe oâng Hai noùi 
raèng ôû hieàn gaëp laønh, vaäy thì chaéc töø töø noù cuõng khoâng sao. 
 Vaøo luùc maø noù thöôøng phaûi nhòn ñoùi ñeå daønh côm cho meï aên, xöông söôøn noù 
moãi luùc moät nhoâ ra, tay chaân noù gaày nhom vaø nhieàu böõa run raãy khoâng leâ böôùc noãi veà 
nhaø, moät saùng kieán môùi laïi vuït saùng trong ñaàu noù. Ñaõ baûo ngheà baùn veù soá phaûi coù 
nhieàu saùng kieán, nhieàu möu meïo môùi mong soáng noãi ôû thôøi caïnh tranh kinh teá thò 
tröôøng maø. Hôn nöõa caùi khoù thöôøng loù caùi khoân, oâng Hai ñaõ noùi theá. Cho ñeán khi maø 
khoâng coøn ñuû hôi ñeå haùt  khaøn khaøn nöõa thì thaèng Beù laïi nghó ra moät chieâu môùi. Noù baét 
ñaàu chôi troø ra daáu nhö dieãn kòch caâm. Ñieäu boä cuûa noù khoâng bieát gôïi ôû khaùch nhöõng 
gì. Coù ngöôøi cöôøi nheï nhaøng, coù ngöôøi theo doõi chaêm chuù, maáy ñieàu ñoù thì khoâng quan 
troïng gì, vaán ñeà laø nhôø ñoù noù coù theå baùn ñöôïc ít veù soá caàm hôi chôø ngaøy gioïng haùt noù 
hoài phuïc laïi nhö cuõ. 
 Saùng nay, oâng giaø Hai cheát roài, boïn baùn veù soá loan tin nhö theá. Thaèng Beù nghe 
buoàn nhieàu, bôûi töø ngaøy böôùc chaân vaøo ngheà naøy thì oâng laø ngöôøi thaân nhaát cuûa noù. Noù 
nhôù nhöõng lôøi chæ baûo cuûa oâng, nhôù nhöõng buoåi chieàu hai ngöôøi  ngoài  aên uoáng vôùi 
nhau, nhôù heát bao nhieâu laø kæ nieäm. Noù quyeát ñònh ñeán chieàu daãu theá naøo thì noù cuõng 
raùng veà sôùm ñeå thaêm oâng laàn cuoái tröôùc giôø taån lieäm. 
 Trong luùc noùng loøng mong baùn cho mau heát veù soá ñeå kòp giôø ñeán nhaø oâng giaø, 
thaèng Beù böôùc ñeán moät baøn nhaäu cuûa ñaùm ñoâng thanh nieân, nam coù nöõ coù. Noù chöa 
kòp dieãn troø kòch caâm thì moät thanh nieân trong ñaùm nhaän ra noù vaø la lôùn leân: 

- EÂ! Quang Linh tôùi neø tuïi baây. Haùt vaøi baøi mau leân! 
Thaèng Beù theø löôõi, luùc laéc daàu vaø troøn xoe ñoâi maét, yù raèng noù caâm, khoâng haùt 
ñöôïc. Gaû thanh nieân heùt lôùn: 
- ÑM maøy giaû boä haû, tao raønh maøy saùu caâu maø. ÑM maøy coù haùt hay khoâng? 
Ñöông nhieân thaèng Beù khoâng theå haùt ñöôïc, ngöïc noù ñau nhoùi, hôi no theàu thaøo 

thì haùt laøm sao! Gaû thanh nieân baát ngôø veùo loå tai noù, cöôøi leân khanh khaùch laøm noù ñau 
döïng ñöùng caû ngöôøi:  

- Maøy khoâng haùt haû thaèng gian xaûo? Ñeå tao môû voâ lim leân coi maøy coù haùt 
hay khoâng. 

Boïn coøn laïi trong baøn cöôøi leân aàm ó, coù ñöùa coøn huyùt saùo thaät lôùn, maáy ñöùa con 
gaùi maëc aùo hôû roán thì nhaûy côõn leân vung tay coå vuõ. Luùc naøy boãng döng khoâng kieàm 
ñöôïc nöõa, thaèng Beù chôït oøa leân khoùc. Noù khoùc nöùc nôû, khoùc ai oaùn, ñau ñôùn. Töø ngaøy 
ra buoân baùn ñeán giôø, chòu ñuû ñieàu tuûi nhuïc nhöng chöa khi naøo thaèng Beù khoùc nhö hoâm 
nay. Noù vuøng vaãy nhöng khoâng caùch chi thoaùt ra ñöôïc baøn tay cuûa ngöôøi lôùn naém chaët 
coå tay noù laøm noù ñau ñôùn. Gaû thanh nieân vöøa chöôûi theà, vöøa giöït laáy xaáp veù soá quaêng 
vung raûi döôùi neàn ñaát: 
 
 - Cho maøy khoùc neø, thaèng löu manh, thaèng löøa ñaûo. 
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 - Chôi ñi, chôi cho noù moät traän cho bieát thaân. Môùi coù maáy tuoåi ñaàu maø ñaõ hoïc 
thoùi maát daïy roài. 
 
 Boïn coøn laïi cöôøi lôùn hôn khi thaáy nhöõng tôø soá naèm tung toùe treân theàm nhaø vaø 
thaèng nhoû baùn veù soá vöøa khoùc vöøa nhanh nhaåu nhaët leân. Nöôùc maét raøn ruïa treân khuoân 
maët non nôùt vaø noù vöøa ho, vöøa hæ muõi lieân tuïc. Trong moät thoaùng, qua laøn nöôùc maét môø 
nhaït noù thaáy hình aûnh luõ baïn noù ñang ngoài caém cuùi vieát baøi trong lôùp hoïc, chaúng coù 
ñöùa naøo ôû ñaây ñeå beânh noù. Neáu coù tuïi thaèng Minh thaéng Quaân coù thaày coâ noù ôû ñaây, 
chaéc chaúng khi naøo maø hoï ñeå noù bò ngöôøi ta aên hieáp ñeán nhö vaäy. Nhôù tôùi ñoù noù laïi 
caøng khoùc to. 
 Thaèng Beù ñaõ gom ñuû nhöõng tôø veù soá rôi. Noù ñöùng daäy, vöøa khoùc vöøa sôï haõi 
böôùc mau ra khoûi quaùn. Boãng döng noù nghe coù tieáng ngöôøi goïi töø moät baøn ôû gaàn ñoù. 
Ngöôøi ñaøn oâng aáy khoâng noùi gì, oâng laáy chieác khaên laïnh lau khuoân maët cho thaèng Beù 
saïch seõ laøm thaèng nhoû thaät ngaïc nhieân. Nhaát laø muøi nöôùc hoa thôm tho laàn ñaàu tieân noù 
ñöôïc ngöûi môùi söôùng laøm sao! Moät ngöôøi phuï nöõ trong baøn dòu daøng keâu noù ñöa choàng 
veù soá vaø laáy ñi nhieàu tôø. Töø caùc baøn khaùc cuõng coù nhieàu tieáng keâu vaø chaúng ñaày daêm 
phuùt sau thì caû choàng veù soá eá cuûa noù ñaõ ñöôïc baùn heát saïch.  
 Thaèng Beù chaïy voäi ra khoûi cöûa. Noù ñaõ queân ñi ñaùm thanh nieân aên hieáp noù laøm 
cho noù khoùc. Noù nghó chaúng leõ oâng giaø Hai ñaõ nghe lôøi van vaùi cuûa noù maø phuø hoä cho 
noù hay sao. Noù chaïy nhö bay veà höôùng nhaø oâng cho kòp giôø taån lieäm, noù ñònh buïng khi 
ñeán nhaø oâng Hai, noù seõ haùt thaàm cho oâng nghe baûn nhaïc maø noù khoâng bieát töïa, khoâng 
thuoäc heát nhöng coù maáy caâu maø noù raát thích: 
 Lôøi meï hieàn ru con nhôù khoân nguoâi. Khi lôùn khoân leân treân vaïn neûo ñôøi, ñöøng 
buoàn khi luùc tay coøn traéng tay…  
 
 
 
LÀNG BA CHÚC 
 
 
_Tới Ba Chúc rồi, bà con ơi chuẩn bị xuống xe ! 
Ba Chúc là đâu, cái tên nghe quá lạ.Xe chạy chậm dần, đánh một vòng tròn xuống con 
đường dốc thoai thoải rồi dừng lại. Trời đang đứng bóng, lom khom bước ra khỏi chiếc 
xe có máy lạnh, nghe như từng cơn nắng bay táp rừng rực vào người.  
Ngay lập tức đã có mấy người đàn bà chạy đến cửa xe chèo kéo khách vào quán họ ăn 
cơm uống nước.Nằm giữa một vùng đất trống trải đang nằm phơi mình chịu trận cho 
nằng thiêu đốt, quán chỉ là một dãy nhà tranh trống hoát, xây cất tạm bợ, treo sẵn cả chục 
chiếc võng tòn ten không có ai nằm. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, quang cảnh thiệt 
không hấp dẫn chút nào, vậy tại sao chúng tôi phải vượt con đường dài dằn xóc chạy qua 
bao xóm làng đồng ruộng buồn thiu để đến đây vậy! Khoảng độ trăm thước, bên trái là 
ngôi chùa nhiều màu sắc có vẻ như mới sơn nhưng kiến trúc không có gì lạ mắt.Bên mặt, 
cách đó không xa là một dãy núi cao nằm uốn mình, cũng tầm tầm, không dài lắm.  
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Đây là đâu? Đây là Ba Chúc, nơi trưng bày tội ác của Polpot. Tội ác của Polpot là chuyện 
nghe đã nhàm tai mấy mươi năm nay! Tôi bước theo đoàn người tham quan, hờ hửng, 
mệt mỏi, bụng chỉ mong được nằm ngủ một giấc. 
Đã vậy, ngay lập tức chúng tôi bị một bầy trẻ con bám theo xin tiền.Tội quá, tuổi còn đi 
học sao phải ăn xin.Tôi móc túi cho nó một tờ bạc lẻ.Xong thì có ngay đứa khác, một bé 
gái da rám nắng, hơi ốm nhưng mặt sao mà kháu khỉnh, tinh anh.Tôi lại móc túi.Năm ba 
đứa khác ập đến, lại cho, lại tới đứa khác.Hết tiền lẻ rồi.Vậy ông cho con tiền chẳn cũng 
được.Chúng cứ đi theo lẻo đẻo và năn nỉ luôn miệng.Hình như chúng không hiểu câu hết 
tiền rồi hết tiền rồi.Bây giờ thì tôi phải năn nỉ ngược trở lại chúng, làm ơn để tôi yên, tôi 
hết tiền rồi, hết tiền rồi.Những người đi chung trong đoàn cũng từ lòng xót thương rồi 
chuyển qua bực bội không khác chi tôi.Có cả những người già gầy tong teo chống gậy, da 
mặt răn reo, nhăn nhúm, trời nắng chang chang như thế mà vẫn kiên trì van xin lòng vị 
tha của chúng tôi. Từ lúc đó, không khi nào mà họ buông chúng tôi ra nữa, đành vừa 
tham quan vừa luôn miệng trả lời bọn họ là hết tiền rồi hết tiền rồi làm ơn tha cho tôi. 
Chúng tôi đến xem nhà mồ nơi trưng bày sọ và xương cốt của nạn nhân.Sao nhiều thế! 
Người ta nói có đến trên ba ngàn người trong làng này bị giết chết, chỉ trong mười ngày 
cuối tháng tư năm ấy.Tháng tư là mùa của hoa phượng, của tiếng ve sầu của những ngày 
thơ mộng tuổi học trò không bao giờ quên.Trên quê hương mình, tháng tư sao lại là 
những tháng buồn thảm và khốc liệt! Tháng tư, mùa hè, mùa của lửa đỏ và máu lệ, tâm 
hồn ta như bị thổn thức, vở tan từ sâu thẳm bao nhiêu mảnh thủy tinh không thể hàn gắn. 
Đầu lâu và xương cốt chất nằm ngổn ngang trong khu nhà hình bát giác có lồng kiếng, 
mỗi mặt có tấm bảng ghi giới tính và độ tuổi của sọ xương.Sọ nào cũng có đôi hố mắt 
đen to và sâu hoắm, cái miệng nào cũng mở ra tan hoát, không biết là đang nhe răng cười 
hay đang gào thét.Và cũng không làm sao mà biết được, cái sọ nào hồi còn sống là cái 
mặt có duyên, cái mặt nào hiền lành chơn chất, cái xương nào là của người lực điền vạm 
vỡ, xương nào của vóc hạc gầy vai.Chụp vài bô hình kỷ niệm nhe, tôi nói.Eo ơi, đừng, cô 
nhà văn xinh đẹp đi cùng nhăn mặt, sợ hãi.Tôi nói thầm, sao mà dám chê người ta vậy, 
hồi còn sống chưa biết ai hấp dẫn hơn ai à nhen! 
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Bọn trẻ nhao nhao, ông đi coi máu người chết đi ông.Chúng dẫn đường, tôi đi 
theo.Chúng tôi yên lặng và chậm rải từng bước đi vào hai ngôi chùa có tên là Phi Lai và 
Tam Bửu.Không khí chợt trở nên tĩnh mịch và lạnh lẻo.Nền gạch còn lâm thâm vết đạn 
trên màu nâu đen của máu khô như vẫn còn thoang thoảng chút mùi tanh.Lạnh quá! Ông 
đạo sĩ búi tóc có chòm râu đen dài trong bộ bà ba nâu cũ sờn vai đi theo kể lể.Nơi này hồi 
đó máu ngập tới mắt cá chân, nơi này người nằm chết ngổn ngang, dưới bệ thờ này nè 
chúng quăng lựu đạn, bốn mươi người chỉ một người sống sót.Chúng hãm hiếp phụ nữ, 
xong còn lấy cây chọt vào cửa mình, trẻ con thì chúng xé làm hai như xé phai.Tiếng nói 
của ông nhỏ thôi.Thầm thì.Không biết ông đang nói hay đang khóc, mà hình như cũng 
không phải tiếng khóc của ông đâu.Chen trong đó như có tiếng rên xiết khóc than của bao 
oan hồn, của những chàng thanh niên nông dân khỏe mạnh, của những cô gái quê mặn 
mà duyên dáng.Nghe.Như những tiếng vọng của sóng thần đang từng đợt đánh tan cõi 
lòng dửng dưng lạnh nhạt.Trước mắt tôi như có hàng trăm khuôn mặt thảng thốt  đang 
van xin cầu nguyện đang quằn quại vì những viên đạn xé nát cơ thể những cái báng súng 
đập vào đầu vở ra tung tóe từng miếng óc và máu chảy tuôn xối xả, và những cái xác sình 
thối nằm chồng chất ngổn ngang và những gương mặt xinh tươi ngây thơ hồn nhiên trên 
đồng lúa mới hôm nào giờ bầy nhầy sưng tấy không sao nhận diện.Tôi nhìn những vết 
sơn nâu đậm quệt quạt trên tường, họ nói đó là nơi mà vết máu và óc người đã văng cao 
tới trên ấy.Bọn trẻ con vẫn lẻo đẻo bám theo sau lưng, làm những hướng dẩn viên du lịch 
tình nguyện, đây nè ông, đây là chỗ còn in dấu người đàn bà nằm, ông coi nè, đây là cái 
đầu, đây là cái cẳng chưng, và chút nữa ông cho cháu tiền nhe! Hết tiền lẻ rồi, con à.Vậy 
thì ông cho con tiền chẵn nhe, con dẩn ông coi chỗ này, người ta bị đập đầu nè. 
Lê từng bước chân chậm rải, rã rời, ruột như đứt ra từng khúc, tôi quay về quán cơm.Bọn 
trẻ vẫn kiên trì đi theo rù rì những câu xin tiền thống thiết.Ở cuối quán là hai sòng bài, 
đàn ông có, đàn bà có, đang lớn tiếng cãi cọ nhau.Chắc là cha mẹ của đoàn quân ăn xin 
bé bỏng này, hay là con của mấy của cụ già đứng run lẩy bẩy van xin chúng tôi ngoài con 
đường nhỏ nắng cháy. Đứng chen vào đám ăn xin và bán vé số, người đàn bà chủ quán 
chào mời món cơm thịt sườn nướng bà nói rằng ngon lắm vì vừa mới nướng lại cho nóng 
hổi. 
Chúng ta không thể nào ngồi đây mà ăn cơm được đâu, phải đi thôi.Tôi nói, mọi người 
đồng ý.Chiếc xe lăn bánh.Ngoài cửa kính, tôi thấy một bà cụ già quắt queo ngồi lượm lá 
vàng khô trước khu trưng bày đầu lâu và xương sọ.Bà có cái tên khá trẻ trung là Hà Thị 
Nga, và dòng họ bà có hơn trăm người đã chết trong những ngày ấy. 
Rời khỏi Ba Chúc, chiếc xe lắc lư chòng chành dữ dội nhưng tôi vẫn cầm trên tay quyển 
sách mỏng và đọc ngấu nghiến “Chứng tích tội ác Pôn pốt nhà mồ Ba Chúc”.Tuy xe đi 
càng lúc càng xa, mà lòng tôi thì mỗi lúc càng quay trở lại gần ngôi nhà mồ và có vẻ như 
đã lảng vảng ở lại đâu đó với Ba Chúc. 
Hôm nay, tôi biết khá nhiều về nơi ấy.Ba Chúc là một thung lũng nằm giữa hai dãy núi. 
Dãy núi chắn bên đây làng có tên là Kỳ Lân Sơn hay Liên Hoa Sơn, dân chúng chỉ gọi 
đơn giản là núi Tượng vì họ nói nó giống hình con voi đang nằm (Tôi cũng cố nhìn và 
tưởng tượng nhưng chẳng thấy nó giống con gì, Voi không mà Kỳ Lân thì lại càng 
không).Dãy phía bên kia là Ngọa Long Sơn, tức núi Dài.Xưa đây là vùng rừng rậm và lao 
sậy, Phật Thầy Tây An đã đến đây lập ra giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, khuyên tín đồ 
làm lành và ráng chăm lo khai phá vùng đất hoang vu lập thành xóm làng.Tiếp bước 
Ngài, ông Ngô Lợi cũng đến đây lập ra đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cũng khuyên tín đồ ăn 
hiền ở lành, nên sau họ tự gọi đạo mình bằng cái tên giản dị và rất dễ thương là đạo 
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Lành.Hai ngôi chùa Phi Lai và Tam Bửu quá ra đã được xây cất từ lúc đó và là tổ đình 
của đạo.Người tu theo đạo Lành phải biết nhớ ơn, ơn trời đất, ơn nước non, cha mẹ, xóm 
giềng…Đã khắc ghi ơn sâu nghĩa nặng thì phải báo đền, nước non nguy biến, núi Tượng 
trở thành ngọn cao sơn quy tụ anh hùng hảo hán can trường chống giặc.Từ những ngày 
xa xưa, vùng đất này đã trở thành căn cứ địa kháng chiến ác liệt nhất của miền Nam, và 
cũng từ ấy, những người đạo Lành đã chịu nhiều kiếp nạn hết sức tang thương.Trên 
những nẻo đường thôn nho nhỏ thoang thoảng mùi hoa, trên những cánh đồng lúa vàng 
thơm tho hương đồng cỏ nội, đâu đâu như cũng vẫn còn lưu dấu tích của đoạn trường 
điêu linh đã qua.   
Chiếc xe chạy khập khiểng trên đường đưa chúng tôi từ từ rời xa Ba Chúc.Tôi chăm chú 
nhìn xung quanh, như cố ghi giữ tất cả hình ảnh của ngôi làng ở vùng đất biên giới xa xôi 
của đất nước. Bên đường là con kinh nhỏ, lâu lâu laị có chiếc xuồng máy chở lúa chạy 
xình xịch xình xịch.Đang mùa gặt, trên đồng lúa vàng, rơm rạ đốt cháy tỏa khói mờ ảo ở 
chân trời.Những người dân trong chiếc áo chiếc quần mộc mạc cũ kỹ vẫn đang lao lụng 
chăm lo cho đời sống của họ.Những đời sống thầm lặng, quạnh hiu.Núi Tượng núi Dài 
vẫn nằm vắt ngang chân trời, có vẻ vô tình lãnh đạm chứ không như những bức tường 
thành che chắn bảo vệ cho dân làng mà từ tổ tiên đã luôn chơn tình hết lòng hết dạ với 
núi.Ngày tận thế đã đến gần, hay đã đến trong tháng tư năm ấy, và hội Long Hoa mà con 
người hằng đợi, đã mở ra chưa trên núi Tượng linh thiêng, hay trong từng làn gió thổi, 
trong tiếng lá cây xào xạc, vẫn còn đồng vọng tiếng thét tiếng rên, tiếng báng súng đập 
vỡ từng sọ người suốt trong đêm trường mù mịt tối tăm ấy.Người sống sót kể rằng, cả 
đêm ấy giặc lùng sục mọi hốc núi, bụp, có tiếng đập đầu, tiếng thét, rồi tiếng rên âm ỉ, 
nhỏ dần, lại bụp, một tiếng khác, lại bụp, bụp, đến sáng thì gần như mọi sự sống đều bị 
tiêu diệt.Con người luôn kính cẩn Thần Linh và luôn hết tâm phụng sự tin tưởng Thần 
Linh, nhưng sao Thần Linh đành ngoảnh mặt bỏ rơi những đạo Lành trong cơn nguy khó 
như thế! Trong hang Dồ Đá Dựng, trên bảy chục người, có cả bốn em bé đã trốn chui 
trong đó nhiều ngày.Vì đói khát, những đứa trẻ la khóc vật vã suốt ngày, sợ bị lộ, để cứu 
những người còn lại cha mẹ các em đành chính tự tay mình giết chết con thơ.Một đứa bé 
biết mình sắp bị cha giết, khóc lóc kêu xin: “Ba ơi! Đừng giết con, con không khóc nữa 
đâu”.Nhưng những người cha, người ông không còn lựa chọn nào khác, đành bóp mũi 
cháu con.Ba tiếng đồng hồ sau, khi quân đội vào giải cứu thì xác bốn đứa trẻ vẫn còn 
nằm nóng hổi trong vòng tay ngập tràn đau đớn của đấng sinh thành.Có cần không đến 
lúc chúng ta phải đấu tranh trên toàn thế giới cho quyền được khóc của trẻ con? 
Andre’ Maulrois, nhà văn hóa lớn của Pháp trong thế kỷ 20 viết: 
“Hoâm qua coi voâ tuyeán truyeàn hình toâi thaáy moät con chim öng rình moät con thoû con ñi 
laïc ra ngoøai hang.Caëp maét döõ tôïn gheâ gôùm cuøa con öng nhìn tröøng tröøng con moài cuûa 
noù vôùi moät cöôøng ñoä gaàn nhö chòu khoâng noåi.Roài thình lình noù saø xuoáng con thoû 
non.Moät ñaùm maây gheâ tôûm hieän leân trong moät phuùt, mòt muø nhöõng loøng vaø maùu.Coù 
nhöõng loøai öng trong moïi phaân boä cuûa coõi röøng ruù laø xaõ hoäi loøai ngöôøi.Coù nhöõng keû 
maïo hieåm rình nhöõng cuoäc chôû vaøng.Coù nhöõng keû goïi laø tín caån maø aên caép cuûa chuû.Coù 
nhöõng keû buoân thòt ngöôøi laøm cho gaùi ñieám khuûng khieáp.Coù nhöõng keû baïo daâm tìm 
nhöõng mieáng moài non maø chuùng coù theå hieáp daâm roài gieát.Luùc naøo treân traùi ñaát cuõng coù 
möôi choã maø binh lính caàm tieåu lieân ñi luøng trong caùc röøng buïi hay ñaàm laày vaø baén caùc 
binh lính khaùc nhö ngöôøi ta baén thoû.Nhaân loïai nhö vaäy ñaáy vaø chuùng ta phaûi khôûi söï töø 
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ñoù ñeå xaây döïng nhöõng neàn vaên minh”.Thầy ông, nhà triết học Alain nói: “ Vaø neáu caùi 
ñoù khoâng phaûi laø caùi vinh döï cuûa theá giôùi thì chuùng ta ñaønh ñaâm ñaàu xuoáng soâng thoâi” 
 “Nhöng caùi ñoù chính laø vinh döï cuûa theá giôùi.Caùi nhaân loïai om soøm vaø thoâ baïo 
naøy trong maáy ngaøn naêm nay chieán ñaáu ñeå xaây döïng nhöõng xaõ hoäi toát ñeïp hôn caùi xaõ 
hoäi cuûa chim öng vaø thoû, khoâng chaáp nhaän haïng ngöôøi choái boû moïi söï.Trong khu röøng 
nhaân loïai coù thöù caây toát.Roài baïn seõ thaáy.” 

