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Quê Nhà - Ảnh T.Vấn (2005) 

 

■Chiều nay, gởi tới quê xưa, 

  biết là bao, thương nhớ cho vừa 

                      (Phạm Duy –Thuyền Viễn Xứ) 
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Ai cũng có một quê hương, để khi xa thì nhớ về và 

để khi gần thì . . . ghét bỏ. Như mái nhà cha mẹ, từ 

đó mình được sinh ra. Như thành phố thân yêu, từ 

đó mình lớn lên và có những kỷ niệm. Đất và nước – 

hai thành tố cấu tạo một miền quê hương. Khổ đau 

và hạnh phúc- hai mặt của một định mệnh cấu thành 

cuộc sống con người. Quê nhà và quê người – hai 

nẻo của một cõi đi về. Một bên là hệ lụy. Bên kia là 

nấm mồ. 

 

Có mấy ai ra đi, hiểu được nỗi lòng của người ở lại, 

và có bao nhiêu người ở lại, đau được nỗi đau của 

kẻ ra đi? 

 

Mấy mươi năm trước đây, một buổi chiều, tôi bước 

chân lên máy bay đi định cư xứ người, bắt đầu một 

trang mới  trong cuộc đời lắm  buồn  hơn vui của 

mình. Qua khoang cửa sổ nhỏ xíu của máy bay, tôi 

liếc nhìn quê nhà lần cuối – lúc ấy làm sao tôi biết 

có một ngày trở về -. Nắng chiều đang đổ dài. Cái 

thứ nắng quái chiều hôm luôn làm tôi bứt rứt khó 

chịu. Những con đường đất, những mảnh ruộng khô, 

những mái nhà quê đơn sơ, chìm khuất giữa bụi và 

cát. Một miền quê hương bỗng trở nên xa lắc. Một 

chút ngậm ngùi thoáng qua, rồi tan biến đi giữa 

những háo hức, cả những âu lo về một vùng đất mới 

với những con người mới hoàn toàn lạ lẫm trước 

mặt. 
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Đời sống, đó là định mệnh mà không ai trong chúng 

ta, có thể từ chối được. Và tôi chấp nhận cuộc sống 

mới, như một định mệnh mới của mình. Như tôi đã 

từng chấp nhận những định mệnh khắc nghiệt của 

tôi trong quá khứ. Mỗi một định mệnh đều có những 

niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta, không có một lựa 

chọn nào khác, phải tập cho quen với những gì cuộc 

sống đem lại. 

Hơn 20 năm đốt đuốc soi rừng giữa xứ người xa lạ, 

tôi nghiệm được rằng, dường như tôi đã quá già để 

tập cho mình quen được với những đổi thay trong 

cuộc sống. Tôi như một người bị bệnh thấp khớp 

kinh niên. 

 

Làm sao tránh được những ray rứt, mỗi khi trái gió 

trở trời. 

 

Ở đây, nơi xứ người ít cát, ít bụi, ít những con 

đường đất đỏ, ít những mảnh ruộng khô cằn, ít 

những căn nhà quê đơn sơ mộc mạc, nhưng vẫn có 

nhiều gió. Và không thiếu những cơn gió lớn chết 

người, cuốn nhà, cuốn xe như gió quê nhà cuốn đi 

những cánh diều giấy tuổi thơ. Cũng có những buổi 

chiều nắng xế. Và nỗi bứt rứt. Nhưng cái bứt rứt 

không phải là cảm giác thấm vào da vào thịt như 

nắng xế quê nhà. Mà là cái bứt rứt của sự hụt hẫng, 

của sự bùi ngùi, của muôn ngàn hồi ức về những 

buổi chiều quê nhà ùa về làm nặng trĩu cõi lòng. 
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Đời sống này có quá nhiều những lựa chọn, mà lựa 

chọn nào cũng đau đớn. Chỉ có một điều duy nhất 

chúng ta không được lựa chọn là sự có mặt trong đời 

sống. Trong mỗi lựa chọn, chúng ta tự cầm dao rạch 

vào hồn mình những vết thương. Theo năm tháng, 

có những vết thương đã thành sẹo, có những vết 

thương cứ tiếp tục mưng mủ. Có những vết thương 

tưởng đã thành sẹo lâu rồi, bỗng chợt vỡ òa ra, như 

những giọt nước mắt già nua, tưởng đã khô cạn, 

bỗng một hôm trào ra làm ướt hết cả những kỷ niệm.  

 

Đúng hay sai của một sự chọn lựa, nhiều khi không 

phải là điều làm chúng ta quan tâm, vì lằn ranh của 

đúng sai trong cuộc sống nhiễu nhương này, chỉ 

cách nhau có một sợi chỉ mong manh. Cái chúng ta 

quan tâm – trong nhiều trường hợp – là sự lựa chọn 

– trong một khoảng đời nào đó- có đưa chúng ta về 

được với chính mình. Đúng hay Sai, Hay hay Dở, 

cũng vẫn phải là của mình, cho mình. 

 

Chiều nay, trong cái bứt rứt khó chịu của nắng xế 

chiều hôm xứ người, cái thứ nắng mà quê nhà gọi là 

nắng xiên khoai, tôi nhớ về sự lựa chọn ra đi năm 

xưa. Đó là một lựa chọn định mệnh. Tôi hằng tin 

như vậy. Nhiều bạn bè tôi, có cùng một lựa chọn, 

cũng hằng tin như vậy. Có nuối tiếc không? Hiển 

nhiên là không! Làm sao phân định được đúng sai 

để mà nuối tiếc. Vả chăng, nơi quê nhà năm ấy, 

chúng tôi đâu có được quyền xem đó như chốn quê 

nhà của mình, để mà nuối tiếc! 
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Tôi có trở lại nơi tôi bỏ ra đi một lần. Căn nhà xưa, 

nơi tôi sinh ra, không còn là căn nhà của tôi nữa. 

Thành phố ấy, nơi tôi lớn lên, trưởng thành, có mối 

tình học trò đầu tiên, không còn là thành phố của tôi 

nữa. Những người sống ở đó, không  còn ai là bạn 

của tôi nữa. Tôi có đến những nơi chốn trước đây tôi 

thường lui tới. Những khu bán sách cũ. Những quán 

xá. Những ngã tư hò hẹn. Những con đường lá me 

bay ngày ngày tôi đi học. Tất cả đều dửng dưng với 

tôi. Như với một người lạ. Như với một du khách. 

Từ quê nhà, tôi lủi thủi quay lại quê người với tâm 

trạng của một người tình bị hắt hủi.  

 

Tất nhiên, tôi cũng còn những người thân ở quê nhà. 

Nhưng những người thân của tôi vẫn chưa đủ để làm 

nên một quãng đời, một quá khứ, một định mệnh. 

Dẫu sao – tôi nghĩ rằng  - tất cả chúng ta  - những 

nhân vật bất đắc dĩ trong vở bi kịch thời đại – đều 

cần có một quê nhà để nghĩ về, để đi hết con đường 

định mệnh đã lựa chọn.  

 

Quê nhà quê người – hai nẻo của một cõi đi về. 

 

Một bên là hệ luỵ. 

Bên kia là nấm mồ.■ 

 

 

 



6 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

Lưu đầy, 

Quê nhà  

 
 

 
 

Hoa Quỳnh Nở - Ảnh : Lê công Hảo 

 

       ■ Quê hương xa vợi, mờ đôi mắt 

         Dõi cuối chân trời, vẫn biển xanh 

                                 ( Trần Trung Hậu ) 
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1. 

 

Người bạn từ Florida gởi đi bức điện thư ngắn ngủi. 

Hoa Quỳnh lại nở nữa rồi. Nhưng lần này chỉ có 

mình tao ngồi buồn bã giữa những chỏng chơ của 

ghế bàn. Và những cơn mưa rào nhiệt đới. Kèm 

theo là bức hình bông hoa quỳnh vừa nở. Làm nhớ 

đến mấy câu thơ của một người bạn thi sĩ.  

 

Đất khách quê người thân tạm trú 

Tráng chí hùng tâm nhuốm mải mê 

Bạn bè dăm đứa lâu không gặp 

Rượu uống mình ta uống não nề 

         ( Trần Trung Hậu ) 

 

2. 

 

Cũng trong những ngày anh bạn già của tôi cô đơn 

với những đóa quỳnh hiếm hoi, tôi nhận được một 

bức thư khác. Lần này, không phải là điện thư. Cũng 

của một người bạn – không còn trẻ nữa – mà đã lâu 

lắm rồi chúng tôi không có dịp liên lạc. Bức thư viết 

tay, trên giấy trắng xé ra từ quyển vở học trò và 

được gởi đến tôi qua đường bưu điện . . .  

 

Lâu lắm rồi – phải nói là lâu lắm rồi – tôi mới được 

hưởng cái thú ngồi bên hiên nhà, giữa buổi trưa hè 

tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua 

làm xào xạc những lá quỳnh tôi đem về từ Florida 
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tháng trước. Những lá quỳnh mà cả hai vợ chồng tôi 

lẫn hai đứa con gái nhỏ hết sức nâng niu chăm sóc 

trên suốt đoạn đường dài một ngàn năm trăm dặm  

với hy vọng là chúng sẽ sống sót và ra hoa nẩy mầm 

nơi một vùng đất nổi tiếng là khí hậu khắc nghiệt.  

Bên hiên nhà, giữa buổi trưa hè, ngồi đọc lá thư viết 

tay, trên giấy học trò, của một người bạn cũ . . . 

 

Bức thư nói về cảm giác hụt hẫng thường xuyên của 

một người không được diễm phúc sống ở nơi mình 

sinh ra, trưởng thành, và lẽ ra, nên ở đó cho đến 

ngày nhắm mắt nằm xuống. Nhưng chẳng may, vận 

nước đưa đẩy, phải lưu lạc nơi xứ người mà không 

biết những ngày cuối cuộc đời có cơ hội về lại nơi 

mình sinh ra để gởi nắm xương tàn hay không! Anh 

tìm đủ mọi cách lý giải cho nỗi bất an cứ mãi ray 

rứt trong lòng ấy nhưng vẫn không tìm được một lý 

do thỏa đáng, khả dĩ an ủi cái đầu óc già nua của 

mình. Anh nhắc đến nỗi lo lắng về con cái trưởng 

thành trong một xã hội mà những giá trị đạo đức và 

văn hóa hoàn toàn khác hẳn với những gì anh được 

nuôi dậy ngày xưa, nhưng rồi anh cũng gạt phắt đi, 

tự nhủ rằng, mỗi thế hệ có một tầm vóc và sứ mạng 

riêng, hãy cứ để chúng tự do lựa chọn, tự mình lo 

liệu ấy, có thể có những sai lầm nhưng cũng cứ để 

chúng gượng đứng dậy bằng chính sức lực của 

mình. Vả chăng, có lo cũng chẳng lo được, vì chúng 

có bao giờ cần đến sự lo lắng của người lớn đâu! 

Anh lại viện dẫn đến cuộc sống vật chất và những lo 

toan cho tuổi già đang đứng chờ anh ngoài cửa. 
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Nhưng chưa bao giờ – như anh thú nhận – anh cảm 

thấy yên tâm như bây giờ về miếng  cơm manh áo, 

cho cả hiện tại đến một ngày anh không còn sức 

khỏe để làm việc. Cái may mắn – hay không may 

mắn – được là công dân một quốc gia giàu có  nhất 

thế giới với cơ chế an sinh xã hội tuy chưa toàn hảo 

nhưng cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu người  

khiến anh càng băn khoăn ray rứt với chính mình. 

Vậy thì nỗi bất an, cảm giác không hoàn toàn thảnh 

thơi dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi trong một ngày 

sống ấy, từ đâu mà đến? 

 

Tôi ngồi đây, trước hiên nhà. Chung quanh tôi là 

vườn hoa xinh xắn với những giống hoa do chính 

tay vợ chồng tôi lựa chọn. Chung quanh mỗi bụi hoa 

là những viên gạch và sỏi trắng do chính tay vợ 

chồng tôi chọn mua, sắp xếp theo ý muốn. Trưa hè 

tháng sáu cũng không đến nỗi oi bức lắm. Và không 

gian thì im ắng đến độ tôi có thể nghe được tiếng thì 

thầm của gió, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng vỡ òa 

của một nụ hoa vừa trở mình thổn thức. Trong 

thoáng giây, trên tay tôi còn lá thư của người bạn 

đọc dở dang, tôi chợt nhận ra cái thiếu vắng trong 

một buổi trưa hè như thế này.  

 

Tiếng võng đưa kẽo kẹt. Tiếng gà gáy trưa xao xác. 

Tiếng trẻ con nô giỡn xôn xao đâu đó từ cuối xóm. 

Tiếng hát ru con của người mẹ trẻ à ơi ơi à nghe mà 

bắt thèm . . . ngủ. Tiếng rao lanh lảnh của người 

đàn bà hàng ngày lam lũ với gánh chè trong những 
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con hẻm quanh co của xóm nghèo. Tiếng xe xích lô 

máy và mùi xăng khét nghẹt lẫn với tiếng càu nhàu 

vì giấc ngủ trưa quý báu bị phá vỡ. Tiếng bà hàng 

xóm cứ mỗi buổi trưa ngồi nỉ non kể lể tật say sưa 

cờ bạc của chồng . . . 

 

3. 

 

Chúng tôi, những người bạn cùng một lứa bên trời 

lận đận. Từ vùng đất quê nhà nghèo khó, ngột ngạt, 

chúng tôi cất bước ra đi, chấp nhận cuộc sống lưu 

vong. Khi ấy, chúng tôi chưa biết rằng mình sẽ trở 

thành những con người bị phân thân, giữa một bên 

là những hồi ức về quê nhà và một bên là tương lai 

bấp bênh mù mịt của cuộc sống mới nơi xứ người; 

giữa một bên là tình cảm của một con người vốn gắn 

bó với quê cha đất tổ và một bên là lý trí của sự tồn 

sinh, giữa một bên là những ước vọng sẽ không bao 

giờ trở thành thực tại và một bên là ảo tưởng về 

những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Qúa đủ cho một 

thế hệ, của một thời nhiễu nhương.  

 

Chỉ trong những hòan cảnh khắc nghiệt của đời 

sống, người ta mới nhìn thấy rõ hình ảnh đậm nét bi 

kịch của thân phận con người. Cụ thể nhất là con 

người mang thân phận lưu vong, sống xa quê 

hương. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì thời gian cho 

những người – như tôi – sống trên mảnh đất xứ 

người quá ngắn để có thể bám rễ vào được. Mặt 

khác, thời gian mà chúng tôi sống ở quê nhà cũng 
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đã quá đủ dài để một lần nhổ rễ là một lần nhức 

buốt, một lần chết đi sống lại. Đã đành là những 

ngày ấy, nếu không bỏ rễ mà đi thì chưa chắc cái 

cây ấy còn tồn tại đến ngày nay, nhưng sinh ly cũng 

đau đớn như tử biệt, sự cắt đứt nào cũng là nỗi đọan 

trường, để mỗi bước đời còn lại chất đầy cảm gíac 

chênh vênh như người đi bên triền vực thẳm, một 

bên là núi, một bên là thung lũng sâu hút, tay quờ 

quạng tìm hòai vẫn không thấy một cành cây nào để 

bám vào. 

 

Tôi mơ hồ nhìn ra nguồn gốc nỗi bất an mà bức thư 

người bạn vừa nói đến. Cái cây bị trốc gốc, được 

cắm vào mảnh đất mới, tuy có mầu mỡ hơn, được 

tưới bón thường xuyên hơn, nhưng cây đã không 

còn tươi trẻ nữa để đủ sức mà bám vào miền đất 

mới. Cảm giác bấp bênh của người đi ven sườn núi 

mà không tìm thấy vật gì khả dĩ bám vào được. Cảm 

gíac hỏang sợ khi trời đã sụp tối rồi mà đường về 

nhà còn quá xa xăm diệu vợi. Cảm gíac buồn bã của 

một tâm trạng khi thấy lựa chọn nào của mình cũng 

chỉ là một bản án chung thân cho những ngày ngắn 

ngủi còn lại. 

 

Lưu đầy và quê nhà? Lưu đầy hay quê nhà? cái ám 

ảnh thật siêu hình. Siêu hình như những ẩn dụ trong 

những trang sách của Albert Camus. 

 

Cũng may, chung quanh tôi – và người bạn nhiễu sự  

- còn có bạn bè, những người cùng cảnh ngộ. Nếu 
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không, khẩu súng trường năm xưa của nhà văn 

Hemmingway hẳn sẽ thêm một lần hữu ích. 

 

4. 

  

Trưa hè thật yên tĩnh nơi một thành phố nước Mỹ 

thật yên tĩnh. Đọc lá thư người bạn kể lể về cõi lòng 

cứ mãi xốn xang của những thân phận xa xứ. Mở tờ 

báo còn thơm mùi mực ra đọc lại bài thơ ngắn mà 

buốt lòng của Song Nhị .  

Tay trần  

chống chỏi bão giông 

Loay hoay suốt cuộc giáp vòng tử sinh 

Dập dềnh mệnh nước linh đinh 

Tiếng Chim Di Hót - 

Rụng thinh không buồn 

( Song Nhị - Về Nguồn) 

Lại nghĩ đến người bạn bên Florida hiu quạnh một 

mình bên gốc quỳnh nhìn hoa nở mà chỉ nhớ đến cố 

nhân. Tôi nhìn xuống những cánh lá quỳnh cả gia 

đình cặm cụi đem về trồng trong cái chậu đẹp nhất, 

để ở nơi có nhiều bóng mát nhất của hiên nhà, và 

hàng tuần được bón bằng loại phân đắt tiền nhất mà 

tôi tìm thấy được. Không hiểu rồi chúng có sống 

được không, và, dù sống được, không biết những 

đóa hoa nở ra sẽ như thế nào? Bỗng trong trí nhớ 
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hiện ra mồn một những ghi chép từ một cuộc hành 

hương của tình bằng hữu  . . . 

Con đường xuyên bang mênh mông và thăm thẳm 

những cánh đồng khô vàng cháy, những hàng cây 

bạt ngàn, những thung lũng hun hút, những đồi núi 

chập chùng. Những bảng đường xanh trắng, những 

tấm pa nô hân hoan chào mừng. Oklahoma – Tulsa, 

Tennessy – Nashville, Mississippi -, Alabama - 

Burmingham, Georgia - Atlanta, Valdosta, Florida – 

Jacksonville . . . Ngày rồi đêm trôi qua, chặng nghỉ 

ngơi với những quán trọ bên đường. Cuối cùng, nơi 

chúng tôi muốn đến đã đến. 

 

. . .Trước mắt tôi là những đóa hoa quỳnh trắng 

ngần, to như đóa cẩm chướng Đà lạt nhiều năm về 

trước, xòe ra kiêu hãnh và rực rỡ, dù trước đó một 

tiếng đồng hồ đã khép nép e dè bên mép lá của cây 

quỳnh dài như một cánh tay thiếu nữ  và xanh như 

màu áo len xanh khóac  ngoài áo dài trắng nữ sinh. 

Những người bạn tôi – kẻ đến từ Dallas, người từ 

Pennsylvania, và chủ nhà Florida -  ngồi bên chậu 

quỳnh, chờ hoa quỳnh nở và chờ gia đình tôi còn 

đang hối hả trên con đường xuyên bang thăm thẳm 

ngoài kia.  

Và chúng tôi đã đến, vừa kịp lúc 3 đóa quỳnh hương 

nở ra viên mãn, thơm ngát như tình bằng hữu chúng 

tôi sau 30 năm trải những thăng trầm, như những 

người bạn đời chúng tôi trải bao sóng gió dập vùi, 

vẫn còn đó bên nhau hôm nay, nhìn những đóa hoa 
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quỳnh nổi bật trên nền xanh thẫm của lá và nhìn 

nhau, hạnh phúc. . . 

 

Đã rồi – 

Gió tạnh mưa mau 

Sông trăm nhánh tụ 

Gọi nhau tìm về 

(Song Nhị - Về Nguồn) 

Tôi cầm lá thư người bạn lên, định đọc nốt, nhưng 

những chữ đã biến đi đâu mất biệt. Chỉ còn lại mặt 

giấy ố vàng rẻ tiền và cái im lặng thật xốn xang . Tôi 

xoay ngang xoay dọc tờ thư, như muốn gom lại vô 

vàn  mảnh vỡ vô hình của nghĩa từ những con chữ 

trêu ngươi. Chỉ thấy đôi con mắt đăm đăm nhìn vào 

khỏang không buổi trưa hè tĩnh lặng. Giật mình khi 

thấy đó chính là đôi mắt trễ gọng kính lão của mình. 

Vậy ư ? 

 

Ngày hôm ấy, phía bên Phương Đông, nơi mặt trời 

đi ngủ rất muộn, những đóa quỳnh nở rực rỡ, kiêu sa 

giữa những bàn ghế chỏng chơ và một người già 

ngồi nhắm mắt nhìn về hôm qua, miệng khò khè hát 

chờ nhau hoài cố nhân ơi. Phía bên Phương Tây, 

một người già khác ngồi vỗ những dòng chữ nhạt 

nhòa trên trang giấy ố vàng cho rơi xuống chậu 

quỳnh mới cắm, miệng cũng khò khè ư ử nhìn về 

đường cố lý cố lý xa xôi. 

 

Cả hai bên, hai người già, đều tội nghiệp như nhau. 

. . .■ 
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Trôi xuôi  

một mảnh hồn lưu lạc 
 

 

 

 
 

Chiếc lá giữa dòng -Ảnh: Lưu Na 

 

■Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực  

Trên đường chênh chếch nắng mênh mang  

Trôi xuôi một mảnh hồn lưu lạc  

Đã chán nhân gian ở cuối đường  

( Thơ Cao Tần) 
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1. 

 

Buổi sáng ra trước nhà, nhặt tờ báo ngày mà người 

bỏ báo đã ném vào sân từ lúc trời còn mờ tối, nhìn 

trên trang nhất, thấy hàng chữ in đậm "Ngày đầu 

tiên của mùa Thu đã đến". Tôi hơi bị chưng hững vì 

không ngờ thời gian đi nhanh như thế. Bỗng thấy 

lành lạnh vì cơn gió nhẹ buổi sáng và chíêc áo mỏng 

phong phanh trên người. Lại nhớ đến câu văn của 

một người bạn trẻ viết về nỗi nhớ nhà của anh, đọc 

rồi thấy gai ốc cứ như nổi khắp người. "Tôi bắc cái 

thang, leo lên nóc nhà – ngồi nhìn về cố quận. 