(Thư gởi tuổi hai mươi, bản dịch Nguyễn HIến Lê) 
Rồi bạn sẽ thấy.Trong cơn đau thắt quặn lòng xót thương vô vàn cho những nạn nhân Ba 
Chúc, tôi đành mong như thế.  
Ngày mai, những cơn điên dại, bạo tàn, vô minh của nhân loại sẽ chấm dứt mọi nơi trên 
quả đất này.Hội Long Hoa hãy sớm khai mở, người nông dân Nam bộ đã chờ đợi quá lâu, 
hãy khai mở cho cháu con của những người đã chết tại Ba Chúc sẽ được sống một đời no 
cơm ấm áo nhờ từng tấc đất ngọn rau toát lên mùi thơm dịu ngọt của tình thương và sự 
thứ tha trên ngôi làng hiền hòa thơ mộng này.  
 
 
BA CHÚC 
 
1/ Chúc cho chuyện ấy là mơ 
Tỉnh ra lại thấy cánh cò lả bay 
Nhà ta lúa chín đong đầy 
Làng trên xóm dưới cấy cày sớm hôm  
 
2/Chúc cho anh vẫn bên em 
Con trong tay mẹ ngọt mềm ca dao 
Xóm giềng tối lửa có nhau 
Tiếng hò câu đố hỏi chào rộn vang  
 
3/ Chúc cho ngày tháng kinh hoàng 
Chỉ là một phút mơ màng mà thôi 
Phật Trời tuy rất xa xôi 
Tâm từ rửa sạch những đời oan khiên. 
 
BA CHÚC 
 
1/ Cầu chúc cho tháng tư kinh khiếp ấy 
Sẽ chỉ là cơn mộng dữ mà thôi 
Sau lúc giật mình ta liền thức dậy 
Tiếng thét vang trời hư vọng xa xôi 
 
2/ Núi Tượng còn kia che mưa che bão 
Che oán che thù che giấc ngủ say 
Xóm dưới làng trên nhà đầy lúa gạo 
Cho bàn tay ấm mãi những bàn tay. 
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3/ Dưới mái Phi Lai anh quỳ, em lại 
Tiếng kệ lời kinh phù hộ đôi ta 
Hang Cây Da ngắm nhìn đồng lúa mới 
Núi Nước mỉm cười rộng lượng thứ tha. 
 
 
Ghi chú: Trên đường về, chúng tôi dừng lại tại một quán cơm ven đường, cách đài tưởng 
niệm Ba Chúc chừng vài cây số. Trong khi mọi người ăn cơm, tôi hỏi chuyện người chủ 
quán, tuổi độ năm mươi, về sự kiệm thảm sát Ba Chúc để biết thêm thông tin. Khi tôi hỏi 
vì sao ngày ấy dân chúng không chạy tản cư mà ở lại để bị nạn kiếp như thế. Anh ta trả 
lời rằng, hồi đó, khi nghe tiếng súng, biết chiến sự đã xảy ra, lại có tin đồn loan truyền 
rằng đó là những cánh tàn quân của quân đội miền Nam trước đây rút qua bên Cam Bốt 
nay trở về, vì vậy họ ở lại để chờ đợi. Chính ba của anh ta, khi đó cũng còn ở lại nhà với 
dăm ba ông bạn chòm xóm. Khi nghe tiếng súng ngày càng ác liệt, ông tử giã bạn bè để 
đi về vùng bình yên. Trước khi đi, ông còn tặng họ con bò, nói nếu cần thì cứ làm thịt ăn. 
Sau khi quân đội tái chiếm Ba Chúc, ông trở về nhà cũ thì những người bạn đó đều bị giết 
chết cả. 
Tôi không có nhiều thời gian để hỏi thêm nhiều nhân chứng và cũng không có điều kiện 
để xác minh những gì người chủ quán kể là thiệt hay giả. Nhưng suy xét, thấy anh ta 
không có động cơ gì để nói dối với tôi, và dáng vẻ cũng cho thấy anh là người thiệt thà, 
nên những gì anh ta kể cũng rất đáng ghi lại.  
Một thắc mắc khác, đến nay chưa biết hỏi ai, là vì sao đồng bào mình bị giết hại thảm 
thương như thế, người ta không mai táng họ cho đàng hoàng, như an ủi đôi phần, mà lại 
chặt đầu, chỉ chừa lại cái xương sọ rồi đem đi chưng bày cho khách du lịch coi như thế! 
Khi bài này được đăng trên một vài tạp chí in và báo mạng, phần chú thích này chưa 
được viết, vì e ngại những phiền phúc do suy luận của ai đó. Nay ghi lại đây, như một ghi 
chép đầy đủ hơn những gì đã nghe đã thấy. Còn mục đích, như đã được thể hiện khá rõ 
trong bài viết, chỉ là ước mong sự an lành cho tất cả con người, không phân biết phe phái 
hay màu da. Đặc biệt, trên một đất nước quá nhiều thống khổ và thù hận, sự cầu nguyện 
cho tất cả mọi người, thân tâm thảy đều an lạc vẫn là mong muốn lớn nhất. 
 

 
CHUYEÄN NGÖÔØI SE DUYEÂN 

 
(The Magic Barrel) 

by Bernard Malamud) 
Ngöôøi dòch: Hoaøng Anh 

 
 Caùch ñaây khoâng laâu laém, Leo Finkle, moät sinh vieân tröôøng doøng Do Thaùi giaùo ôû 
ñaïi hoïc Yeshivah, soáng trong moät caên phoøng nhoû chaät choäi ôû maïn treân cuûa 
NewYork.Sau saùu naêm hoïc taäp, Finkle seõ ñöôïc thuï phong laøm Giaùo só trong thaùng saùu 
naøy, vaø moät ngöôøi quen ñaõ khuyeân anh raèng neáu coù vôï, anh seõ deã ñöôïc chaáp nhaän vaøo 
giaùo hoäi hôn.Khoâng coù cô may chi töï kieám ñöôïc cho mình moät coâ naøng nhö vaäy, sau 
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hai ngaøy suy nghó ñaén ño, anh goïi moät ngöôøi mai moái teân laø Pinye Salzman, anh bieát 
ñöôïc nhôø ñoïc muïc rao vaët treân tôø Forward. 
 Moät ñeâm kia, trong haønh lang taàng boán toái taêm cuûa caên nhaø baèng ñaù xaùm coù 
phoøng cho thueâ nôi Finkle ñang cö nguï, oâng giaø mai moái xuaát hieän, tay oâm chieác caëp 
da ñen ñöïng giaáy tôø cuõ moøn vì ñaõ duøng nhieàu.OÂng Salzman, ngöôøi ñaõ haønh ngheà laâu 
naêm, coù thaân hình khaù maûnh khaûnh.OÂng ñoäi moät caùi noùn cuõ, vaø maët chieác aùo khoaùc 
ngoaøi coù veû quaù ngaén vaø chaät choäi ñoái vôùi oâng.Ngöôøi oâng toaùt ra muøi caù, moùn aên khoaùi 
khaåu cuûa oâng, vaø maëc duø ñaõ maát maáy caùi raêng, khuoân maët oâng khoâng coù veû voâ duyeân 
laém nhôø cöû chæ deã meán.Gioïng noùi, ñoâi moâi, choøm raâu, nhöõng ngoùn tay xöông xaåu cuûa 
oâng ñeàu toaùt leân veû soáng ñoäng, nhöng ñoâi luùc, ñoâi maét xanh hieàn dòu aáy laïi toaùt leân 
moät noãi buoàn u aån xa xoâi.Ñieàu naøy laøm cho Leo caûm thaáy deã chòu moät chuùt maëc duø 
tình caûnh naøy laøm cho anh raát luùng tuùng. 
 Maëc duø vaãn coøn laø thaùng hai, nhöng muøa ñoâng ñaõ saép ñi qua, daáu hieäu laàn ñaàu 
tieân trong naêm anh baét ñaàu ñeå yù ñeán.Anh cuõng ngaém aùnh traêng saùng troøn ñang leân cao 
treân neàn trôøi ñeâm, xuyeân qua ñaùm maây vaân caåu, mieäng hôi haù ra khi maët traêng ñi 
xuyeân qua cuïm maây coù hình moät con gaø maùi to töôùng ñang laøm rôi ra moät quaû tröùng, 
nhö theå moät quaû tröùng vöøa töï sinh ra moät quaû tröùng vaäy.Coøn oâng Salzman, qua caëp 
kính laõo maø oâng vöøa laøm tuoät, laøm boä nhö ñang chaêm chuù ñoïc chöõ vieát treân taám phieáu 
nhöng kyø thöïc laïi lieác nhìn troäm khuoân maët saùng suûa cuûa chaøng trai treû, chuù yù vôùi veû 
khoaùi traù caùi muõi daøi thanh tuù cuûa nhaø hoïc giaû.OÂng nhìn quanh nhöõng chieác keä chöùa 
ñaày saùch vaø thôû ra khoan khoaùi. 
 Leo ñeám ñöôïc saùu caùi phieáu ñang naèm treân tay cuûa laõo Salzman.Anh hoûi coù veû 
thaát voïng: “Sao ít vaäy?” 
 Salzman traû lôøi: “Chuù em khoâng theå bieát noåi laø tôù coù ñeán bao nhieâu phieáu ôû 
vaên phoøng ñaâu.Ñaày caû ngaên keùo ñaáy, hieän nay phaûi boû chuùng trong caùi traùp se duyeân, 
nhöng coù phaûi laø moïi ñöùa con gaùi treân ñôøi ñeàu thích hôïp cho moät giaùo só môùi ñaâu?” 
 OÂng noùi vaäy laøm Leo theïn ñoû maët, anh thaàm hoái tieác laø ñaõ khai taát caû trong baûn 
sô yeáu lí lòch gôûi tôùi cho Salzman. 
 Anh ruït reø hoûi: “Baùc coù giöõ aûnh thaân chuû trong hoà sô khoâng?” 
 _Ñaàu tieân laø gia ñình nheù, cuûa hoài moân nhieàu ít nheù, höùa heïn ra sao…” oâng 
Salzman traû lôøi, vöøa côûi caùi aùo choaøng khoaùc ngoaøi chaät choäi, roài ngoài xuoáng gheá. 
“Sau ñoù môùi tôùi hình aûnh, Cha aï!” 
 _Goïi chaùu laø Finkle ñöôïc roài. Chaùu chöa laø Cha maø! 
 Salzman chænh caëp maét kính goïng söøng laïi, hôi ñaèng haéng gioïng roài ñoïc taám 
phieáu ñaàu tieân vôùi gioïng hôùn hôû:  
 _Sophie P.Hai möôi boán tuoåi.Thoâi choàng ñöôïc moät naêm.Chöa coù con.Trình ñoä 
vaên hoùa trung hoïc vaø hai naêm cao ñaúng.OÂng thaân sinh höùa cho taùm ngaøn ñoâ la hoài 
moân.Coù ngheà buoân baùn só phaùt ñaït.Ngoaøi ra coøn kinh doanh baát ñoäng saûn nữa.Meï laø coâ 
giaùo, vöøa laø dieãn vieân.Raát noåi tieáng ôû ñaïi loä Second. 
 Leo nhìn leân ngaïc nhieân: “Baùc môùi noùi coâ aáy laø goùa phuï aï!” 



   

                                             CHIẾC LÁ   -    HOÀNG ANH       57

 _Ñaøn baø goùa thì ñaõ laøm sao naøo? Coâ aáy soáng vôùi choàng ñöôïc ñaâu coù boán 
thaùng.Ñoù laø moät gaû beänh hoaïn, hoài xöa coâ aû nhaàm. 
 _AØ chaùu chöa hoài naøo nghó chuyeän laáy moät ngöôøi ñaøn baø giaù caû. 
 _Ñoù laø bôûi vì Cha chöa coù kinh nghieäm ñaáy.Goùa phuï, ñaëc bieät laø khi coøn treû vaø 
khoûe maïnh nhö coâ gaùi naøy, laø moät ngöôøi tuyeät vôøi ñeå cöôùi laøm vôï ñaáy nheù! Coâ aáy seõ 
caûm ôn chuù em suoát quaûng ñôøi coøn laïi cuûa coâ aáy.Tin laõo ñi, neáu baây giôø maø laõo coøn coù 
theå cöôùi vôï nhaát ñònh laõo seõ laáy ñaøn baø goùa. 
 Leo nghó ngôïi roài laéc ñaàu. 
 Salzman nhuùng vai toû veû thaát voïng.Laõo ñaët taám phieáu aáy xuoáng chieác baøn goã 
vaø baéc ñaàu ñoïc taám khaùc: 
 “Lily H. Giaùo vieân trung hoïc. Daïy chính thöùc. Khoâng phaûi coøn ôû döï bò.Coù tieàn 
tieát kieäm vaø moät xe hôi Dodge môùi toanh.Soáng ôû Pari moät naêm. Cha laø nha só thaønh 
coâng ñaõ ba möôi naêm.Quan taâm ñeán ngöôøi coù ngheà nghieäp chuyeân moân cao.Moät gia 
ñình kieåu Myõ.Cô hoäi tuyeät vôøi. 
 Salzman noùi theâm: “Toâi bieát tính tình coâ naøy vaø mong raèng chuù maøy seõ öng cô 
ả. Buùp beâ khoâng tình yeâu ñaáy!Thoâng minh laém, caû ngaøy chuù maøy coù theå ñaøm luaän suoát 
vôùi coâ ta veà saùch vôû.Coâ aáy cuõng bieát veà thôøi cuoäc hieän nay nöõa. 
 _Chaùu khoâng cho raèng baùc ñaõ noùi tuoåi cuûa coâ aáy? 
 _ “Tuoåi taùc aø?” oâng Salzman hôi nhíu maøy, xuoáng gioïng “coâ aû môùi coù ba möôi 
hai tuoåi thoâi” 
 Chaàn chöø moät chuùt, Leo noùi :  
 _Chaùu e raèng coâ aáy döôøng nhö coù hôi giaø. 
 Salzman phaù ra cöôøi: “Neáu vaäy naêm nay ñaèng aáy bao nhieâu tuoåi?” 
 _Hai möôi baûy. 
 _Neáu vaäy thì coù gì khaùc nhau naøo, noùi cho laõo bieát ñi, giöõa hai möôi baûy vaø ba 
möôi hai? Vôï cuûa laõo ñaây coøn lôùn hôn laõo tôùi baûy tuoåi.Vaäy thì laõo ñaõ bò sao naøo? Coù 
cheát ñaâu naøo? Chaúng coù gì caû.Neáu nhö con gaùi cuûa ngaøi Rothschild muoán laøm vôï anh, 
anh cuõng tính tuoåi coâ aáy aø? Dó nhieân laø khoâng phaûi khoâng? 
 _“Ñuùng” Leo noùi, hôi böïc mình. 
 Salzman coá thuyeát phuïc ñeå bieán khoâng thaønh coù: 
 _Naêm naêm thì coù aên nhaèm gì.Baùc khuyeân ñaèng aáy laø neáu ñaèng aáy chòu soáng vôùi 
coâ ta moät tuaàn, ñaèng aáy seõ queân ngay coâ ta bao nhieâu tuoåi.Naêm tuoåi laø caùi thaù gì cô 
chöù?Ñieàu ñoù chæ coù nghóa laø coâ aû kinh nghieäm hôn, bieát chuyeän hôn maáy ñöùa nhoû 
loanh choanh.Ñöùa con gaùi naøy, trôøi ban phöôùc cho noù, thôøi gian chaúng laø caùi thaù gì. 
 _Coâ aáy daïy moân gì ôû tröôøng? 
 _ Ngoaïi ngöõ.Chuù em maøy maø ñöôïc nghe coâ aáy noùi tieáng Phaùp, chuù maøy cöù 
töôûng laø coâ aáy ñang ca haùt.Laõo laøm ngheà naøy ñaõ hai möôi nhaêm naêm roài, laõo daùm baûo 
ñaûm giôùi thieäu cho chuù maøy ñaáy.Laõo bieát laõo ñang noùi gì maø, thöa Cha! 
 Leo caét ngang: “Phieáu keá tieáp ra sao vaäy?” 
 Salzman mieãn cöôõng laät sang phieáu thöù ba: “Ruth K. Möôøi chín tuoåi.Hoïc sinh 
danh döï.OÂng giaø seõ cho möôøi ba ngaøn tieàn maët cho chuù rể quí.OÂng cuï laø baùc só.Chuyeân 
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gia veà beänh ñau bao töû laâu naêm kinh nghieäm.Anh reå laøm chuû doanh nghieäp may 
maëc.Toaøn nhöõng ngöôøi ngoaïi haïng. 
 Coù veû nhö oâng Salzman ñaõ ñoïc ñeán tôø giaáy chuû baøi cuûa mình. 
 Leo hoûi tôùi: “Baùc noùi laø möôøi chín phaûi khoâng?” 
 _Ñuùng phoùc! 
 _“Coâ aáy coù haáp daãn khoâng?”, anh hôi ngöôïng,“ coù ñeïp khoâng ñoù maø?” 
 Salzman hoân ñaàu ngoùn tay cuûa laõo “Buùp beâ ñaáy Cha, chuyeän naøy laõo daùm ñaùnh 
cuoäc ñaáy.Ñeå laõo goïi ba cuûa coâ beù toái nay ñeå Cha bieát theá naøo goïi laø ñeïp. 
        Nhöng Leo chaàn chöø: “ Baùc đảm bảo laø coâ aáy coøn treû chöù ?”  
 _ Chuyeän naøy thì chaéc maø.OÂng giaø coâ ta seõ ñöa giaáy khai sinh coâ aáy cho Cha 
xem”  
  Leo chöa chòu ngöng: “ Baùc chaéc laø coâ aáy khoâng coù gì truïc traëc phaûi khoâng ?  
 _ “ Ñöùa naøo noùi coâ aáy coù gì maø khoâng oån chöù ?”  
 _ Chaùu khoâng hieåu taïi sao moät coâ gaùi Myõ tuoåi ñoù maø laïi cuõng phaûi nhôø mai moái 
chöù ?  
 Moät nuï cöôøi töôi taén nôû treân khuoân maët cuûa laõo Salzman  
 _OÁi daøo, thì cuõng nhö Cha vaäy thoâi aáy maø.  
  Leo ñoû maët: “Taïi chaùu khoâng coù nhieàu thôøi gian”  
 Sazlman nhaän thaáy mình thieáu khoân kheùo neân nhanh choùng giaûi thích:  
    _Cha coâ aáy ñeán gaëp laõo, khoâng phaûi coâ aáy ñaâu.OÂng aáy muoán tuyeån cho ñöôïc 
chaøng reã quí neân phaûi ñi tìm ñoù thoâi.Khi naøo tìm ñöôïc ngöôøi vöøa yù oâng aáy seõ giôùi thieäu 
vaø giuùp ñôõ cho, ñieàu naøy khieán cho cuoäc hoân nhaân toát ñeïp hôn laø ñeå cho ñöùa con gaùi 
treû maêng chöa coù kinh nghieäm töï ñi tìm choàng laáy cho mình.Toâi ñaâu caàn phaûi noùi lôøi 
naøy cho Cha bieát, phaûi khoâng naøo? 
 Leo noùi, khoâng haøi loøng: 
 _Nhöng baùc khoâng thaáy laø moät ngöôøi con gaùi nhö vaäy seõ khoâng ñeå yù chi ñeán 
chuyeän yeâu ñöông hay sao? 
  Sazlman hôi phaät yù nhöng laõo kìm laïi ñöôïc vaø noùi tænh bô: 
 _Tình yeâu ñeán sau khi gaëp ngöôøi thích hôïp chöù khoâng phaûi ñeán tröôùc. 
 Leo maáp maùy laøn moâi khoâ nhöng roài khoâng noùi gì.Ñeå yù thaáy laõo Sazlman lieác 
nhìn phieáu keá tieáp, anh khoân kheùo hoûi : “ Söùc khoûe coâ aáy theá naøo ?” 
 “Tuyeät vôøi,” Laõo Sazlman noùi, vöøa thôû ra “ dó nhieân, chaân traùi coâ aáy coù hôi 
khaäp khieång vì bò taïi naïn xe hôi hoài coâ môùi möôøi hai tuoåi, nhöng maø khoâng ai ñeå yù caû 
vì coâ naøng ñẹp laém, saùng suûa laém” 
 Leo ñöùng daäy leâ böôùc veà phía cöûa soå.Anh caûm thaáy cay ñaéng kyø laï vaø töï traùch 
mình taïi sao ñaõ goïi ngöôøi moâi giôùi naøy tôùi ñaây.Cuoái cuøng anh laéc ñaàu. 
 “Taïi sao laïi khoâng?” Sazlman naâng cao gioïng naèn nì. 
 _Bôûi vì chaùu khoâng thích maáy chuyeân khoa bao töû. 
 _Anh quan taâm ñeán ngheà nghieäp cuûa cha vôï laøm caùi quaùi gì cô chöù ? Sau khi 
laáy cô aáy roài anh coù coøn caàn ñeán oâng aáy nöõa khoâng? Ñöùa naøo noùi oång seõ ñeán nhaø anh 
hoaøi moãi cuoái tuaàn chöù? 
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 Hoå theïn vì chuyeän naøy, Leo môøi oâng cuï ra veà, oâng laõo ra ñi vôùi ñoâi maét u buoàn. 
 Maëc duø khi oâng giaø ra veà, anh caûm thaáy deã chòu hôn, nhöng tinh thaàn cuûa Leo 
xuoáng thaáp trong ngaøy hoâm sau.Caû ngaøy anh chaïy voøng quanh nhöõng caùnh röøng, boû 
qua moät cuoäc heïn quan troïng, queân ñöa ñoà ñi giaêït uûi, ra khoûi quaùn aên ôû Broadway maø 
khoâng tính tieàn vaø phaûi chaïy trôû laïi, ngay caû khoâng nhaän ra baø chuû nhaø treân ñöôøng khi 
baø aáy ñi qua vôùi moät ngöôøi baïn ñaõ nhaõ nhaën goïi anh “Chaøo anh, tieán só Finkle”. Khi 
maøn ñeâm buoâng xuoáng, anh laáy laïi ñöôïc bình tónh ñeå chuùi muõi vaøo saùch vôû vaø tìm 
ñöôïc chuùt thanh thaûn trong luùc aáy.  
 Ngay khi ñoù thì coù tieáng goõ cöûa.Tröôùc khi Leo kòp môû mieäng môøi khaùch vaøo 
nhaø, oâng Sazlman, vị thần mua baùn aùi tình ñaõ ñöùng trong phoøng.Maët oâng aáy xaùm ngoeùt 
nhö ñang ñoùi, vaø döôøng nhö khoâng coøn ñuû söùc ñöùng nöõa…Tuy vaäy, oâng vaãn coá gaéng 
göôïng nôû moät nuï cöôøi töôi: 
 _AØ! Xin chaøo xin chaøo, toâi vaøo ñöôïc chöù nhỉ? 
 Leo gaät ñaàu, khoù chòu phaûi gaëp laïi oâng giaø naøy laàn nöõa, nhöng cuõng khoâng theå 
ñuoåi oâng ra. 
 Vaãn töôi cöôøi, oâng laõo ñaêït chieác caëp da leân baøn. 
 _Cha aø, toái nay toâi ñem ñeán tin vui cho Cha ñaây. 
 _Chaùu ñaõ noùi baùc ñöøng keâu chaùu laø Cha maø, chaùu vaãn coøn laø sinh vieân. 
 _Noãi lo cuûa…chuù em ñaõ ñöôïc giaûi quyeát xong.Toâi ñaõ tìm cho…chuù em maøy 
moät moái haûo haïng roài. 
 _ “Baùc tha cho chaùu chuyeän naøy ñi”. Leo giaû vôø khoâng quan taâm. 
 _Caû theá giôùi seõ nhaûy muùa möøng cho ñaùm cöôùi cuûa chuù em ñaáy. 
 _Thoâi maø baùc, bác tha cho chaùu ñi! 
 _Nhöng maø tröôùc heát phaûi cho tôù laáy laïi söùc caùi ñaõ. 
 OÂng Sazlman noùi moät caùch yeáu ôùt.OÂng luïc bao giaáy ñaày daàu mỡ töø trong chieác 
caëp da roài loâi ra moät oå baùnh mì cöùng vôùi moät con caù nhoû traéng hung khoùi.OÂng boùc 
nhanh vaåy caù vaø baét ñaàu nhai ngaáu nghieán, vöøa choùp cheùp: “Chaïy suoát ngaøy nay ñaáy” 
 Leo nhìn oâng mai aên; oâng giaø ruït reø hoûi: “Coù theå cho già này moät laùt caø ñöôïc 
khoâng?” 
 _Khoâng.  
 OÂng mai laïi nhaém maét nhai ngaáu nghieán.AÊn xong, oâng caån thaän doïn saïch maãu 
vuïn baùnh vaø goùi phaàn caù coøn dö laïi trong caùi bao giaáy.Ñoâi maét sau caëp kính raûo quanh 
caên phoøng cho ñeán khi nhìn thaáy giöõa vaøi choàng saùch laø moät caùi loø ga.Côûi noùn ra, oâng 
khuùm nuùm hoûi:“Cho toâi xin moät taùch traø, Cha nheù!” 
 Thaáy tình caûnh oâng Sazlman cuõng toäi nghieäp, Leo ñöùng daäy ñi pha traø.Anh 
theâm moät mieáng chanh vaø hai muoãng ñöôøng ñeå xoa dòu oâng. 
 Sau khi uoáng traø, oâng laõo laáy laïi ñöôïc söùc maïnh vaø tinh thaàn phaán chaán.  
 _Roài, baây giôø haõy noùi cho toâi bieát ñi, Cha coù xem xeùt laïi ba ngöôøi toâi giôùi thieäu 
ngaøy hoâm qua hay chöa? 
 _Khoâng caàn phaûi suy nghó laïi ñaâu.  
 _Sao laïi khoâng? 
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 _Chaúng coù ngöôøi naøo hôïp vôùi chaùu heát. 
 _Laøm sao môùi hôïp vôùi anh ñöôïc? 
 Leo im laëng khoâng noùi chi. Khoâng ñôïi anh traû lôøi, Sazlman hoûi: “Anh coù nhôù 
ngöôøi con gaùi toâi noùi hoâm qua khoâng, coâ giaùo daïy trung hoïc í?” 
 _Ba möôi hai tuoåi?  
 Thaät ngaïc nhieân, khuoân maët laõo giaø boãng saùng leân moät nuï cöôøi ranh maõnh: 
“Hai möôi chín tuoåi” 
 Leo trôïn maét nhìn oâng cuï: “Ba möôi hai laø baùc noùi thaùch chaéc?” 
 Sazlman thuù nhaän: “Moät söï nhaàm laãn tai haïi.Hoâm qua toâi ñaõ noùi chuyeän vôùi 
oâng nha só.OÂng aáy daãn toâi ñeán caùi hoäp chöùa giaáy tôø baûo ñaûm vaø ñöa cho toâi xem giaáy 
khai sanh cuûa coâ aû.Thaùng taùm vöøa roài coâ aáy ñuùng hai möôi chín.Khi cha coâ noùi vôùi toâi 
laàn ñaàu toâi voâ yù khoâng ghi tuoåi neân môùi baùo cho anh laø ba möôi hai, maõi baây giôø toâi 
môùi nhôù ñaây laø tuoåi cuûa moät baø goùa khaùc” 
 _Cuøng moät ngöôøi maø baùc ñaõ giôùi thieäu cho chaùu chôù gì? Chaùu töôûng laø coâ ñoù 
chæ môùi hai boán chöù?  
 _Moät ngöời khaùc nöõa.Laøm sao maø toâi phaûi chòu traùch nhieäm cho vieäc theá gian 
naøy ñaày ñaøn baø goùa chôù?  
 _Khoâng, nhöng chaùu khoâng thích ñaøn baø giaù, cuõng khoâng thích coâ giaùo. 
 Sazlman xoøe baøn tay ñeå treân ngöïc, nhìn leân traàn nhaø, thoát leân: “Laïy giôøi, toâi noùi 
gì vôùi loaïi ngöôøi khoâng thích coâ giaùo trung hoïc ñaây giôøi ôi laø giôøi? Neáu theá thì anh 
thích ai?” 
 Leo giaän nhöng raùng kieàm cheá. 
 Sazlman tieáp tuïc: “Khoâng chòu moät coâ gaùi ñeïp noùi ñöôïc boán thöù tieáng vaø coù 
rieâng möôøi ngaøn ñoâ la trong nhaø baêng, chaéc laø nhaø anh ñoøi tieân giaùng theá! Chöa keå cha 
coâ aáy coøn höùa cho möôøi hai ngaøn cuûa hoài moân nöõa.Coâ aáy coøn coù xe hôi môùi toanh nöõa, 
quaàn aùo ñeïp, noùi ñöôïc ñuû thöù chuyeän treân trôøi döôùi ñaát, laïi coøn cho anh moät caên nhaø 
caáp moät vôùi laïi sinh cho anh moät luõ nhoùc.Ñôøi anh chöa phaûi laø ñaõ ôû thieân ñaøng haï giôùi 
roài hay sao?”  
 _Neáu tuyeät vôøi nhö vaäy, sao coâ aáy khoâng laáy choàng hoài möôøi naêm tröôùc ñi? 
 _“Taïi sao ö?” oâng Sazlman cöôøi to “Taïi sao? Bôûi vì coâ ta laø moät ngöôøi saùng giaù, 
coâ ta chôø gaëp ngöôøi lyù töôûng nhö anh môùi xöùng, ñôn giaûn vaäy thoâi, noài naøo vung naáy 
maø lò” 
 Leo im laëng, töùc cöôøi vì ñaõ töï laøm cho mình vöôùng maéc vaøo maáy chuyeän vôù 
vaån naøy.Nhöng duø sao Sazlman cuõng laøm taêng söï quan taâm cuûa anh ñeán caùi coâ Li 
Ly.H. naøo ñaáy vaø anh ñang suy xeùt nghieâm tuùc vieäc choïn coâ gaùi naøy.Khi quan saùt thaáy 
anh coù söï chuù taâm vôùi nhöõng gì maø oâng trình baøy, oâng Sazlman bieát ngay laø caù ñaõ caén 
caâu.  
 Vaøo cuoái buoåi chieàu thöù baûy, Leo Finkle taûn boä vôùi Li Ly Hirschorn treân con 
ñöôøng Riverside Drive.Anh ñi nhanh nheïn, thaúng löng, dieän moät boä ñoà ñen boùng 
nhoaùng maø anh ñaõ laáy saùng nay töø caùi hoäp ræ seùt trong tuû quaàn aùo, vaø moät caùi aùo 
choaøng ñen naëng chòt maø anh ñaõ duøng choåi queùt saïch sẽ ñeå maëc ngaøy thöù baûy.Leo coøn 
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ñònh caàm moät caây ba toong nöõa, moùn quaø töø moät ngöôøi baø con xa, nhöng nhanh choùng 
choáng laïi ñöôïc söï caùm doã vaø boû noù qua moät beân.Lily coù daùng ngöôøi maûnh mai nhoû 
nhaén vaø cuõng khoâng phaûi laø khoâng ñeïp.Coâ aên vaän nhö trong ngaøy Teát. Coâ ta noùi 
chuyeän sinh ñoäng moïi thöù treân ñôøi, anh ñaùnh giaù cao nhöõng gì coâ ta noùi vaø gioïng cuûa 
coâ laøm anh ngaïc nhieân_moät ñieåm nöõa cho oâng mai, ngöôøi maø anh coù caûm giaùc khoù 
chòu laø ñang rình raäp quanh ñaây, nuùp ñaâu ñoù trong nhöõng caønh caây cao ven ñöôøng, ra 
hieäu cho coâ gaùi baèng taám göông boû tuùi, hoaëc coù lẽ… 
 Lily laøm Leo giaät mình bôûi nhaän xeùt “Em ñang nghó tôùi oâng Sazlman, moät con 
ngöôøi kyø dò, anh nghó sao veà oâng aáy?” 
 Khoâng bieát phaûi traû lôøi sao, anh gaät ñaàu. 
 Naøng baïo daïn noùi theâm, maët öûng ñoû: “Em mang ôn oâng aáy vì ñaõ giôùi thieäu cho 
chuùng ta bieát nhau, anh coù nhö vaäy khoâng?” 
 Anh lòch söï traû lôøi: “Toâi cuõng vaäy” 
 Naøng noùi, kheû mæm cöôøi, ñieàu naøy ít nhaát cuõng laøm cho söï vieäc bôùt xaáu ñi: “Em 
muoán noùi laø…anh coù nghó ñeán chuyeän chuùng ta keát baïn vôùi nhau khoâng?” 
 Anh noùi raèng anh khoâng e ngaïi chi veà chuyeän aáy.Vieäc mai moái cuûa Sazlman laø 
taäp tuïc vaø ñaùng toân troïng, vì vôùi keát quaû ñaït ñöôïc, hoï thöôøng cuõng khoâng nhaän ñöôïc gì. 
 Hoï taûn boä theâm moät ñoaïn nöõa roài coâ aáy noùi sau moät hoài im laëng, vôùi tieáng cöôøi 
noân noùng: “Coù phieàn anh khoâng neáu em hoûi anh moät vaøi chuyeän coù hôi caù nhaân moät 
chuùt? Thaúng thaén ra em thaáy chuyeän naøy laø thuù vò”.Maëc duø Leo nhuùn vai, coâ tieáp tuïc, 
hôi boái roái: “Vì lyù do vì anh ñaõ nhôø ngöôøi se duyeân vaäy, em muoán hoûi coù söï ngaãu höùng 
baát ngôø naøo khoâng?” 
 Leo, ngöng moät laùt, chaäm chaïp traû lôøi: “Toâi luoân luoân troâng caäy ôû Luaät phaùp”  
 _Anh nhìn thaáy hieån loä trong aáy söï coù maët cuûa Ñaáng Toái Cao? 
 Anh gaät ñaàu vaø coá tìm caùch chuyeån ñoåi ñeà taøi “Toâi bieát raèng coâ coù soáng moät 
thôøi gian ngaén ôû Paris, Miss Hirschorn? 
 _OÂ! OÂng Sazlman noùi vôùi anh, phaûi khoâng anh Rabbi Kinkle?  
Leo hôi ngöôïng nhöng coá aáy vaãn tieáp tuïc: “Caùch ñaây ñaõ nhieàu naêm vaø haàu nhö em ñaõ 
queân. Em nhôù laø em ñaõ phaûi trôû laïi ñoù döï ñaùm cöôùi cuûa baø chò” 
 Lily khoâng deã bò ñöa ñi laïc ñeà: “Khi naøo…” coâ hoûi gioïng rung rung: “Anh trôû 
neân suøng moä Thöôïng ñeá?” 
 Anh nhìn chaêm chaêm vaøo Lily.Boãng nhieân anh nhaän ra coâ ta ñang noùi chuyeän 
khoâng phaûi vôùi Leo Finkle, nhöng vôùi moät ngöôøi hoøan toaøn xa laï, moät nhaân vaät huyeàn 
bí, coù leû laø moät nhaø tieân tri nhieät taâm naøo ñoù khoâng lieân heä chi vôùi ngöôøi coøn soáng hay 
ñaõ cheát naøo ôû treân ñôøi naøy maø laõo Sazlman ñaõ veõ ra cho coâ.Leo rung leân vì giaän vaø 
cuõng vì söï yeáu ñuoái cuûa anh nöõa.Keû löøa ñaûo hieån nhieân ñaõ baùn cho coâ aáy moät hoùa ñôn 
haøng hoùa, cuõng nhö anh, ngöôøi mong muoán ñöôïc laøm quen vôùi moät coâ gaùi treû hai möôi 
chín tuoåi ñeå roài laïi gaëp moät ngöôøi ñaøn baø ba möôi laêm tuoåi…Chæ nhôø söï töï kieàn cheá 
maø anh vaãn coøn coù theå noùi chuyeän laâu vôùi coâ aáy ñeán chöøng naøy. 
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 Lily ngôõ ngaøng.Leo nhìn thaáy voâ soá oå baùnh mì tung bay nhö vòt treân ñaàu anh, 
khoâng gioáng nhö loaïi baùnh mì maø anh thöôøng ñeám ñeå voå giaác nguû nhö ñeâm qua.Thaät 
toäi nghieäp cho coâ, vaø ngay luùc ñoù tuyeát boãng nhieân rôi… 
 Anh nổi noùng vôùi oâng mai vaø theà seõ neùm oâng ta ra ngoaøi ngay khi oâng böôùc trôû 
laïi vaøo phoøng anh.Nhöng ñeâm ñoù oâng Sazlman khoâng ñeán, vaø khi côn giaän cuûa Leo 
nguoâi ñi, moät noãi thaát voïng voâ bôø traøn ngaäp hoàn anh.Nay anh daàn daàn nhaän ra, vôùi noãi 
troáng roãng meânh moâng trong loøng raèng anh ñaõ goïi ngöôøi mai dong vì baûn thaân chính 
anh khoâng theå tìm cho mình moät ngöôøi yêu.Chính nhôø cuoäc gaëp gôõ vaø noùi chuyeän vôùi 
Lily maø anh ruùt ra ñöôïc söï thaät ñaùng buoàn naøy.Ñoái vôùi Leo, döôøng nhö toaøn boä ñôøi 
soáng cuûa anh ñang hieån loä roõ raøng vaø laàn ñaàu tieân anh môùi hieåu ñöôïc con ngöôøi thöïc söï 
cuûa anh _ moät ñôøi soáng khoâng bieát yeâu vaø khoâng ñöôïc yeâu.Tuaàn leã tieáp theo sau ñoù laø 
thôøi gian toài teä nhaát ñôøi chaøng.Anh khoâng theå aên uoáng vaø giaûm caân nhanh choùng, raâu 
ria tua tuûa treân caèm. Anh khoâng tham döï caùc buoåi hoäi thaûo vaø haàu nhö khoâng khi naøo 
môû saùch.Anh ñang nghieâm tuùc nghó ñeán chuyeän rôøi boû Yeshivah, nhöõng naêm aên hoïc, 
xem nhö nhöõng trang giaáy röùt khoûi quyeån saùch, vung raõi ñoù ñaây ôû thaønh phoá, vaø haäu 
quaû theâ thaûm cuûa vieäc naøy khi cha meï anh bieát chuyeän. 
 Daàn daàn, khi moät tuaàn leå daøi khoán khoå saép qua, anh laáy laïi ñöôïc quaân bình vaø 
coù moät vaøi yù töôûng veà muïc ñích cuûa ñôøi soáng:Tieáp tuïc tieán böôùc nhö ñaõ ñònh.Rieâng veà 
mong muoán coù moät ngöôøi vôï, yù nghó phaûi tieáp tuïc tìm kieám thoâi thuùc anh soâi noãi vaø 
nồng chaùy. 
 OÂng mai, moät boä xöông vôùi ñoâi maét nhö ma aùm, trôû laïi ngay ñeâm hoâm 
ñoù.Döôøng nhö oâng ñaõ ñôïi caû tuaàn qua moøn moõi moät cuù goïi cuûa Lily, moät cuù phone 
khoâng bao giôø ñeán. 
 Ho khuùc khaéc maáy tieáng xong, oâng Sazlman ñi ngay vaøo ñeà: “Sao anh thaáy coâ 
aáy theá naøo?” 
 Leo nổi noùng vaø khoâng coøn coù theå kieàm cheá khoâng quôû traùch oâng laõo mai dong: 
“Taïi sao baùc noùi doái vôùi chaùu vaäy, baùc Sazlman?” 
 Khuoân maët xanh xao cuûa oâng laõo trôû neân traéng nhôït, theá giôùi nhö buoân tuyeát 
ngaäp thaân ngöôøi laõo.Leo chöa chòu ngöng: 
 _Baùc ñaõ noùi raèng coâ aáy hai möôi chín tuoåi phaûi khoâng? 
 _Vaâng, tôù baûo theá 
 _Coâ aáy ba möôi laêm. Ít nhaát laø ba möôi laêm. 
 _Chuyeän naøy laøm sao tôù bieát chaéc ñöôïc. Ba coâ aû noùi sao thì tôù tin theá. 
 _Vieäc aáy cuõng chöa sao.Ñieàu teä haïi nhaát chính laø baùc ñaõ noùi laùo vôùi caû coâ aáy! 
 _Toâi doái coâ aáy caùi gì naøo? 
 _Baùc ñaõ noùi vôùi coâ aáy nhieàu ñieàu veà chaùu maø nhöõng ñieàu aáy khoâng ñuùng söï 
thaät.Baùc ñaõ ñöa chaùu leân cao tôùi treân maây.Coâ aáy coù trong ñaàu hình aûnh moät ngöôøi 
hoaøn toaøn khaùc vôùi  chaùu.Moät Giaùo só coù huyeàn thuaät 
 _Taát caû nhöõng gì toâi noùi veà anh chæ laø anh laø moät ngöôøi raát suøng ñaïo. 
 _Chaùu coù theå ñoaùn ra ñöôïc baùc ñaõ noùi nhöõng gì. 
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 Sazlman boãng buoâng tieáng thôû daøi, thuù nhaän: “Ñaây laø khuyeát ñieåm cuûa toâi.Vôï 
toâi baûo toâi ñöøng coù laøm cái ngheà laøm mai laõnh nôï naøy, nhöng khi toâi bieát hai ngöôøi toát 
lyù töôûng ñeå keát hoân, toâi haøi loøng vì toâi ñaõ noùi nhieàu ñeå giuùp hoï quen nhau.” OÂng mỉm 
cöôøi moät caùch meät moõi: “Ñoù laø lyù do taïi sao oâng Sazlman naøy laïi ngheøo ñeán theá” 
 Nhöõng lôøi sau cuøng cuûa laõo laøm cho côn böïc boäi cuûa Leo tan ñi: “AØ, baùc 
Sazlman, chaùu cho raèng chuyeän này đã keát thuùc” 
 OÂng mai daùn chaët ñoâi maét ñoùi keùm nhìn anh: 
 _Anh khoâng muoán moät coâ daâu nöõa aø? 
 _Chaùu vaãn coøn caàn, nhöng chaùu quyeát ñònh seõ tìm yù trung nhaân cuûa mình theo 
caùch khaùc.Chaùu khoâng coøn muoán moät cuoäc hoân nhaân ñöôïc ngöôøi khaùc daøn xeápNoùi 
thaúng thaén ra, giôø ñaây chaùu ñaõ thaáy söï caàn thieát laø phaûi coù tình yeâu tröôùc hoân 
nhaân.Nghóa laø chaùu muoán cöôùi ngöôøi maø chaùu yeâu. 
 _“Tình yeâu?” oâng Sazlman keâu leân kinh ngaïc.Moät chuùt sau oâng nhaän xeùt: “ Ñoái 
vôùi chuùng ta, tình yeâu cuûa chuùng ta laø ñôøi soáng cuûa ta, khoâng phaûi laø cuûa nhöõng ngöôøi 
ñaøn baø.Trong caùc khu ngöôøi Do Thaùi, ngöôøi ta…” 
 _Chaùu bieát, chaùu bieát roài, chaùu ñaõ nghó kyõ veà vieäc aáy.Tình yeâu chæ laø moät saûn 
phaåm phuï cuûa ñôøi soáng.Tuy nhieân ñoái vôùi chaùu, noù laïi caàn thieát.  
 Sazlman nhuùn vai nhöng vaãn ñaùp lôøi: “Laéng nghe ñaây Cha aø, neáu muoán tình 
yeâu, ñieàu naøy toâi cuõng coù theå tìm cho Cha ñöôïc vaäy, haøng khoái  đấy Sazlman.Toâi coù 
nhöõng thaân chuû xinh ñeïp maø gaëp laø Cha yeâu ngay thoâi.  
  Leo móm cöôøi khoâng vui: “Chaùu e raèng baùc khoâng hieåu yù chaùu” 
 OÂng Sazlman voäi vaõ ruùt ra ngay moät goùi giaáy trong chieác caëp vaø nhanh choùng 
ñaët leân baøn. 
 _Cöù thöû xem theâm caùc taám aûnh naøy. 
 Leo ñònh baûo oâng laáy goùi hình ñi, nhöng nhanh nhö gioù oâng ñaõ bieán maát. 
 Thaùng ba ñeán.Leo ñaõ trôû laïi nhòp ñieäu sinh hoaït bình thöôøng cuûa mình.Maëc duø 
caûm thaáy thieáu nghò löïc, anh vaãn ñang truø tính nhöõng keá hoaïch cuûa moät ñôøi soáng xaõ 
hoäi naêng ñoäng hôn.Nhöõng böùc aûnh cuûa Salzman vaãn naèm im treân baøn, ñoùng ñaày buïi 
baëm.Thænh thoaûng khi Leo ngoài hoïc baøi, hoaêc nhaâm nhi taùch traø, maét anh coù nhìn ñeán 
phong bì aûnh, nhöng anh khoâng khi naøo môû chuùng ra. 
 Thôøi gian troâi qua vaø Leo cuõng khoâng quen ñöôïc ngöôøi phuï nöõ naøo.Trong hoaøn 
caûnh cuûa anh, ñieàu naøy sao maø laïi khoù ñeán theá! Moät buoåi saùng noï, Leo leâ böôùc treân 
caàu thang vaø traàm ngaâm nhìn thaønh phoá beân ngoaøi cöûa soå. Maëc duø ngaøy coøn saùng 
nhöng caûnh vaät döôøng nhö toái taêm trong maét anh.Anh nhìn nhöõng ngöôøi ñang ñi voäi vaõ 
treân ñöôøng phía döôùi vaø trôû laïi caên phoøng nhoû cuûa mình vôùi traùi tim tróu naëng.Treân 
baøn, vaãn naèm yeân chieác phong bì. Baát ngôø anh xeù noù ra. Trong nöõa giôø, anh ñöùng beân 
chieác baøn hoài hoäp xem aûnh cuûa nhöõng ngöôøi phuï nöõ maø Salzman ñaõ boû vaøo.Cuoái cuøng, 
vôùi moät tieáng thôû daøi anh ñaët noù xuoáng.Coù caû thaûy saùu ngöôøi vôùi nhöõng neùt quyeán ruõ 
khaùc nhau, nhöng nhìn maõi roài, thaáy caû boïn hoï trôû neân gioáng nhö Lily, ôû ñieåm thôøi 
xuaân saéc cuûa hoï ñaõ troâi qua, sau nuï cöôøi raïng rôõ, ngöôøi naøo nom cuõng coù veõ nhö ñang 
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oám ñoùi.Nhöõng naêm thaùng töôi ñeïp ñaõ taøn, giôø ñaây hoï chæ coøn laø nhöõng böùc tranh trong 
moät chieác caëp boác muøi caù tanh. 
 Tuy nhieân, khi Leo ñang coá nheùt maáy böùc aûnh trôû vaøo phong bì, anh tình côø 
nhìn thaáy moät taám aûnh.Anh nhìn noù giaây laùt roài baát giaùc thoát leân tieáng keâu. 
 Khuoân maët coâ aáy laøm anh rung ñoäng laï thöôøng.Taïi sao, luùc ñaàu anh cuõng khoâng 
hieåu.Noù taïo cho anh aán töôïng veà tuoåi treû, nhö nhöõng ñoùa hoa nôû roä ôû muøa xuaân. Ñoâi 
maét cuûa naøng, vöøa gaàn guõi maø laïi vöøa raát ñoåi xa xaêm. Anh coù moät caûm giaùc soáng ñoäng 
raèng anh ñaõ nhìn thaáy coâ ta ôû ñaâu roài, haàu nhö anh coøn bieát caû teân cuûa naøng nöõa, nhöng 
duø coá gaéng anh cuõng khoâng theå nhôù ñöôïc laø ôû ñaâu. Naøng coù veû ñeïp quyeán ruõ, nhöng 
chính moät ñieàu gì ñoù khaùc hôn ôû naøng ñaõ laøm anh xao xuyeán.Neáu xeùt töøng neùt moät, 
ngay caû moät vaøi coâ gaùi trong caùc taám aûnh coù theå laø ñeïp hôn, nhöng taïi sao ngöôøi con 
gaùi naøy laïi chieám ngay laáy tim anh? Ñaây chính laø ngöôøi trong moäng maø anh ñaõ tìm baáy 
laâu nay.Laøm theá naøo maø coâ laïi naèm trong soá aûnh pheá thaûi cuûa Salzman thì anh khoâng 
theå ñoaùn ñöôïc, nhöng coù moät ñieàu anh bieát roõ laø anh phaûi tìm cho ra coâ aáy ngay laäp 
töùc. 
 Suoát con ñöôøng daøi tôùi ñaàu phía beân kia cuûa Bronx, anh ngoài nhaáp nhoûm treân 
gheá.Nhieàu laàn anh cöù muoán laáy böùc aûnh ra xem laïi khuoân maët khaû aùi cuûa naøng nhöng 
anh kieàm cheá ñöôïc, cöù ñeå yeân böùc hình trong tuùi aùo vaø caûm nhaän nieàm haïnh phuùc ñöôïc 
gaàn guõi vôùi naøng ñeán nhö vaäy. Khi xe löûa ñeán nhaø ga, anh ñöùng ñôïi saün ôû cöûa vaø 
phoùng voäi xuoáng xe.Anh nhanh choùng ñònh ñöôïc höôùng cuûa con ñöôøng nhaø oâng 
Salzman. 
 Khi anh goõ cöûa, moät ngöôøi ñaøn baø toùc xaùm, gaày oám nhö maéc beänh suyeãn trong 
ñoâi deùp næ böôùc ra. 
 Baø aáy hoûi, laõnh ñaïm: “Chuyeän gì ñoù?” 
 _OÂng Salzman coù soáng ôû ñaây khoâng baùc? OÂng Pinye Salzman, ngöôøi laøm mai 
moái? 
 Baø giaø nhìn anh chaèm chaèm moät luùc: 
 _Coù. 
 Anh caûm thaáy hôi boái roái: 
 _OÂng aáy coù nhaø khoâng baùc? 
 _Khoâng.Mieäng baø laõo vaãn môû nhöng khoâng noùi gì theâm nöõa. 
 _Coù chuyeän gaáp laém.Baùc laøm ôn cho chaùu bieát vaên phoøng cuûa oâng aáy ôû ñaâu ñi? 
 _ÔÛ treân trôøi kìa.Baø ñöa tay chæ leân cao. 
 _Baùc ñònh noùi laø oâng aáy khoâng coù vaên phoøng chöù gì? 
 _Trong vôù cuûa oâng aáy ñaáy. 
 Anh nhìn vaøo caên phoøng toái tăm baån thæu ñöôïc chia ra laøm ñoâi nhôø moät taám 
maøn ñang keùo dôû, sau taám maøn anh coù theå nhìn thaáy moät caùi giöôøng kim loaïi thuïng 
thòu. Caên phoøng chaát ñaày nhöõng chieác gheá xieâu veïo, moät caùi baøn cuõ chæ coøn ba chaân, 
duïng cuï naáu nöôùng vaø ñuû thöù ñoà nhaø beáp.Nhöng khoâng coù daáu hieäu naøo cuûa oâng 
Salzman hoaëc caùi traùp xe duyeân cuûa oâng_vaät ñoù coù leû cuõng laø moät aûo aûnh cuûa trí töôûng 
töôïng nöõa.Muøi caù chieân thoang thoaûng laøm cho Leo buûn ruûn chaân muoán khuïy xuoáng. 
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 Anh naèn nì: “OÂng aáy ôû ñaâu? Chaùu caàn gaëp choàng baùc” 
 Hoài laâu baø ta môùi chòu traû lôøi: “Ai bieát ñöôïc oâng ta ôû ñaâu? Moãi khi oâng ta nghó 
ra ñöôïc moät ñieàu gì môùi laø oâng ta chaïy ñeán moät nôi khaùc.Veà nhaø ñi, oâng ta seõ ñi kieám 
caäu.” 
 _Noùi vôùi oâng aáy chaùu laø Leo Finkle. 
 Baø ta khoâng toû veû gì laø ñaõ nghe.Anh böôùc xuoáng caàu thang, thaát voïng.Nhöng 
thaät ngaïc nhieân, khi anh veà ñeán nhaø thì oâng Salzman ñang ñöùng chôø saün ôû cöûa, thôû haøo 
heån.  
 Leo heát söùc ngaïc nhieân vaø vui möøng: “Laøm theá naøo maø baùc laïi ñeán ñaây tröôùc 
ñöôïc chaùu?” 
 _Tôù phoùng nhö bay aáy. 
 _Mình voâ trong phoøng ñi baùc.  
 Hoï böôùc vaøo nhaø.Leo môøi oâng Salzman uoáng traø, vaø moät caùi baùnh saên quyùt saïc 
ñinh.Khi hoï ñang uoáng, anh ra phía sau oâng giaø laáy goùi hình ñöa cho oâng cuï. 
 OÂng Salzman thaùo kính ra vaø hoûi, veû hy voïng:  
 _Anh ñaõ tìm ñöôïc moät ngöôøi vöøa yù roài phaûi khoâng? 
 _Ñuùng vaäy, nhöng khoâng naèm trong soá naøy. 
 OÂng mai ngoaûnh maët ñi 
 _Ñaây laø ngöôøi maø chaùu mong ñôïi baáy laâu. 
 Leo chìa taám hình ra.Salzman nhìn löôùt nhanh qua taám hình vöøa ñöa baøn tay 
run run ra caàm laáy noù. Boãng nhieân troâng oâng thaät thaûm haïi:  
 _Coù chuyeän gì vaäy? Leo hoûi lôùn. 
 _Raát tieác, böùc hình naøy thì khoâng oån roài.Coâ aáy khoâng phaûi laø ngöôøi daønh cho 
anh ñaâu. 
 OÂng Salzman nhanh choùng nheùt goùi hình vaøo trong caëp da, boû böùc hình vaøo tuùi 
vaø phoùng nhanh xuoáng caàu thang.Leo, sau giaây phuùt thôø thaãn, röôït theo oâng giaø vaø baét 
kòp oâng ôû ngoaøi tieàn saûnh.  
 _Traû laïi cho chaùu böùc hình ñi, baùc Salzman. 
 _Khoâng. Noãi ñau trong aùnh maét oâng laõo thaät da dieát. 
 _Vaäy noùi cho chaùu bieát coâ aáy laø ai ñi.  
 _Thoâng caûm cho toâi, ñieàu naøy toâi khoâng theå noùi cho anh nghe ñöôïc. 
 OÂng ñònh böôùc ñi, nhöng maát töï chuû, Leo tuùm laáy chieác aùo choaøng chaät cöùng 
cuûa oâng giaø vaø lay maïnh: 
 _Xin noùi ñi, noùi ñi, baùc.Haõy cho chaùu bieát coâ aáy laø ai, chuyeän naøy raát quan 
troïng ñoái vôùi chaùu. 
 _Coâ aáy khoâng xöùng vôùi anh ñaâu.Coâ aáy laø moät con thuù hoang_thuù hoang, coâ ta 
khoâng phaûi laø moät coâ daâu cho moät giaùo só nhö anh. 
 _YÙ baùc laø sao maø baùc noùi thuù hoang? 
 _Gioáng nhö moät con thuù aáy.Gioáng nhö moät con choù.Vôùi coâ ta, ngheøo laø moät caùi 
toäi.Ñoù laø taïi sao vôùi toâi baây giôø coâ ta ñaõ cheát. 
 _Nhaân danh Chuùa, baùc ñònh noùi gì chaùu khoâng hieåu? 
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 _Coâ aáy, toâi khoâng theå giôùi thieäu cho anh ñöôïc. 
 OÂng Salzman khoùc suït suøi. 
 Coù chuyeän gì maø baùc xuùc ñoäng vaäy? 
 _Taïi sao aø? OÂng cuï hoûi, maët raøn ruïa nöôùc maét: “Vì ñoù chính laø con cuûa toâi, 
Stella con cuûa toâi, noù seõ bò thieâu xaùc” 