Những lọn gió đêm đầu Thu thỉnh thỏang thốc vào 

lưng áo, cái lạnh buốt lên da lưng là thời tiết – cái 

lạnh buốt lên tim là quê hương . . .". Chữ nghĩa - 

nhiều lúc tôi tưởng chúng chỉ như một thứ xa xỉ 

phẩm đối với một cuộc sống đầy ắp những bận rộn, 

những tất bật, những lo toan. Nhưng, quả thật, cũng 

có những lúc- như lúc này-  chúng làm tôi quên hết 

mọi chuyện, để chỉ thấy những chữ và nghĩa ấy nhẩy 

múa trong đầu, nhắc nhở mình về một vết thương 

vừa kịp kéo da non, thì lại bị cơn gió quái ác làm lay 

động những cảm xúc chỉ chờ dịp để  tuôn trào. Tay 

cầm tờ báo, tôi đưa mắt nhìn quanh nhà, nghĩ đến 

việc phải thu xếp chỗ cho những chậu cây không 

chịu nổi cái lạnh của thời tiết, đến việc phải tìm thời 
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gian lo cất đi những bộ bàn ghế bầy ra sân hồi đầu 

mùa hè cho những dịp tụ họp gia đình bạn bè. Và 

nghĩ đến cả mùa thu của cuộc đời mình, liệu xem 

khi nào thì là thời gian thích hợp nhất, thuận tiện 

nhất cho việc thu xếp lại những bộn bề, ngổn ngang 

mà tôi đã bao lần tự hứa hẹn với chính mình, sẽ dọn 

dẹp, sẽ gom góp những mảnh vụn vỡ, để nếu không 

chắp vá được thì sẽ cố khuyên nhủ mình "cầm bằng 

như không biết mà thôi". Chưa bao giờ tôi cảm thấy 

âm thanh  Bước Thời Gian  rõ ràng như buổi sáng 

ngày đầu tiên của mùa thu, đứng chênh vênh giữa 

thời tiết lúc giao mùa, trên mảnh đất đã bao năm tôi 

cố sức làm quen, cố sức xem nó như mảnh đất quê 

nhà năm xưa nơi tôi bị buộc phải bỏ mà đi. 

 

2. 

 

Vì thế, trong cái buổi sáng đầu thu nhợt nhạt ánh 

mặt trời mới hôm qua còn rực rỡ trên những khóm 

hoa mười giờ đỏ chói trước sân nhà, tôi bâng khuâng 

nghĩ về một ngày mới trước mặt mà đầu óc bỗng 

mệt mỏi vô cùng. Vô tình, trên mặt bàn nhỏ trước 

hiên nhà, nằm trơ trọi tờ tạp chí (Cadao) với hình bìa 

chú hai câu thơ của Cao Tần: 

 

Còng lưng gánh nốt đời lưu lạc 

Nặng trĩu ngàn cân nhớ nước non. 

 

Bài thơ Cao Tần viết từ tháng 5 năm 1977, mới chỉ 

hai năm sau những ngày di tản hỏang hốt. Từ ấy đến 
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nay, đến buổi sáng mệt mỏi này, đã 30 năm. Ba 

mươi năm một phận đời lưu vong, cây vẫn chưa 

chịu bám rễ vào mảnh đất mới, dù đã ba mươi năm 

tưới bón mỗi ngày. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà 

30 năm sau khi bài thơ Chốn Tạm Dung của Cao 

Tần ra đời, anh bạn tôi lại chọn hai câu thơ cuối 

cùng và hay nhất của bài đưa lên trang bìa một số 

báo kỷ niệm 30 tháng 4. Trong đầu tôi, những đọan 

thơ xóay lòng của bài thơ hiện ra mồn một : 

 

Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực  

Trên đường chênh chếch nắng mênh mang  

Trôi xuôi một mảnh hồn lưu lạc  

Đã chán nhân gian ở cuối đường  

 

Chiều về lên dốc thân tơi tả  

Một quả hoàng hôn đỏ kín trời  

Mình mới ngoi lên ngày đã ngả  

Đêm phờ lăn lóc ngủ thay chơi  

 

Giữa đỉnh sương mù thông đáy vực  

Ngược xuôi ngơ ngẩn một linh hồn  

Còng lưng gánh nốt đời lưu lạc  

Nặng trĩu nghìn cân nhớ nước non  

 

 ( Chốn tạm dung. Thơ Cao Tần . Tháng 5-1977) 

 

Những ngày ấy, giữa không khí còn sôi sục bao uất 

ức vì một miền Nam bị bức tử, với tin tức từ quê nhà 

hàng trăm ngàn quân nhân công chức phải khăn gói 
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đi vào những trại cải tạo không biết đến ngày về, 

dân chúng bên ngòai thì bị ép buộc đi kinh tế mới, bị 

các cuộc đổi tiền, đánh tư sản của chính quyền làm 

kiệt quệ hòan tòan, thì những bài thơ của Cao Tần bị 

đánh gía là thiếu tinh thần chiến đấu, thiếu sự hun 

đúc cần thiết cho một tinh thần phục quốc, một tinh 

thần giải phóng quê hương. Nhưng thời gian đã 

chứng minh rằng, con người không phải là một cái 

máy vô tri vô giác, không phải lúc nào cũng cố lên 

gân cổ mà hô to những khẩu hiệu hực lửa. Người 

chiến sĩ ngày đêm xông pha lửa đạn, xem cái chết 

như là số phận không thể tránh khỏi của mình, 

nhưng vẫn có lúc chùn bước khi nhìn thấy kẻ thù 

đang ào ào tràn tới như biển người; cũng có lúc ngồi 

buồn bã nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cô bạn gái 

hàng xóm khi ra đi chưa kịp nói lời yêu thương. Và 

nỗi lòng trong thơ Cao Tần có thể được ví như 

những giây phút lãng mạn ấy của một người lính. 

Nỗi lòng ấy có thật, tuy buồn bã, mệt mỏi . 

 

Một con người bị bứt ra khỏi quê hương, như cái cái 

cây bị bão làm cho trốc gốc, không thể nào còn xanh 

tươi như xưa được nữa, dù được cắm vào mảnh đất 

mới, có đầy đủ phân bón mầu mỡ. Cái bi kịch phân 

thân giữa những hồi ức về quê nhà và hiện tại tuy 

đầy đủ về vật chất nhưng không vừa ý về tinh thần, 

giữa tình cảm gắn bó quê cha đất tổ  và lý trí của sự 

tồn sinh, giữa những ước vọng thời thanh niên còn 

sót lại và thực tại phũ phàng đã là nguyên nhân của 

nỗi lòng buồn bã, tâm trạng mệt mỏi ấy. 
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3. 

 

Đã 30 năm từ ngày ấy. Bao mái đầu sương muối nay 

chỉ còn một màu trắng như tuyết những ngày đông 

xứ người. Vẫn những nỗi lòng buồn bã, tâm trạng 

mệt mỏi ấy. Thứ đặc tính không thể thiếu của những 

thân phận lưu vong. Cùng với thời tiết bốn mùa thay 

đổi, những tâm trạng người thay đổi theo, khi đậm, 

lúc nhạt. Như buổi sáng đầu tiên của mùa thu, tôi 

nghĩ đến mùa thu cuộc đời mình, cuộc đời những 

người cùng một lứa cũng như tôi. Chớm thu thì trời 

chưa lạnh lắm, buổi sáng dậy sớm, pha xong ly cà 

phê đầu ngày, có thể mang ra ngồi trước hiên nhà, 

vừa nhấm nháp cà phê, vừa nhìn những chiếc lá 

đang từ từ thay màu giữa không gian thật im ắng 

không có  đến cả tiếng xe chạy vọng về từ ngòai con 

lộ chính, im ắng đến độ có thể nghe được tiếng chiếc 

lá rơi xuống trên mặt sỏi xào xạc. Tôi lại nghĩ đến 

những người quen biết đã lần lượt theo nhau rơi 

rụng xuống đồng đất xứ người. Không biết tâm tư 

họ lúc ấy có "rơi" nhẹ nhàng như chiếc lá nửa xanh 

nửa vàng đầu mùa thu vừa rơi xuống trước mặt tôi 

hay không. Nhưng mùi cà phê thơm phức lại khiến 

tôi đâm sợ hãi ý nghĩ ấy, không dám nghĩ tiếp. Tôi 

nhận ra sự liên hệ giữa mùi cà phê đầu ngày và âm 

thanh chiếc lá rụng đầu thu. Một bên là mùi ngào 

ngạt của sự sống và bên kia là âm thanh  của cái 

chết. Tuy từ những ngày còn mài đũng quần trên 

ghế trường trung học, tôi đã thuộc nằm lòng câu triết 
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lý thời thượng không có cuộc sống nào đáng sống 

cả, lỡ sống thì phải sống cho hết đời thôi  phát ra ở 

cửa miệng một nhân vật của Vũ Khắc Khoan, nhưng 

đến bây giờ sống gần hết một đời người – dù là đời 

một người lưu vong mệt mỏi buồn bã – tôi chưa bao 

giờ có ý định từ bỏ sự lầm lỡ  ấy. Ngoại trừ mai đây 

khi nó lừng lững bước vào hiên nhà gõ cửa, thì tôi 

đành phải mở thôi. 

 

5.  

 

Buổi sáng, đầu thu trời đất và đầu thu cuộc đời, 

chiếc lá nửa xanh nửa vàng rơi rụng và mùi cà phê 

đầu ngày, sự sống và cái chết, hồi ức quê nhà và 

thực tại quê người, cùng với câu văn quái ác của 

người bạn trẻ cái lạnh buốt lên da lưng là thời tiết – 

cái lạnh buốt lên tim là quê hương đã làm tôi ngầy 

ngật như người vừa quá chén đêm hôm trước, sáng 

hôm sau tỉnh dậy thấy tòan thân ê ẩm. Tiện tay lật 

trang trong tờ tạp chí nằm trơ trọi trước mặt, thấy cái 

tên mình kệch cỡm nằm trước  tấm hình có bước 

chân người con gái nhẹ lướt như ma trơi những 

bước thời gian thật vô tình. 

 

Tôi bỗng nghe thấy tiếng một giọt sương vừa rơi 

xuống hồn mình.■ 
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Tuổi trẻ,  

Tuổi già 
 

 

 

 
 

Sài Gòn ngày trở lại - Tranh: Trần Thanh Châu 

 

                ■Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ 

                  Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu 

        (Cung Oán Ngâm Khúc – Nguyễn Gia Thiều) 
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Mỗi khi nghĩ và nhớ về buổi chiều Sài Gòn với 

những cơn mưa bất chợt, tôi lại bùi ngùi tội nghiệp 

cho những người trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại. Họ 

không có một thành phố của riêng mình, với những 

quán xá hò hẹn, những con đường bụi bậm đứng chờ 

nhau mong cho trời đừng đổ mưa để không ướt áo, 

hay buổi trưa hè chở nhau trên những chiếc xe đạp 

cũ kỹ, dừng lại bên đường cùng nhau uống chung ly 

nước mía. Những hình ảnh rất đơn sơ nhưng dấu ấn 

của chúng thì mãi 30 năm sau, khi tôi ngồi trong căn 

Patio của một người bạn ở Florida - nơi mà vào 

những tháng mùa hè oi ả, cứ chiều xuống, lại có 

những cơn mưa bất chợt y hệt Sài Gòn – chúng vẫn 

có thể hiện ra trước mắt tôi, rõ mồn một như vừa 

mới xẩy ra hôm qua. Nhưng, có lẽ tôi nhìn thế giới 

và mọi người bằng con mắt đang ở vào giai đoạn lão 

hóa, nên mọi sự đối với tôi hình như không được 

bằng ngày hôm qua. Those are good old days!- Ôi 

những ngày tháng xa xưa tuyệt vời ấy! Câu nói đầu 

môi cửa miệng của người bản xứ mỗi khi có điều gì 

không bằng lòng về cuộc sống hiện tại, họ hay so 

sánh với ngày hôm qua tươi đẹp và cảm hoài thốt 

lên những lời biểu lộ sự hối tiếc.  

 

Tôi không hề nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, 

mặc dù đôi lúc tôi ước ao phải chi tôi có thể bắt đầu 

lại đời mình  một lần nữa thì hạnh phúc biết bao. 

Dẫu cho, đang mang nặng trên vai muôn vàn hối 
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tiếc, tôi cũng sẽ lại lầm lỡ như đã bao lần lầm lỡ, 

cũng sẽ lại ngu si như đã hàng vạn lần ngu si.  

 

Tại sao trong những ngày tháng bước qua cái 

ngưỡng cửa tri thiên mệnh, tôi lại bị ám ảnh bởi 

những điều xảy ra hôm qua trong cuộc đời tôi, 

những mối tình vụng dại và một thành phố kỷ niệm, 

những hoài bão ngông cuồng của tuổi trẻ? Tôi 

không lý giải được, nhưng mỗi ngày sống qua đi, tôi 

thấy cuộc sống như nhỏ bé lại, ngắn ngủi, buồn bã 

và thiếu vắng những điều mới lạ. Cuộc sống vì quá 

quen thuộc, gần gủi, nên cùng lúc, trở nên đơn điệu. 

 

Có phải vì thế mà Ernest Hemingway đã cầm súng 

tự bắn vào đầu mình? Và nếu quả đúng như thế, thì 

liệu đó có phải là cách giải quyết đúng nhất cho một 

đời người? 

 

Hay có cách nào khác đặt lại vấn đề với cuộc đời?  

 

Tôi đang đi bên lề cuộc sống, như kẻ không đánh 

bạc nhưng vẫn thức thâu đêm quan sát những con 

bạc tận tụy, thấy hết được cái phi lý của những canh 

bạc đời. Hối hả đánh cho hết những đồng tiền cuối 

cùng. Hối hả sống cho hết những giây phút cuối 

cùng. Hối hả đi về phía cuối con đường. Ở đó, huyệt 

mộ đã được đào sẵn, dế giun đã long trọng chuẩn bị 

bài đồng ca chúc mừng người vừa hòan thành xuất 

sắc sứ mạng làm người. 
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Ngày xưa, lúc còn trẻ, những lúc vừa chớm có cảm 

tưởng buồn chán tương tự, tôi lại bước chân xuống 

đường phố, hòa mình vào dòng người đang vội vã 

hối hả giữa dòng sống bất tận, tự đổi mới mình với 

không khí tươi rói của những bước chân hăm hở đi 

về phía trước, dẫu tận dưới đáy tâm hồn non trẻ, tôi 

đã mường tượng ra định mệnh đời mình. Một định 

mệnh vốn ẩn giấu, cay nghiệt và không hề biết đến 

bao dung, độ lượng. Nhưng dù cho có biết rõ rằng 

ngày mai độc ác ấy đang chờ sẵn mình ở cuối 

đường, vẫn dễ sống hơn, nao nức hơn là không có gì 

chờ đợi mình nữa, ngoài huyệt mộ lạnh lùng hiu 

quạnh. 

 

Cái cay nghiệt của kiếp nhân sinh là người già nào 

cũng từng có một thời tuổi trẻ. Thuở mắt sáng, môi 

tươi và đôi gò má ửng hồng đầy đặn. Thuở những 

thiết tha của trái tim cũng là những thiết tha của 

cuộc đời. Thuở mỗi con đường đi qua, mỗi quán xá 

ghé vào, mỗi người khác phái được cầm tay đều trở 

thành kỷ niệm không phai nhòa. Và người già hôm 

nay ngồi trong buổi chiều nhìn về tuổi trẻ hôm 

qua… 

 

Thở than nuối tiếc ư? Có ai sống lại được quá khứ 

của mình đâu! Như vậy có ích gì không khi cứ quay 

đầu ngỏanh lại? Tại sao lại không lầm lủi cúi đầu 

mà đi thẳng, cho dễ sống, cho dễ chết? 
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Tôi không hề nhầm lẫn giữa hạnh phúc và khổ đau, 

dù, quả thật, có rất nhiều khoảnh khắc trong đời 

sống, hạnh phúc và khổ đau đổi chỗ cho nhau, như 

sao hôm sao mai không hề gặp, mà thực chất, cũng 

chỉ là hai mặt của một hệ lụy đời người. Cho đến khi 

tôi nhận ra được điều này thì đã quá muộn cho tôi 

quyết định từ bỏ cuộc sống mà tôi vẫn sống, như 

người con gái đã qúa quen thuộc với vết chàm trên 

khuôn mặt, không nỡ để cho nó bị tấy xóa đi vì sợ 

mình không có thì giờ làm quen với một nhan sắc 

không hằn tì vết. 

 

   …. Ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn trẻ, khi tôi còn 

tin rằng mình có thể lật ngược quả đất này chỉ với 

đôi bàn tay (trắng) và khối óc (rỗng), khi tôi còn tin 

rằng, những ngắn ngủi tạm bợ của trần gian sẽ là 

những phân tử cấu thành sự vĩnh cửu cho nhân loại, 

khi trái tim tôi còn thành thật, ngây thơ tin rằng chỉ 

dưới đáy tận cùng của đau khổ, người ta mới nếm 

được vị ngọt tuyệt vời của hạnh phúc, chỉ sau những 

đớn đau thắt ruột của mất mát, người ta mới trân 

trọng những gì còn sót lại sau một đoạn đường tân 

khổ. . . 

 

Đến bây giờ, khi không còn trẻ nữa, nhìn lại những 

suy nghĩ của hôm qua, tôi bỗng thấy tội nghiệp mình 

quá đỗi! 
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Tuổi trẻ vốn cả tin, đáng yêu và ngờ nghệch. Nếu 

không thế thì làm sao người ta có thể sống cho hết 

đời mình. Làm sao tôi có thể sống hết đời mình. Cho 

đến lúc nào đó, tôi bỏ cuộc đời này – mọi người bỏ 

cuộc đời này – như người thức dậy sau giấc ngủ trưa 

hơi muộn . . . 

 

Người già sống trong đời sống, như người mù đi 

trong đêm. Con đường thăm thẳm dẫn về huyệt mộ, 

tuy tối đen, nhưng chưa có ai bị lạc đường. Đó là 

con đường một chiều thẳng tắp. Không có những 

ngã rẽ, chỉ có những quán nghỉ chân, những nhà trọ. 

Và những bóng ma áo trắng tóc dài bay dật dờ hai 

bên đường dẫn lối. 

 

Cuối cùng, dù có yêu thương tha thiết trần gian điên 

dại này, tôi – và mọi người – cũng không được trần 

gian ưu ái giữ lại làm biểu tượng bất tử. Cũng như 

tình yêu, dù đã thề thốt yêu thương nhau đến hơi thở 

cuối cùng, những kẻ yêu nhau cũng không giữ được 

nhau mãi mãi. 

 

Lẽ hữu hạn của kiếp người. Lẽ hữu hạn của nhan sắc 

một nhân loại đang tuột dốc xuống đến lằn mức hủy 

diệt. Từ bao giờ mà chúng ta đã ngông cuồng mơ về 

cõi trời đất không bao giờ có thực? ở đó, thi ca và 

âm nhạc là những biểu tượng của bất tử? ở đó, tuổi 

già là biểu tượng của tinh chất nhân loại cô kết mọi 

lẽ khôn ngoan (nếu quả thật có những điều gọi là 

khôn ngoan)? ở đó, tuổi trẻ là biểu tượng của sóng 
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biển ào ạt tiến về phía trước xóa sạch mọi dấu vết  

của buồn đau quá khứ? 

 

Tôi tự nhủ lòng mình. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ 

nhưng tốt nhất là hãy quên đi, trước khi chúng trở 

thành đáng ghét. 

 

 Tuổi trẻ cần một sân chơi rộng rãi để thử nghiệm 

những ngông cuồng, cho nên, tuổi già – vốn đã từng 

có một thời tuổi trẻ – hãy khôn ngoan bước né sang 

một bên. 

 

Nếu quả thật có một sự khôn ngoan ở người gìa, thì 

đây có lẽ là điều khôn ngoan nhất, trên hết mọi sự 

khôn ngoan. 

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao tôi vẫn thấy nhói ở 

trong lòng. ■ 
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  Tình Già,  

  Tình Trẻ 

 

 
 

 
 

Tình Già - Tranh: Trần Thanh Châu 

                

              ■Bây giờ tôi đối diện tôi 

               Còn hai con mắt khóc người một con 

                                     ( Bùi Giáng ) 
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. . . Lại nhớ Bùi Giáng và Sài Gòn. Một con người 

với những cơn tỉnh cơn điên bất chợt. Một thành phố 

với những trận nắng trận mưa bất chợt. Hôm vừa rồi 

đọc đâu đó bài ký của một người lâu lắm mới về 

thăm quê nhà. Một buổi chiều, tác giả đi lang thang 

trên những con đường Sài Gòn - bây giờ thì lúc nào 

cũng đầy  ắp người và bụi bặm - chợt trời đổ mưa. 

Một hình ảnh quen thuộc làm ông sững sờ, chết 

đứng người. Để tránh mưa, những đôi thanh niên 

trai gái đang đi trên đường, vội vã dở những cánh 

dù, những chiếc áo mưa xanh đỏ ra che cho nhau 

hoặc chạy vội vào một hàng hiên nào đó để trú. 

Những đôi mắt sáng rỡ và vui mừng. Hình như vì  

cơn mưa sẽ làm dịu cái nóng oi ả của Sài Gòn thì ít, 

mà vì họ sẽ có lý do để nấn ná ở bên nhau lâu hơn 

chút nữa thì nhiều. Trong khoảnh khắc, cả một thời 

tuổi trẻ tuyệt vời của ông sống lại. Tôi hiểu được nỗi 

lòng tác giả bài ký. Chính tôi, đọc bài ký của ông  ở 

một nơi chốn thật  xa lạ với những ký ức ngày cũ mà 

cũng phải buông trang báo xuống, thẫn thờ. Và lại 

nhớ đến một người, giữa cái bóng lung linh kỳ ảo 

mịt mùng của những cơn mưa quá khứ, và thấp 

thoáng người chợt tỉnh chợt điên Bùi Giáng: 
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Xin chào nhau giữa con đường 

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau 

Xin chào nhau giữa mai sau 

Mùa xuân phía trước phía sau miên trường 

 . . . 

Xin chào nhau giữa con đường . . . 

 

Những câu thơ đã từng được gửi đến một người thay 

cho lời tỏ tình. Và người ấy đã đáp lại- không biết 

nàng yêu tôi hay yêu Bùi Giáng (hay nói như Phạm 

Duy: yêu tôi, hay yêu đàn) -Nhưng chúng tôi cũng 

có những ngày bên nhau thật đẹp. Thật thanh khiết, 

thật thánh thiện. Cũng những chiều Sài Gòn chợt 

mưa chợt nắng. Cũng khuôn mặt nàng khi vui, khi 

buồn, thay đổi nhanh như những cơn mưa Sài Gòn. 

 

 Lại không thể không tự hỏi mình, liệu giờ đây, khi 

trên mái tóc màu trắng đã nhiều hơn màu đen, 

những câu chuyện tình ngày thơ dại ấy, với tất cả 

những lời nói dối hết sức thành thực, với tất cả 

những say mê tha thiết tưởng không có nhau một 

ngày thì quả đất này sẽ vỡ tung ra thành những 

mảnh nhỏ, liệu mình còn có thể thức trắng đêm viết 

những bài thơ tình như ngày xưa, thuở áo trắng quần 

xanh học trò hay không? Đâu đó, có người bạn văn 

chương tóc bạc viết rằng, thơ phú đã có lúc làm 

người ta trẻ lại, quên bẵng đi cái gánh nặng thời gian 

đè trĩu trên hai vai, quên bẵng đi những vết thương 

còn hằn sẹo từ một thời trẻ xa xưa. 
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 Đời sống có lúc thật nhẫn tâm. Cái trần trụi của đời 

thường, trộn lẫn với khoảnh khắc ảo mộng của 

những người gọi là thi sĩ với một chân giữa cõi hồng 

trần và một chân chập choạng trên mây, để một 

hôm, uống rượu thưởng trăng rồi ngã xuống sông 

chết đuối (như Lý Bạch đời Đường bên Tàu) hay Vũ 

Hữu Định (tác giả Em Pleiku, má đỏ môi hồng. Ở 

đây buổi chiều, quanh năm mùa Đông . . . đã làm 

say lòng cả một thế hệ) quá chén ngã từ trên lan can 

nhà một người bạn xuống lòng đường, hồn lìa xác 

rồi mà có lẽ vẫn còn một chút gì, để nhớ để quên . . . 

cuộc đời này. 

 

Có những lúc tôi không biết mình ở đâu, mùa đông 

lạnh buốt nơi xứ người không một chút nắng, hay 

mùa hạ chói chang nơi quê nhà năm ấy có hai kẻ trẻ 

tuổi yêu nhau thề thốt sẽ sống với nhau cho đến 

răng long đầu bạc, vậy mà lời yêu thương chưa kịp 

ra hết khỏi đầu môi thì một kẻ đã kịp nhận ra là 

mình vừa  dối lòng. Đường đời chưa kịp đi chung thì 

trước mặt đã là ngã rẽ.  

 

 Càng về già, người ta càng có khuynh hướng 

nghiêng về phía Hư của cuộc đời hai  mặt Thực và 

Hư. Vì cái Hư  ấy cho người ta ảo giác mượt mà của 

một góc hồn rất cải lương bấy lâu bị đè nén, được xổ 

tung ra như là mới được sống lần đầu. Và thế là sân 

chơi vốn đã hẹp (của tuổi trẻ) lại thấp thoáng bóng 

của những cụ già tay cầm cái trống bỏi gõ tung tung 

như cố níu kéo một thời nào không được yêu (thoải 
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mái), không được chơi (hết mình), không được múa 

may (quay cuồng). Nhưng hỡi ôi! Lực bất tòng tâm. 

Ai cũng chỉ có một đời để sống. Ai cũng chỉ có một 

thời để yêu. Ai cũng chỉ có một thời dọn mình bước 

vào cõi Hư (sau khi đã chán chê tất cả những gì 

thuộc về cõi Thực). Ấy là lúc cái chết đang rình mò. 

Phải vậy không những người đang dọn mình vào cõi 

Hư? 

 

 Tôi không hiểu những người trẻ bây giờ - tôi muốn 

nói đến những người trẻ ở hải ngoại- họ có lãng mạn 

nhìn thành phố họ đang sống như chúng tôi nhìn 

thành phố chúng tôi sống ngày xưa không? Bởi vì, 

thành phố ngày xưa là của chúng tôi - trên đất nước 

chúng tôi - còn bây giờ thành phố những người trẻ 

Việt Nam đang sống là thành phố trên quê hương 

của người!!! Họ có hẹn hò nhau ở một quán cà phê 

nho nhỏ hay đứng chờ nhau ở một góc phố quen 

thuộc nào đó, vẫn nhận ra nhau dễ dàng dù một biển 

người đang ùn ùn trong dòng sống bất tận miên 

man? Họ có chuyền cho nhau những bài thơ, gởi cho 

nhau những quyển sách không ăn nhập gì đến bài vở 

nhà trường? Rồi đến lúc lậm vào nhau không thể rời 

ra được nữa, mệnh đề bất tử "anh yêu em" sẽ được 

nói bằng ngôn ngữ nào? I love you? Je t'aim? hay 

chỉ đơn giản "anh yêu em"- ngày xưa chúng tôi ngại 

nói bằng tiếng mẹ đẻ mệnh đề này - vì ngượng? vì 

làm dáng thời thượng thích dùng tiếng Anh tiếng 

Pháp? có lẽ cả hai. Nhưng điều cần nói phải được 

nói trước khi quá muộn.  
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… Và khi cầm được bàn tay nhau lần đầu tiên - 

chưa  nói gì đến cái hôn đầu tiên - cảm giác ấy có 

"đê mê" không?  nó có  theo ám ảnh họ mãi nhiều 

ngày sau nữa vẫn chẳng nhạt đi chút nào không? 

Ngày xưa, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nằm gọn 

trong một bàn tay thô ráp cứng cáp: đó là biểu hiện 

của sự tin cậy và chở che. Ngày nay, có còn là sự tin 

cậy, chung thủy, bao bọc, chở che nữa hay không, 

hay chỉ là bàn tay nắm bàn tay, môi bám vào môi, 

thân xác bám vào thân xác?  

 

Thời đại nào cũng có những cách tỏ tình riêng của 

thời đại đó. Dân tộc nào cũng có những cách tỏ tình 

riêng của dân tộc đó. Những người trẻ Việt Nam 

sinh ra, lớn lên nơi xứ người nhưng trong dòng máu 

vẫn là đặc tính Á Đông hướng nội. Quả là một thử 

thách khi phải là mình giữa môi trường xa lạ. 

 

Tôi bỗng thấy thương con cháu mình quá đỗi! 

 

Lại chợt nghĩ đến người bạn đời đang đi bên cạnh 

mình, đã cho mình những đứa con tuyệt vời và 

những ngày đầu mới quen nhau. Câu thơ Bùi Giáng 

lại nhẩy múa quẩn quanh đâu đó. Em về mấy thế kỷ 

sau, nhìn trăng có thấy nguyên mầu ấy không? (Bùi 

Giáng).  

 

Những lời nói yêu thương, những cử chỉ âu yếm mà 

rất nhiều năm về trước, chúng tôi tận tụy, long trọng 



35 | T . V ấ n  

 

gởi đến cho nhau. Giờ đây, 20 năm, 30 năm, 40 năm 

sau, những điều đó có nên được lập lại, có nên được 

"tái diễn", để khẳng định sự lựa chọn của mình, để 

nhắc lại với nhau về những ngày đẹp đẽ ấy. 

 

Trước khi quá muộn, phải không? 

 

Tôi bỗng thấy thương người bạn đời của mình quá 

đỗi! 

 

Bây giờ tôi đối diện tôi, 

Còn hai con mắt khóc người một con.■ 
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Nỗi ám ảnh  

không rời 

 

 

 

 

 

 
 

Những Vòng Đời - Tranh: Mai Tâm 

  

■ Chí lớn không về, tay chùn chân mỏi  

   Một cuộc bại thành, cằn mái sương pha              

                     ( T.Vấn - Bi Ca ) 
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Những ngày chớm hè vừa rồi, cùng với gia đình, tôi 

có mặt tại một thành phố nghỉ mát nổi tiếng với 

những bãi biển tuyệt đẹp của miền Đông Nam nước 

Mỹ. Tôi cũng được dịp, cùng với một vài người bạn, 

đến thăm một người thầy cũ của chúng tôi hồi còn 

học trên Đà Lạt. Tại đây, trong căn nhà rộng lớn như 

căn biệt thự sang trọng năm xưa trên thành phố miền 

cao ấy, ngoài vị Thầy khả kính, tôi còn được gặp lại 

một phụ nữ mà 30 năm trước chỉ là một cô gái lên 

10. Lẽ tất nhiên, chúng tôi chẳng thể nhận ra nhau. 

Mãi đến lúc sắp chia tay, nhân cơ hội cô nhắc đến 

tên một người bạn cũ, tôi và cô mới từ từ cùng nhau 

lần ra được mối quan hệ trước đây. Tôi hỏi cô về 

một kỷ niệm cũ trong căn nhà của bố cô, với một 

người mà, thời tôi còn là sinh viên ở Sài Gòn, đã 

cùng nhau lên đường xuống đường tranh đấu biểu 

tình, đã cùng ràn rụa nước mắt vì lựu đạn cay của 

cảnh sát, đã cùng sôi nổi những ảo vọng của tuổi trẻ, 

tưởng rằng chúng tôi có thể lật ngược cả thế giới này 

bằng một bài diễn văn nẩy lửa, rồi hân hoan ném 

những vỏ xe hơi đốt khét lẹt vào đó, hy vọng nghèo 

đói nô lệ chiến tranh cũng theo đó mà tàn lụi, và yên 

tâm rằng mình đang trên đường thực hiện sứ mạng 

lịch sử giao phó. Một cách tình cờ, trong căn nhà 

của người Thầy cũ - tức bố cô-gái-năm-xưa-người-

thiếu-phụ-bây-giờ- vài năm  sau đó, chúng tôi gặp 

lại nhau, với hai cương vị khác nhau - thậm chí đối 

nghịch -, và đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. 

Nhìn người phụ nữ, tôi mới sực nhớ lại người bạn cũ 

của mình. Cũng qua người phụ nữ, tôi được biết 
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rằng, người bạn tranh đấu ngày xưa nay đã chính 

thức về hưu, an hưởng tuổi già cùng với gia đình ở 

một thành phố miền Đông Bắc nước Mỹ. 

Tôi ngậm ngùi hỏi cô, và hỏi mình, nhanh đến như  

vậy ư ? 

. . . nhũng dòng sông năm xưa nay đã chảy ra biển 

và mất tăm giữa lớp sóng chập chùng của đại 

dương. Những đời người cũng đã tan biến giữa 

những chập chùng của hưng phế. Cái ảo vọng một 

thời đã bị thực tế và thời gian làm tan vỡ. Nhưng 

vẫn còn đó nỗi bùi ngùi về một thời tuổi trẻ. 

 

Những ngày ấy, chúng tôi đến với nhau tự nhiên như 

mây trời. Chúng tôi không hề băn khoăn suy nghĩ về 

một thực tại thiếu cơm thiếu áo của chính bản thân 

mình. Chúng tôi quá dư thừa những hoài bão để bù 

đắp vào sự thiếu thốn ấy. Chúng tôi lãng mạn như 

những nhân vật tiểu thuyết bị ném vào cuộc đời qua 

khung cửa hẹp. Vì thế, những ngày ấy, chúng tôi 

không biết rằng, mình chỉ là bong bóng xà phòng, 

tuy lộng lẫy sắc màu, nhưng mong manh dễ vỡ. Và 

kết quả là chúng tôi bị cuộc đời kéo xuống, bắt chạm 

chân trên mặt đất cùng với những ảo vọng ngông 

cuồng sớm hơn là chúng tôi tưởng. Người bạn ấy 

tìm nơi an thân trong một cuộc sống nhiều phần dễ 

chịu. Còn tôi, bước chân vào nơi gió cát mà vẫn 

chưa có một mảnh tình vắt vai. Có chăng là những 

tưởng tượng về một thân xác người nữ vẫn đêm đêm 

làm tôi thao thức. 
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Hơn ba mươi năm kể từ ngày chúng tôi bị lôi cổ từ 

trên mây xuống bắt đặt chân trên mặt đất, ngoại trừ 

lần gặp nhau lại ngỡ ngàng tại nhà người Thầy Học 

cũ, chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. 

Nay nghe tin người bạn cũ đã về hưu. Mảnh quê 

hương năm xưa mà chúng tôi tưởng rằng có thể đem 

lại hòa bình, cơm no, áo ấm chỉ sau một đêm khản 

cổ những bài ca cách mạng lãng mạn, nay, tuy đã có 

hòa bình nhưng cơm vẫn chưa no và áo vẫn chưa 

ấm. Nhiều những đời người đã biến đi với chiếc áo 

rách và bụng lép kẹp. Nhiều những con đường khét 

lẹt  vỏ xe hơi ngày xưa  bây giờ bụi mù những bước 

chân người buôn thúng bán bưng. Nhiều những quán 

xá trước đây là nơi tụ họp cho những người trẻ say 

sưa thảo luận phương cách xây dựng một ngày mai 

tươi sáng nay là nơi những cô gái trẻ phơi bày thân 

thể cho người mua vui. Nhiều những dòng sông đã 

lặng lẽ về ngủ yên giữa lòng biển cả. Nhiều những 

kỷ niệm đã không còn tìm ra chỗ để rơi những giọt 

nước mắt khóc cho những kỷ niệm . . . 

Thế mà người bạn tranh đấu năm xưa nay đã về hưu, 

còn tôi ngơ ngác giữa một chiều nơi thành phố lạ 

lẫm, trong căn nhà cũng lạ lẫm không kém, nhìn 

người Thầy Cũ tóc bạc như sương  ngồi run rẩy với 

những căn bệnh của tuổi già. Hình như tay tôi cũng 

run  rẩy khi bắt tay người thiếu phụ trung niên chủ 

nhà và khó khăn lắm mới nói được hai chữ cám ơn.  

Tôi đã từng viết đâu đó rằng, những người trẻ tuổi 

thường kiễng chân nhìn về phía trước, và những 

người già cả thì hay ngoái cổ nhìn lại sau lưng, nên  
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người ta ít khi nào sống trọn vẹn cho hiện tại, tức 

cuộc sống đang ở có thật ở trước mắt. Buổi chiều 

nay, nơi thành phố tôi đến để tận hưởng những ngày 

hè nghỉ ngơi cùng với gia đình và bạn bè, nơi căn 

nhà tôi đến để vấn an người thầy cũ, để trân trọng 

nghĩa thầy trò, tôi đã không thực sự trọn vẹn hồn xác 

cho một thực tại, lẽ ra, mang đầy đủ dáng dấp của 

hạnh phúc, thứ hạnh phúc thật đời thường. 

 

Có lẽ, dưới đáy cùng những băn khoăn suy nghĩ cho 

một cuộc sinh tồn nơi xứ người, tôi - và những 

người bạn cùng một lứa bên trời lận đận - vẫn còn bị 

ám ảnh về những sứ mạng chưa được chu toàn, 

những sứ mạng sẽ không bao giờ được chu toàn, 

những sứ mạng tưởng tượng hay có thật, để ngày 

nay, đau xót nhận ra rằng đã quá muộn để bắt đầu 

làm lại, đã quá muộn để có đủ can đảm đối diện với 

những ảo vọng một thời, nay biến thành nỗi ám ảnh 

khôn nguôi, cái ám ảnh của kẻ thất phu nhìn sự thất 

bại của đời mình như là căn rễ cho sự mục nát của 

một giai đoạn lịch sử. 

 

Dẫu vậy, tôi vẫn còn đủ can đảm đối diện với Phút 

Sự Thật. Sự thật về những cuộc đời đã chẳng may 

sống sót sau một trận càn quét rất bất nhân của lịch 

sử. Nay, nhận tin người bạn cũ về hưu  mà chợt giật 

mình soi gương, thấy mình cũng bất nhân không 

kém gì lịch sử.■ 
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Nước Non Ngàn dặm . . .  

trở về 
 

  

 

 
 

Phố Hội An -  Ảnh: Lưu Na 

■ Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở  đâu 

con người và đời sống tử tế thì đó là quê hương . . . 

       ( Khánh Ly) 
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1. 

 

Tiếng người bạn bên kia đầu dây với niềm vui vỡ òa 

trong một chiều cuối năm. Vậy là,  anh đã có mặt ở 

quê nhà để ăn cái tết đầu tiên sau nhiều năm anh chỉ 

biết mơ ước. Qua âm thanh không được rõ lắm của 

chiếc điện thoại di động, tôi vẫn nghe văng vẳng 

tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng người xôn xao cười nói, 

và trên hết, cái thổn thức qua giọng nói của bạn tôi, 

cho thấy nỗi xúc động không thể che giấu được. Về 

quê ăn tết. Bốn  chữ thật đơn sơ, giản dị, nhưng sao 

đầy ắp những nỗi niềm. Nỗi niềm của người đi xa 

được trở về ăn tết ở quê nhà. Đã đành. Cả nỗi niềm 

của người đã đi xa nhiều năm, nhưng vẫn chưa một 

lần được hưởng cái hạnh phúc như anh bạn tôi đang 

hưởng. Thế là lại vẫn câu nói cũ kỹ hàng bao năm 

được nhắc lại. Thêm một cái tết tha hương giữa mùa 

đông xứ người lạnh lẽo. 

 

Bao nhiêu năm nay, câu chuyện đã cũ mèm. Cũng 

cái tâm tư vọng nhớ quê nhà mỗi khi năm hết  tết 

đến. Cũng mơ ước truyền thống rằng năm mới đến 

sẽ mang theo nhiều niềm vui mới cho gia đình, vận 

hội mới cho đất nước trở mình thoát kiếp nghèo khó, 

thoát cảnh áp bức độc tài. Bao nhiêu năm nỗi vọng 

nhớ vẫn cứ là vọng nhớ, niềm mơ ước vẫn cứ là 

niềm mơ ước. 

Chỉ tội nghiệp cho những người mà quỹ thời gian 

còn lại quá ngắn ngủi. Chưa chắc gì khi xuôi tay 

nằm xuống, họ nhìn thấy mơ ước của mình đã trở 



43 | T . V ấ n  

 

thành thực tại. Có chăng là chút nắm xương tàn 

được cháu con đem về chôn giữa mảnh đất quê nhà, 

như  niềm an ủi cuối cùng cho những mảnh đời xa 

xứ. 

 

Mỗi năm qua đi, tuổi của chúng ta lại được cộng 

thêm một số. Và thời gian còn lại - của một đời 

người - cũng bị giảm đi một số. Nói cách khác, cứ 

mỗi một năm qua đi, những ước mơ của chúng ta về 

cuộc trở về quê nhà trong những ngày cuối cùng của 

một năm dường như lại giảm đi thêm một chút khả 

năng biến thành hiện thực. . . 

Biết nói sao hơn được! năm cùng tháng tận, cũng có 

nghĩa là sức mỏi hơi tàn. 

 

2. 

 

Một người bạn khác của tôi vượt biên sang Mỹ từ 

đầu những năm 80. Vì rất nhiều nguyên nhân khác 

nhau, anh chưa một lần trở về thăm lại quê hương, 

một vùng đất vốn cầy lên chỉ thấy sỏi đá. Rồi anh 

mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc qua đời, 

anh chỉ mơ ước được vùi nắm xương viễn xứ ở 

khoảnh vườn xơ xác sau căn nhà nơi anh đã được 

sinh ra, nơi chính tay anh đã đào đất chôn cất cha 

mẹ mình trước khi bỏ lại tất cả lên đường mạo hiểm 

đi tìm lẽ sống trong cái chết. Với sự giúp sức của 

bạn bè, cả ở Mỹ lẫn ở Việt nam, người em gái của 

anh đã thỏa mãn lời trăn trối của anh mình. Anh bạn 

tôi đã lên đường trở lại quê nhà, dẫu với tấm hình 
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hài vô tri vô giác, nhưng ít nhất, cũng vẫn là xương 

thịt cha mẹ anh đã sinh ra từ căn nhà tổ tiên nơi anh 

ao ước trở về. 

Và chắc chắn, anh đã trở về không phải chỉ trong 

những giấc mơ, như lúc sinh thời anh đã từng mơ 

ước. 

 

Liệu đó có phải là sự trở về viên mãn hay không? 

 

Từ nay, anh bạn tôi sẽ thôi không còn ray rứt mỗi 

khi năm cùng tháng tận, thấy chính mình sức đã 

mỏi, hơi sắp tàn. Ở một nghĩa nào đó, anh đã trở về 

và sẽ ở lại quê nhà vĩnh viễn. Dù đây là chuyến trở 

về đầu tiên (và cũng là cuối cùng) sau mấy chục 

năm sống kiếp tha hương.  

Nhưng tôi vẫn cứ mãi băn khoăn, liệu cuộc trở về 

như vậy sẽ là định mệnh không tránh khỏi cho rất 

nhiều những người bạn cùng thời với anh (trong đó 

có tôi) hay không? và nếu chúng tôi có thể lựa chọn 

được, mấy ai trong chúng tôi (chúng ta) sẽ chọn con 

đường buồn bã mà người bạn chúng tôi vừa lựa 

chọn?  

Tại sao lại không trở về khi mà cả thể xác lẫn tâm 

hồn còn đủ khỏe mạnh, sáng suốt để hưởng cái niềm 

vui vỡ òa trong một chiều cuối năm trên mảnh đất 

quê nhà, như một người bạn già của tôi, đang cố  

truyền hết những xúc động còn tươi rói của mình 

qua đường dây điện thoại vô hình mong manh, như 

sợ rằng niềm vui sẽ không bao giờ được trọn vẹn 
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nếu mình không nói hết được niềm vui ấy cho người 

còn ở xa cùng chia sẻ? 

 

3. 

 

Nhưng cuộc trở về nào mới gọi là cuộc trở về đích 

thực? 

 

Sự trở về với tư cách một công dân (?) - tức chấp 

nhận sự thống trị, trên hình thức - của một nhà nước 

độc tài đảng trị, đang cố lôi kéo người Việt tha 

hương với những mục đích trục lợi cả về chính trị 

lẫn kinh tế? 

 

Sự trở về như một người khách nhàn du, xênh xang 

áo gấm, thong dong cưỡi ngựa xem hoa và sung 

sướng khi thấy mình may mắn không ở trong số hơn 

90 triệu đồng bào tội nghiệp kia?  