 
 Maõi cho ñeán khi gaëp laïi oâng Salzman ôû quaùn aên ôû Broadway, coù leõ anh cuõng 
khoâng bieát anh ñaõ ñi ñeán moät quyeát ñònh cuoái cuøng hay chöa.OÂng laõo ngoài moät mình ôû 
baøn sau, muùc khuùc xöông caù coøn laïi.Troâng oâng coù veû phôø phaïc hoác haùc vaø nhö saép 
bieán maát khoûi coõi ñôøi naøy. 
 Thoaït nhìn leân, oâng Salzman khoâng nhaän ra anh laø ai.Leo ñaõ moïc moät choøm 
raâu vaø ñoâi maét troâng raát thoâng thaùi. 
 _Baùc Salzman, tình yeâu cuoái cuøng cuõng ñaõ ñeán vôùi chaùu. 
 _Coù ai chæ ngaém hình maø yeâu ñöôïc khoâng? OÂng Salzman cheá gieãu 
 _Sao laïi khoâng theå cô chöù? 
 _Neáu anh coù theå yeâu coâ aáy, vaäy anh cuõng coù theå yeâu taát caû moïi ngöôøi…Ñeå toâi 
chæ cho anh moät vaøi thaân chuû môùi vöøa gôûi hình ñeán cho toâi…Coù moät coâ coøn mi nhon 
laém. 
 _Chaùu chæ muoán moãi moät mình coâ aáy thoâi. Leo thì thaàm.  
 _Ñöøng coù ñieân, Cha aø. Queân noù ñi.  
 _Haõy cho chaùu gaëp coâ ta ñi, baùc Salzman.Leo naên næ. 
 Salzman ngöøng aên, Leo linh caûm raèng oâng giaø ñaõ baèng loøng.Leo nhaän ñöôïc thö 
baùo raèng naøng seõ gaëp anh ôû goùc ñöôøng naøo ñoù trong moät ñeâm muøa xuaân, chôø ñôïi anh 
döôùi ngoïn ñeøn ñöôøng.Anh ñeán nôi, tay caàm moät boù hoa violet maøu tím vaø nhieàu nuï 
hoàng.Stella ñöùng beân coät ñeøn, huùt thuoác.Naøng maëc chieác aùo traéng vaø mang giaøy ñoû, 
ñieàu naøy ñuùng nhö mong ñôi cuûa anh, maëc duø anh ñaõ töôûng töôïng raèng naøng maëc aùo 
ñoû vaø giaøy traéng.Naøng theïn thuøng vaø noân nao chôø ñôïi.Töø ñaèng xa anh vaãn thaáy ñöôïc 
ñoâi maét naøng_ñoâi maét ñaày veûï thô ngaây. 
 Anh töôûng töôïng naøng laø söï cöùu chuoäc cuûa chính anh.Coù tieáng nhaõ nhaïc vó caàm 
vang löøng treân khoâng vaø bao nhieâu ngoïn neán ñöôïc thaép saùng baàu trôøi ñeâm.Leo caàm boù 
hoa chaïy nhanh veà phía tröôùc. 
 Quanh goùc ñöôøng, oâng Salzman, ngöôøi se duyeân giaø nua ñöùng döïng löng vaøo 
töôøng, ñang ñoïc kinh caàu nguyeän cho moät ngöôøi ñaõ cheát. 
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TRẦN VĂN TRAI 

MỘT NHÂN SĨ ĐẤT BÌNH DƯƠNG 

Hoàng Anh (3-12-2011) 

 

 Luật sư tiến sĩ Trần Văn Trai là một nhân sĩ nổi tiếng ở Bình Dương, được nhiều người 
ngưỡng mộ, luôn nhắc đến với lòng tri ân chân thành. 

Ông sinh năm 1912 tại làng An Mỹ, tỉnh Thủ Dầu Một.Là con thứ chín trong một gia 
đình nông dân đông con, hàng ngày phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường. 
Ông học hành xuất sắc từ hồi còn bé, nhờ đậu bằng sơ cấp tiểu học loại giỏi nên được 
tuyển vào trường Lycée ở Mỹ Tho, sau lại học tiếp Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội.Ông sang 
Pháp du học tại Đại học Sorbone lừng danh và về sau đỗ hai bằng tiến sĩ về văn chương 
và luật trên đất Pháp. 
 
Năm 1954 ông về nước, bỏ tiền của ra xây dựng trường tiểu học bán công An Mỹ, về sau 
nâng lên thành trường trung học An Mỹ.Đã nhắc đến trường trung học công lập Trịnh 
Hoài Đức thì không thể không nhắc đến ngôi trường công thứ hai này, nơi đã giúp cho 
không biết bao nhiêu học sinh, nhất là học sinh con nhà nghèo ở nông thôn có điều kiện 
đi học.Ngoài ra ông còn đóng góp cho rất nhiều công trình phúc lợi khác trong tỉnh. Đến 
nay, dân địa phương vẫn còn nhớ đến tên ông Trai với lòng biết ơn và ngưỡng mộ vì 
những cống hiến quí giá của ông đối với quê hương.Tại khu vực trung tâm của thành phố 
mới hiện đại Bình Dương đang trong quá trình xây dựng, trước khu hành chính tỉnh là hai 
hồ nước xanh rất đẹp, được ngăn cách bởi một con đập có tên gọi là đập ông Trai.Khi 
thành phố mới thành hình, rất mong rằng cái tên gọi dân gian này sẽ vẫn được giữ lại.   

Một vài tác phẩm tiêu biểu của ông như: The Annamese patriarchal family: La famille 
patriarcale annamite (1950, 638 tr.) La famille patriarcale annamite (1942, 360 tr.), 
L’enseignement traditionnel en An-Nam (1942-144 tr.), Les noms et l’âge des Annamites 
(1942-10tr.)… 
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Gia đình ông trước đây cũng từng thành lập hai hãng phim là Mỹ Phương phim và Mỹ 
Vân phim, nơi phát hiện Thẫm Thúy Hằng và thực hiện bộ phim “Người đẹp Bình 
Dương” tạo nên một “thương hiệu” đáng tự hào cho phụ nữ xứ này.  

Ông mất vào lúc 18g ngày 13 tháng 10 năm 2011 tại Paris.Lễ hỏa táng được tổ chức tại 
nghĩa trang Père Lachaise vào ngày thứ tư 19-10-2011.Di cốt ông sau đó được con cháu 
đưa về an táng ở nghĩa trang dòng họ ở ngôi làng An Mỹ, Bình Dương, nơi ông đã sinh ra 
và sống những ngày ấu thơ trong khung cảnh của một làng quê nghèo heo hút ngày 
xưa.Theo lời kể của người thân trong gia đình, vào buổi sáng cuối cùng của đời ông, khi 
người cháu như thường lệ định đưa ông đi dạo trên chiếc xe đẩy, ông từ chối và nói rằng 
hôm nay ông về An Mỹ.Trưa hôm đó ông nhẹ nhàng bình thản ra đi.Dù xa cách bao lâu, 
nhưng hình ảnh quê hương vẫn là những ân tình sâu đậm không hế phai nhạt trong lòng 
ông, và có lẽ cũng trong lòng của rất nhiều người Việt Nam ly hương khác nữa. 
Như nguyện ước của ông, di cốt của ông được con cháu đưa về làng An Mỹ, Bình Dương 
và nhập quan vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2001.Người đến dự đám khá 
đông.Ngoài con cháu, bà con xóm giềng, có mặt rất nhiều cựu học sinh của hai trường 
trung học An Mỹ và Trịnh Hoài Đức.  
Quan tài của ông đặt trong một ngôi nhà tuy có sửa sang làm mới lại nhưng bên trong nhà 
vẫn giữ được nét kiến trúc xưa với nhiều cột gỗ, liễn đối, và nhiều hình ảnh khắc xà cừ, 
nét đặc trưng của nghệ thuật xứ Thủ.Không gian ngôi nhà tạo một cảm giác cổ xưa, 
thoáng nhẹ nỗi niềm u hoài xao xuyến trước bước đi cuả năm tháng và sự mong manh 
ngà ngọc của bao kiếp người.Quanh ngôi nhà là một khu vườn rộng rải, xanh mát, tĩnh 
mịch.Nhìn những cây cổ thụ già cỗi, nhìn những lối đi nhỏ, con đường làng, nơi ngày xưa 
ông đã đi về, chưa gặp ông lần nào, mà vẫn hình dung bóng dáng một con người… 
Đến dự đám tang của ông, có nhiều điều để chiêm nghiệm.Chết, thì rồi ai cũng phải chết, 
thế nên chết không phải là chuyện đáng buồn.Vấn đề là mỗi người đã sống cuộc đời của 
mình như thế nào.Nhìn những người đến viếng lễ tang ông, thăm ông một lần cuối cùng 
với tấm lòng thương nhớ, qúy trọng, mới thấy đám tang thì lúc nào cũng buồn, nhưng 
cũng có những đám tang tuy buồn mà đẹp, rất đẹp, như đám tang của ông.  
Người ta sống như thế nào, thì chết như thế ấy, lời này đúng chăng?  
Xin nói thêm đôi điều về ông, ở Bình Dương từ sau 1975, người ta không nhắc đến ông 
nữa, tên tuổi ông chìm dần vào quên lãng.Lý do, có lẽ vì ông là người của chế độ cũ, ông 
đang sống ở nước ngoài, từng là luật sư, dân biểu, Bộ Trưởng Giáo Dục (theo lời cháu 
con của ông, ông làm được vài tháng trước khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ)…Tôi cố 
gắng muốn nhắc mọi người ở đây phải nhớ đến ông nhưng chưa biết phải làm sao.Dịp 
may đến, cách đây vài năm, anh bạn nhà văn Phan Đức Nam từ Sài Gòn về gặp tôi ngỏ ý 
muốn viết về một vài nhân vật người Bình Dương nhưng chưa biết phải viết ai.Tôi giới 
thiệu ngay hai người, một là ông Trần Văn Trai, nhân sĩ hàng đầu; hai là Huỳnh Văn Cù, 
liệt sĩ chống Pháp.Tôi hướng dẩn anh cách đi tìm tài liệu, gặp gở nhân chứng sống, và với 
sự trợ giúp nhiệt tình nữa của thầy Nguyễn Hiếu Học.Không lâu sau đó, cả hai bài viết 
được đăng trên tạp chí Tài Hoa Trẻ.Tiếp theo, thầy Nguyễn Hiếu Học viết  thêm một bài 
nữa về ông Trai đăng trên tuyển tập của tỉnh.Bài viết này sau đó có người chuyện qua bên 
Pháp cho ông Trai, ông có viết đôi lá thơ gởi về cho thầy Học và tặng quà cho thầy vào 
dịp Tết. 
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Như thế, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, chưa xứng với tầm mức của ông Trai nên tiếp tục tìm 
cách giới thiệu về ông.Tôi đã viết về ông trong một bài viết ca ngợi các nhà giáo tiền 
phong của Bình Dương như Trương Văn Di, như Nguyễn Văn An, như Đặng Quan Điện, 
Nguyễn Văn Phúc…Bài viết này, gởi đã mấy năm nay, nhưng không được tạp chí Văn 
Nghệ Bình Dương chọn đăng, với lý do, có lẽ vì viết về “người lạ” nhiều quá.Không nãn, 
tôi lại tiếp tục đưa bài viết này vào một tác phẩm khác, tựa đề “Bình Dương, đất và người 
quê tôi” để dự thi giải văn học nghệ thuật Huỳnh văn Nghệ.Tác phẩm trúng giải, hy vọng 
một lúc nào đó có thể xuất bản, và tên tuổi của ông Trần Văn Trai sẽ được khắc ghi đậm 
nét hơn. 
Đến thắp nén nhang cho ông, nhìn di ảnh của ông, tôi muốn thầm nói với ông rằng, bao 
năm qua, tôi đã âm thầm làm một công việc gì đó cho ông, nay đã làm được phần 
nào.Vậy ông vui nhé, ra đi thanh thản nhé, điều tốt, điều xấu mà mỗi người đã làm trong 
kiếp sống, đều để lại những dấu ấn mà người đời rồi họ cũng biết hết đấy thôi.  
Ai chọn tấm ảnh của ông để trên bàn thờ thiệt hay quá đi.Sống bên Tây nửa thế kỷ, mà 
khuôn mặt ông vẫn là khuôn mặt của một ông già Nam bộ, trông hiền lành, giản dị, và 
ông lại hơi mỉm cười, trông thanh thản, an lạc làm sao! 
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LEÂ THAØNH NHÔN 
NIEÀM KIEÂU HAÕNH BÒ LAÕNG QUEÂN 
 

 “Nhö moät con ngöôøi, toâi yeâu thöông kyû nieäm.  
Nhöng nhö moät ngheä só, toâi khoâng nhìn laïi nhöõng gì ñaõ laøm xong ngaøy hoâm qua” 

(Leâ Thaønh Nhôn) 
 
 Noùi ñeán boä moân ñieâu khaéc, ngöôøi Hueá coù theå ñaày töï haøo giôùi thieäu vôùi baïn  
Ñieàm Phuøng Thò, ngöôøi Quaûng Nam haân hoan keå veà Phaïm Vaên Haïng vaø khu vöôøn 
töôïng ñoäc ñaùo cuûa oâng... Coøn ôû Bình Döông, nhieàu ngöôøi, ngay caû giôùi vaên ngheä só 
cuõng coù veû e deø, ngaån ngô khoâng bieát phaûi nhaéc ñeán ai.  

Ñuùng ra thì hoï cuõng coù moät ngöôøi ñeå maø haõnh dieän, raát haõnh dieän nöõa laø khaùc, 
bôûi oâng ñaõ noåi tieáng töø raát sôùm, raát laâu, caû trong vaø ngoaøi nöôùc, ngöôøi aáy laø Leâ Thaønh 
Nhôn, moät hoaï só, moät nhaø ñieâu khaéc kyø taøi.Chæ tieác laø ôû ngay xöù sôû cuûa oâng thì coù raát 
ít ngöôøi bieát ñeán teân Leâ Thaønh Nhôn.OÂng laø keû xa laï ngay chính treân queâ höông thaân 
yeâu cuûa mình, maëc duø ngaøy nay, noùi ñeán sinh hoaït ñieâu khaéc vaø hoäi hoaï Vieät Nam 
ñöông ñaò, ngöôøi ta khoâng theå khoâng nhaéc ñeán teân Leâ Thaønh Nhôn, ñeán nhöõng taùc 
phaåm ñoà soä vaø nguy nga maø oâng ñaõ saùng taùc. 
 Leâ Thaønh Nhôn  sinh ngaøy 17 thaùng 11 naêm 1940 taïi Thuû Daàu Moät.Cha laø Leâ 
Vaên Nguyeän vaø meï Chung Thò Duyeân, moät ngöôøi Vieät goác Chaøm lai Trung Hoa.OÂng 
hoïc taïi tröôøng Myõ Ngheä Thöïc Haønh Bình Döông, sau ñoù thi ñoã vaøo tröôøng Cao Ñaúng 
Myõ Thuaät Saøi Goøn Gia Ñònh.Naêm 1963, luùc ñang coøn laø sinh vieân naêm thöù hai, oâng ñaõ 
coù böùc töôïng ñoàng tham döï cuoäc trieån laõm myõ thuaät quoác teá laàn thöù tö toå chöùc taïi 
Paris.Naêm 1964 oâng toát nghieäp thuû khoa khoaù 9 ngaønh ñieâu khaéc, cuøng khoaù vôùi Ñoã 
Quang Em, hoaï só raát noåi danh taïi Saøi Goøn hieän nay vaø laø ngöôøi baïn khaù thaân cuûa oâng. 
 Sau khi ra tröôøng oâng veà daïy hoïc taïi tröôøng Myõ Ngheä Thöïc Haønh Bình Döông, 
veà sau laø giaùo sö ñieâu khaéc taïi tröôøng Myõ Thuaät Saøi Goøn Gia Ñònh, ñoàng thôøi laø giaùo 
sö thænh giaûng taïi tröôøng Myõ Thuaät Hueá.Töø 1973, oâng laïi ñöôïc môøi giaûng daïy taïi 
tröôøng Ñaïi hoïc coäng ñoàng Duyeân Haûi Nha Trang.Thôøi gian naøy oâng ôû bieät ñieän Raëng 
Baøng cuøng vôùi Trònh Coâng Sôn vaø Böûu YÙ. 

Maëc duø daïy hoïc nhieàu nhö theá, oâng vaãn daønh thôøi gian ñeå saùng taùc.Vöøa laø moät 
ngöôøi Thaày, vöøa laø moät ngheä só, oâng luoân laøm troøn traùch nhieäm cuûa mình vaø trôû thaønh 
moät maãu möïc hieám thaáy.Trong nhöõng naêm ñaàu tieân cuûa söï nghieäp, oâng ñaõ baét ñaàu 
thöïc hieän nhöõng böùc töôïng to lôùn, huøng vó.Moät taùc phaåm cuûa oâng ñaõ nhaän huy chöông 
vaøng giaûi Vaên Hoïc Ngheä Thuaät vaø ñöôïc löu tröõ taïi vieän baûo taøng Quoác Gia Saøi 
Goøn.Baèng chaát lieäu cement, naêm 1970 Leâ Thaønh Nhôn laøm böùc töôïng Phaät Thích Ca 
ngoài cao ñeán 4 meùt röôûi ôû Trung Taâm Phaät Hoïc Hueä Nghieâm. Taùc phaåm ñöôïc theå hieän 
coâng phu, tæ mæ, trau chuoát vaø theo moät phong caùch raát hieän ñaïi, mang ñaäm daáu aán 
rieâng cuûa nhaø ngheä só.Ñeán nay, caùc taùc phaåm laáy chuû ñeà ñaïo Phaät cuûa Leâ Thaønh Nhôn 
ñöôïc xem laø nhöõng di saûn quyù baùu cuûa ngheä thuaät Phaät giaùo Vieät Nam. Ngoaøi ra coøn 
coù pho töôïng cuûa ngaøi Phan Thanh Giaûn cao hôn 3 meùt (ñaõ bò phaù hö ), vaø böùc töôïng 
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ngöôøi thieáu nöõ Vieät Nam cao 4 meùt hieän coøn trong tö gia ngöôøi nhaø cuûa oâng taïi Saøi 
Goøn. 

 
Naêm 1972, noåi baät nhaát trong saùng taùc cuûa oâng laø hai böùc töôïng baèng ñoàng coù 

kích thöôùc to lôùn ôû Hueá: töôïng Quan Theá AÂm, ñuùc baèng ñoàng ñen, ñöôïc ñaët treân beä 
cao tröôùc trung taâm Lieãu Quaùn vaø töôïng Phan Boäi Chaâu (cao ñeán 3,5 meùt) döïng trong 
khu vöôøn nhaø thôø cuï Phan Boäi Chaâu ôû Beán Ngöï. Ñeå hoaøn thaønh hai pho töôïng naøy, 
oâng ñaõ ñöôïc söï giuùp ñôû raát nhieàu veà caû phöông dieän vaät chaát laãn tinh thaàn cuûa nhieàu 
thaân höõu nhö Trònh Coâng Sôn, Böûu YÙ, Traàn Vieát Ngaïc, Phaïm Nhuaän, Hoà Ñaêng 
Leã…Chính oâng Leã, nhôø luùc ñoù laø tröôûng khu Coâng Chaùnh Thöøa Thieân, ñaõ chôû ñeán cho 
Leâ Thaønh Nhôn 20 taán ñaát vaø moät nuùi thanh saét ñeå laøm caùi söôøn to (cao ñeán 4 thöôùc 
röôõi, ngang 6 thöôùc vaø saâu 5 thöôùc).Töø caùi söôøn naøy oâng ñaõ ñaép leân 20 taán ñaát, vaø 
hoaøn thaønh böùc töôïng cuûa nhaø caùch maïng Phan Boäi Chaâu (baèng ñaát).Sau ñoù, nhôø söï 
vaän ñoäng cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn, phoù thuû töôùng luùc baáy giôø laø Phan Quang Ñaùn 
ñaõ cho baùn kho xi maêng pheá thaûi cuûa Ñaø Naúng ñeå coù tieàn giuùp cho nhaø ñieâu khaéc thöïc 
hieän böùc töôïng baèng ñoàng. Chính vì vaäy maø khi noùi veà taùc phaåm naøy,Leâ Thaønh Nhôn 
cho raèng ñoù laø coâng trình cuûa raát nhieàu ngöôøi chôù khoâng phaûi cuûa rieâng oâng.Ngaøy nay, 
böùc töôïng Phan Boäi Chaâu ñöôïc naèm trong danh saùch quaàn theå di saûn vaên hoaù caàn ñöôïc 
baûo toàn taïi Hueá döôùi söï baûo trôï cuûa Lieân Hieäp Quoác. 

Ngoaøi nhöõng töôïng lôùn, oâng coøn laøm nhieàu taùc phaåm ñieâu khaéc côû vöøa vaø nhoû 
baèng thaïch cao, ñaù granite hay ñuùc ñoàng.Nhaïc só Trònh Coâng Sôn coù ñöôïc nhieàu töôïng 
ñeïp do Leâ Thaønh Nhôn gôûi taëng, löu giöõ ôû nhaø 47C Phaïm Ngoïc Thaïch.OÂng cuõng coù 
laøm moät böùc chaân dung Trònh Coâng Sôn ñeå taëng ngöôøi nhaïc só taøi hoa naøy. 

Sau naêm 1975, Leâ Thaønh Nhôn ra nöôùc ngoaøi, ñònh cö ôû UÙc vaø soáng ôû ñaây cho 
ñeán cuoái ñôøi.Thôøi gian ñaàu oâng phaûi laøm nhieàu vieäc khaùc nhau ñeå nuoâi soáng gia ñình 
nhö sôn xe hôi hay baùn veù treân taøu ñieän, laøm vieäc vaát vaû trong caùc nhaø maùy.Vaäy maø 
vöøa chaân öôùt chaân raùo ñeán xöù  ngöôøi vôùi bao nhieâu khoù khaên trong vieäc möu sinh, oâng 
ñaõ hoaøn thaønh ngay trong naêm aáy böùc tranh sôn daàu daøi 7 meùt coù nhan ñeà “Nöôùc toâi 
daân toâi”.Thöù hai laø böùc tranh daøi ñeán 7 meùt “Truyeàn thuyeát Giao Chæ”, böùc naøy ñöôïc 
treo treân ba böùc töôøng cuûa Nhaø tröng baøy Myõ Thuaät Ñoâng Taây ôû Melbourne. 



   

                                             CHIẾC LÁ   -    HOÀNG ANH       73

Töø naêm 1987, Leâ Thaønh Nhôn ñöôïc môøi daïy kieán truùc taïi ñaïi hoïc RMI, 
Melbourne. Naêm sau nghæ daïy,oâng cuøng moät ngöôøi baïn môû trung taâm Bình Döông 
ceramic chuyeân saûn xuaát caùc taùc phaåm ngheä thuaät baèng goám.Ñeán naêm 1996 thì oâng 
nghæ haún vieäc kinh doanh ñeå daønh thôøi gian cho saùng taùc.Ngoaøi vieäc taïc töôïng, Leâ 
Thaønh Nhôn cuõng veõ raát nhieàu tranh, moät laõnh vöïc maø oâng cuõng coù bieät taøi vaø theå hieän 
söï phong phuù, ña daïng coøn hôn caû ñieâu khaéc.OÂng ñaõ saùng taùc haøng traêm böùc tranh 
thuoäc nhieàu kích côû khaùc nhau, trong ñoù coù nhöõng böùc kích thöôùc raát hoaønh traùng nhö 
böùc “Yarra River” (daøi 4 meùt), boä “Töù Ñaïi” goàm boán böùc( Ñaát, Nöôùc, Gioù, Löûa), moãi 
böùc cao 2 meùt vaø daøi toång coäng treân 24 meùt.Ñeå hoaøn thaønh taùc phaåm vó ñaïi naøy, oâng 
maát ñeán 6 naêm trôøi laøm vieäc beàn bó töø 1994 ñeán 1999 môùi xong.Vaøo cuoái naêm aáy, oâng 
ñi Monaco 3 thaùng, taïi ñoù oâng laïi hoaøn thaønh taùc phaåm hoaønh traùng khaùc “Baøi ca cuûa 
Ñaù vaø OÂ-liu”, daøi 130 meùt, keát hôïp haøng taán ñaù vaø nhöõng reã caây oâ-liu  giaø hôn 300 
naêm tuoåi. 

Trong maáy möôi naêm ñònh cö taïi UÙc, Leâ Thaønh Nhôn vinh döï coù nhieàu böùc 
töôïng ñöôïc tröng baøy ôû nhöõng nôi trang troïng treân ñaát nöôcù naøy.Böùc töôïng ñoàng Dr 
Phillip Law hieän vaãn naèm taïi ñaïi hoïc Monash ôû Melbourne vaø ñaïi hoïc Tasmania taïi 
tieåu bang Tasmania.Vaøo naêm 1991, vôùi söï taøi trôï cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam, 
Leâ Thaønh  Nhôn laøm böùc töïông ñoàng Meï Mary (cao 2 meùt röôõi). Naêm 1997, ñöôïc söï 
taøi trôï cuûa Ñaïi hoïc Monash, oâng laøm böùc töôïng Joy(cao 2 meùt röôûi), hieän döïng tröôùc 
saân tröôøng ñaïi hoïc Monash (Caulfield campus); töôïng “ Ñöøng boû rôi toâi töï do” hieän 
tröng baøy taïi Mekong Club taïi Sydney.Ñeå vinh danh nhaø ngheä só lôùn taøi hoa naøy, Vieän 
Baûo taøng Quoác Gia UÙc taïi thuû ñoâ Canberra ñaõ choïn tröng baøy hai taùc phaåm cuûa oâng: 
böùc töôïng Phaät A Di Ñaø vaø moät bình goám.Hai taùc phaåm ngheä thuaät naøy laïi ñöôïc ñaët 
chung vôùi chieác aùo khoaùc vaø sôïi daây nòt ñoàng phuïc cuûa coâng ty xe ñieän thaønh phoá 
Melbourne, caùi sôû laøm cuûa Leâ Thaønh Nhôn trong maáy naêm ñaàu môùi ñeán UÙc. 

Taïi UÙc, oâng laø moät trong soá ít ngheä só hieám hoi coù taùc phaåm ñöôïc tröng baøy 
vónh vieãn taïi Vieän Baûo Taøng Quoác Gia UÙc cuõng nhö Vieän Baûo Taøng Di Daân tieåu bang 
Victoria. Boán böùc töôïng Sinh Laõo Beänh Töû cuûa oâng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñaëc bieät öa 
thích, trong soá ño,ù Thi Vuõ vaø Ñoã Quyù Toaøn ñaõ vieát baøi ca tuïng xem nhö laø nhöõng kieät 
taùc cuûa ngaønh ñieâu khaéc Vieät Nam duø chuùng chæ laøm baèng thaïch cao , daïng phaùc thaûo. 