 

Sự trở về với tư cách một người con của tổ quốc, dù 

lưu lạc bất cứ phương trời nào cũng vẫn là "Việt 

điểu sào nam chi" (chim Việt đậu cành nam), vẫn 

tấm lòng cố quốc tha hương  luôn ngóng về quê nhà 

nơi có núm ruột để lại, nơi có mảnh vườn xưa cây 

mỗi ngày mỗi xanh, tóc mẹ già mỗi ngày mỗi bạc 

(thơ Tế Hanh), nơi có những nơi chốn, những địa 

danh quen thuộc mà dù trải bao năm xa cách, vẫn 

nhớ rõ mồn một như mới vừa bỏ ra đi hôm qua ? 
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Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cái tết dân tộc, bao 

nhiêu cái tết tha hương, cũng đã có biết bao nhiêu 

người trở về với nhiều tư thế khác nhau, nhưng ở lại 

thì chẳng có bao nhiêu. Bởi vì cái nguyên nhân 

chính nhất khiến họ cất bước ra đi vẫn còn nguyên 

vẹn. Trước tình hình đó, sự ở lại có nghĩa là phủ 

nhận cái lý do khiến mình bỏ quê, bỏ xứ ra đi. 

 

4. 

 

Một nhà thơ khá tiếng tăm trong nước, đã nói về sự 

trở về của những người Việt lưu vong. Ông viết: Về 

không chỉ là trở lại. Về- còn là tiếng gọi bên trong. 

(Đỗ Trung Quân ). 

 

Ông nhà thơ là tác giả của nhiều bài thơ về đất nước, 

về con người khá trung thực. Tôi không nghĩ ông cố 

ý làm cái loa tuyên truyền cho  chế độ. Nhưng khi 

người ta sống quá lâu giữa một thế giới nửa tối nửa 

sáng, con mắt người ta dễ bị bóng tối lừa phỉnh. Đã 

đành về không chỉ là trở lại. Về còn là tiếng gọi bên 

trong. Nhưng cái thứ tiếng gọi bên trong ấy phải là 

tiếng gọi  đến từ tấm lòng nhớ nước đau lòng con 

quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia (thơ 

Bà Huyện Thanh Quan), tức từ chính cõi lòng của 

những người con xa xứ, chứ không phải tiếng gọi từ 

trong nước, từ những lời giả nhân giả nghĩa của giới 

cầm quyền tự đồng hóa mình với quốc gia dân tộc.  

Còn đối với những người xa tổ quốc mà phải đợi tới 

những lời kêu gọi thống thiết từ đồng bào của mình 
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ở quê nhà mới sực nhớ rằng mình vẫn còn có một 

quê nhà để trở về, thì quả thật, sự  về ấy, chỉ là trở 

lại. Một cuộc trở về kiểu của ông Hạ Trí Chương 

bên Tàu, tác giả mấy câu thơ nổi tiếng và đã được 

nhiều người (Việt ) nhắc đến để so sánh sự ra đi và 

trở về của người Việt tha hương. Bài thơ tên là Hồi 

Hương Ngẫu Thứ (Ngẫu Nhiên Khi Về Quê), được 

Hải Đà dịch như sau : 

 

Quê nhà xa cách tháng năm, 

Bạn bè thưa thớt biệt tăm phương trời 

Mặt hồ gương trước ngõ soi 

Gió xuân chắc chẳng đổi đời sóng xưa  

( Hải Đà ) 

 

Ông Hạ Trí Chương giã nhà ra đi tìm công danh sự 

nghiệp từ khi còn rất trẻ. Sau gần 50 năm trải qua 

bao thăng trầm trong bước công danh hoạn lộ của 

mình, ông trở về thăm lại quê xưa, tìm kiếm bạn bè 

cũ, nhưng chẳng còn mấy người sống sót, duy chỉ có 

mặt hồ trong như gương trước ngõ vẫn còn nguyên 

vẹn những dợn sóng ngày xưa. Sự ra đi của ông Hạ 

Trí Chương  là một cuộc ra đi lập thân. 50 năm xa 

quê của ông là 50 năm ông lao vào cuộc giành giựt 

những hư ảo đời người. Ông chỉ trở về lại quê 

hương sau khi đã chán chê mọi thăng trầm  cuộc đời 

vốn nhẹ tênh như lá mùa thu. 

 

Đem sự trở lại của ông Hạ Trí Chương mà so sánh 

với sự trở về của anh bạn tôi đang đứng giữa đường 
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phố quê hương một ngày cuối năm thì cũng tội 

nghiệp cho anh quá. Hơn hai mươi năm nay từ ngày 

anh bỏ tất cả bước chân xuống chiếc thuyền mong 

manh lênh đênh giữa biển cả ra đi tìm tự do, và trên 

hết, mang một hoài bão làm chút gì để đổi thay vận 

mệnh của  đất nước, cũng là hơn hai mươi năm anh 

canh cánh bên lòng những trăn trở cho mảnh đất 

nghèo quê nhà anh  để lại sau lưng. Không về được, 

chưa về được, đâu phải chỉ là những khó khăn của 

đời thường, đâu phải chỉ là những mải mê với cuộc 

sống dễ chịu xứ người. 

 

Và tất nhiên, anh bạn tôi chẳng cần đến  tiếng gọi 

bên trong mới nhớ được rằng mình có một quê nhà 

để trở về. 

 

5. 

 

Lại nói về một nhà thơ khác ở trong nước. Cha của 

ông là một người mà tên tuổi đã nằm trọn vẹn trong 

ký ức của nhiều người Việt Nam cả trong nước lẫn 

ngoài nước. Năm 1994, ông viết một bài thơ tên là 

Về Thôi để gởi cho một nhạc sĩ tiếng tăm sống ở hải 

ngoại. Bài thơ có đoạn như sau : 

 

Về thôi! 

Làm gì có trăm năm mà đợi? 

Làm gì có kiếp sau mà chờ? 

Đất mẹ- Đất nàng 

Con sáo sang sông tha cọng rơm vàng 
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Lót ổ  

. . . . . . . 

(Về Thôi - Lưu Trọng Văn) 

 

Lời thúc giục cũng hết sức chân thành. Mà đúng là 

đời người đâu tới được trăm năm để đợi. Còn nói 

hãy chờ tới kiếp sau ư? tôi cũng e rằng nói chỉ để mà 

nói. 

Bài thơ ngắn mà súc tích. Câu chữ giản dị mà làm 

lòng xao xuyến. Nhưng vẫn còn chút gì đó, khiến 

lòng tuy xao xuyến mà dạ cứ băn khoăn? 

 

Tôi cố sức soi rọi lòng mình. Vẫn không tránh khỏi 

nghĩ đến người bạn vắn số với mơ ước được về nằm 

giữa quê nhà để yên nghỉ giấc cuối cùng. 

 

Tôi không biết, lúc sinh thời, có bao giờ anh bạn 

của chúng tôi đứng giữa trời đất lạnh lẽo xứ người 

một ngày cuối năm  mà mơ về mâm cơm đoàn tụ 

chiều 30 Tết  với cha yếu mẹ già, với anh với chị với 

em, với những người thân yêu nhất đời của anh 

không, nhưng bây giờ, vào lúc cuối của cuộc đời - 

hay nói đúng hơn, khi anh nằm xuống - anh đã được 

trở về. Không phải trong những giấc mơ. Mà bằng 

xương bằng thịt, dẫu chỉ là xương thịt vô tri. 

 

Vòng quay thế gian tuy nặng nề thật, đôi vai già nua 

tuy mỏi mệt thật, nhưng có muộn quá không khi phải 

chờ đến giây phút cuối của một đời này, mới được 

về nằm giữa mảnh đất quê nhà? 
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Trong những ngày cuối của một năm, giữa mênh 

mông của đất trời, lại một lần nữa, tôi tự cật vấn 

mình.  

Như vậy có muộn quá không? 

 

Hỏi tức là trả lời. Vậy thì tại sao tôi cứ băn khoăn 

khi tôi và nhà thơ Lưu Trọng Văn đã chia sẻ cùng 

một ý nghĩ? 

 

Có phải vì chúng tôi mỗi người đứng ở về hai phía 

đối nghịch nhau của một lằn ranh vô hình? hay tâm 

trạng của tôi là tâm trạng của con chim đã một lần bị 

tên, nay thấy cành cong cứ tưởng đó là cây cung nên 

co mình ẩn náu? hay cái não trạng thủ thế trước mọi 

lời đường mật gởi ra từ trong nước? 

 

Bài thơ của Lưu Trọng Văn viết từ 1994. Đã bao 

năm trôi qua kể từ khi những lời thúc giục về thôi 

rộn rã ra đời. Bây giờ lại còn cả một nghị quyết (36) 

của giới cầm quyền trong nước liên quan đến việc 

đối xử với người Việt hải ngoại. 

Mấy mươi năm, bao sự việc xảy ra đã giúp tôi an 

tâm rằng những băn khoăn của mình không phải là 

thứ tâm trạng thần hồn nát thần tính.  

 

Còn người nhạc sĩ tiếng tăm được ông Lưu Trọng 

Văn tặng riêng bài thơ đã hết sức xúc động và quyết 

định trở về. Cuộc trở về của ông - người nhạc sĩ đã 

gắn liền tên tuổi của mình với mọi biến động lớn 

nhất trong đời sống chính trị dân tộc từ hơn 50 năm 
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nay - đã một thời gây nhiều xôn xao, tranh cãi. 

Trong đó, phải kể đến những thủ thuật tinh ma lợi 

dụng triệt để sự kiện ông về nước của nhà cầm 

quyền, xuyên qua những cánh tay ngoại vi trong 

mạng lưới truyền thông vốn được họ quản lý rất chặt 

chẽ để khuấy động nên những hỏa mù, và, cũng 

thành thực mà nhận xét, có sự tiếp tay rất khó hiểu 

của người nhạc sĩ  ở tuổi gần đất xa trời này. 

 

6. 

 

Nước non ngàn dặm  . . . ra đi. 

Nước non ngàn dặm  . . . trở về. 

 

Cái hình ảnh nước non cách xa ngàn dặm (thực ra 

thì còn xa hơn thế nữa) ấy đã theo từng bước chân 

người Việt đi khắp mọi nẻo đường của thế giới. 

Và mỗi năm, cứ vào khoảnh khắc thiêng liêng  năm 

cùng tháng tận, trên những chấm rất nhỏ (nhưng rất 

chằng chịt) của tấm bản đồ thế giới, hình ảnh nước 

non ngàn dặm lại hiện ra mồn một giữa bàn thờ nghi 

ngút khói hương  mừng đón giao thừa của từng gia 

đình, từng cộng đồng người Việt. 

 

Ai dám bảo những hình ảnh quen thuộc ấy không 

phải là hình ảnh quê hương? 

 

7. 

Những ngày cuối của năm con gà tôi còn được nghe 

một người ca sĩ (mà tên tuổi của chị cũng đã gắn 
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liền với bao nhiêu thăng trầm của thế hệ chúng tôi  - 

tất nhiên, nay chị không còn trẻ nữa) trả lời câu hỏi 

của một người ái mộ chị từ trong nước gởi ra . 

 

Chị đã đi hát ở tất cả mọi nơi trên thế giới nơi có 

những người Việt cư ngụ. Có bao giờ chị chạnh lòng 

vì những nơi ấy không phải là quê hương của mình 

hay không? 

 

Ý tưởng trong câu trả lời không có gì mới mẻ, 

nhưng được thốt ra từ cửa miệng một người ca sĩ 

vốn không chỉ nổi tiếng vì giọng hát khào khào liêu 

trai, cho một người ái mộ ở trong nước, giữa lúc bao 

ồn ào xôn xao của ra đi và trở về của người Việt hải 

ngoại, thì, với tôi, câu trả lời của chị đã cho tôi 

những cảm xúc thật đáng nhớ. 

 

Quê hương ở ngay trong trái tim mình. Và ở đâu 

con người và đời sống tử tế thì đó là quê hương. 

(Khánh Ly).■ 

________________________________ 

Bài viết ra đời từ năm 2006, từ bấy đến nay, bao vật 

đổi sao dời. Người nhạc sĩ già đã về và đã chết. Cô 

ca sĩ không còn trẻ nữa nay cũng đã về ở hẳn quê 

nhà. 
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Tết quê nhà, 

Tết quê người 

 

"Cô Đồ Trẻ" - Ảnh: Lưu Na 

■Bước một mình qua ngưỡng cửa năm 

Nhân gian tịch mịch tiếng mưa thầm 

Chợt đâu vẳng tiếng gà lai kiếp 

Báo vẫn đêm dầy ở cõi âm 

  ( Trừ tịch- Mai Thảo)  
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1. 

Ba Mươi Giao Thừa. Bếp lửa ấm áp quê nhà ngày 

cuối năm. Cái rộn rã của không gian. Cái tất bật của 

thời gian. Năm cùng tháng tận. Những hồi ức khiến 

muốn chảy nước mắt. Đêm Wichita lạnh buốt 

xương, nhức óc. Thèm sao một ngọn lửa quê nhà 

đêm Giao Thừa ngồi canh nồi bánh chưng, ngọn lửa 

rộn rã những niềm vui xum họp, gia đình, bạn bè và 

những người con gái thuở ấu thời, ngọn lửa chiếu 

sáng cả một thuở thanh xuân, tóc xanh môi đỏ, ngọn 

lửa làm sôi sùng sục bao ước mơ cho đời, cho mình.  

Đã bao năm rồi nhỉ, tôi đã không được hưởng cái tết 

quê nhà. Gần 10 năm trong các nhà tù tiền sử. Mười 

mấy năm trên mảnh đất lưu vong. Tính ra thời gian 

của những cái tết quê nhà cộng lại cũng đâu có hơn 

những cái tết . . . không ở quê nhà nhiều đâu, mà sao 

mỗi  năm cứ đến cái khỏanh khắc cùng tận của năm 

tháng, tôi cứ bồn chồn, khó ở. Cáo chết ba năm cũng 

quay đầu về núi. Người chết rồi thân xác cũng hòa 

với dòng nước ngầm dưới đất mà chảy về cố hương. 

Sáng Mồng Một Tết. Thức dậy vẫn lại một ngày như 

mọi ngày. Trên bàn tuy vẫn có bánh chưng, bánh tét, 

kẹo mứt, rượu chè nhưng lạnh lẽo như một bàn thờ 

bỏ hoang. Cửa mở toang chỉ để đón ngọn gió tháng 

Giêng lạnh thót ruột vào nhà, chứ chẳng có bạn bè, 

người thân nào ghé vào mừng tuổi nhau, mời nhau 
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chén rượu đầu năm. Đành chỉ biết Tết qua những cú 

điện thọai gọi về thăm hỏi gia đình, nghe âm thanh 

mùa xuân qua đường dây vô hình nối kết hai bên bờ 

cách biệt của một đại dương.  

Mười mấy năm ăn nhờ ở đậu trên xứ người. Mười 

mấy năm, tuy có đôi lần vợ chồng con cái dắt díu 

nhau về lại quê hương, thăm chào Nội Ngọai chú 

bác cô dì anh chị em con cháu, nhưng vẫn chưa lần 

nào được hưởng lại cảm gíac những ngày tết quê 

nhà.  

Đêm ba mươi giao thừa anh em bảo nhau mặc vào 

người bộ cánh trịnh trọng nhất, ra khỏi nhà trước 

giờ trừ tịch, đi loanh quanh đây đó ngắm cảnh ngắm 

người đợi đúng 12 giờ đêm pháo nổ đì đùng kéo 

nhau về xông nhà, chúc tuổi mẹ, sau đó chìa tay 

nhận tiền lì xì, ăn miếng dưa hấu đỏ chói mẹ  đã bổ 

sẵn lấy hên đầu năm. Đó là tục lệ gia đình được lập 

đi lập lại từ bao giờ không biết, cái tục lệ tuy đơn sơ 

mà vô cùng trang trọng, tuy hình thức mà lại rất 

thiêng liêng, tuy đã lập đi lập lại từ bao nhiêu năm 

nhưng không hề nhàm chán. Trái lại, luôn gợi cảm 

gíac rưng rưng mỗi khi có đứa con nào đi xa không 

kịp về nhà vào thời khắc cần phải có mặt ở nhà. Và 

hơn lúc nào hết, chính sự vắng mặt của đứa con xa 

nhà trong giây phút giao thừa thiêng liêng ấy đã 

khiến mọi người trân trọng hơn những buổi họp mặt 

gia đình đông đủ trong quá khứ. 
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Mười mấy năm không  được ăn Tết ở quê nhà cũng 

có nghĩa là mười mấy năm không được ăn tết. Bởi vì 

tết, trước hết có nghĩa là đòan tụ. Tết có nghĩa là 

những đứa con đi xa phải tìm mọi cách để trở về 

nhà. Chỉ có đòan tụ gia đình mới là biểu tượng trung 

thực và quan trọng nhất cho ý nghĩa của ngày Tết. 

Lời một bài hát cũ đã mấy chục năm, khi nghe lại 

vẫn một mối cảm hòai tưởng như mới nghe lần đầu: 

Con biết bây giờ mẹ chờ em trông 

Khi thấy mai vàng nở rộn bên sông 

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về 

Nay én bay đầy trước ngõ 

Mà tin con vẫn xa ngàn xa . . . 

(Xuân này con không về- Nhạc và lời: Trịnh Lâm 

Ngân) 

 2.  

Những ngày cận Tết của năm nào, cả thế giới chứng 

kiến cảnh hàng triệu người Trung quốc vất vả khổ 

sở trên các con đường tuyết phủ lầy lội, tại các nhà 

ga xe lửa chật ních người. Trung quốc đã trải qua 

một trong những mùa đông thảm hại nhất trong lịch 

sử. Bão tuyết đã làm tê liệt mọi phương tiện giao 
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thông chuyên chở mà phần lớn còn thô sơ của Trung 

quốc. Nạn nhân trực tiếp của thời tiết khắc nghiệt ấy 

là những người đi làm ăn xa, mong trở về nhà để 

cùng ăn tết với gia đình. Bất chấp mọi trở ngại về 

đường sá, về thời tiết, bất chấp lời kêu gọi của chính 

quyền khuyên họ nên từ bỏ ý định hồi hương ăn tết, 

hàng triệu người vẫn tiếp tục cuộc hành trình gian 

nan, chỉ để được đòan tụ với gia đình vào dịp cuối 

năm.   

Người Việt Nam cũng không khác gì người Trung 

quốc. Truyền thống một vùng đất đã cấu tạo nên tính 

cách con người chỉ thực sự là mình khi đặt được hai 

chân trên mảnh đất quê hương. Nhất là những khi 

năm cùng tháng tận, nhớ đến những người thân yêu 

đang chờ đợi mình ở quê nhà, nhớ đến bàn thờ tổ 

tiên với những lư hương vàng xỉn, nhớ đến bữa cơm 

cuối năm chỉ vui được khi cả gia đình đòan tụ, nhớ 

đến với bao nỗi nao nức, bồn chồn.  

Ở khỏanh khắc ấy, về quê là một mệnh lệnh đến từ 

trái tim. Nó nghiêm trang và quyết liệt. Nó không 

cho phép người ta cưỡng lại được. Khỏanh khắc ấy, 

con người và thời gian quyện lại để trở thành biểu 

tượng cho sự bất tử. Bao lâu thế giới này còn tồn tại, 

thì theo với chu kỳ thời gian, khỏanh khắc thiêng 

liêng của sự giao thoa tuyệt diệu con-người-thời-

gian lại vẫn cứ nổi bật lên trên cái nền sẫm màu của 

đêm trừ tịch.  
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Vì thế, ở khỏanh khắc ấy, mọi con đường giữa 

không gian chuyển mùa chỉ còn lại một lối về.  

3. 

Hãy cùng ta đón xuân viễn phương 

Tình xuân vẫn đẹp đẽ vô thường 

Nghiêng vai trút hết đời dang dở 

Để lúc xuân tàn bớt tiếc thương 

  

Tiếc thương là vẫn còn thương nhớ 

Quê xưa, ngày cũ, một phương trời 

Xa lắm rồi em, đâu thấy nữa 

Chỉ còn giấc mộng đã xa khơi 

  

Ta gọi mùa xuân về cứu rỗi 

Trăm năm rồi cũng sẽ phôi pha 

Hãy đón giao thừa, vui Nguyên Đán 

Xuân tiêu nghe gió thỏang hương trà 

( Mùa xuân tình tự - Ngọc Phi ) 

Tết quê nhà. Tết quê người. Bao nhiêu năm lưu lạc 

tha hương, mỗi khi đối diện với khỏanh khắc thiêng 

liêng của đêm trừ tịch, ngổn ngang trăn trở giữa mớ 

hồi ức sắc ngọt như dao cứa vào da thịt, tôi hiểu 

rằng hồi ức sẽ vẫn mãi chỉ là hồi ức, rằng tôi sẽ 

không còn có cơ hội nữa để tìm về Quê xưa, ngày 

cũ, một phương trời. Điều đó đã là sự thật đau xót 

cho một người thân của tôi vừa từ giã cõi trần với 

ước nguyện về một cái tết quê nhà không bao giờ 
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đạt được. Xa lắm rồi em, đâu thấy nữa. Chỉ còn giấc 

mộng đã xa khơi. 

Trong giấc mộng xa khơi ấy, có âm thanh rộn rã của 

dây pháo đốt đúng nửa đêm, có mùi thơm tỏa ra từ 

bàn thờ nghi ngút khói, có màu đỏ rực rỡ những xác 

pháo ngập cả sân nhà. Và lẫn trong những hình ảnh 

quen thuộc như lòng bàn tay là khuôn mặt những 

người thân yêu, những khuôn mặt của cả kẻ mất lẫn 

người còn.  

Có muộn lắm không, khi mãi đến bây giờ, ở cách xa 

mảnh đất nghèo quê nhà một nửa vòng quay oan 

nghiệt, tôi mới ý thức được một cách trọn vẹn sự 

thiêng liêng của những khỏanh khắc trừ tịch trong 

qúa khứ?■ 
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Tôi sợ bóng mình 

 

 

 
 

 
 

Sải Vó - Tranh: Mai Tâm 

 

                                  

      ■Ngựa về gục khóc trường giang lạnh 
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      Gươm súng đưa chàng theo núi sông 

                              (Khúc Minh) 

 

1. 

 

Đã lâu lắm rồi, tôi không được hưởng cái thú vui 

thời trẻ là đi dạo trên những khu phố đông người, 

được ngồi bên một mái hiên, uống ly cà phê  đậm 

đặc buổi chiều  trời vừa đổ cơn mưa vội vã. Dễ cũng 

hơn 20 năm, từ ngày tôi rời quê đi định cư xứ người. 

Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ miền Trung Tây. 

Người Việt không nhiều lắm, mà lại ở rải rác. Hơn 

20 năm nay, tôi như một kẻ sống lạc loài, cố tìm 

cách thích nghi với cuộc sống bản xứ, nhưng biết 

rằng, dù cố gắng cách mấy, tôi vẫn là kẻ xa lạ. 

 

Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy 

mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) 

qua lại. Lần đầu tiên - sau nhiều năm xa xứ - tôi đi 

trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc 

đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì 

tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng, một cách kỳ lạ, 

những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi 

nhiều lắm. Khi đập bước chân trên những hè phố 

này, tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Về những ngày tháng 

chập chững bước vào đời. Về một thời tuổi trẻ đẹp 

và buồn. Đẹp vì đó là tuổi trẻ. Buồn vì tuổi trẻ của 

tôi bị bóng ma một cuộc chiến tranh khốc liệt ám 

ảnh. Về những mối tình đã qua đi. Về những cuộc 

hẹn hò giữa phố đông người, nhưng vẫn dễ dàng  
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tìm thấy nhau. Về những người bạn - bạn học, bạn 

lính. Những người bạn mà chúng tôi đã từng chia sẻ 

với nhau bao nhiêu ước vọng đội đá vá trời. Nay, 

những người tình không biết ở đâu, sống hay chết, 

hạnh phúc hay đau khổ. Những người bạn, có kẻ đã 

lặng lẽ ra khỏi đời này, có người còn vất vả quê nhà, 

có người mãi long đong quê người.  

 

Bước chân trên một hè phố đông đúc, nhộn nhịp mà 

lòng tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Tôi hiểu là mình đã già 

thật sự rồi. Hình như có tiếng một cô gái gọi tên tôi. 

Tôi giật mình quay lại. Không phải! Một người nào 

đó gọi một người nào đó. Ảo ảnh? tôi dụi mắt quay 

bước. Nhưng cũng gặp một người quen. Một người 

bạn tù dạo còn ở ngoài Bắc. Chúng tôi bắt tay chào 

hỏi nhau như vừa mới chia tay hôm qua.  

 

Khi rời khu phố, một cảm giác hụt hẫng làm lòng tôi 

nôn nao, lo sợ. Cả một khu phố người Việt đông 

đảo, sầm uất, giàu có trên miền đất lưu vong này 

không làm tôi sợ, mà sao khi rời nó về lại nơi tôi 

quen thuộc, thì cảm giác sợ hãi kia lại xâm chiếm 

lấy tôi. Hay, sau bao nhiêu năm tôi đánh mất mình 

giữa biển đời xa lạ, nay tình cờ bắt gặp lại được cái 

tôi lưu lạc giữa khu phố Bolsa, tôi đã sợ chính tôi. 

Hay tôi sợ bóng mình? Nói theo lời một nhà thơ nào 

đó lâu ngày tôi đã quên. 

 

Chiều nay tôi sợ bóng mình. 
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Cái bóng của tôi. Tưởng chừng như nó đã mất tăm 

giữa bao điêu linh của 30 năm chinh chiến ngục tù 

lưu vong. Tưởng chừng như nó đã thuộc về một 

phần đời cổ tích nào đó thật xa xăm. Tưởng chừng 

như nó đã ngủ yên. Một phận đời. Bao phủ bởi thật 

nhiều lớp sương mù qúa khứ. Hồi tưởng lại, cái 

ngày tôi đánh mất bóng của mình. Đó là một ngày 

ảm đạm, ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. 

Giữa dòng người hốt hỏang trên Quốc Lộ 4 nối liền 

thành phố Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Việt Nam, 

tôi đã cởi bộ quân phục mặc trên người, đủ bình tĩnh 

để xếp chúng lại thật ngay ngắn phẳng phiu, cẩn 

thận cột giây đôi giầy trận theo đúng quy cách quân 

trường, rồi đặt chúng nằm cạnh bộ quân phục. Tôi 

còn nhớ cái bóng của mình đã đứng thật nghiêm, 

bàn tay trái nắm chặt để ngón cái chạy xuôi theo đùi 

chân trái, tay phải đưa lên ngang tầm mắt, thật dõng 

dạc chào một lần cuối những thứ tôi vừa cởi bỏ trên 

người ở chân cầu Bến Lức khi giọt nắng cuối cùng 

vừa biến mất phía sau nhà lồng chợ quận. 

 

Dòng người, như dòng đời, cuốn tôi mất hút trong 

đó. Tôi đi về một phía, và em đi về một phía. Bóng 

tôi xiêu đổ theo cả một nửa đất nước đổ xiêu cái 

ngày tháng 4 định mệnh ấy. Ngày ấy, với đôi chân 

trần rướm máu lê những bước mệt mỏi về lại thành 

phố Sài Gòn, tôi không biết rằng, rồi đây, cũng đôi 

chân trần ấy tôi sẽ bước những bước lưu đầy trên 

khắp miền đất nước: Trảng Lớn, Long Giao, Kà 

Tum, Suối Máu, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú . . .  
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2. 

 

Lại nhớ đến bóng em chiều cuối cùng mình chia tay 

trước cửa rạp Rex. Cái bóng tất tả như đời em. Cái 

bóng còm cõi như đời tôi. Cái bóng đã bị đám đông 

nuốt chửng giữa buổi chiều, sau cơn mưa bất chợt 

rất Sài Gòn. Trước đó, chúng ta đã đi khắp các khu 

phố quen thuộc một lần cuối. Để được cùng nhau 

nhìn Sài Gòn một lần cuối. Để cùng ưu tư khi nghe 

qua làn sóng điện đài Phát thanh Sài Gòn truyền đi 

trực tiếp buổi lễ bàn giao Nội Các giữa Cụ Hương 

và ông Minh. Những ưu tư đã bị nhận chìm trong 

những chai bia 33 cuối cùng mình uống với nhau 

trên vỉa hè Lê Lợi. Và chúng ta chia tay nhau lần 

cuối... 

 

Từ bấy đến nay, đã bao lâu rồi em nhỉ? Hình như 

chúng ta đã đi gần hết cuộc đời mà cứ tưởng như 

chưa bao giờ bắt đầu. Vận nước nổi trôi kéo theo 

biết bao nhiêu những anh hùng và thục nữ. Có phải 

chúng ta đã sống dật dờ như những thanh củi mục 

trên dòng sông nước cạn, loay hoay mãi cũng không 

qua được một bến bờ. Cuối cùng , khi biết mình sắp 

chết đuối trên những hòai niệm thì lại quá muộn cho 

những lời trăn trối.  
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Hôm rồi, tôi có gặp lại những người bạn cũ. Những 

người bạn chưa một lần gặp kể từ  ngày cuối cùng 

năm ấy. Họ hỏi tôi về em. Về con đường Bình Thới 

quen thuộc của chúng ta. Bây giờ em ở đâu? Cõi u 

minh mù mù mịt mịt hay miền trần gian như điên 

như dại? Có phải tiếng gọi tên tôi ban chiều  giữa 

biển người đông đúc là tiếng của em gọi tôi về từ 

trong qúa khứ? Có phải bà cụ già ngồi ngắm nắng 

chiều buồn bã trước hàng hiên một cửa tiệm trông ra 

khu phố Bolsa  chiều nay tôi thoáng thấy chính là 

em? Có phải  cô gái nhỏ  mặc cái váy ngắn trên đầu 

gối vừa bước ra khỏi chiếc xe xinh xắn  trước mắt 

tôi kia chính là em? 

 

Chính là em đó ư em? 

Mà sao lạ cả người quen thế này? 

               ( Hoàng trúc Ly ) 

 

Thực ra, từ ngày rời nước ra đi, tôi đã có lần quay về 

lại thành phố xưa, và đi trên những con đường cũ. 

Nhưng không còn ai quen thuộc ở những nơi tôi 

quen thuộc ấy. Những con đường, những quán xá đã 

đổi tên. Dù vậy, ký ức còm cõi của tôi vẫn có thể 

nhận ra được từng gốc cây, từng mặt đường, từng 

bầu trời cũ. Tôi cũng có về ngồi lại chỗ tôi và em 

chia nhau chai bia 33 cuối cùng lần cuối cùng của 

buổi chiều cuối cùng ấy trên vỉa hè Lê Lợi. Phía 

cuối đường, cũng vẫn một đám đông, cái đám đông 

đã nuốt chửng em buổi chiều hôm ấy. Và trời Sài 

Gòn vẫn những cơn mưa vội vã, vẫn những chiếc dù 
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xanh đỏ, vẫn những đôi trai gái đứng trú mưa dưới 

hàng hiên, vẫn những bàn tay nắm chặt lấy nhau 

hạnh phúc.  

 

Qua làn nước mưa nhòe nhọet trên mặt, tôi thóang 

thấy cái bóng tôi và em trong số những đôi trai gái 

ấy. 

 

3. 

 

Chiều nay, tôi tìm lại được bóng tôi. Chiều nay, tôi 

bắt gặp lại bóng em. Cái bóng của những hoài vọng 

không bao giờ trở thành thực tại.  

 

Chiều nay, tôi nhìn lại tuổi trẻ đã qua đi. Tôi ước gì 

mình có thể bắt đầu lại đời mình. Chiều nay, tôi ý 

thức hơn lúc nào hết, buổi chiều là hoàng hôn. 

 

 Hoàng hôn một ngày. 

 Hoàng hôn một đời.■ 
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Xin Chào  

Việt Nam 
 

 

 
 

Ảnh ( Internet) 

  

■Chim bay về tổ mà ngơ ngác 

Ta làm khách lạ với quê hương 

Hỡi ôi từ độ đời luân lạc 

Đất khách mười năm mộng viễn phương 
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    ( Trần Trung Hậu) 

 

 

 

 

Một chủ nhật cuối tháng Tư, theo lời mời của các 

anh chị sinh viên của Hội Sinh Viên Việt Nam ở 

Wichita State University, tôi được tham dự cuộc thi 

hoa hậu áo dài Việt Nam do các anh chị Sinh viên tổ 

chức cùng với lễ giỗ tổ Hùng Vương của Cộng đồng. 

 

Trong số các thí sinh dự thi, có một cô gái 16 tuổi, 

nhỏ nhắn xinh xắn, trong phần thi tài năng, đã chọn 

bài "Hello Vietnam" (tức Bonjour Vietnam) để trình 

diễn. Giọng hát tuy không chuyên nghiệp, không 

điêu luyện, nhưng vừa cất lên đã chinh phục được 

tôi (cả vị giáo sư của WSU ngồi bên cạnh, và đông 

đảo cử tọa). Tôi cảm được một sự im lặng thích thú 

chung quanh mình. Tất cả mọi người đang lắng 

nghe tiếng cô gái nhỏ hình như đang thổ lộ tâm tình 

của mình qua bài hát.  

 

Hương khói của bàn thờ tổ vẫn còn phảng phất hội 

trường. Và tiếng hát của cô gái như đang dẫn mọi 

người về với quá khứ xa xưa, những đền đài lăng 

tẩm, những con đò trên sông, những cánh đồng lúa 

mênh mông. Ôi, nước thanh bình ba trăm năm cũ. 

Trước mặt tôi, cô gái nhỏ nhắn đang hiện hình 

thành quê hương xa tít tôi bỏ lại bên kia bờ Thái 

Bình Dương. Cô đang dẫn tôi về lại mảnh đất nghèo 
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thật yêu dấu. Và tôi tin rằng, cô cũng đang đưa 

chính cô về lại căn nhà xưa, nơi có mồ mả ông bà tổ 

tiên của cô. 

 

Tôi mở lại bài viết cũ. Âm thanh giọng hát cô gái 

Việt Nam 16 tuổi lại vang lên trong đầu. Văng vẳng 

bên tai tôi tiếng đứa con gái vừa chạy lên nói nhỏ 

vào tai bố: chị ấy hát hay quá bố ơi. Con thích lắm! 

 

Mới 16 tuổi. Không biết đã có lần nào cô gái nhỏ 

trở về quê hương. Nhưng trong giọng hát, tôi đã 

nhận ra nỗi bùi ngùi. 

 

Ôi! Nước thanh bình ba trăm năm cũ! 

 

Mình còn có một quê hương. Phải rồi! Con ơi, mình 

còn có một quê hương để trở về. Một ngày nào đó, 

con sẽ nắm tay bố, dắt những bước chân già nua, 

cho bố được về nằm giữa căn nhà xưa với cõi lòng 

thanh thản. 

 

T.Vấn 

20 tháng 4 năm 2010 

 

 

1. 

 

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những ngày đầu 

năm Âm Lịch còn phảng phất hương vị của quê 

hương, các phương tiện truyền thông người Việt ở 
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hải ngoại, gồm cả các trang mạng điện tử lẫn đài 

phát thanh từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đều dành nhiều 

chú ý đến một khuôn mặt rất Việt Nam tên Phạm 

Quỳnh Anh, 19 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bỉ. Qua 

mạng lưới điện tử toàn cầu, người ta chuyền nhau 

nghe một bài hát  có tên "Xin chào Việt Nam" 

(Bonjour VietNam) sáng tác bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ 

lừng danh người Pháp Marc Lavoine và được cô gái 

Bỉ gốc Việt  nói trên trình bày. Cô gái còn rất trẻ, 

đang tuổi đi học và chưa hề có tiếng tăm gì trong 

lãnh vực ca hát. Nhưng theo lời Marc Lavoine, tác 

giả bài hát, ông đã tìm thấy ở Quỳnh Anh một khuôn 

mặt diễn tả niềm hy vọng, phù hợp với nội dung bài 

hát của ông, và  yếu tố quan trọng không kém  để 

ông chọn Quỳnh Anh, đó là một khuôn mặt Việt 

Nam thuần khiết, không pha trộn, dù cô được sinh ra 

ở Bỉ. Đôi mắt đen lánh, mái tóc dài và thẳng, cộng 

thêm nụ cười kín đáo dịu dàng. Cũng theo Marc 

Lavoine, cô Quỳnh Anh có giọng hát tuyệt vời. 

Nhưng có lẽ, yếu tố chính lôi cuốn sự chú ý của 

người Việt hải ngoại là ở nội dung bài hát "Bonjour 

Vietnam": 

 

Mến chào Việt Nam 

 

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi  

Mà tôi đã đeo mang từ thuở chào đời 

Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch 

của tôi 

Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt 
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Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến 

tranh 

Qua cuốn phim của Coppola, và những chiếc trực 

thăng trong cơn thịnh nộ 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn 

người 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào 

Việt Nam 

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân 

đã cưu mang tôi từ thuở chào đời. 

Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi 

nghe những điều tôi chưa biết, 

Về những phiên chợ nổi trên sông và những chiếc 

ghe tam bản 

Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của 

chiến tranh 

Một cuốn phim của Coppola, và những chiếc trực 

thăng trong cơn thịnh nộ 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi  ấy để cất tiếng chào 

Việt Nam 

Chào hỏi dùm những người cha của tôi, những ngôi 

chùa và những tượng phật bằng đá 

Chào hỏi dùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ 

đang cong lưng trên ruộng lúa, 

Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại 

những người anh, 

Tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê 

cha . . . 

Một ngày kia , tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi 
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Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào 

Việt Nam . . . 

 

(lời Việt của Đào Hùng- trích lại từ RFA - Đài phát 

thanh Á Châu Tự Do) 

 

 
 

Chợ trên sông - Ảnh: T.Vấn (2005) 

 

2. 

 

Giọng hát của cô gái trẻ Việt Nam, ngoài cái tuyệt 

vời theo nghĩa thẩm mỹ âm nhạc của nhạc sĩ người 

Pháp Marc Lavoine, còn chứa đựng trọn vẹn cái hồn 

Việt Nam (của những người trẻ) mà nội dung bài hát 

diễn tả. Người nghe, nếu không được giới thiệu 
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trước, sẽ không nghĩ rằng bản hát đang được trình 

bày bởi một người Việt Nam. Thứ tiếng Pháp thật 

Pháp, không hề mang âm hưởng (accent) do nguồn 

gốc gia đình (Việt). Nhưng khi hai chữ Việt Nam 

được nhả ra ở cuối câu, thì không ai có thể nhầm lẫn 

được. Đó phải là chất giọng của một người Việt 

Nam. Mà người Việt Nam ấy là một cô gái 19 tuổi, 

sinh ra ở nước ngoài, chỉ biết đến quê cha đất tổ của 

mình qua những hình ảnh của chiến tranh, của 

những chiếc trực thăng cuồng nộ trong một cuốn 

phim về Việt Nam nào đó của một đạo diễn không 

phải là người Việt nam. 

 

Đây là một khía cạnh bi kịch khác trong những hệ 

quả khắc nghiệt của cuộc chiến Quốc Cộng 30 năm. 

 

Chiến tranh chấm dứt, sông Bến Hải được nối lại 

theo ý nghĩa đất nước từ nay quy về một mối. 

Nhưng trong lòng người, một con sông Bến Hải 

khác cũng theo với những hận thù mà thành hình. 

Kết quả, hàng triệu người Việt bỏ nước đi sinh sống 

ở hải ngoại, và một thế hệ Việt Nam được sinh ra, 

lớn lên nơi xứ người. Mà hình ảnh tiêu biểu là cô gái 

trẻ 19 tuổi đang là đề tài được cả những người trẻ 

lẫn những người già nói đến. Cô trăn trở đi tìm 

nguồn gốc của mình, nguồn gốc của màu da, của 

hình dáng đôi mắt xếch, của mái tóc đen dài mượt 

mà. Cô khao khát được thấy tận mắt mình hình ảnh 

quê hương, những con đường đất, những căn nhà 

đơn sơ, những con sông có phiên chợ nổi, chiếc 
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thuyền tam bản mộc mạc, những ngôi chùa và tượng 

phật, người đàn bà cong lưng cấy lúa trên đồng 

ruộng . . . 

 

 

3. 

 

Nhưng điều đáng nói hơn nữa là cô đi tìm những 

hình ảnh ấy thay cho những người cha, người anh 

của mình. Những người đã từng sinh ra, lớn lên ở 

mảnh đất tên gọi Việt Nam, rồi bỏ ra đi,  nhưng 

chưa một lần trở về lại: 

 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi  ấy để cất tiếng chào 

Việt Nam 

Chào hỏi dùm những người cha của tôi, những ngôi 

chùa và những tượng phật bằng đá 

Chào hỏi dùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ 

đang cong lưng trên ruộng lúa, 

Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại 

những người anh, 

 

Những người cha, người mẹ, người anh ấy chưa một 

lần về lại quê hương vì không muốn trở về/không 

thể trở về/chưa thể trở về/ hay đơn giản, đường về 

đã bị bít lối vì con sông Bến Hải trong lòng người 

lớn quá, rộng quá khiến không thể vượt qua. 

 

Ở một nghĩa nào đó, thế hệ trẻ, đã thoát ra được cái 

bóng tăm tối của thế hệ cha anh. Họ đã chọn cho 
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mình con đường, theo họ, đi tìm lại hồn mình để cất 

tiếng chào hỏi:  

  

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi 

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào 

Việt Nam . . . 

 

 

Cuộc hành trình về nguồn thật cô đơn, cả ở nghĩa 

vật chất lẫn tâm linh. Màu tóc, màu da, màu mắt của 

những người trẻ (tuy mang cái tên rất thông dụng ở 

xứ  sở mình sinh ra nhưng cái Họ vẫn là những 

Nguyễn, Trần, Lê , Lý . . .) đã ngăn cản không cho 

họ hội nhập trọn vẹn vào dòng sống xứ người. Họ có 

thể nói thứ tiếng bản xứ chuẩn xác (như cô gái 19 

tuổi phát âm thứ tiếng Pháp như người Pháp chính 

tông), nhưng bề ngoài  của họ khiến họ vẫn như kẻ 

đứng bên lề. Và sẽ còn tội nghiệp hơn nữa, nếu họ 

không phát âm được hai chữ Việt Nam có hồn như 

trong bài hát Bonjour VietNam. Khi ấy, họ sẽ bị 

chính những con đường, những con sông, những 

tượng Phật (mà họ trở về để tìm kiếm) quay lưng thờ 

ơ lãnh đạm vì họ không nói được ngôn ngữ của 

những con đường đất bụi, những con sông có phiên 

chợ nhóm, những tượng Phật  bằng đá màu rêu . . . 

 

 . . . và khi ấy, thế hệ Việt Nam tội nghiệp này không 

tránh khỏi số phận mãi mãi là những kẻ đứng bên 

lề. Bên lề cuộc sống xứ người vì màu tóc, màu da, 

màu mắt. Bên lề cuộc sống quê nhà vì không nói 
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được thứ ngôn ngữ thuở  cha sinh mẹ đẻ, thứ ngôn 

ngữ khi thưa ông bà phải xưng là cháu, thưa cha mẹ 

phải xưng là con, thưa anh chị phải xưng là em.  

 

4. 

 

Mỗi thời đại, mỗi thế hệ, đều có những sứ mạng 

riêng. Những sứ mạng ấy được đặt trên cái nền của 

những thành tựu và cả những thất bại của quá khứ. 

Hơn ai hết, những người trẻ đủ nhạy bén để bắt 

mạch những nhu cầu của thời đại mình. Vả chăng, 

họ có cơ hội học hỏi thu nhận những kiến thức mà 

thế hệ trước không có, và cái nhìn của họ, vì thế sẽ 

khác với cái nhìn của cha anh trong các vấn đề 

đương đại, nếu không muốn nói là chính xác hơn, 

thực tế hơn.  

 

Bây giờ đây, thế hệ trẻ đã xác định được sứ mạng 

của họ. Về Nguồn. Một sứ mạng, thực ra, không phải 

lúc nào cũng dễ dàng. Khác với những thế hệ cha 

anh, mà sự ra đi của họ đồng nghĩa với một sự lựa 

chọn, thế hệ trẻ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngòai 

không có sự lựa chọn ấy. Vì thế, khi lựa chọn Trở 

Về (đúng hơn là một cuộc đi tìm kiếm chính mình), 

những người trẻ đã phải đương đầu với cái rào cản 

vô hình là qúa khứ của cha anh, một thứ quá khứ ít 

nhiều đã bị nhiễm độc bởi không chỉ cuộc chiến 30 

năm mà còn bởi những gì xảy ra trong 30 năm sau 

khi tiếng súng chấm dứt. Mặt khác, chỉ trong hòan 

cảnh khó khăn như vậy của cuộc hành trình về 
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nguồn, họ mới có cơ hội tự do lựa chọn cho mình 

một cách sống, với tư cách là con người tổ quốc, con 

người xã hội, con người gia đình. Và tất nhiên, họ sẽ  

phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 

 

5. 

 

Về Nguồn. Khái niệm này từ trước tới nay chưa hề 

có vấn đề Đúng Sai được đặt ra. Nhưng trong bối 

cảnh "chính trị" hiện nay giữa trong và ngòai nước, 

đã có những chiều hướng lợi dụng nỗi thao thức 

chính đáng của tuổi trẻ nhằm vào những mục tiêu 

hơi . . . bị thiếu lương thiện.  