Veà goám, taùc giaû Boäi Traân vieát veà oâng nhaän xeùt: “Leâ Thaønh Nhôn duøng maøu da 
vaøng raát goám Bình Döông, coäng vôùi maøu xanh ñoàng vaø xanh bieác.Kyõ thuaät nung cuûa 
anh tuyeät vôøi ôû choã thaønh bình coù ñoä daøy loài loõm khaùc nhau nhieàu, maø tuyeät nhieân 
khoâng coù moät veát raïn xöông coát hay men. Ngöôøi ta tin raèng anh ñaõ traûi qua raát nhieàu 
thöû nghieäm trong xöôûng laøm cuûa anh taïi Dandenong ñeå coù ñöôïc moät taùc phaåm vuoâng 
troøn” 

Leâ Thaønh Nhôn laø moät ngheä só taïo hình ña taøi, thaønh coâng ôû nhieàu theå loaïi khaùc 
nhau töø töôïng ñoàng, töôïng thaïch cao, töôïng ñaù, töôïng kim loaïi, ñeán ñoà goám, tranh sôn 
daàu, tranh luïa, maøu nöôùc, tranh chì than, sôn maøi, thieát keá kieán truùc….(khi ôû beân UÙc 
oâng coøn coù nhieàu taùc phaåm laøm töø giaáy “foil”, thöù giaáy thieác thöôøng duøng ñeå goùi thöùc 
aên ñaët trong caùc loø nöôùng).Ñieåm ñaëc bieät nhaát trong ngheä thuaät cuûa Leâ Thaønh Nhôn laø 
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tính chaát hoaønh traùng, ôû Vieät Nam, chaéc coù leû chöa coù nhaø ngheä só naøo ñaõ thöïc hieän 
nhieàu taùc phaåm töø ñieâu khaéc ñeán hoäi hoaï coù kích thöôùc to lôùn huøng vó nhö oâng ñaõ laøm.  

Trong moät laàn traû lôøi phoûng vaán chöông trình Vieät Ngöõ cuûa ñaøi Radio Australia 
vaøo cuoái thaùng 12 naêm 1998 vaø ñaàu thaùng 1 naêm 1999, Leâ Thaønh Nhôn cho bieát veà 
nguoàn caûm höùng saùng taùc cuûa oâng: “Khi coøn ôû Vieät Nam, toâi raát caûm maøu caùnh giaùn 
cuûa sôn maøi, maøu choùi cuûa xa cöø, nhöõng maøu vaøng ray baïc phuû ñaõ aên saâu töø laâu trong 
maùu mình. Roài khi lôùn leân trong nhöõng ñoài ñaù, maøu ñaát, nhöõng gioøng soâng, con suoái, 
ngoâi laøng maïc cuûa mình traûi qua cuïoâc chieán tranh, toâi saùng taïo theo söï suy nghó vaø tình 
caûm lieân quan ñeán hoaøn caûnh cuûa ñaát nöôùc…” 

Leâ Thaønh Nhôn coøn ñeå laïi taïi Saøi Goøn moät soá taùc phaåm, ñaùng chuù yù nhaát laø böùc 
töôïng chaân dung thieáu nöõ quaán khaên oâng ñaët teân laø Meï Vieät Nam, laøm baèng chaát lieäu 
granite maøi traéng, ñöôïc choïn tham döï trieån laõm chaâu AÙ ñaàu tieân taïi Singapore naêm 
1974. Hieän nay oâng göûi taïi nhaø ngöôøi baø con ôû soá 10 Leâ Ngoâ Caùt, Gia Ñònh. 

Daønh gaàn troïn ñôøi cho nhöõng saùng taïo ngheä thuaät, Leâ Thaønh NHôn ñaõ ñeå laïi 
moät söï nghieäp khaù ñoà soä vaø voâ cuøng quyù giaù cho nhöõng ngöôøi yeâu quí caùi ñeïp. Taùc 
phaåm oâng ñöôïc tröng baøy, gìn giöõ trong boä söu taäp cuûa Chính phuû vaø tö nhaân ôû nhieàu 
nôi vôùi bieát bao loøng traân quí.Tieác thay, ngay taïi chính queâ höông cuûa oâng, nôi oâng ñaõ 
hoïc nhöõng neùt veû  ngaây thô ñaàu ñôøi, chuùng ta khoâng ñöôïc nhìn thaáy nhöõng coâng trình 
ñi vaøo vónh cöûu cuûa nhaø ngheä só. 

Có người cho rằng taùc phaåm duy nhaát cuûa Leâ Thaønh Nhôn ñöôïc tröng baøy ôû 
Bình Döông laø pho töôïng danh nhaân Trònh Hoaøi Ñöùc, hoaøn thaønh naêm 1973, hieän coøn 
ñaët ôû coâng vieân tröôùc saân ngoâi tröôøng trung hoïc naøy.Điều này có vài điểm chưa sáng tỏ, 
cần phải xác minh thêm. 

Leâ Thaønh Nhôn maát vaøo 4 giôø chieàu ngaøy thöù hai, 4 thaùng 11 naêm 2002 vì 
chöùng ung thö gan, ñeå laïi söï thöông tieác voâ vaøn cho nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø, nhöõng 
ngöôøi quen bieát vaø meán moä taøi naêng cuøng nhaân caùch cuûa moät nhaø ngheä só lôùn cuûa Vieät 
Nam.   

khoâng theå oâm heát tieáng cöôøi traû veà maøu naéng tónh yeân 
ngöôøi naèm xuoáng 
cuoái cuøng 
ngöôøi naèm xuoáng 
 
naèm nghe böôùc chaân thaùng möôøi moät trôû veà nhìn trôøi thôû naéng 
hôi laïnh ñi qua nhöõng ñeâm baùn caàu nam ruøng mình ñöùng ñôïi 
maøu ñen ñöôøng phoá 
vaây haõm nhöõng ñeâm tröôøng thaønh boùng löûa 
quaèn xuoáng nhöõng giaác mô ñi cheát moät mình 

(Nhôù Leâ Thaønh Nhôn cuûa Nguyeãn Hoaøng Tranh) 
OÂng laø nieàm haõnh dieän cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät vaø caû ngöôøi UÙc yeâu quí ngheä 

thuaät.OÂng maát, con caùi khoâng coù ngöôøi naøo theo nghieäp cha nhöng ngöôøi con trai laø Leâ 
Höng, töùc Hung Lee laø moät danh haøi treân caùc show truyeàn hình cuûa UÙc, thöôøng ñöôïc 
môøi löu dieãn khaép ñaát nöôùc naøy. 
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Caùch nay vaøi naêm tröôùc khi oâng qua ñôøi, moät baøi vieát treân baùo Tuoåi Treû veà Leâ 
Thaønh Nhôn cho bieát raèng moät trong nhöõng öôùc voïng cuoái ñôøi cuûa nhaø ngheä só laø ñöôïc 
trao taëng taùc phaåm cuûa oâng cho queâ höông, oâng muoán chuùng ñöôïc tröng baøy ôû moät vò 
trí xöùng ñaùng naøo ñoù nôi coâng coäng ñeå cho ñoàng baøo oâng nhieàu ngöôøi coù theå cuøng 
thöôûng ngoaïn. Tieác raèng taám loøng oâng ñoái vôùi queâ höông, vôùi coäi nguoàn ñaõ khoâng 
ñöôïc ñoùn nhaän nhö oâng mong muoán. 

Vaø ngöôøi Bình Döông ñaõ khoâng coøn maáy ai bieát ñeán oâng.Moät ngöôøi maø leõ ra hoï 
coù quyeàn haõnh dieän giôùi thieäu vôùi baïn beø gaàn xa nhöng hoï ñaõ voâ tình queân ñi.Trong 
moät baøi maïn buùt cuoái cuøng Leâ Thaønh Nhôn vieát cho baïn beø tröôùc khi maõi maõi ra ñi, coù 
ñoaïn:” Coù khi ñong ñöa thöa naéng taøu cau queâ meï ngaøy muøa, khaên raèn phaäp phoàng 
theo nhòp voã caùnh nhaáp nhoâ ñoàng luùa chín…”. 

 Xa queâ ñaõ laâu, nhöng döôøng nhö hình boùng queâ nhaø vaãn coøn laéng ñoïng raát saâu 
trong taâm hoàn oâng? 
 
(2005) 
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Nhớ về Trần Bình Dương 
 
Hoàng Anh 
(4-10-2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Bình Dương (TBD), cùng với Chu Ngạn Thư, Lý Lan, Cát Du…thuộc thế hệ những 
người gốc Bình Dương và sáng tác nhiều từ sau 1975.  
 
Sau khi giã từ nghề dạy học, anh chuyển qua nghiệp văn chương và gắn bó với chữ nghĩa 
cho đến ngày cuối của cuộc đời. Trần Bình Dương vừa làm thơ, vừa viết văn, và có khả 
năng ở cả hai thể loại. Với các bút hiệu khác nhau, anh viết nhiều, đăng rải rác trên báo 
và tạp chí địa phương, nay gia đình và bạn bè chỉ mới sưu tập được một ít: chưa tới hai 
chục truyện ngắn và bút ký, với vài bài thơ. Đó là một mất mát đáng tiếc, bởi như vậy 
khó lòng đánh giá văn nghiệp anh một cách đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên với  những gì 
may mắn còn lưu lại được, tạm đưa ra vài nhận xét về anh, tuy biết khó tránh khỏi sự 
phiến diện và thiếu sót. 
 
Anh có bài thơ dài mang tính phong trào nói về tỉnh Sông Bé trong giai đoạn sau 1975, 
tựa đề “Khúc hát quê hương”, lãnh giải nhất về thơ trong một cuộc thi về văn học nghệ 
thuật ở địa phương. Bài thơ ấy làm theo thể lục bát, lời bình dị, nhưng giàu nhịp điệu, 
nhiều tứ thơ mới, dạt dào tình yêu quê hương, chuyển tải được khá đầy đủ và sinh động 
những  
 
nét tiêu biểu của vùng đất nơi anh đã sinh ra và sống trọn đời ở đấy: 
 
“Thảo thơm người đến bên người 
Múi sầu riêng tự bao đời ngát hương 
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Trái măng đỏ, chín bên vườn 
Trắng trong bẻ nửa, tâm hồn trao nhau 
 
Sông kia ai bắt nên cầu 
Cho cau thắm đỏ, cho trầu biếc xanh 
Tấm gỗ mà chạm thành tranh 
Đất kia, ai lại nắn thành bình hoa…” 
 
Ở thể thơ trào phúng, châm biếm, anh cũng có những bài rất độc đáo; giọng dí dỏm, hài 
hước nhưng ý tưởng phản kháng hết sức quyết liệt, cho thấy một tài năng đa dạng: 
 
“Quan chỉ giả nhân, giả nghĩa thôi 
Về hưu tình cảm mất đi rồi 
Cho nên quan quyết ngồi thêm nữa 
Tại chức xong…vào nghĩa địa chơi” 
(Lục Cựa, Quan vẫn chưa già, 1989) 
 
“Bởi thơ 
không thể 
thét gào hay đuổi đánh 
những con quái vật 
hôm qua 
bỗng hóa kiếp thành người” 
(Cung Tường Vỹ, Trần Thế Xương, 1997) 
 
Lục Cựa, Cung Tường Vỹ là các bút hiệu khác của anh. Bài “Trần Tế Xương” mượn 
người xưa để nói chuyện mình, có tính tự trào, kín đáo dàn trải được tâm tư u ẩn của tác 
giả.   
Ở thể văn xuôi, dù là bút ký hay truyện ngắn vẫn thường lấy bối cảnh là Bình Dương, đầy 
ắp các địa danh, tên đường, cảnh trí nơi đây, thể hiện tình yêu thắm thiết của tác giả với 
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bút hiệu của anh đã thể hiện khá rõ khuynh hướng sáng 
tác đó. Hai bài ký tiêu biểu là “Đường Hàng Dương” và “Có ai đi chợ Bình Dương”. Bài 
sau đầy cảm xúc, độc giả, đặc biệt những người sống trên vùng đất này vài mươi năm 
trước khó ngăn được sự rung động và cùng với tác giả, thả hồn mình về những kỷ niệm 
đã mờ phai trong ký ức: 
 
“Má tôi và tôi vẫn đi chợ Bình Dương. Bà lụm cụm, già nua đi tìm một thế hệ của riêng 
mình đã mất! Bà cứ ngỡ bây giờ đang vào phiên chợ tết, cái thời mà pháo nổ ì đùng quen 
tai. Ừ, pháo nổ hồi ấy vui lắm, thời của những đứa trẻ như bà vừa bịt tai đứng bên hè 
phố, vừa vui mừng la hét đến khản giọng” 
(Trần Bình Dương, Có ai đi chợ Bình Dương hôn?, Kỷ yếu 20 năm Văn học nghệ thuật 
Bình Dương, nxb. Trẻ,2007, tr.540) 
 
“Má ơi! Chợ Bình Dương rồi sẽ không còn đọng lại trong ký ức.  Nó sẽ tan đi nhẹ nhàng 
như khói, như sương theo tuổi già và cái chết của má, một bà già lụm cụm, nhặt nhạnh 
bao hình ảnh của quá khứ. Và rồi, con cũng sẽ như vậy. Mỗi thế hệ nhìn ngắm, ước mơ, 
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hy vọng những gì thân quen gần gũi với mình qua lăng kính cuộc đời” 
(Trần Bình Dương, Có ai đi chợ Bình Dương hôn?, Kỷ yếu 20 năm Văn học nghệ thuật 
Bình Dương, nxb. Trẻ,2007, tr.541) 
 
Truyện ngắn của anh là sự tiếp nối dòng văn chương Nam Bộ đã được khai phá bởi các 
cây bút bậc thầy như Bình Nguyện Lộc và Sơn Nam. Kết cấu truyện vẫn theo lối cũ, 
thích dùng nhiều phương ngữ, lời lẽ ngắn gọn, giản dị. Trần thuật theo lối kể chuyện hơn 
là mô tả hay phân tích tâm lý chi li. Truyện nhiều biến cố, sự kiện, và thông qua đó tính 
cách, tâm hồn của các nhân vật dần dà được bộc lộ. Tác giả có tài dẫn chuyện, khéo chọn 
lọc những điều mới lạ, thú vị và biết sắp xếp các tình tiết để dựng nên nhiều tình huống 
bất ngờ, tạo được sự hấp dẩn, lôi cuốn người đọc. Truyện của anh là truyện nhân tình thế 
thái, mỗi truyện  thường chuyển tải cái nhìn của tác giả về con người và cuộc sống của nó 
trong một xã hội còn cách rất xa những gì con người mơ ước hay hứa hẹn. Đoạn kết 
truyện chưa đạt được tầm của nhà văn Sơn Nam, đường hướng sáng tác có vẻ như chưa 
được định hình rõ rệt. Khác với hai nhà văn tiền bối, anh tránh được lối viết luận đề như 
Bình Nguyên Lộc, pha trộn chất biên khảo như Sơn Nam, anh hạn chế đưa những diễn 
giải lý luận dông dài xen vào truyện, không khiên cưỡng bắt ép nhân vật hành động hay 
lập ngôn thay cho mình. 
 
Trong số những sáng tác của anh, có vài truyện vượt hẳn lên, cho thấy một tài năng văn 
chương tiềm năng chưa phát huy hết: “Hồ Ly Tinh”, “Nhảy qua vòng lửa” và “Truyền 
thuyết nghề văn”… 
“Hồ Ly Tinh” làm ta nhớ đến “Hát bội giữa rừng” của nhà văn Sơn Nam, diễn tả cảnh coi 
hát ở miền quê xa xăm, gánh hát nghèo xơ xác, đào kép đói khổ rách rưới, khán giả quê 
mùa, chất phác, đầy tình tiết khôi hài, buồn vui lẫn lộn. Truyện kết bất ngờ, ý truyện có 
hơi hướm triết lý, gợi nhiều suy nghĩ cho người đọc: 
 
“Thằng Tư Điển nó điên, nhưng có hai lần tỉnh. Lần thứ nhất, nó giết con Đắc Kỷ trên 
sân khấu mà cứ tưởng lầm là con Đắc Kỷ ngoài đời. Còn lần thứ hai nó tỉnh, khi cầm lựu 
đạn chọn lựa để hy sinh. Bởi lẽ, nó lầm lẫn chuyện giết Mỹ giống như trên sân khấu, chứ 
chẳng biết đó là chuyện cuộc đời…chẳng hiểu có phải đúng như vậy hay không?...” 
(Trần Bình Dương, Nhảy qua vòng lửa, Kỷ yếu 20 năm Văn học nghệ thuật Bình Dương, 
nxb. Trẻ,2007, tr.566) 
 
Trong một xã hội mà các giá trị bị đảo lộn, thiện ác khó phân, khôn ngu khó biết, thì 
chuyện con người hoang mang lầm lẫn giữa sân khấu và cuộc đời, giữa thực và ảo là điều 
khó tránh khỏi. Huống hồ chi, hành động ngây dại của anh Tư Điển, khiến gây chết người 
và làm mất cả mạng sống của anh lại được xem là lúc tỉnh nhứt trong đời anh, càng làm 
cho ta thấy sự nhập nhằng mơ hồ giữa tỉnh và điên. Trang Chu và bướm, ai hóa thành ai? 
 
Truyện “Nhảy qua vòng lửa” gói gọn trong ba nhân vật, người huấn luyện thú trong một 
đoàn xiếc và hai con gấu: một già và một trẻ. Truyện có kết cục bi thảm, con gấu già vì 
lòng ganh tị điên cuồng đã giết chết con gấu trẻ và cắn trọng thương người huấn luyện. 
Sau, nó bị nhốt vào chuồng thú trong thảo cầm viên, còn chủ nó thành một gả điên. 
Thông điệp của truyện khá gay gắt: những kẻ đã qua thời nhưng không chấp nhận số 
phận của mình, cứ nắm nuối với những hào quang trong dĩ vãng và cố tình kìm hãm 
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những tài năng mới, thậm chí sẵn sàng tìm mọi cách tiêu diệt họ, luôn đưa đến những hậu 
quả tồi. Bài thơ “Quan vẫn chưa già” của cùng tác giả minh họa rõ hơn ý này: 
 
“Quan vẫn chưa già đâu, các em!!! 
Ghế quan ngồi, chớ có mon men 
… 
Mắt quan-ai bảo mơ huyền mờ 
Quan nhìn chỗ kín…tỉnh như bơ 
Đêm đêm quan đếm tiền trong tủ 
Chẳng lộn đồng xu sót một tờ… 
 
Quan vẫn tư duy đổi mới hoài 
Trong đầu quan thành tích chẳng phai 
Chữ ô, dấu mốc quan còn thuộc 
Hà huống chi đâu cái chữ tài…? 
 
Ngày nào bọn tham quyền cố vị, vì đặc quyền đặc lợi cứ tìm mọi cách nhe hàm răng xếu 
xáo cắn chặt cái ghế của mình, bất kể liêm sĩ, coi thường an nguy lợi ích của cộng đồng 
còn tồn tại, thì truyện này vẫn còn giá trị. Vở kịch “Mỗi người một vai” của Lưu Quang 
Vũ, với những xung đột giữa các đào kép già trẻ trong một đoàn kịch cũng cùng chủ đề, 
nhưng truyện “Nhảy qua vòng lửa” phê phán, chỉ trích mạnh mẽ và cay độc hơn. 
 
 Một truyện ngắn khác của Trần Bình Dương ít được nhắc đến và ít người biết, nhưng 
theo tôi lại là truyện có thể nói là thành công nhất của anh, cả về phương diện nghệ thuật 
và tư tưởng: “Truyền thuyết nghề văn”. 
 
“Truyền thuyết nghề văn” là câu chuyện của một anh thầy giáo bỏ nghề để đi vào nghiệp 
văn chương, tràn trề tâm huyết với nghệ thuật nhưng uất nghẹn vì không thể bày tỏ được 
đúng những gì mình thật sự muốn viết:  
 
“Y ném bút xuống bàn. Những giọt mực bắn tung tóe trên nền giấy trắng. Nhà văn là cái 
đếch gì nhỉ? Bản lĩnh, nghị lực, tâm huyết, chỉ là trò hề quái gở, lố lăng giữa thời đại 
nầy-cái thời đại mà có người ví von là thời đại của lũ sâu bọ lên làm người. Tự dưng, y 
muốn sủa lên như một con chó. Thà như thế, y mới có thể phóng uế ra khỏi thân người 
mọi bực tức, đau khổ”. 
 
 Không bán được tác phẩm, sống nghèo túng, anh bị cái đói hành hạ. Trong hoàn cảnh 
khốn cùng, tuyệt vọng, vợ anh bất ngờ báo cho anh một tin vui, tác phẩm anh đã được 
một nhà xuất bản mua và ấn hành, gia đình anh có tiền để sinh sống và anh có thể tiếp tục 
thực hiện hoài bảo sáng tác, phục vụ cho cái đẹp, cho những điều cao quý mà anh hằng 
mơ tưởng.  
 
“Y ngạc nhiên nhìn những người bạn đồng nghiệp. Họ đang làm nghề, họ mang dáng 
dấp phong cách của nhà tư tưởng, những trí thức, những kẻ sĩ của thời đại? Liệu họ có 
giống như y không?Họ có nhìn thấu vào quyền lực, vào tội ác, vào cái thể đang dần mục 
nát, tan rã kia không? Khi chọn cho mình những đề tài để viết họ có phát hiện về số phận 
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bíêt bao con người sống dở chết dở ấy không? Y đã đọc thấy ở họ sự hiền lành, hòa nhã, 
hồn nhiên trước tội ác. Họ điềm nhiên  xưng tụng, ca ngợi bao sự bất công. Họ mê đắm, 
say sưa trong mớ tình yêu, cây cỏ hoa lá một cách trơ trẽn và tội nghiệp vô cùng.” 
 