 

Ở trong nước, các giới chức thẩm quyền không hề 

bỏ lỡ cơ hội gắn đủ thứ nhãn hiệu vào những nỗ lực 

tìm kiếm bản sắc Việt Nam của những người trẻ hải 

ngọai, những nhãn  hiệu xa lạ đến độ chính những 

người trẻ này cũng không có một chút khái niệm nào 

trong mớ từ vựng tiếng Việt ít ỏi của mình. 

Mặt khác, ở bên ngòai nước, những bậc cha anh qúa  

cẩn thận luôn luôn nhắc chừng đám trẻ rằng đừng tin 

những gì họ (cộng sản) nói mà hãy nhìn kỹ những gì 

họ làm, và rằng, đừng quên cái lý do khiến cho đã 

có một thế hệ Việt Nam sinh trưởng ở nước ngòai. 
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Nhưng, dẫu  có thế nào, rồi thì những người trẻ cũng 

sẽ tìm ra cái ý nghĩa đích thực của một cuộc trở về. 

Bởi vì, họ đi theo và được soi sáng bằng tiếng hồn  

mà họ mong gặp để xác định chính mình. Lớp bụi 

mù thời cuộc chẳng thể tồn tại mãi để làm vẩn đục 

những tâm hồn non trẻ trong trắng kia. 

  

Nếu không thế, sự ra đi của các thế hệ cha anh cũng 

sẽ trở thành vô ích. Như  những cánh tay nối dài 

trong mỗi gia phả của từng gia đình, từng dòng họ, 

trong đó, những ước mơ từ đời cha anh sẽ được các 

thế hệ nối tiếp biến chúng thành hiện thực. 

 

Thế hệ đi trước hãy tự an ủi rằng, mình đã tạo được 

cái nền cho thế hệ đi sau hoàn thành nhiệm vụ mà 

lịch sử giao phó cho họ. Cái nền ấy, không nhất thiết 

phải là sự thành công hay thất bại của một thế hệ.  

Nhiều khi, sự thất bại (của cha anh) lại là yếu tố 

quyết định sự thành công của kẻ đi sau. 

 

Vì thế, tôi xin được hòa giọng với cô gái trẻ 19 tuổi 

cất tiếng xin chào Việt Nam.■ 
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Xin trân trọng quá khứ  

để xứng đáng là người sống sót 

 

Ngày hội HO (Dallas-TX-tháng 10-2010) 

Ảnh: T.Vấn 

     

  ■Quanh quẩn chân đi đường quạnh vắng 

    Loay hoay trong lớp bụi phong trần 

    Ta tìm một mái am tịnh ẩn 

    Gối đầu cho ấm chút tro than  

                                    ( Ngọc Phi)  
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Tôi tưởng mình đã có thể quên được quá khứ, nhất 

là thứ quá khứ nhìn lại, nghĩ lại chỉ thấy quặn đau. 

Tôi tưởng khi gặp lại những người bạn tù năm xưa, 

chúng tôi sẽ chỉ có những câu chuyện hỏi thăm nhau 

về cuộc sống hiện tại, về sự trưởng thành của những 

đứa con, về tương lai gần trước mặt sẽ là thời gian 

cuối đời rảnh rỗi. Và nếu những câu chuyện cũ có 

được nhắc lại, cũng chỉ như chút ngậm ngùi về 

khoảnh đời đã mất, dẫu cho đó là những khoảnh đời 

đẹp nhất. 

Nhưng không hẳn như tôi đã miên man suy nghĩ trên 

con đường xuyên bang hối hả hướng về thành phố 

Dallas trong một ngày đầu tháng 10 vừa qua. 

Căn hội trường rộng rãi chật ních người. Họ từ khắp 

nơi đổ về. Họ cùng có với nhau một mẫu số chung: 

sống sót qua một cuộc chiến tranh, sống sót qua một 

cuộc tù đày. Trong số họ, không có ai còn trẻ. Tất cả 

đang ở giai đoạn dọn mình cho hành trình trở về nơi 

từ đó họ đến với cuộc đời này. Một đời người sắp 

hoàn tất, với những long đong nhọc nhằn cùng vận 

nước nổi trôi. Một thế hệ sắp đi vào lịch sử, với 

những dấu ấn oan nghiệt mà các thế hệ đời sau 

không dễ dàng gì thấu hiểu. Và có thể, họ sẽ không 

bao giờ hiểu được. 
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Đoạn trường ai có qua cầu mới hay! 

Nhìn những con người trước mặt mình, tôi nhớ đến 

cũng một nơi rộng lớn như thế này, cũng những con 

người như thế này, nhưng ở một nơi xa lạ giữa rừng 

già Việt Bắc, mấy chục năm về trước. Ngày ấy, mái 

tóc họ còn màu xanh. Thân xác họ tuy có gầy gò ốm 

yếu vì đói rét và lao động cực khổ nhưng trên khuôn 

mặt vẫn đôi mắt sáng rực của tuổi trẻ. Ngày ấy, cái 

vô vọng của một viễn ảnh không có ngày về vẫn 

không đủ sức đánh gục họ. Họ vẫn hiên ngang 

ngửng đầu, vẫn dũng cảm chiến đấu với cái khắc 

nghiệt của thời tiết, với sự độc ác của kẻ thù. 

Thời gian qua đi. Họ đã sống sót. Đã trở về. Và đã 

mang chung một thân phận lưu lạc xứ người. Khi 

những bài tù ca mấy mươi năm về trước được cất 

lên cũng bởi những người tù năm xưa, tôi đọc được 

trong mắt cử tọa những nỗi xúc động mà tôi tin rằng 

18 năm nay họ đã không có được. Trong nỗi xúc 

động ấy, một quá khứ tưởng quên lãng đã đội mồ 

sống dậy. Những hình ảnh rõ nét như vừa mới xẩy 

ra hôm qua. Những âm thanh rộn ràng như vẫn còn 

vang dội giữa những dẫy trại im lặng trong màn đêm 

đen như mực của rừng núi âm u. Những con người 

với khuôn mặt đăm chiêu như nét đăm chiêu của 

hôm qua về số phận của mình, của gia đình, của đất 

nước trong nhà tù lớn ngoài kia. 
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Những bài hát cũ đã dứt. Nhưng âm vang cứ như 

phảng phất giữa thinh không. Những hình ảnh cũ 

vẫn cứ như còn quanh quẩn, cùng với oan hồn 

những người bạn đã chẳng may không trở về được 

với gia đình. Mấy mươi năm của hành trình khổ nạn, 

không phải chỉ của một nhóm người mà hầu như cả 

một dân tộc, đâu dễ gì một sớm một chiều đi vào 

quên lãng. 

Những người tù khổ sai năm xưa, nay tụ họp với 

nhau, đâu phải chỉ là hưởng niềm vui hội ngộ. Quá 

khứ có xót xa, nhưng vẫn phải nhắc lại để an ủi 

vong linh những người không may mắn sống sót, để 

cảnh cáo những thế hệ tương lai đừng bao giờ tái 

diễn những oan nghiệt vượt sức chịu đựng của dân 

tộc, và để những ngày cuối đời của người sống sót 

hưởng được sự bình an trong tâm hồn. 

Và chưa bao giờ tôi trân trọng quá khứ như giây 

phút cùng với những người sống sót sau cuộc hành 

trình khổ nạn nhìn lại quá khứ thế hệ mình. Giọt 

nước mắt của hôm qua, với tôi, luôn có tác dụng làm 

dịu lại nỗi buồn hôm nay. 

Tôi vẫn hằng tin rằng, khi người ta đã từng trải qua 

những khoảnh đời bấp bênh giữa sống và chết, hẳn 

người ta sẽ nhìn thấy rõ hơn cái vô thường của kiếp 

người, cái hư ảo của những tranh chấp được thua, và 

trên hết, cái chân giá trị của tình cảm con người cho 

nhau trong những khi hoạn nạn.  
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Quá khứ đau thương của một thế hệ Việt Nam, qua 

những câu chuyện được kể lại của người sống sót, 

đã chứng minh rằng chỉ có tình thương giữa con 

người với con người mới đưa người ta thoát khỏi 

được những hoạn nạn. Nhắc lại quá khứ, cũng là 

nhắc nhau ngày hôm nay hãy đối xử với nhau sao 

cho xứng đáng với sự sống sót của mình. Một sự 

sống sót, mà, ngoài tính cách an bài của số phận, 

còn nhờ vào những tấm lòng biết sống vì người 

khác, những tấm lòng độ lượng lấy niềm vui của 

người khác làm niềm vui của mình. 

Lãng quên quá khứ, đồng nghĩa với sự vô ơn. Nén 

nhang tưởng niệm trước bàn thờ những oan hồn 

uổng tử của một thời điêu linh, không chỉ cầu mong 

sự siêu thoát cho người chết, mà còn là lời cầu 

nguyện cho sự siêu thoát của chính mình, của chính 

tâm hồn mình vẫn còn đang bị bủa vây bởi bao hư 

ảo, hư danh của đời thường, của bao tranh chấp hơn 

thua mà quên hẳn đi mới ngày hôm qua mình còn là 

kẻ vất vưởng giữa một bên là cửa tử, một bên là cửa 

sinh.  

Mỗi ngày qua đi, là một bước đến gần huyệt mộ. 

Rồi đây, rất nhiều người của thế hệ chúng tôi sẽ trở 

thành chính quá khứ. Thời gian còn lại chẳng có bao 

nhiêu. Những hư ảo hư danh được thua rồi cũng sẽ 

tan nhanh như bong bóng xà phòng với những ai còn 

còn bị bủa vây bởi chúng. E rằng, khi ấy đã quá 

muộn để tìm lấy sự bình an quý báu cuối đời. Cũng 
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chẳng may, không có mấy người đủ tỉnh táo đưa tầm 

mắt lên cao hơn những thứ bủa vây mình để nhận ra 

điều giản dị ấy! 

Những ngày đầu tháng 10 ở Dallas, trong niềm vui 

gặp lại những bạn tù cũ của một thời chia nhau điếu 

thuốc, thỏi đường, củ khoai, của một thời chia nhau 

lo âu, thất vọng, chán chường, tôi còn được dịp nhìn 

rõ hơn quá khứ của mình, của bạn bè mình, của một 

thế hệ sinh ra vào thời đại nhiễu nhương nhất trong 

lịch sử đất nước. 

Tôi rời Dallas với tâm hồn thật bình an. Mọi xáo 

động trước đó như những hạt bụi của một cơn  gió 

trái mùa mà vòng tay thân ái của bằng hữu đã giúp 

nhau phủi sạch. 

Gặp lại được nhau lần nữa hay không, chúng tôi 

cũng đã mãn nguyện. Xin cám ơn những người đã 

góp sức góp tay tạo nên cơ hội gặp gỡ này. 

Dallas-Wichita 

Tháng 10-2008 

  

Phụ lục: Một bài thơ của Ngọc Phi. Đọc để suy 

ngẫm về một nỗi đau còn lớn hơn tất cả những vụn 

vặt của "cơn gió trái mùa" gom lại.(T.Vấn). 
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Bỏ lại giang hà, một tiếng kêu 

 Ta đứng nghe lòng sao héo úa 

Ngòai kia lãng đãng bóng mây chiều 

Người xưa chống gậy vô rừng trúc 

Bỏ lại sau đời tiếng nhạn kêu 

   

Vó ngựa dập dồn chân núi xa 

Vọng về tàu cũ đã hoang vu 

Sông nước đợi chờ ai khuất nẻo 

Người đi, đi biệt tựa sương mù 

   

Còn đó khung trời xưa chết lịm 

Những linh hồn cũ đội khăn tang 

Còn đó suối nguồn vừa réo gọi 

Nghe như lệ chảy xuống cung đàn 

  

  

Ôi thôi ta chỉ là gỗ mục 

Làm sao thắp được lửa nhân gian 

Sưởi ấm trái tim đời khô khốc 

Vùi trong cát bụi của thời gian 

  

 Hai tiếng quê nhà tan giấc mộng 

Giật mình, chinh chiến đã xanh rêu 

Ta bước theo người nương gậy trúc 

Bỏ lại giang hà, một tiếng kêu 

  

Ngọc Phi 
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Cuộc Hồi Sinh của thế kỷ 

 

Hoa Xuân - Ảnh: Lưu Na 

■Ta về khai giải bùa thiêng yểm  

Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi  

Hãy kể lại mười năm chuyện cũ  

Một lần kể lại để rồi thôi 

( Ta Về - Tô Thùy Yên ) 
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1. 

Trong lúc chuẩn bị các thứ cần thiết cho ngày gặp 

gỡ lại những người bạn của một thời chiến tranh, tù 

ngục, rồi lưu vong, tình cờ tôi bắt gặp tấm giấy ra 

trại (cải tạo) nằm lẫn lộn giữa những hình ảnh, thư 

từ cũ gần 20 năm tôi không một lần giở ra xem lại, 

thậm chí cũng không nhớ đến sự hiện hữu của 

chúng. Đó là những biểu tượng của một quá khứ 

mốc meo. Cuộc sống hàng ngày đã đủ những chộn 

rộn, phiền não, âu lo. Mấy ai còn có thì giờ (và đủ 

can đảm) ngoảnh lại nhìn khoảng đời đầy những bất 

trắc của mình. Nhưng, với tôi, mảnh giấy ra trại ố 

vàng, sờ vào gợi cảm giác tờ giấy sẽ tan ra như 

những hạt bụi (vì thời gian, vì chất lượng giấy quá 

tệ) đã không cho tôi có lựa chọn nào khác ngoài việc 

mở căng đôi mắt mà nhìn lại những tháng ngày 

không thể quên được ấy. 

Mảnh giấy ra trại cũ nát, nét mực rẻ tiền nhòe nhoẹt 

ở nhiều chỗ, đã một thời có giá trị hơn cả con người 

tôi. Sau gần 9 năm thất thểu lê từng bước chân mệt 

mỏi của chàng trai 26 tuổi qua những địa ngục trần 

gian từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng lên tới những 

rừng núi thượng du, cuối cùng, tôi cũng đã được 

cầm lấy tờ giấy "quý báu"  ấy để trở lại đời sống làm 

người. 

Nhưng, những ngày ấy, trên đất nước chúng tôi, 

người ta bước ra khỏi một nhà tù nhỏ chỉ để đặt chân 
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vào một nhà tù khác, lớn hơn. Ngay những ngày đầu 

tiên trở về lại thành phố quê hương, tôi đã cảm nhận 

ngay được điều đó. Cầm mảnh giấy ra trại đến Công 

An quận để xin được xác nhận "Đã Trình Diện"(con 

dấu hình chữ nhật màu đỏ có 3 chữ in đậm "Đã 

Trình Diện" mà biết bao "cải tạo viên"  thành phố 

"mang tên bác hồ vĩ đại" đã khốn đốn, đã mất ăn 

mất ngủ, đã không thể có lựa chọn nào khác hơn 

ngoài tìm mọi cách để vượt biên, dù biết hễ bị bắt 

lại thì sẽ tàn đời trong các nhà tù khổ sai), để xin 

được tạm trú ngay trong căn nhà cha mẹ, căn nhà 

mình đã lớn lên, đã có những giấc mơ dậy thì nửa 

đêm về sáng; ngay trong thành phố của mình, nơi 

mình đã cắp sách đến trường, đã có những kỷ niệm 

đẹp nhất đời người; ngay trên đất nước của mình, 

mà mình và bạn bè đã từng gian khổ nhọc nhằn, đã 

từng đổ máu, đã từng nằm xuống để gìn giữ. Chỉ để 

được xác nhận "Đã Trình Diện" và được "Cho Tạm 

Trú", tôi đã mất gần 2 năm đi lên đi xuống văn 

phòng công an quận, công an thành phố và 1 chỉ 

vàng "cám ơn" mượn được từ một ân nhân. Trong 2 

năm trời ấy, tôi còn phải tham dự hàng trăm buổi 

họp "kiểm điểm", khi thì với các bà con sống cùng 

khu phố, khi thì với công an khu vực, công an 

phường, công an quận, công an thành. 

Cuộc mưu sinh (của tôi và rất nhiều người bạn đồng 

cảnh ngộ) những ngày ấy lại là một nỗi ám ảnh 

khác. Chúng tôi ngày ngày túa ra trên những đường 

phố nhớp nhúa bụi bặm, phương tiện đi lại là chiếc 
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xe đạp cà tàng mua trả góp từ một người quen nào 

đó. Biết mình thân phận "sĩ quan ngụy đi cải tạo về", 

xin việc ở đâu cũng bị từ chối, chúng tôi đã làm đủ 

thứ nghề chưa từng học, chưa từng làm, chưa từng 

nghe nói tới: đạp xích lô, thợ hồ, thợ nề, sửa xe đạp, 

sửa và bơm quẹt gaz, bán vé số dạo, thồ hàng, phu 

vác mướn . . . và hàng ngàn những thứ nghề không 

tên khác, miễn có được bữa cơm đạm bạc hàng ngày 

cho mình và gia đình.  

Những ngày sống tạm trú trên chính quê hương của 

mình ấy, tuy không đến nỗi tuyệt vọng như những 

ngày còn ở trong các trại tù tiền sử, nhưng cũng đủ 

khổ nhọc để chúng tôi hiểu rằng không thể sống mãi 

như thế này được. Con cái không được bước chân 

vào đại học vì lý lịch cha anh (đó là chưa kể tìm đâu 

ra tiền cho con đi học). Bản thân sống trong nỗi lo 

sợ thường trực, không biết ngày nào mình sẽ lại bị 

tống vào các trại cải tạo vì bất cứ một  biến động 

chính trị nào. Và dù phần lớn đã được "trả quyền 

công dân" sau thời gian vài năm, nhưng chúng tôi là 

những công dân hạng hai, không có quyền hạn nào 

khác ngoài làm việc quần quật để đóng đủ mọi thứ 

tiền cho khóm, cho phường, cho thành phố. 

Và vì thế, nhiều người trong anh em chúng tôi đã 

tìm mọi cách để vượt biên, đi tìm cái sống trong cái 

chết. Nhiều người đã bỏ mình, trên biển, trong 

những khu rừng xa lạ phía Tây đất nước. Nhiều 

người bị bắt, kéo dài thêm nhiều năm tù tội nữa. Và 
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trong những nhà tù tiền sử, vẫn còn rất nhiều người 

chưa thấy ngày về sau mười mấy năm mòn mỏi. 

2. 

Khoảng cuối năm 1989, giữa sự tuyệt vọng và chán 

chường vì cuộc sống ngày càng đen tối, chúng tôi 

chuyền tai nhau một cái tin "động trời": Hai chính 

phủ Hoa Kỳ và Việt nam đã ký kết thỏa ước đồng ý 

thả hết các cựu quân nhân viên chức chế độ cũ còn 

trong các trại cải tạo và cho phép các cựu tù nhân 

cải tạo được sang định cư ở Hoa Kỳ theo diện HO 

(Humanitarian Operation)*. Tin nghe được từ đài 

VOA, từ BBC, từ những nhóm người thường xuyên 

tụ tập ở đường Nguyễn Du (trước cửa sở Ngoại Vụ) 

để nghe ngóng về việc tái thiết lập chương trình xuất 

cảnh với lý do đoàn tụ gia đình (ODP), từ những 

cuộc gặp gỡ nhau bất chợt trên đường phố. Những 

ngày ấy, người dân sinh sống ở các thành phố lớn ở 

miền Nam coi việc được xuất cảnh đi ngoại quốc 

(nhất là đi Mỹ) tương tự như được lên thiên đường 

hạ giới. 

Ban đầu, nửa tin nửa ngờ, chúng tôi không hề dám 

nghĩ đến một ngày như thế sẽ xẩy ra. Một ngày mà, 

những công dân hạng hai, những người bị xếp vào 

thứ hạng tận cùng nhất trong xã hội, được có cơ hội 

"lên phi cơ phản lực bay thẳng vào thiên đường". 

Rồi dần dà, nguồn tin đã được kiểm chứng với 

những thông báo chính thức từ phía chính quyền 
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Cộng sản, cho phép tù cải tạo được nộp đơn xin xuất 

cảnh. Cả một nửa đất nước xôn xao. Bậc thang giá 

trị xã hội đã đảo ngược. "Tù cải tạo" trở nên thành 

phần được nói đến nhiều nhất, được trọng vọng 

nhất. Tờ giấy Ra Trại sơ sài, tuy vốn đã có giá trị 

hơn chính bản thân người chủ của nó, nay lại càng 

có giá trị hơn gấp bội. Vì nó là tờ giấy thông hành 

bước vào cửa "thiên đường". 

Và, tháng 1 năm 1990, người dân Sài Gòn nửa vui 

nửa buồn tiễn đợt tù cải tạo đầu tiên rời đất nước ra 

đi. Mới hôm nào, họ còn là những người bị ngược 

đãi, nay được chính thức bước vào cổng phi trường. 

Cánh cửa của sự sống đã mở rộng. Tự Do và bữa 

cơm no, và chiếc áo ấm. Tương lai và những cơ hội. 

Tất cả như từ trời rơi xuống, như chỉ xẩy ra trong 

những câu chuyện cổ tích. 

Liên tiếp từ một ngày rất đẹp của tháng 1 năm 1990 

đến nay, hầu hết những người cựu tù năm xưa đã lên 

đường đi định cư tại nước Mỹ. 18 năm của một cuộc 

hồi sinh từ đói rách, tù đày, áp bức. Trên mảnh đất 

của Tự do, của Cơ hội, chúng tôi đã tìm lại được ý 

nghĩa của sự sống. Bằng vào sự cần cù, siêng năng, 

ý chí cầu tiến mãnh liệt, rất nhiều anh em chúng tôi 

đã góp phần làm rực rỡ hơn ánh sáng của Hồi Sinh. 

Hơn thế nữa, nhiều con em của họ đã vươn tới 

những vị trí đáng trân trọng trong xã hội xứ người 

bằng vào nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp 

không ngừng. 
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18 năm là một khoảng thời gian vừa đủ dài để đánh 

giá một cuộc hồi sinh, mà rực sáng nhất là những 

thành quả của thế hệ thứ hai. 

Nhiều người cựu tù năm xưa tin tưởng rằng không 

có gì phải hối tiếc trong quyết định bỏ nước ra đi 18 

năm về trước. Đó là một quyết định đúng đắn, ở cả 

hai ý nghĩa: gia đình và tổ quốc. 

3. 

Truyền thống nhân nghĩa Việt nam dậy rằng: Ăn trái 

nhớ kẻ trồng cây. 