Thế rồi một hôm, anh tình cờ bắt gặp cảnh ngoại tình của vợ anh với tên giám đốc nhà 
xuất bản. Trong cơn ghen lồng lộn, anh dùng cây bút đâm vào ngực kẻ thù. Sự thật được 
phơi bày, người vợ của anh đã hy sinh bản thân của cô để giúp chồng, đó là sự phản bội 
cao cả, do vậy xiết bao trớ trêu, cay đắng. Trong một cuộc thăm dò công luận gần đây ở 
Trung quốc về mức độ tín nhiệm, giới đĩ điếm được dân chúng đánh giá cao hơn giới làm 
chính trị. Họ thấp hèn, nhưng vì hoàn cảnh phải bán trôn nuôi miệng, so với bọn văn nô  
tự nguyện bán miệng nuôi trôn thì vẫn có điều đáng để cảm thông hơn: 
 
“Mụ ấy không có tội! Cậu thử nghĩ xem: mụ ta là người đàn bà dốt nát, đem cái thể xác 
bán đi để cho tôi cái vinh dự trở thành nhà văn. Xét ra, mụ ấy vẫn còn cao đẹp hơn cái lũ 
nhà văn trí thức, tài năng như chúng ta mà lại bán rẻ linh hồn cho quỷ…ai đã nhục hơn 
ai?” 
 
Kẻ thù của anh là biểu tượng cho hạng người xấu xa trong xã hội, tuy bị đâm nhưng hắn 
không chết, bởi ngòi bút nhỏ nhoi của nhà văn thì làm sao mà đủ sức để giết chết được 
phường bất nhân giả nghĩa vừa có thế, lại lắm bạc nhiều tiền.  
 
Lồng trong cuộc đời của anh nhà văn bất hạnh này là chủ đề có tính xã hội rộng rải hơn: 
đó là số phận của nghiệp cầm bút và vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Người làm nghệ thuật 
đích thực tất yếu phải có tác phẩm nghệ thuật đích thực, nó phải hướng đến cái đẹp; mà 
cái đẹp, không thể tách rời sự thật và lẽ phải. Văn học là nhân học, là lương tâm của thời 
đại: 
 
“Y bằng lòng, cam chịu trước sự nghiệt ngã, bi thảm của cuộc sống. Chân lý, con người, 
số phận và nhân nghĩa trên cuộc đời nầy rồi có lúc phải khác đi. Y cắn răng, nhẫn nhục 
cầm bút. Y muốn viết thật nhiều những suy tư, dằn dặt riêng tư của chính mình, chứ 
không muốn viết những ngôn từ của qủy” 
 
Những điều này, lại thường đi ngược lại với mong muốn của các thế lực đen tối nhưng có 
quyền lực dẫy đầy nhung nhúc trong xã hội loài người, xưa cũng như nay. Nhà văn, đứng 
trước sự lựa chọn khắc nghiệt: Một, chống đối đến cùng cái ác để giữ thơm cho ngòi bút, 
đồng nghĩa với việc có thể bị trù dập, tiêu diệt; hai, thỏa hiệp với cái xấu xa độc ác để tồn 
tại hay trục lợi cá nhân, bất chấp tác hại mà tác phẩm của mình gây ra cho đồng loại, mỗi 
giọt mực là một giọt máu tanh hôi chảy thắm những tờ giấy bạc nhơ bẩn; ba, gác bút, để 
mặc cho điều xấu ác hoành hành, áp bức và khống chế con người. 
 
“Nếu là nhà văn, cậu sẽ chọn mẩu con người nào để khắc họa? Xưa và nay vẫn thế! Nhà 
văn sẽ đồng đẳng với sâu bọ, nếu như anh ta chỉ biết ca ngợi, tâng bốc kẻ ăn cướp và lũ 
bán nước. Chúng vẫn là con người, nhưng đó là mẫu người của thứ văn học vị thực, giá 
áo, túi cơm…bọn ăn cướp và lũ bán nước sẽ có nhiều tiền để cho ai đó viết về chúng, và 
chúng sẽ đọc những thứ đấy! Ngược lại, còn cả khối con người mà số phận đen tối của 
họ, cần để chúng ta thể hiện…” 
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Những số phận mà nhà văn cần thể hiện, cất lên tiếng nói thay cho họ, đang ngày đêm 
câm lặng chịu đựng nổi bất hạnh cay đắng, lại có quá nhiều xung quanh: 
 
“Văn học là nhân học, là lương tâm của thời đại. Y đang sống giữa một thời đại mà hàng 
ngày được chứng kiến biết bao cảnh đời bịp bợm ngang trái. Số phận những nhân vật 
của y hoàn toàn bị vây bủa bởi bóng tối. Có lúc y nhận ra, tuy còn mơ hồ, đó là thứ bóng 
tối của tội ác nhơ nhớp, ghê tởm. Con người quanh y phải bán mình đổi lấy từng đồng xu 
để được sống. Cái xã hội mà y đang hoà nhập giống như một cái tổ qủy. Bạn y-một luật 
sư, một nhà trí thức tên tuổi là một kẻ đầu cơ chính trị, kiêm nghề dắt gái. Học trò của y-
một nữ sinh viên sống thòi lòi hai mặt, ngày đi học, đêm đến làm điếm.” 
 
Trần Bình Dương là người cầm bút, sống bằng ngòi bút, những vấn đề nêu trên dĩ nhiên 
cũng là những vấn đề của chính anh, cho anh. Có thể thấy rằng, phải nghiền ngẫm lắm, 
trăn trở thao thức lắm anh mới có thể viết nên một câu truyện chua chát như thế. 
 
Và chính câu truyện này đã làm cho tôi bổng nhiên suy nghĩ nhiều về anh, nhớ đến anh, 
với nhiều tiếc nuối, bởi vì nay thì vĩnh viễn không còn có dịp gặp anh để nói với nhau đôi 
điều, như xưa, những điều đáng ra phải nói. 
 
Tôi biết đến cái tên TBD thời mở cửa, lúc văn nghệ sĩ được cởi trói. Lúc đó giới văn học 
xôn xao bàn tán các truyện “Tướng về hưu”, của Nguyễn Huy Thiệp, “Cái đêm hôm ấy 
đêm gì” của Phùng Gia Lộc, “Đã đến lúc đọc lời ai điếu cho một nền văn nghệ minh họa” 
của Nguyễn Minh Châu…Trong bối cảnh đó, có người giới thiệu tôi cái tên TBD, một 
nhà văn địa phương. Khi gặp bài của anh trên báo, tôi bèn đọc một vài truyện cho biết, 
thấy cũng “thường thường bậc trung” thôi, chưa có gì ấn tượng lắm. Nhưng nhờ thế, tôi 
biết tên anh, biết anh, rồi quen nhau, vài năm sau. So với nhiều thân hữu của anh, thì mối 
quan hệ giữa tôi và anh không sâu sắc bằng, cho nên hiểu anh, thì chắc là nhiều người 
biết rõ hơn tôi. 
 
Tuy không thâm giao, nhưng những lần gặp gỡ, chuyện trò bên tách cà phê hay ly rượu, 
anh có vẻ dành cho tôi nhiều mỹ cảm, và nói năng có vẻ thật tình. Những lời anh tâm sự, 
khi ấy tôi cảm nhận là những lời chân thật. Bây giờ anh mất, nhớ lại, tôi thầy rằng quả 
tình anh đã rất thật, khi ấy. 
 
Con người anh có vẻ trầm cảm, u uất, lúc nào cũng như đang dấu kín nhiều nỗi niềm 
trong lòng, kể cả khi anh cười, cũng hiếm khi thấy được sự thanh thản, vô ưu. Tôi hỏi, 
anh bảo rằng thực ra tôi cũng muốn sống như ông, nhưng bây giờ thì chưa được, vì tôi 
còn mấy đứa con, tôi phải lo cho chúng nó xong. Tôi bảo rằng những người già thường 
nghĩ rằng mình sắp chết, kẻ trẻ tuổi lại nghĩ mình còn sống lâu, đều là những ý nghĩ sai 
lầm, người già có thể vẫn còn sống nhưng người trẻ lại có thể chết ngay. Đời vốn vô 
thường mà! Anh trầm ngâm. Lần khác, anh lại nói, tôi tiếc rằng tôi bất tài, không thể làm 
điều gì khác để nuôi vợ con như mấy ông nên phải đeo dính cái nghề chữ nghĩa này, cái 
nghề mà tôi đã quá ngán ngẩm, chán chường… 
Lại nhớ một đọan văn khác của anh: 
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“Có thằng nhà văn nào mà không muốn được in? Nhưng in ra tác phẩm làm gì nếu như 
đó là những món nợ mà suốt đời không trả được? Người ta thường bảo, nhà văn là nhà 
tư tưởng, nhà giáo dục, mà viết lên những điều sai sự thật thì chẳng kém chi những kẻ 
phá hoại. Nếu tài sức hèn mọn thì nên viết dăm ba chuyện cảnh giác, hình sự, xe cán chó 
để sống. Còn không thì nên chọn nghề khác…” 
(Truyền thuyết nghề văn) 
 
Bây giờ anh mất rồi, mới hiểu hết được tâm trạng của anh, và những gì anh nói lúc đó. 
Dù cố công sưu tập, chúng tôi chỉ tìm được một phần nhỏ trong sự nghiệp sáng tác của 
anh. Dường như anh không muốn gìn giữ hay lưu lại điều gì. Cái nghiệp văn chương mà 
anh đeo đuổi từ thời thanh xuân về sau đã gây cho anh nhiều nỗi sầu dai dẳng, cay đắng, 
anh đã từ bỏ nó, như nhân vật trong sáng tác của anh, để giữ lại chút lương tri, khí phách 
kẻ sĩ, phẩm giá làm người của mình. Giọng nói anh thường chậm rải, trầm buồn, và nụ 
cười lúc nào cũng có vẻ héo hắt, đó là cái giá mà anh phải chịu đựng để đi trọn hành trình 
của một con người lương thiện, trong xã hội có quá nhiều người không lương thiện. 
 
Đó là điều khá đáng tiếc, bởi nếu tiếp tục sáng tác, và nếu may mắn được thắp thêm lửa 
để thổi bùng sự say mê tìm tòi, sáng tạo, tin rằng anh sẽ viết được nhiều tác phẩm giá trị 
để dâng tặng cuộc đời, tặng quê nhà yêu dấu của anh, và tặng cho những phận người 
thầm lặng chất ngất đau thương. 
 
Đọc lại những gì còn lưu giữ hôm nay của anh, giúp tôi tin điều đó. 
 
Những lời này, lẽ ra ngày đó tôi phải nói với anh, anh Châu à! Sự muộn màng, là những 
gì chúng ta thường gặp phải trên cõi đời này, còn biết sao hơn…Thôi thì, như anh đã nói:  
 
“Chỉ mong 
những câu thơ còn lại 
nhỏ nhoi 
đủ làm 
nhói đau 
nhân thế!!!” 
(Cung Tường Vỹ, Trần Tế Xương, 1997) 
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OAN KHIÊN NHỮNG PHẬN NGƯỜI 
Truyện ngắn 
(Tặng anh Thái Phi Kích, Nguyễn Hữu Lâm,  
 những người đã nằm xuống ) 
 
Hoàng Anh 
 
 
Đúng như câu nói: “Hãy xin sẽ cho, hãy tìm sẽ gặp”, sau những cố gắng tìm kiếm trong 
nhiều năm, cuối cùng thì chúng tôi cũng biết cách liên lạc lại được với Lâm.Hôm đó, 
chuẩn bị bia và một ít mồi, Tâm làm trưởng đoàn, chúng tôi chất nhau cả đám lên xe đi 
thăm anh.Qua khỏi cầu Ông Cộ, đến ngã tư Phú Thứ, quẹo trái, chạy vài cây số nữa thì 
đến nhà anh.Căn nhà mới cất chưa bao lâu, khá tươm tất, vén khéo, chứng tỏ chủ nhân đã 
bỏ khá nhiều công chăm sóc.Trong nhà, ấn tượng nổi bật là chiếc lư đồng sáng chói trên 
bàn thờ, tạo nét trang nghiêm, và cũng báo cho khách biết chủ nhà là những người mộ 
đạo, sùng kính Tổ Tiên, Trời Phật.Đây là một vùng thôn quê, êm đềm, thơ mộng trong vẻ 
mộc mạc, an phận của kiếp nhà nông.Anh đang sống chung với mẹ và một người vợ trẻ, 
hiền hậu, lui cui dưới bếp lo làm cơm cho chồng đãi khách. 
 
Buổi trùng phùng, sau ba mươi năm xa cách, rất vui, nhất là cụôc trùng phùng sau bao 
nhiêu thăng trầm biến động kinh hoàng, người còn sống không hiểu tại sao mình có thể 
còn sống, và không nghĩ rằng có ngày còn gặp lại nhau. 
 
Bia rượu làm tăng thêm cảm giác xúc động trào dâng buổi hôm ấy.Người ta tranh nhau 
nói, kể, ôn lại những gì đã xảy ra mấy mươi năm qua.     
 
Lâm sinh năm 1952, là học sinh khoá 10 Trịnh Hoài Đức, anh vào trường chỉ có năm 
cuối bậc trung học (anh từ An Mỹ chuyển về).Ngay năm đầu tiên đó, anh đựoc bầu làm 
Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Ban Đại Dịên Học Sinh.Chỉ một năm học, nhưng để lại 
nhiều dấu ấn, hệ lụy sâu đậm trong tâm hồn anh, mà có lẽ, anh đã mang theo xuống tuyền 
đài, chưa tan. 
 
Lâm học võ cổ truyền với thầy Năm Hí ở gần cầu Mới, đường Nguyễn Tường Tam, xã 
Phú Cường, nay là đường Ngô Chí Quốc.Ông Năm Hí là thầy võ có tiếng ở khu vực Phú 
Cường, trong lò của ông có nhiều cao đồ như anh Tám Tiệm (đã mãn phần).Lâm cũng 
thuộc vào số môn sinh thâm niên ở đây.Đồng môn thân thiết của anh có Phạm Phước 
Tâm, nhà ở đường Ngô Quyền.Lâm có thể hình lý tưởng cho con nhà võ, Tâm người thấp 
nhỏ hơn anh nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và sáng dạ nên được thầy truyền cho nhiều độc 
chiêu hơn. 
 
Mấy năm sau cả hai đều đi lính.Lâm ngành an ninh bên không quân, Tâm đi truyền 
tin.Lâm có thời gian tu nghiệp về khoá Mưu Sinh Thoát Hiểm.Nhờ thế, có lúc anh là trợ 
giảng cho các sĩ quan ngành không quân, có vị cấp bậc thiếu tá, trung tá…Nhờ vậy tuy 
chỉ là thiếu úy, Lâm có quan hệ khá tốt với các sĩ quan trong binh chủng này. 
 
Những tháng đầu năm 1975, Tâm đang ở Pleiku, có lệnh triệt thoái.Tình hình rất căng 
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thẳng và hỗn loạn.Lâm tìm mọi cách huy động được một chiếc trục thăng lên Pleiku đón 
bạn.Chiếc trực thăng quần thảo tìm cách liên lạc với Tâm nhưng không được.Vì Lâm, 
viên phi công đã liều mình đáp xuống ngay căn cứ của Tâm thì mới biết anh đã theo đoàn 
người tháo chạy rồi.Mấy tuần sau thì Tâm vượt thoát được con đường địa ngục tả tơi về 
đến Nha Trang tìm gặp Lâm.Anh ở đây ít hôm thì Lâm lại bảo phải chuẩn bị lên máy bay 
về Sài Gòn.Đây là chuyến bay cuối cùng, Lâm đã cố gắng dàn xếp để Tâm và một số bạn 
cũ, trong đó có chị Nguyễn Hữu Hiệp, chạy về từ Đà Lạt, được trở lại Bình Dương.  
 
Vào những ngày cuối của tháng tư, một buổi vừa mờ sáng, Lâm bước vào căn nhà Tâm ở 
đường Ngô Quyền thúc giục Tâm nhanh chóng ra đi.Cầm cái túi xách nhỏ, Tâm vội vã từ 
giã những người thân trong nhà rồi bước lên chiếc xe do Lâm cầm lái, chiếc xe lao vút 
đi.Lâm chở Tâm xuống phi trường, đưa Tâm đi qua  cổng, xong anh quay trở lại vì còn 
phải giúp vài người khác.Khi xong việc, quay vào thì cửa phi trường đã đóng hoàn toàn, 
không còn ai có thể ra vô.Số phận hai người bạn từ đây lạc vào những nẻo đường khác 
nhau. 
 
Do biết đôi chút về tướng pháp, quan sát sắc diện trên khuôn mặt của Lâm, tôi lo âu nói, 
nhìn khí sắc của anh, thì lục phủ ngũ tạng của anh đang bị tổn thương nghiêm trọng lắm 
rồi, anh có chạy chữa gì không.Đang vui, anh bổng buông tiếng thở dài, nói, có chứ, tôi 
đang điều trị  thuốc Bắc với một thầy ở Chợ Lớn.Rồi anh chậm rải kể cho chúng tôi nghe 
khoảng thời gian dài mười lăm năm tù tội mà bạn bè không ai nhìn thấy anh.Anh đã nếm 
trải tất cả những gì kinh hoàng nhất, mà kể ra, nay có người chắc vẫn không tin nổi rằng 
đó là sự thực, rằng trong cõi người ta sao lại có những điều như vậy, rằng ai cũng biết 
kiếp người phù du, mong manh, nhưng sao những năm tháng được làm ngừơi ngắn ngủi, 
con người lại đối xử với nhau khắc nghiệt tàn nhẫn đến thế.Tôi hỏi nếu vậy thì làm sao 
anh có thể còn sống được, anh đáp, trong những giây phút cận kề với cái chết, lòng ham 
sống bỗng bùng dậy mạnh mẽ trong tôi, và tôi nổi lên ý nghĩ rằng bằng mọi giá mình phải 
sống, mình không thể chết đựoc.Chính nhờ ý chí ấy mà tôi tồn tại tới ngày hôm nay.Lời 
nói của anh làm tôi nhớ ngay tới một người, anh Thái Phi Kích, vì sự trùng hợp đến kỳ lạ 
giữa hai hoàn cảnh và hai câu nói ấy. 
Thái Phi Kích quê ở Phan Thiết, cấp bậc đại úy, đơn vị Địa Phương Quân, là bạn khá 
thân với nhà văn Y Uyên, ngày Y Uyên chết, chính anh là người đã đến ngọn núi định 
mệnh ấy để lãnh xác Y Uyên về.Thời điểm 75, khi chuẩn bị bước xuống tàu để ra đi, anh 
nhớ đến người vợ trẻ, đến đứa con thơ, đến đứa con còn nằm trong bụng mẹ, anh quyết 
định ở lại.Sau đó, theo lời anh kể, trải qua gần hai mươi hai năm trong chốn lao tù, chịu 
đựng đủ sự hành hạ tàn bạo thảm khốc nhất, nhiều lần chết đi sống lại qua những trận 
đòn hội đồng khi bị cùm trong phòng tối biệt giam.Nhờ biết võ thuật, anh chỉ co rúm 
người lại, dùng đôi tay để che kín những tử huyệt trên cơ thể.Mỗi ngày, người ta phát cho 
anh một chén cơm nhưng chỉ có phân nửa là cơm mốc, còn lại là nước muối.Để ăn được, 
anh phải đổ hết nước ra ngoài, vắt cho thiệt ráo, phơi khô, ăn dần.Buổi tối, hoặc khi trời 
có mưa, anh cuộn chiếc áo lại nhét ra ngoài xuyên qua cái lỗ nhỏ dưới chân tường.Nhờ 
những giọt nước giọt sương thắm trong chiếc áo qúy báu ấy, anh chống chọi lại được cơn 
khát.Để ngừa baị liệt vì bị cùm lâu ngày, anh phải tập thể dục rất nhiều trong tư thế khó 
khăn.Khi được thả ra sau nhiều tuần, anh vẫn còn có thể bước đi được, điều làm cho 
người khác ngạc nhiên.Trong lúc nói chuyện với nhau, tôi hỏi làm sao anh có thể sống, 
anh cũng nói giống một câu, gần nguyên văn như Lâm đã nói.Chính là nhờ tình yêu cuộc 
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sống.Một điều giống nhau nữa ở hai người, đó là sự thâm trầm, bao dung, không hằn học 
hay cay cú, ngựợc lại họ rất yêu đời, tha thiết, dù tất cả những nghiệt ngã mà cụôc đời đã 
trùm phủ lên thân phận của họ. 
Ít năm sau thì anh Kích chết.Điều an ủi lớn nhất đời anh là người vợ chung thủy, đảm 
đương.Là hai đứa con giờ đây đều thành đạt, nên người, và anh có thể gặp lại một ít bạn 
bè ngày xưa, thù tạc với nhau trước khi ra đi trong sự ngở ngàng tiếc nuối của họ. 
Lâm thì không như thế, thử thách của số phận không dừng lại khi anh trở về.Anh tiếp tục 
phấn đấu nhiều để xây dựng lại tất cả, trên những đổ vỡ, chia lìa.Đáng khâm phục là anh 
đã thành công, và có được cụôc sống hạnh phúc bình dị, gỉan đơn trong lặng lẽ, như 
chúng tôi đang thấy. 
Từ giã anh ra về, trứơc khi chia tay tôi hẹn ngày sẽ sớm gặp lại.Thế nhưng sau đó năm 
lần bảy lượt, tôi đã không thể lên nhà anh, kể cả ngày đám tang của anh.Tối hôm đó khi 
tình cờ gặp nhà thơ Chu Ngạn Thư,anh nói tôi vừa mới đi đám ma thằng Lâm về.Tôi 
sững sờ.Ngay lúc đó tôi lập tức gọi điện báo tin cho gia đình của Tâm biết để sáng mai đi 
cúng đám ma.Tâm hiện sống ở Mỹ, khá thành đạt, hiện đang làm chủ một biệt thự rộng 
lớn, nguy nga.Nghe tin này, tôi biết anh buồn lắm, nỗi buồn chắc không thể diễn tả bằng 
lời. 
Phần tôi, tôi cứ nhớ Lâm hoài.Tôi hối tiếc vì đã biết anh không thể sống lâu, vậy mà cứ 
lần lữa mãi, cứ như mọi chuyện sẽ tồn tại y nguyên để chờ đợi tôi.Đời sống vô thường, 
điều gì anh muốn làm thì phải làm ngay đi, kẻo không kịp.Ngày mai hay đời sau, không 
ai biết được cái nào sẽ tới trước.Những lời khuyên ấy tôi thuộc nằm lòng, vậy mà làm 
theo thì qúa ít.Tôi nhớ anh, hình ảnh buổi sáng trời còn mờ tối, trong bộ quân phục gọn 
gàng, trông rất oai phong, vẻ mặt khẩn trương, ít nói, lặng lẽ bước lên chiếc xe jeep.Tôi 
nhớ anh, buổi trùng phùng ba mươi mấy năm sau.Anh vui mừng, nụ cừơi hồn nhiên như 
tuổi thơ.Anh kể chuyện, giọng nói hiền hoà, đầy vẻ nhân từ, chứa chan bao nổi niềm 
không thể nói hết.Giọng nói và cách nói ấy, kết tinh của cả một một cụôc đời.Nghe giọng 
nói ấy, tôi như nghe lại từng khúc phim của đời anh.Anh cũng có một thời trai trẻ hiếu 
thắng, nông nổi.Có một thời yêu đương nồng nàn, lãng mạn, có những lúc phụ tình và bị 
tình phụ.Có những năm tháng hào hùng, mã thượng, hy sinh lo lắng hết cho bạn bè quên 
cả thân mình.Có những năm bất khuất, kiên cường, chịu đựng tất cả oan khiên để tồn 
tại.Có những ngày an vui với những hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng cũng vội tàn.  
Vào những ngày cuối trứơc khi lìa đời, anh thiết tha mong gặp một người bạn gái cũ, 
nhưng như vậy mà cũng không thành.Anh nhắm mắt trong vòng tay của anh H, người 
bạn đã học chung với anh năm lớp 12, hy vọng cũng ấm áp lòng anh đưộc đôi chút.Đó là 
đêm mùng 4 tết năm 2007. 
Người Việt ta hay nói, nghĩa tử là nghĩa tận.Càng sống, càng nhận thấy ông bà mình nói 
câu ấy quá hay.Sự bao dung, tha thứ cần thiết cho cụôc sống của con ngừơi hơn những 
điều khác.Tôi còn nhớ hai câu thơ: “Ta già đâu để bụng.Lỗi lầm thời xa xưa.” Bài thơ 
diển tả cảnh một người lính Mỹ về thăm lại địa đạo Củ Chi, gặp một người du kích già ở 
chiến trường xưa, họ uống rượu đế với nhau, cười đùa vui vẻ, quên hết hận thù.  
 