Ngày chúng tôi hân hoan bước lên phi cơ đi làm lại 

đời mình 18 năm về trước, chúng tôi chỉ biết một 

điều chắc chắn là chính phủ Mỹ đã can thiệp để 

chúng tôi, những cựu tù cải tạo, có được cái ngày 

đáng nhớ đó. Chúng tôi cũng được biết đến tên 

người phụ nữ họ Khúc ** và cái tên Hội Gia Đình 

Tù Nhân Chính Trị Việt Nam ở Mỹ, nơi mà một số 

anh em đã gởi hồ sơ xuất cảnh đến để xin giúp đỡ, 

nhưng cái biết ấy rất mơ hồ và không chính xác. 

Chỉ đến khi đã tạm ổn định cuộc sống trên xứ người, 

phần lớn anh em chúng tôi mới biết thêm rằng, 

không phải "tự nhiên" chính phủ Mỹ nhớ đến mình, 

những người bạn đồng minh cũ. Có rất nhiều người 

Việt Nam, may mắn đến Mỹ từ tháng 4 năm 1975, 

đã góp phần không nhỏ, nếu không muốn nói là 
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quyết định trong việc làm cho phép lạ hồi sinh xẩy 

ra 18 năm trước.  

Năm 1977, một nhóm phụ nữ  Việt Nam  sinh sống 

trên nước Mỹ đã tụ họp nhau lại dưới cái tên: Hội 

Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Đứng đầu 

hội là một người họ Khúc, có chồng lúc ấy vẫn còn 

đang ở trong trại cải tạo cùng với hàng trăm ngàn 

người khác. Trong khoảng thời gian 12 năm vận 

động để chính phủ quan tâm đến những người bạn 

đồng minh bị kẹt lại ở Việt Nam, họ đã làm những 

việc thật đáng ngưỡng mộ, nhiều khi tưởng như 

vượt quá sức của những nữ nhi. Hiểu rõ quy luật 

hoạt động của guồng máy chính quyền nước Mỹ, họ 

đã hoạt động như những người Mỹ chính thống: vận 

động các Nghị sĩ, dân biểu; tiếp xúc trực tiếp với các 

viên chức thẩm quyền của bộ Ngoại giao; tạo mối 

liên lạc cần thiết với các cơ quan truyền thông cả 

Mỹ lẫn Việt để nhờ phổ biến tin tức, gây áp lực dư 

luận. Và cả ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, những 

cuộc vận động những khuôn mặt quốc tế quan trọng: 

Đức Giáo hoàng, Tổng thư ký Liên hiệp quốc. 

Năm 1984, Chính phủ Reagan chủ trương việc phục 

hồi lại quyền lợi và danh dự cho những cựu binh Mỹ 

trong  chiến tranh Việt Nam. Nhân cơ hội đó, hội 

Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam đẩy mạnh 

những nỗ lực can thiệp cho các tù nhân VNCH với 

chính phủ và quốc hội Mỹ. Kết quả thật khả quan. 5 

năm sau nhiều hoạt động chính thức từ phía chính 
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phủ Mỹ với chính phủ Việt Nam (cộng sản), ngày 

30 tháng 7 năm 1989 một thỏa ước đã được ký kết, 

đưa đến việc định tái định cư của trên dưới 300 ngàn 

cựu tù cải tạo và gia đình. 

Năm 1994, chương trình HO chấm dứt, nhưng nhận 

thấy còn rất nhiều cựu tù, tuy có đủ điều kiện để ra 

đi (bị cải tạo từ 3 năm trở lên), nhưng gặp nhiều khó 

khăn trong việc nộp đơn (ở nơi xa xôi hẻo lánh, 

không có tiền để lập hồ sơ . . . ) hay vì hoàn cảnh gia 

đình (con không được cho đi với cha mẹ . . .), hội 

Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam vẫn tiếp tục 

vận động để lại đưa đến kết quả tốt đẹp là việc ra 

đời của Tu chính Án McCain dành cho con cái 

những cựu tù cải tạo (trên 21 tuổi nhưng chưa lập 

gia đình) và việc mở lại chương trình HR 

(Humanitarian Resettlement) dành cho những cựu tù 

đủ điều kiện được định cư tại Mỹ nhưng chưa được 

cứu xét. Sau 10 năm hoạt động, Tu chính án McCain 

hết hạn ngày 30 tháng 9 năm 2005, hội Gia Đình Tù 

Nhân Chính Trị Việt Nam lại cố gắng vận động cho 

chương trình này được gia hạn đến 30 tháng 9 năm 

2007 để thêm thời gian cho những người chưa lo đủ 

các thứ giấy tờ cần thiết. 

Tất nhiên, một công việc to lớn như thế  đòi hỏi  

không chỉ trí tuệ, sự kiên trì mà cả tấm lòng tận tụy, 

hy sinh ấy phải là công trình của nhiều người, nhiều 

tổ chức, nhưng hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị 

Việt Nam với con chim đầu đàn họ Khúc luôn luôn 



95 | T . V ấ n  

 

đứng ở vị trí tiên phong và có phần đóng góp thật 

đáng ngưỡng mộ. 

4. 

Cuộc sống như dòng nước chảy, luôn đẩy người ta 

về phía trước. 18 năm trên xứ người, những con 

người khốn khổ ngày xưa nay đã thay da đổi thịt. 

Không còn màu da đen sạm vì nắng gió và tấm thân 

thể gầy đét vì thiếu ăn. Không còn những đêm đang 

ngủ, nghe tiếng bước chân trước cửa nhà mà giật 

mình hoảng hốt. Không còn nỗi lo âu nhìn đàn con 

đang lớn mà tương lai của chúng thì đen tối và ngột 

ngạt như những buổi tối Sài Gòn cúp điện. Họ đang 

được làm người. 

Nhưng nhịp sống vội vã không cho một ai cơ hội 

đứng lại ngoảnh nhìn phía sau. Và phải kể đến cái 

đáng sợ của sự no đủ về vật chất. Thế nên, ở nhiều 

người, quá khứ đau thương vất vưởng 18 năm trước 

chỉ còn là câu chuyện được kể lại trong những lúc 

trà dư tửu hậu. Vẫn biết, "lòng người như chiếc lá 

nằm trong cơn gió vô tình", nhưng, chả lẽ với những 

người đã từng chết đi sống lại nhiều lần, cũng không 

vượt lên trên được lẽ thường tình ấy sao ?■ 

 _____________________________________ 
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*Theo chính bà Khúc Minh Thơ, chủ tịch hội Gia 

Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, trong lúc trò 

chuyện với các HO dịp Hội Ngộ tháng 9 năm 2007 ở 

Nam Cali, đã cho biết rằng hai chữ HO có nguồn 

gốc từ phía chính phủ Việt Nam, vì họ gọi các danh 

sách người xuất cảnh bằng H-01, H-02, H-03 v…v.. 

Do đó, theo bà diễn dịch HO là Humanitarian 

Operation (hay Order ) là không đúng. 

**Tôi có một người bạn rất thân cũng họ Khúc, 

cũng chữ lót là Minh. Người bạn thân thiết ấy đã có 

mặt trong một quãng đời đẹp nhất mà trí nhớ của tôi 

không bao giờ cho phép tôi quên lãng, ngoại trừ một 

ngày nào đó tôi bị mang chứng bệnh Alzheimer. 

Ngày tôi ra khỏi trại tù, định mệnh đã đẩy người bạn 

thân ấy của tôi sang phía bên kia một dòng sông rất 

rộng, không một chiếc thuyền nào có thể đi hết 

khoảng cách ấy mà không bị chìm. Ngày ấy, "Tôi 

đứng bên kia bờ dĩ vãng. Thương về con nước ngại 

ngùng xuôi ( Hoàng trúc Ly )". 

Tôi mang ơn người bạn thân họ Khúc ấy đã cho tôi 

một phần đời đẹp đẽ, như bây giờ tôi mang ơn người 

phụ nữ trưởng thượng cũng họ Khúc đã cho tôi cơ 

hội để hồi sinh. Bằng một sự bí nhiệm nào đó, hai 

người phụ nữ họ Khúc ấy vốn là máu mủ ruột thịt 

của nhau. T.Vấn  
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Đi hay Về?  

 

 

 

 
 

Sông Quê Hương - Tranh: Mai Tâm 

                                               

   ■ Quê nhà xa lắc xa lơ đó 

     Ngỏanh lại tha hồ mây trắng bay 

    (Hành Phương Nam – Nguyễn Bính ) 
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Tôi vừa mới từ Việt Nam quay lại Mỹ sau 3 tuần lễ 

về thăm cùng với gia đình. Bước chân vào nhà, công 

việc đầu tiên của tôi là với tay mở chiếc máy 

Computer và lên mạng mở hộp thư  riêng dùng cho 

thân hữu. Đập vào mắt tôi là lời chào mừng tôi "về 

nhà" của một người bạn. Nhưng anh cứ thắc mắc 

không biết tôi vừa về Việt Nam rồi đi Mỹ lại  hay 

tôi đi thăm Việt Nam rồi về lại Mỹ. 

 

Vẫn còn cảm thấy ngầy ngật sau một chuyến đi dài, 

những thay đổi quá nhanh về thời tiết, về thói quen 

của cơ thể, về giờ giấc trái khoáy, về hình ảnh 

những người thân và quê nhà mình vừa bỏ lại sau 

lưng, nhất là về hình ảnh hai đứa con gái nhỏ của tôi 

nước mắt lưng tròng, đến đứng trước mỗi người bà 

con ruột thịt của mình – bà nội, bà ngoại, chú, cậu, 

cô, dì, thím, mợ, anh chị em họ – khoanh tay cúi 

đầu, nói lời chào từ biệt bằng thứ tiếng Việt giọng 

Bắc pha Sài Gòn, bằng cách xưng hô chuẩn gốc Việt 

Nam ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất trước khi gia 

đình chúng tôi bước hẳn vào khu biệt lập dành cho 

hành khách làm các thủ tục cần thiết để quay lại Mỹ 

sau 3 tuần lễ đầy ắp những xúc động, những an ủi, 

những thân thiết gia đình. Vì thế, mảnh điện thư của 

người bạn lại làm cho tôi cảm thấy ngầy ngật hơn, 

bâng khuâng hơn và mệt mỏi hơn. 

 

Về Việt Nam hay Đi Việt Nam? Về Mỹ hay Đi Mỹ? 
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Liệu có nên coi cách dùng chữ  Đi hay Về trong mỗi 

trường hợp như là sự biểu lộ một thái độ chính trị, 

một trạng thái tâm linh ước lệ không, hay thực ra, đó 

chỉ là sự phản ánh một thực tại của những cộng 

đồng di dân bỏ xứ ra đi định cư nơi quê người vì 

những lý do chung như chính trị (tỵ nạn) hay kinh 

tế, xã hội (tha phương cầu thực) hay rất đơn giản, vì 

những lý do cá nhân như đòan tụ với người thân 

v..v…? 

 

Với những cộng đồng di dân khác sống trên đất Mỹ, 

câu trả lời hình như đã có và đơn giản. Người ta 

không nhìn thấy sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai 

chữ Đi và Về. Ngay cả trong trường hợp cộng đồng 

người Cuba – mà đa số định cư ở Miami (tiểu bang 

Florida) từ những năm đầu nửa bán thế kỷ 20 – cũng 

không hẳn đã khó khăn trong việc tìm câu trả lời 

liên quan đến Đi (Cuba, Mỹ) và Về (Cuba, Mỹ). 

 

Nhưng với cộng đồng người Việt, (không kể đến số 

du học sinh từ miền Nam Việt Nam rời nước trước 

1975) bắt đầu từ hàng trăm ngàn người may mắn 

thoát ra khỏi nước trước khi Bắc Việt Nam  phất lá 

cờ thắng trận trên nóc Dinh Độc Lập – Tổng Thống 

Phủ của Nam Việt Nam - sáng ngày 30 tháng 4 năm 

1975, kế tiếp là những làn sóng người bất chấp sự 

ngăn chặn, bắt bớ của nhà cầm quyền Cộng sản, tìm 

mọi cách – đường biển, đường bộ – bỏ nước ra đi 

tìm đến những bến bờ tự do vào những năm 78, 79 

và đầu 80, rồi đến lớp người ra đi chính thức do 
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được thân nhân của mình hiện đang sinh sống ở hải 

ngoại bảo lãnh để đoàn tụ với gia đình. Nổi bật hơn 

hết là hàng chục ngàn quân nhân, viên chức của 

miền Nam Việt Nam sau khi được thả ra khỏi các 

trại cải tạo, với sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, 

đã cùng với gia đình chính thức lên máy bay rời 

nước đến Mỹ với danh xưng Tỵ Nạn Chính Trị 

(chương trình H.O) vào đầu những năm 90 và kéo 

dài đến những năm cuối của thập kỷ này. Cũng vào 

đầu thập kỷ 90, cùng với sự sụp đổ hàng loạt của các 

chính quyền Cộng sản từ các nước Đông Âu đến 

Liên Bang Xô Viết (gồm 15 nước mà lớn nhất là 

nước Nga), sự đập bỏ bức tường Bá Linh ngăn đôi 

nước Đức, những người Việt (mà đa số từ miền Bắc) 

lúc ấy đang sinh sống ở các quốc gia này với tư cách 

du học sinh, hay xuất khẩu lao động, hay chính các 

viên chức ngoại giao, các viên chức chính quyền đi 

tu nghiệp, đã tìm mọi cách để trở thành công dân 

chính thức của nước sở tại, hay luồn lách, sống bất 

hợp pháp trên xứ người. Một số là vì lý do chính trị, 

không muốn sống dưới sự kềm kẹp, độc tài của nhà 

nước Cộng sản. Một số vì lý do kinh tế, cuộc sống ở 

các nước Đông Âu, dù có kém xa các nước Tây Âu 

hay các quốc gia khác không theo chủ nghĩa Cộng 

sản – nhưng vẫn khá hơn nhiều so với cuộc sống ở 

quê nhà trong những năm ấy. 

 

Vì thế, cộng đồng người Việt hải ngọai là  một cộng 

đồng không đơn giản chút nào về phương diện thành 

phần, về lý do định cư nơi xứ người. Cho nên, để trả 
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lời cho câu hỏi Đi (Việt Nam, Mỹ, Pháp, Úc, Tiệp, 

Đức , Na Uy v..v..) hay Về (Việt Nam, Mỹ, Pháp, 

Úc ,Tiệp, Đức, Na Uy v..v…) cũng sẽ không đơn 

giản chút nào. 

 

Trước đây, trong những năm tháng cùng cực nơi quê 

nhà, ngoài cái đói, cái nghèo, tương lai con cái là 

một vực thẳm đen ngòm không đáy, chúng ta còn 

phải chịu đựng biết bao những áp bức, những đe dọa 

từ phía nhà cầm quyền đặt nền tảng cai trị trên sự 

căm thù giai cấp. Khi ấy, rất nhiều người trong 

chúng ta đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, không 

còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở đâu có tự do, có 

cơm ăn áo mặc, có trường học cho con cái đến học 

làm người, có bệnh viện chữa trị những khi ốm đau 

bệnh tật, nơi đó là quê hương. Nói cách khác, khi ấy, 

thực tại tối đen của cuộc sống trên quê  cha đất tổ và 

bản năng sinh tồn đã tạm bỏ qua một bên khái niệm 

về quê hương như là nơi có mồ mả cha ông, nơi 

chôn nhau cắt rốn, nơi một con người lớn lên, 

trưởng thành và có những kỷ niệm từ thuở hoa niên 

dẫu sau này có lang bạt kỳ hồ đến tận phương trời 

nào, nhưng khi cuối đời vẫn tìm cách trở về cố 

hương mà gởi nắm xương tàn. 

 

Tôi nhớ một cuốn phim được chiếu ở Sài Gòn những 

năm đầu thập kỷ 60s với tài tử chính là diễn viên 

lừng danh người Pháp Alain Delon. Trong phim, 

Alain Delon đóng vai một anh lính Lê-dương phiêu 

bạt khắp  các chiến trường từ châu Á sang Châu 
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Phi, những nơi là thuộc địa của Pháp. Trong một 

trận đánh sau cùng của cuộc đời đầy vọng động của 

anh, người lính Lê-dương bị thương nặng. Biết mình 

không thể sống được lâu, anh trốn bệnh viện tìm 

cách trở về căn nhà xưa, nơi có người vợ chung thủy 

và đứa con trai chưa một lần biết mặt cha vẫn mong 

anh về. Đoạn cuối của cuốn phim là hình ảnh nhân 

vật chính đứng trước hiên nhà mình, mệt mỏi, xúc 

động, mở to mắt nhìn một cậu bé đang ngồi ăn điểm 

tâm trong bếp. Anh chập choạng bước vào, ngã lăn 

ra chết giữa căn nhà, ngay chỗ mà trong một đêm 

cuồng nhiệt năm xưa, anh và mẹ của cậu bé đã dọn 

chỗ cho cậu bước vào đời. Người lính  trút hơi thở 

cuối cùng trước khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của cậu 

bé và trước khi nghe được tiếng người vợ từ trong 

bếp hỏi vọng ra. Khuôn mặt anh thanh thản, mặc dù 

từ đôi mắt bất động vẫn chảy ra những giọt nước 

mắt hiếm hoi. 

 

40 năm về trước, tôi không hề nghĩ rằng sẽ có một 

ngày tôi nghĩ về và nhớ mồn một từng hình ảnh cuối 

cùng của cuốn phim, với những xúc động vẫn tươi 

rói như ngày nào trái tim non trẻ thổn thức xót 

thương cho một kiếp người lưu lạc xa nhà.  Chỉ có 

khác chăng, ngày nay, tôi nhìn thấy hình ảnh của 

mình trên khuôn mặt thanh thản của người lính. 

 

Về hay Đi? Về, hay đúng hơn, trạng thái tâm linh 

của một con người nghĩ đến nơi chốn  trở về là một 

miền đất bình yên và quen thuộc, là căn nhà xưa đầy 
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ắp những kỷ niệm thuở ấu thời, là mái hiên đất nện 

lồi lõm vừa nhìn thấy là ngửi ngay được mùi rơm 

khô chất đống sau mỗi mùa gặt dù đã nhiều năm xa 

cách. Còn Đi, hay trạng thái tâm linh của những 

chuyến viễn du về vùng trời xa lạ, hứa hẹn nhiều 

điều mới mẻ nhưng cũng không kém phần bất trắc, 

là cái háo hức của những tâm hồn non trẻ muốn tìm 

nơi tự khẳng định mình. 

 

Về là hình ảnh của quá khứ, nơi mình đã từng đặt 

chân đến. Đi là bóng dáng của tương lai, là con 

đường gập ghềnh phía trước chứa đựng muôn vàn 

ẩn số của cuộc sống. 

 

Về hay Đi, có phải đó là câu hỏi nhói lòng của một 

thế hệ Việt Nam hiện đang sống rải rác khắp nơi 

trên thế giới, và sẽ còn là câu hỏi nhói lòng không 

kém cho nhiều những thế hệ Việt Nam mai sau 

trưởng thành nơi  xứ người. 

 

Người lính Lê-dương trong cuốn phim chiếu ở Sài 

Gòn hơn 40 năm về trước nằm xuống với nét mặt 

thanh thản. Vì anh đã xác định được nơi nao là chốn 

quê nhà. Còn tôi, và những người bạn cùng một lứa 

bên trời lận đận, liệu khi cuối đời, có được cái an 

bình quý báu là khuôn mặt thanh thản  ấy không, 

hay mắt vẫn cứ mở trừng trừng, tiếp tục vấn nạn trái 

tim khô đét của chính mình: Về hay Đi? Đi hay 

Về?▄ 
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Hãy đem cho ta  

những kẻ khốn cùng* 

 

Tượng Nữ Thần Tự Do - Ảnh: T.Vấn 

■Hãy đem cho ta những kẻ khốn cùng, những đám 

nhân quần bị đày đọa hằng khát vọng được hít thở 

không khí của tự do . . .  

    (Emma Lazarus – The New Colossus) 
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Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ, như chính tên gọi, là nơi 

có nhiều sắc dân khác nhau trên thế giới đến định 

cư, lập nghiệp. Họ có mặt ở đây vì nhiều lý do: tị 

nạn chính trị, mong tìm những cơ hội để thăng tiến 

trong đời sống, tạo điều kiện cho con cái được 

hưởng những thành quả tốt đẹp nhất về giáo dục 

v..v… Do đó, hình ảnh những "người ngoại quốc" đi 

lại trên đường phố Mỹ không có gì đáng để chú ý. 

Nhưng, người Mỹ bản xứ nghĩ sao về những sắc dân 

"xa lạ" ấy? Câu chuyện được kể dưới đây cho thấy 

một khía cạnh khác mà ít người, cả dân bản xứ lẫn 

người di dân, nghĩ tới. 

  

Một phụ nữ người Mỹ, như thường lệ mỗi năm vào 

dịp đầu hè, bầy những thứ đồ đạc cũ ít (hoặc không) 

xài tới ra trước nhà bán Garage Sale vào 3 ngày cuối 

tuần. Theo như lời bà cho biết, mục đích là để cho 

vui nhiều hơn là kiếm mớ bạc cắc vụn vặt. Vào cuối 

ngày thứ hai, có cặp vợ chồng người châu Á ghé lại. 

Họ chăm chú lục lọi cái thùng giấy để ngay lối vào 

bãi đậu xe, trong đó đựng nhiều thứ lặt vặt của đứa 

con gái 13 tuổi của bà. Sau khi xem xét một lúc, họ 

cầm một vài món ra khỏi thùng, xăm xoi thêm một 

lúc nữa, rồi bỏ lại tất cả vào thùng. Riêng người đàn 

bà dường như còn giấu trong tay một món đồ nhỏ. 

Bà chủ nhà mắt không rời khỏi cặp vợ chồng châu 

Á, trong bụng nghĩ thầm không biết họ có bỏ đi mà 



106 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

không trả tiền cho món đồ người đàn bà còn giấu 

trong tay hay không. Rồi người đàn ông lại cúi 

xuống, thò tay vào trong thùng, lấy ra một xấp bài 

loại dùng để chơi trò ảo thuật, đếm đi đếm lại, vừa 

đếm vừa lật qua lật lại xem xét những lá bài rất kỹ. 

Sau đó, họ tiến về phía cái bàn bà chủ nhà ngồi thu 

tiền, nói một cách nhút nhát rằng họ là người Việt 

Nam. Bà chủ nhà không ngạc nhiên lắm về chi tiết 

này, nhưng tạm thời bà cũng cố che giấu sự bực bội 

trong lòng bằng cách tự nhủ rằng có thể đó là văn 

hóa của người Việt Nam mà mình chưa được hiểu rõ 

lắm. Để xã giao, bà cũng cố mỉm cười và gật đầu 

trước sự giải thích của người đàn ông châu Á nhỏ 

thó.  