Và tôi cũng nhớ mãi hình ảnh Thái Phi Kích, sau gần hai mươi hai năm trong chốn lao tù 
cực hình đau khổ, khuôn mặt anh vẫn bình thản, điềm đạm, giọng nói anh vẫn hiền hòa, 
ấm áp: “Tôi không cảm thấy chút hận thù nào với họ.Trước đây tôi chống họ, là chống sự 
thù hận ở họ, nay sao tôi lại đi vào vết xe cũ, làm giống như họ được”.Lời nói của anh 
làm tôi nghĩ ngợi nhiều, nếu như  những người Việt cầm súng năm xưa có tinh thần 
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khoan dung nhân hậu như anh, thì có lẽ dân tộc ta đã không phải chịu đựng cảnh chia lià 
uất hận như đã xảy ra.  
 
Người ta không thể chống lại cái ác bằng một cái ác khác, dùng máu để rửa máu, thì máu 
không bao giờ sạch được. 
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Chiếc lá 
            
Người dịch: Hoàng Anh 

 
 
Mùa xuân trôi qua. 
 
Mùa hè cũng đã trôi qua…. 
 
Chiếc lá Freddi theo thời gian giờ cũng lớn lên, gân cốt nó vững vàng, cứng cõi, viền 
răng cưa ở mép thì nhọn tua tủa uy nghi. Mùa xuân, đó là lúc đầu tiên nó có mặt trên cõi 
đời này. Hồi ấy, nó chỉ mới là một nụ chồi nho nhỏ trên cành lớn ở ngọn của một cây cao. 
 
Freddi bị vây quanh bởi hàng trăm chiếc lá khác giống như nó hoặc cũng giông giống 
như vậy. Thế nhưng chẳng bao lâu sau nó nhận ra ngay rằng kỳ thiệt thì đâu có chiếc lá 
nào giống với chiếc lá nào, cho dù là chúng ở trên cùng một thân cây. Alfred là chiếc lá 
kế cận bên hắn. Ben ở bên phải còn nàng Clare dễ yêu thì đằng trước mặt. Bọn chúng đã 
cùng lớn lên với nhau, cùng học cách khiêu vũ tung tăng trong gió mát của mùa xuân, 
cùng nằm uể oải phơi mình trong ánh nắng chói chan của mùa hè và tắm gội mát mẻ dưới 
những cơn mưa. 
 
Trong đám bạn, Daniel là người thân thiết nhứt của Freddi. Anh ấy là chiếc lá lớn nhất 
trên cành và dường như đã ở đó trước ai cả thảy. Freddi cảm thấy có vẻ như Daniel còn là 
người thông thái nhất nữa. Chính Daniel chớ ai nói cho bọn chúng biết rằng mỗi đứa là 
một phần của thân cây. Chính anh ấy chớ ai nói cho bọn chúng biết rằng chúng đang ở 
trong một công viên, rằng thân cây có bộ rễ rất là gân guốc nhưng nằm sâu dưới đất, và 
những con chim đã đến đậu trên cành hót líu lo những khúc hát ngợi ca bình minh. Anh 
ấy còn giải thích nhiều chuyện nữa về mặt trời, mặt trăng, những vì sao và mùa màng 
trong năm… 
 
Được là một chiếc lá, Freddi thích lắm nghen. Nó yêu cành cây , yêu những người bạn lá 
nhẹ tênh, yêu nơi chốn cao cao tít trên trời xanh, yêu những cơn gió đung đưa, nắng trời 
sưởi ấm, ánh trăng phủ đầy thân hắn làn ánh sáng dịu êm bàng bạc. 
 
Đặc biệt, nó yêu nhất là mùa hè với những ngày nắng ấm kéo dài và những đêm yên bình 
đầy ấp mộng mơ. Mùa hè, người ta đến công viên nhiều hơn. Họ thường ngồi dưới gốc 
cây của Freddi.  
 
Daniel bảo nó rằng tỏa bóng mát cho đời là một nhiệm vụ của anh ấy. 
 
“Nhiệm vụ là gì hở anh?” Freddi hỏi. 
 
“Là một lý do để tồn tại”, Daniel trả lời. ”Làm những điều đem hạnh phúc đến nhiều hơn 
cho kẻ khác là lý do để có mặt trên cõi  đời này. Tỏa bóng mát cho người già đến đây 
tránh nắng, tạo nơi mát mẻ cho trẻ con chơi đùa, hay lấy thân mình đong đưa làm chiếc 
quạt cho những người đi dã ngọai ngồi ăn trên những chiếc khăn trãi sọc ca rô, đó làø ý 
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nghĩa đời sống của chúng ta.” 
 
Freddi đặc biệt thích mấy cụ già. Họ ngồi mới tĩnh lặng làm sao trên cỏ mát và có vẻ 
thường thầm thì về những ngày quá khứ đã trôi xa. Bọn trẻ thì cũng dễ thương, mặc dù 
đôi khi chúng tinh nghịch khóet lỗ trên thân cây hoặc khắc tên lên trên ấy. Quả vậy, thiệt 
là vui mỗi khi nhìn chúng nô đuà chạy nhảy. 
 
Nhưng, đáng tiếc là mùa hè dễ yêu của Freddi chẳng kéo dài được bao lâu thì đã trôi qua. 
 
Mùa hè ấy biến mất trong một đêm tháng mười. Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy trời lạnh 
đến như thế! Tất cả lá trên cành rung rẩy lên vì rét. Chúng bị phủ một lớp mỏng màu 
trắng, lớp màng này nhanh chóng tan đi,ø để chúng ướt sũng và lấp lánh trong nắng ban 
mai. 
 
Như mọi khi, nhà hiền triết Daniel nói cho chúng biết rằng chúng vừa nếm thử chút mùi 
băng giá đầu tiên, dấu hiệu của một mùa thu và mùa đông sắp đến. 
 
Ngay sau đó, cả thân cây, nói là cả công viên mới đúng hơn chứ, đã chuyển sang một sắc 
màu rực rở. Hầu như không chiếc lá xanh nào còn ở lại trên cành nữa. Alfred đã biến 
thành màu vàng khè. Còn thằng Ben thì thành màu cam chói. Clare đỏ rực,Daniel tím 
sậm, còn Freddi thì vừa đỏ vừa vàng vừa xanh màu nước biển.Tất cả bọn chúng trông 
mới ngộ nghĩnh làm sao! Bọn chúng đã làm cho cái cây biến thành bảy sắc cầu vồng rồi ! 
 
Freddi hỏi : ”Tại sao vẫn còn ở chung trên cây mà chúng ta lại biến ra đủ màu sắc như thế 
này?” 
 
-Mỗi người chúng ta đâu có giống nhau. Chúng ta có những trãi nghiệm khác nhau mà! 
Chúng ta đón nắng mặt trời theo các hướng khác, chúng ta tỏa bóng mát ra cũng khác. 
Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể có màu sắc khác nhau kia chứ?” Daniel giải thích 
những chuyện hiển nhiên ở đời mà Freddi không biết được và còn cho nó biết rằng mùa 
này chính là mùa thu. 
 
Ngày nọ, có một chuyện lạ lùng xảy ra. Cơn gió mát thuở nào làm cho chúng khiêu vũ 
nhịp nhàng giờ bỗng dưng đong đưa lúc lắc bọn chúng dữ dội như đang lên cơn giận. 
Nhiều chiếc lá bị rứt khỏi cành và cuốn đi trong gió, lượn lờ trong không trung trước khi 
nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. 
 
Tất cả các chiếc lá trên cành đều trở nên hỏang sợ. 
 
-“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Chúng thì thào hỏi nhau. 
 
Daniel bảo chúng: ”Đó là những gì xảy ra trong mùa thu. Đó là lúc cho những chiếc lá 
thay đổi nơi chốn của mình. Có người gọi đó là cái chết”. 
 
Freddi hỏi : ” Tất cả chúng mình có phải chết hết hay không?” 
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Daniel trả lời :”Đúng vậy, tất cả đều phải chết hết; bất kể rằng mình to hay nhỏ, mạnh 
hay yếu như thế nào. Lúc đầu chúng ta thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta đón nhận 
mặt trời mặt trăng, gió và những cơn mưa. Chúng ta học khiêu vũ.Chúng ta cười. Rồi 
chúng ta chết. 
 
Freddi nói quả quyết :”Tôi không chịu chết đâu.Tôi sẽ không chết, anh cũng vậy phải 
không Daniel?” 
 
Daniel trả lời :”Không được đâu Freddi à, khi đến lượt tôi, tôi phải chết ”. 
 
Freddi :”Mà chừng nào mới tới lúc ấy?” 
 
Daniel đáp lại :”Không ai có thể biết chắc được ngày ấy”. 
 
Freddi để ý thấy rằng trong lúc ấy, những chiếc lá khác tiếp tục rơi. Nó suy nghĩ :”Chắc 
là đã đến phiên chúng rồi “. Nó thấy rằng có những chiếc lá cố chống chọi vô vọng với 
cơn gió lạnh lùng trước khi rơi xuống đất, những chiếc khác thì buông xuôi và nhẹ nhàng 
rơi. 
 
Chẳng bao lâu sao, cái cây đã hầu như trơ trụi lá. 
 
Freddi nói với Daniel :” Daniel ơi Daniel! Tôi sợ chết quá! Không biết điều gì sẽ đợi chờ 
tôi ở cõi chết”. 
 
Daniel :”Tất cả chúng ta đều sợ hãi những gì chúng ta không biết, đó cũng là điều tự 
nhiên”. Daniel vỗ về hắn :”Tuy vậy, bạn đâu có nghe sợ khi mùa hè trở thành mùa thu, 
đúng không? Đó là những đổi thay tự nhiên, vậy sao bây giờ bạn lại sợ mùa… chết ?” 
 
Freddi hỏi :”Vậy cái cây có phải chết giống như tụi mình không?’’. 
 
-Cũng vậy thôi, một ngày nào đó cây rồi cũng phải chết. Nhưng có thứ mạnh hơn cái cây 
nhiều. Đó là sự sống. Sự sống thì vĩnh hằng và tất cả chúng ta chỉ là một phần của dòng 
sống bất tận đó. 
 
- Chúng ta sẽ đi về đâu khi chúng ta chết đi? 
 
- Đó là một bí ẩn vĩ đại mà không có ai có thể biết chắc được. 
 
- Đến mùa xuân, chúng ta có lại được trở về hay không? 
 
- Chúng ta chắc hẳn là không, nhưng sự sống thì có đấy! 
 
- Ôi nếu vậy thì vì sao lại có những chuyện ngớ ngẩn như thế này cơ chứ ? Tại sao chúng 
ta có mặt ở đời làm chi để chỉ rồi phải gục ngã và chết đi một ngày kia! 
 
Daniel trả lời điềm nhiên: ”Đó là vì mặt trời và mặt trăng. Đó là vì những ngày tươi đẹp 
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mà chúng ta đã ở bên nhau. Đó là vì bóng mát ta tỏa che cho đời, vì những cụ già và em 
bé. Đó là vì sắc màu của những ngày mùa thu đầy nhung nhớ. Đó là vì những xuân hạ thu 
đông đã qua đi qua đi trong đời ta. Ngần ấy thứ là chưa đủ để có mặt trên cõi đời này hay 
sao?” 
 
Thế rồi có một buổi chiều, trong áng nắng chạng vạng vàng úa của một ngày tàn, Daniel 
đã ra đi. Anh ấy rơi nhẹ nhàng, anh ấy rơi dịu dàng, rơi đi rơi đi mà dường như còn mỉm 
cười một cách bình yên, và rồi còn nói : ”Giờ thì đã đến lúc vĩnh biệt nhé, Freddi”. 
 
Giờ đây, Freddi chỉ còn lại lẻ loi một mình, hắn là chiếc lá cuối cùng còn ở trên cành. 
 
Những hoa tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi vào buổi sáng ngày hôm sau. Những hoa tuyết ấy 
màu trắng, rất êm và rất dịu dàng, nhưng mà sau nó tê buốt kinh khiếp thế! Cả ngày dài 
không còn thấy bóng mặt trời đâu nữa, và ngày sao mà ngắn ngủi đến thế! Freddi cảm 
thấy mình tái nhợt và dễ vỡ tan làm sao. Trời mỗi lúc một lạnh và tuyết đã phủ đầy trên 
thân mình của nó. 
 
Vào lúc rạng đông, một cơn gió đến tiễn đưa Freddi rời khỏi cành cây. Cũng chẳng đau 
đớn gì. Nó cảm thấy mình trôi đi bềnh bồng, nhẹ nhành, êm ã. 
 
Khi rơi, lần đầu tiên nó mới nhìn thấy được cả thân cây. Cái cây mới mạnh mẽ vững chắc 
làm sao! Nó tin tưởng rằng  cây chắc sẽ còn sống lâu, và nó đã là một phần tạo nên cái 
cây ấy, điều này làm cho nó nghe rất đỗi tự hào. 
 
Freddi rơi và nằm trên một hoa tuyết. Nó cảm thấy êm mà còn  hơi ấm ấm nữa chứ. Ở nơi 
mới mẻ này, chưa bao giờ đời nó có được cảm giác dễ chịu đến thế. Nó nhắm mắt lại và 
từ từ rơi vào giấc ngủ yên. Nó không biết rằng mùa đông rồi sẽ qua và mùa xuân rồi sẽ về 
và những bông hoa tuyết mềm mại này rồi cũng sẽ tan đi thành nước. Nó không biết rồi 
cái tấm thân khô héo vô dụng của hắn sẽ ra làm sao khi hòa vào với nước để làm cho thân 
cây được thêm sức sống. Mà hơn hết, nó không bao giờ biết được rằng ngày kia khi nằm 
chết rục dưới cội cây này, nó sẽ góp phần tạo nên những chiếc lá xanh non mới, chào đón 
một mùa xuân xa sẽ  về… 
(mùa hạ 2003) 
  
 
 
                BÌNH TRO CỐT 

 
Nhúm tro rải xuống dòng sông 
Hòa trong nước mát bềnh bồng rong chơi 
Nhúm tro gieo gió lên trời 
Rơi trên hoa cỏ thêm ngời sắc hương 
Chiếc bình nằm cạnh mõ chuông 
Lắng nghe kinh kệ mười phương nhiệm mầu 
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Tình em đất Thủ xứ Bình 
 
Đêm nay tìm về đất Thủ 
Nghe lòng lưu lạc xứ Bình 
Mấy nỗi đầy vơi thức-ngủ 
Bao giờ mới tới bình minh?! 
 
Có một mùa hè đỏ lửa 
Bom rơi đạn lạc quê mình 
Em vẫn tuổi còn ẩm ngữa 
Biết gì lửa đạn điêu linh 
 
Một phẩn thịt da bỏ lại 
Khi viên đạn nổ cạnh mình 
Em lạc cha mình tự buổi… 
Đến giờ… 
Tử trận? 
Hy sinh? 
 
Bốn mươi năm hơn rồi nhỉ 
Nổi chìm theo cuộc ba sinh 
Cười khóc bên bờ viễn xứ 
Nhớ-quên rà ruột xứ Bình 
 
Trong mơ em còn nghịch đất 
Mơ hồ bóng dáng cha mình  
Xa lạ những điều được- mất 
Không thù oán chuyện điêu linh 
 
 
Em dạy con mình chữ Việt 
Không hề nhắc chuyện tử sinh 
Ân oán không hề hiện hữu 
Như chưa từng trải đao binh 
 
Đêm lại mơ về đất Thủ 
Hái hoa bắt bướm xứ Bình 
Con đã vào mơ mẹ ngủ 
Không chờ đợi nữa bình minh 
 
Thangcu 
15-10-2012 
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Này lão Đốc Tờ, nếu có dịp nào uống rượu dzới lão Huỳnh Hoàng Anh thì cho tui kính 
lời thăm (chắc ổng cũng lớn tuổi rồi), bảo rằng tui có đọc những bài biên khảo về xứ 
Bình Dương của lão. Sau khi đọc bài “Người đẹp Bình Dương” thì tui viết bài thơ này 
tặng lão. Chuyện thiệt đất thủ xứ Bình đó. 
Từ những bài thơ ông tế sống ông Nhi tui mới lục ra (ở sân trường-trang cựu học sinh 
Trịnh Hoài Đức), là lão Hoàng Anh viết nhiều bài về cái chết hay lắm. 
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MỤC LỤC 
 
trong tập này :  
 

1- thay lời bạt * thơ Chu Ngạn Thư, chiếc lá [ thay lời nói đầu ] 
2- thơ Hoàng Anh & dịch   * chết giữa mùa xuân  
3- khi thấy tôi nằm chết 
4- di chúc dặn vợ khi ta chết 
5- diễm phúc 
6- không đề 
7- ngày mai 
8- thạch sùng 
9- dễ khóc 
10- hỏi người muôn thuở 
11- còn một mình 
12- chim bay về núi 
13- người và chim 
14- vườn vắng 
15- kẻ ở người đi 
16- rong rêu 
17- trong cõi ta bà 
18- nói với đứa con . . . 
19- mả bên đường 
20- quê hương 
21- bông thọ 
22- tiển bạn 
23- vườn vắng 
24- vườn xưa 
25- vườn trăng 
26- thì thầm với bóng 
27- đêm ba mươi, mười hai 
28- niệm khúc 
29- chiều hoang 
30- nhớ một người đã khuất 
31- lá vàng 
32- biển dâu 
33- lá rơi 
34- đêm qua 
35- mơ thấy anh qua đời 
36- đồng sàn dị mộng [ thơ Lê Vĩnh Thọ ] 
37- dị mộng [ thơ Lê Vĩnh Thọ ] 
38- cõi bụi đời [ thơ Lê Vĩnh Thọ ] 
39- trong bóng hoàng hôn 
40- có nghĩa gì đâu 
41- sau khi tôi nhắm mắt 
42- truyện nén [ 1> 8 ] 
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43- truyện ngắn * trả lại kiếp người 
44- bụi chuối sau hè 
45- trước giờ tẩn liệm 
46- làng Ba Chúc & thơ 
47- chuyện người se duyên 
48- nhân vật * Trần Văn Trai , Một nhân sĩ đất Bình Dương 
49- Lê Thành Nhơn , niềm kiêu hãnh bị lãng quên 
50- Nhớ về Trần Bình Dương 
51- truyên ngắn: * Oan khiên những phận người 
52- chiếc lá ( truyện dịch ) 

      53-Tình em đất Thủ xứ Bình 
 

 
                                                        ********** 

 
 
 
 
 
 
 
Bản thảo dành tặng người thân trong gia đình và bạn bè, không xuất bản, không 
phát hành, không phổ biến. 
 