Hai người khách còn ngó qua mấy bàn bầy những 

thứ gia dụng khác, cầm lên xem rồi nhẹ nhàng bỏ 

xuống. Cuối cùng, người đàn bà đưa cho người đàn 

ông vật bà cầm trên tay. Đó là cái hộp nhỏ để đựng 

những lá bài. Người đàn ông cầm cái hộp cùng với 

một xấp bài lại chỗ bà chủ nhà, rụt rè hỏi giá cả của 

hai thứ ấy. Bà người Mỹ cố gắng nói chậm rãi và 

ngắn gọn để giải thích cho hai người khách Việt 

Nam biết rằng đó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ 

những thứ gộp chung với nhau trong thùng, và họ có 

thể mua cả thùng đồ với giá 3 đô la. Người đàn ông 

trông có vẻ tiu nghỉu. Bà chủ nhà không rõ là ông ta 

không hiểu điều bà nói hay không muốn hiểu. Bà 

sắp sửa không kềm được sự bực bội của mình thì 

bỗng nhiên người đàn ông châu Á ngẩng mặt lên và 
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nói: "I like this!". Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào mặt 

sau của lá bài, có in hàng chữ "God bless America" 

trên cái nền là lá cờ Mỹ sắc nét. 

Ngay lập tức, bà chủ nhà người Mỹ, theo lời bà, 

"cảm thấy xấu hổ vì đã bực bội, nghĩ xấu về cặp vợ 

chồng người Việt Nam", nhất là khi người chồng, 

bằng thứ tiếng Anh với cách phát âm lơ lớ, khó 

nghe, hãnh diện cho bà chủ nhà biết rằng "gia đình 

tôi đến Mỹ được 3 năm, 20 ngày và 9 tiếng đồng 

hồ".  

Bà chủ nhà ngồi chết lặng. Bà có cảm tưởng mình 

có thể khóc được. Đã lâu lắm rồi bà không được 

nghe nói, hay đọc trên sách báo, rằng có người đã 

hãnh diện vì họ được sống trên nước Mỹ. Bà nhìn lại 

chính bà. Lúc nào cũng bất mãn, ta thán nào là 

khủng hoảng kinh tế, khan hiếm thực phẩm, giá 

xăng cứ tăng lên vùn vụt hàng ngày, các chính trị 

gia thì chỉ biết cãi cọ lẫn nhau. Tất cả những thứ khó 

chịu hàng ngày ấy cộng thêm với bao lo toan khác 

về công việc, về gia đình khiến trái tim yêu nước 

của bà không còn chỗ cho lòng tự hào mình là người 

Mỹ, một người Mỹ chính gốc. 

Qua đôi mắt tha thiết của người đàn ông Việt Nam 

xa lạ đang đứng trước mặt, bà người Mỹ chợt nhớ ra 

rằng thật may mắn cho mình được là công dân một 

nước mà những người dân ở những nước khác khao 

khát được đến sinh sống nơi đây, vì ở xứ sở của họ, 
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không có thứ tự do mà bà đang mặc nhiên thụ 

hưởng, không có những cơ hội mà bà cho là bình 

thường. Dĩ nhiên, bà người Mỹ vui vẻ không lấy tiền 

những thứ mà cặp vợ chồng người Việt Nam muốn 

có. Và họ đã trở thành bạn. Vì nhà cặp vợ chồng 

người Việt chỉ cách nhà bà người Mỷ khoảng nửa 

dặm đường. Họ muốn tìm những người Mỹ nhân ái, 

sẵn sàng giúp họ có cơ hội học và thực tập tiếng 

Anh. Vì nếu không thông thạo Anh ngữ, sẽ rất khó 

cho họ kiếm được công việc làm với thu nhập vừa 

đủ để họ nuôi dưỡng gia đình có hai con nhỏ.  

Bà người Mỹ, đã cám ơn Thượng đế, vì bà tin rằng 

chính ngài đã hướng dẫn những con người nhỏ bé 

tội nghiệp ấy đến trước cửa nhà bà và xui khiến, để 

cho bà và họ làm bạn với nhau. Bà nhớ đến hàng 

chữ được ghi dưới chân bức tượng Nữ thần Tự Do, 

biểu tượng của nước Mỹ, ở bến cảng New York: 

"Hãy đem đến cho ta những kẻ khốn cùng . . .". Bà 

cũng nhớ rằng, có một thời lâu lắm, từ lúc bà còn 

ngồi ghế nhà trường trung học, những người đồng 

hương của bà không phải ai cũng vui vẻ khi nhìn 

thấy những con người châu Á khốn cùng đến từ một 

xứ sở có tên gọi là Việt Nam, một xứ sở đau khổ vì 

chiến tranh hàng mấy chục năm trời, sau khi chiến 

tranh chấm dứt họ còn bị chính những người đồng 

bào của mình áp bức, đè nén đến độ họ phải liều 

mình vượt biển bỏ nước ra đi để mong tìm cái sống 

trong cái chết. Phần lớn họ đã được chính quyền 

nước Mỹ mở rộng vòng tay chào đón, cho họ cơ hội 
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được hưởng tự do (vì đó là thứ họ nghĩ đến trước 

nhất khi đặt chân xuống chiếc thuyền mong manh 

băng mình vào biển cả), cho họ cơ hội để họ tự đứng 

lên trên đôi chân của riêng mình. 

Nay, những người khốn cùng ấy đã giúp bà nhìn lại 

đất nước mình. Nhìn người đàn ông mỉm cười sung 

sướng, cúi đầu xuống tỏ lòng tri ân và sự cố gắng 

khó nhọc thốt ra một câu tiếng Anh ngắn ngủi để 

mong bà giúp ông ta trau dồi ngôn ngữ, với mục 

đích chỉ để nắm bắt bất cứ cơ hội tốt đẹp nào trên 

mảnh đất của những cơ hội  này, bà lại không thể 

không nghĩ đến sự may mắn của chính mình, của 

nhiều người đồng hương khác, đã mặc nhiên hưởng 

thụ bao nhiêu điều may mắn mà không hề có một 

chút lòng biết ơn nào. 

Người đàn bà Mỹ hào hiệp ấy đã nhận ra đất nước 

mình sau khi đối diện với một người tị nạn Việt 

Nam.  

Thời gian trôi qua, họ trở thành những người bạn. 

Người bạn Việt nam của bà, bằng ý chí của kẻ khốn 

cùng quyết vượt qua bao gian nan thử thách, bằng 

lòng tự trọng của một dân tộc tuy nghèo nhưng 

không bao giờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, 

đã tạo được một cuộc sống ổn định trên mảnh đất 

mới, nay ông ta cũng đã nhận đó là quê hương thứ 

hai. Các con của ông ta đã trưởng thành, đã thành 

đạt, đã có một vị trí đáng kể trong lòng xã hội Mỹ, 
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qua sự tận dụng tối đa những ưu thế của một nền 

giáo dục tiên tiến cùng sự yểm trợ của chính quyền 

mà rất nhiều người đồng hương của bà không biết 

tận dụng, hoặc thậm chí, không hề biết tới. Cũng 

qua người bạn Việt nam, bà người Mỹ còn nghe nói 

tới bao nhiêu những câu chuyện rất đáng khâm phục 

của gần 1 triệu rưỡi người Việt nam trên đất Mỹ, về 

những thành phố lớn đông đảo người Việt như ở 

California, Texas, Virginia v..v.. Ở những nơi ấy, có 

thể người tị nạn Việt Nam không có nhu cầu học 

tiếng Anh cấp thiết như người bạn của bà ngày nào, 

vì tất cả mọi sinh hoạt chợ búa, dịch vụ, công việc 

người ta có thể sử dụng tiếng Việt thay cho tiếng 

Anh. Nói cách khác, chỉ sau một thời gian không dài 

lắm, quê hương của bà đã tạo cơ hội cho những con 

người thất cơ lỡ vận ấy xây dựng lại một quê hương 

nhỏ bé của riêng mình trên mảnh đất lưu vong. 

Ngày gia đình người bạn Việt Nam đến tòa Thị 

chính thành phố để làm lễ tuyên thệ trở thành công 

dân Mỹ, bà không ngạc nhiên chút nào khi thấy họ 

ăn mặc trịnh trọng như đi dự một ngày hội lớn. Có lẽ 

đây là sự kiện trọng đại nhất đối với họ kể từ ngày 

đặt chân lên đất nước của bà nhiều năm về trước. 

Sau buổi lễ, họ mời bà đến nhà ăn tiệc mừng. Bà 

mang đến cho họ một chiếc bánh ngọt khá to với 

hình lá cờ Mỹ rực rỡ trên mặt và hàng chữ thật rõ 

nét "God bless America", vừa để mừng họ trở thành 

công dân Mỹ như bà, vừa để cám ơn họ đã nhắc nhở 

cho bà về những sự may mắn mà bà đang thụ hưởng 
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khi là công dân kỳ cựu của một quốc gia có nhiều 

sắc dân khác nhau nhất trên thế giới. 

Cũng kể từ khi quen biết gia đình người bạn Việt 

Nam, bà chăm chỉ hơn với việc treo cờ trước nhà 

vào mỗi dịp lễ lớn như Chiến sĩ trận vong, Lễ Độc 

Lập mùng 4 tháng 7 v..v.. Vì người bạn Việt nam 

của bà không chỉ treo lá cờ Mỹ trong những dịp ấy, 

mà ông ta còn treo lá cờ Việt nam bên cạnh, nhưng 

ở một vị trí thấp hơn. Ông giải thích rằng, đó là lá cờ 

tượng trưng cho lý tưởng tự do mà ông ta và bạn 

hữu theo đuổi, vì lý tưởng ấy mà họ đã chiến đấu, đã 

đổ máu, đã chịu tù đầy, và cũng vì lý tưởng ấy mà 

họ có mặt trên mảnh đất có bức tượng Nữ Thần Tự 

Do lừng danh với hàng chữ thiêng liêng "Hãy đem 

cho ta những kẻ khốn cùng, những đám nhân quần 

bị đày đọa hằng khát vọng được hít thở không khí 

của tự do . . . ( Emma Lazarus )“.  

Thêm một lần nữa, người bạn Việt Nam đã "dậy" 

cho người phụ nữ Mỹ bài học về lòng tự hào dân 

tộc. Chính cái tự hào của người di dân khi được định 

cư trên mảnh đất này đã khiến bà biết tự hào là 

người dân bản xứ, là người đã từng góp bàn tay 

mình tạo dựng nên một miền đất khiến cả thế giới 

thèm khát khi nhìn vào, kể cả kẻ thù xưa đã từng 

không tiếc lời nguyền rủa. 

Người phụ nữ Mỹ, trong lúc chuẩn bị lá quốc kỳ 

đem ra treo trước cửa nhà mừng lễ ký kết bản Tuyên 
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Ngôn Độc Lập  lần thứ 232  (kể từ năm 1776, khi ấy 

nước Mỹ chỉ có 2 triệu rưỡi dân, nay sau 232 năm, 

đã lên tới 304 triệu người, bao gồm cả gần 1 triệu 

rưỡi người Việt Nam), bà nhớ đến câu nói nổi tiếng 

của vị tổng thống Mỹ thứ 35 trong buổi lễ nhậm 

chức: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, hãy tự 

hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc" (Ask not what your 

country can do for you; ask what you can do for 

your country . - President John F. Kennedy, 1961 )■ 

 (Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2008) 

*Chú thích: “Hãy đem cho ta những kẻ khốn cùng” 

(Nguyễn xuân Nghĩa chuyển nghĩa tiếng Việt), một 

câu trích trong bài thơ The New Colossus của Emma 

Lazarus, được khắc trên bệ đài của tượng Nữ Thần 

Tự Do.  
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Cuộc Nhân sinh . . . 

 

 

Cuộc Nhân Sinh - Tranh: Trần Thanh Châu 

■ . . . kiếp này đành gởi nắm xương quê người 

Hốt nhiên tỉnh ngộ nực cười 

Ở đâu cũng đất cũng trời thế gian 

( Trần Trung hậu ) 
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1.  

Sáng nay, trong lúc còn mắt nhắm mở nằm trên 

giường, tôi nhận được cú điện thoại của người bạn ở 

xa báo tin rằng, một người bạn tù của chúng tôi vừa 

mới qua đời vì căn bệnh ung thư ngặt nghèo đeo 

đuổi anh từ nhiều năm nay. Vậy là thêm một người 

nữa ra đi. Anh đã sống sót sau nhiều ngày tháng đày 

ải trong những trại tù từ Nam ra Bắc, sau nhiều ngày 

tháng vất vưởng trên những hè phố Sài Gòn, không 

nhà cửa, không công ăn việc làm, không một hy 

vọng gì vào ngày mai cho đến khi có chương trình 

HO tái định cư ở nước Mỹ, dành cho những quân 

nhân công chức chế độ cũ đã từng bị nếm mùi tù 

ngục của chế độ mới. Như nhiều người bạn khác, 

trong đó có tôi, anh lên đường đi làm lại cuộc đời 

nơi xứ người. Những tưởng mọi chuyện sẽ có cái kết 

thúc có hậu (vui vẻ) như trong những câu chuyện cổ 

tích, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi ổn định 

cuộc sống, anh bạn tôi khám phá ra mình đã mắc 

một chứng bệnh hiểm nghèo, khó lòng chữa chạy, 

dù anh đang sinh sống ở Mỹ, nơi có những thành tựu 

y khoa vào bậc nhất thế giới. Khi biết được mình 

không còn sống bao lâu, anh bạn tôi vui vẻ chấp 

nhận số phận không may của mình. Anh chỉ băn 

khoăn cho lẽ hữu hạn của kiếp người. 

Gần 10 năm lăn mình giữa lửa đạn của chiến tranh, 

đã bao lần anh đối diện với cái chết chỉ cách mình 

trong gang tấc. Và anh cũng đã từng chứng kiến 
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nhiều cái chết trẻ của những đồng đội của mình. Với 

anh – một người lính – những ngày chiến tranh ấy, 

cái chết là phần không thể thiếu, không thể tách rời 

và cụ thể như những cái xác đẫm máu của đồng đội 

anh từng ẵm trên tay, cụ thể như những chiếc quan 

tài đơn sơ có phủ lá quốc kỳ và người vợ trẻ oằn 

mình với tiếng khóc không thành tiếng. Rồi cũng 

gần 10 năm lê mình qua những trại tù trên khắp các 

miền đất nước, anh cũng đã từng thấy những cái 

chết tức tưởi của bạn đồng tù. Có người nằm chết 

vắt xác trên hàng rào kẽm gai vì bị vệ binh cộng sản 

phát hiện và xả súng bắn trong lúc đang tìm cách 

đào thoát ra khỏi trại. Có người chết vì bệnh tật, 

không thuốc men chữa trị, hoặc đơn giản, chết vì bị 

ngược đãi, bỏ đói. Rất nhiều lắm những cái chết vô 

lý sau khi đã sống sót một cuộc chiến tàn khốc . 

Sau khi cầm tờ giấy phóng thích cho về cuộc sống 

ngoài đời, đã nhiều lần anh nghĩ đến cái chết vì phải 

đối diện với một thực tại thật khắc nghiệt, không 

nhà cửa (người vợ cũ đã bỏ anh mà đi sau nhiều năm 

tháng chờ đợi trong vô vọng), không một người thân 

(anh em ruột thịt của anh đã thất lạc sau nhiều cuộc 

cưỡng bức kinh tế mới của nhà cầm quyền cộng 

sản), không công ăn việc làm (người dân bình 

thường còn vất va vất vưởng, nói gì đến thành phần 

ngụy cải tạo như anh). Đã có lúc, anh tuyệt vọng còn 

hơn những ngày anh bị sốt rét nằm run rẩy trên 

chiếc sạp tre ở một căn lán trại trống huếch trống 

hoác giữa rừng núi Hoàng Liên Sơn thiếu chăn, 
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thiếu thuốc, mà trong những cơn mê sảng anh chỉ 

thấy ảo ảnh của tô cháo hành rắc tiêu từ một thời thơ 

ấu. 

Nhưng sức sống mãnh liệt trong anh đã giúp anh tồn 

tại sau bao gian nan sóng gió mà cuộc sống (con 

người) đã đổ ập xuống đời anh. 

Cuộc hồi sinh từ đổ nát, hủy hoại, tuyệt vọng đã xảy 

ra như một phép lạ. Và vì có rất nhiều những cuộc 

hồi sinh như thế, nên người ta gọi đó là khả năng 

chịu đựng vô hạn của con người. 

Có thật là khả năng chịu đựng của con người là vô 

hạn hay không?  

Anh bạn tôi đã từng thắc mắc và cũng đã tìm được 

câu trả lời cho riêng mình. Những ngày lăn lộn trên 

giường bệnh với cơn đau nhức triền miên, những 

cuộc xạ trị khiến thân thể anh gầy đét, tóc râu rụng 

sạch, anh đã nhận ra được rằng có những giới hạn 

mà con người không thể vượt qua được, bất kể bộ óc 

con người thông minh đến đâu, nghị lực con người 

bền bỉ đến đâu. Cái giới hạn ấy nằm ở chính cái thân 

xác bọt bèo của con người . 

Dù con người tự cho mình là một sinh thể cao đẳng 

nhất trong thế giới triệu triệu chủng loại sinh thể 

khác nhau, thì cũng như các chủng loại sinh thể dưới 
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mình, con người vẫn phải nằm trong định luật phổ 

quát: hễ có sinh, tất có diệt. 

2. 

Những ngày này, ngoài cuộc đối mặt cũ kỹ hàng 

ngàn thế kỷ của con người với lẽ sinh tử của vạn vật, 

người ta còn phải đối mặt với những thế lực thiên 

nhiên đầy quyền uy và sức mạnh mà – hơn một trăm 

năm khoa học kỹ thuật đi những đôi hia bảy dặm – 

chúng ta đã tưởng rằng, những thế lực ấy chỉ có thể 

đe dọa được con người ở thời kỳ ăn lông ở lỗ. 

Cơn sóng thần Tsunami xảy ra ở vùng Nam Á năm 

nào  đã lấy đi mạng sống của gần 200 ngàn người 

mở đầu cho một loạt những tai họa thiên nhiên minh 

chứng cho sự bất lực của con người. Rồi sau đó là 

những cuộc động đất, những trận cuồng phong mang 

theo chết chóc hủy diệt ở vùng bắc Mỹ, mà chính 

nước Mỹ hùng cường được trang bị đầy đủ các 

thành tựu kỹ thuật đối phó với thiên nhiên là nạn 

nhân. Gần đây nhất là cuộc động đất ở Pakistan và 

Ấn Độ, ở Italy, ở Indonesia, hàng chục ngàn người 

chết, bao nhiêu thành phố làng mạc bị phá hủy, bị 

nhận chìm dưới lòng đất. Một trận gió xoáy 

(tornado) bất thần đã lấy đi mạng sống của hơn 20 

người dân ở Evansville, một thành phố miền nam 

Tiểu bang Indiana, chỉ trong tích tắc của đêm khuya 

khi mọi người dân của thành phố nhỏ bé này còn 

đang yên ngủ. Thậm chí, cả ở Sài Gòn Việt Nam, 
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người ta cũng ghi nhận những cơn địa chấn ngắn 

ngủi làm hoảng sợ hơn 10 triệu dân của thành phố 

vốn chưa bao giờ biết đến những tai họa thiên nhiên 

như động đất, gió xoáy, cuồng phong. 

3. 

Anh bạn tội nghiệp của chúng tôi đã nằm xuống yên 

nghỉ vĩnh viễn. Cuộc chiến đấu kéo dài mấy chục 

năm với nhiều đối thủ khác nhau của anh thực sự 

chấm dứt. Anh đã thắng tất cả, nhưng thua ở trận sau 

cùng này. Cái chết của anh chứng tỏ sự hữu hạn của 

khả năng con người. Kể ra, anh bạn tôi cũng đã vinh 

dự được chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rồi mới 

chịu thua. Còn những nạn nhân của động đất, của 

cuồng phong, hay điển hình nhất là hơn hai mươi 

nạn nhân của trận gió xoáy ở Tiểu bang Indiana, họ 

chết mà không được dịp nhìn thẳng mặt thần chết 

(dù nhìn với sự sợ hãi hay bất chấp coi thường), 

không được dịp giằng co, chiến đấu trước khi xuôi 

tay, nhắm mắt, tan biến vào cõi hư không. 

Những người còn sống, như tôi, đang phải đương 

đầu với sự bất trắc không biết sẽ xảy ra vào lúc nào, 

ở đâu. 

Chỉ nghĩ đến như thế thôi, tôi lại thấy mừng cho bạn 

của mình.  
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4. 

Hơn bao giờ hết, nhân loại đứng trước nguy cơ phải 

đối diện với một sự thực là, không có một chỗ nào 

được gọi là an toàn tuyệt đối trên mặt đất cho con 

người nữa. Sự hủy diệt tập thể có thể là định mệnh 

cuối cùng cho con người ở thời kỳ điện tử này. 

Thôi thì chẳng qua cũng chỉ là một cách thể hiện cái 

hữu hạn của kiếp nhân sinh. 

Xin chúc cho hương hồn bạn tôi nghỉ ngơi vĩnh viễn.  

Chưa biết giữa tôi và anh, ai may mắn hơn ai!■ 
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Sài Gòn  

và những trang sách cũ 
 

 

 

 

Những số báo Tuổi Ngọc (1970)- Ảnh: T.Vấn 

■Đừng tưởng rằng sau một cuộc phần thư, cái còn 

lại chỉ là đống tro tàn của quá khứ . . . 
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Ngày xưa, ở nước Trung Hoa phong kiến, có bạo 

chúa Tần Thủy Hoàng đốt sách, chôn học trò. Ngày 

nay, ở Việt Nam giữa thế kỷ 20, cũng có những bạo 

chúa đi theo con đường dại dột của Tần Thủy 

Hoàng, cũng đốt sách, cũng tìm cách chôn học trò 

(trí thức) bằng những hình thức trấn áp, lưu đày, 

cưỡng bức. 

Dù cuộc đốt sách chôn học trò của Tần Thủy Hoàng 

có tàn bạo đến đâu, thì nước Trung Hoa vẫn còn giữ 

được những di sản văn hóa, lưu truyền những tư 

tưởng sáng chói khiến ngày nay cả thế giới ngưỡng 

mộ, tìm hiểu và học hỏi. 

Thế còn cuộc đốt sách, tiêu diệt hết những văn hóa 

phẩm, "những tàn dư, nọc độc của nền văn hóa Mỹ 

Ngụy đồi trụy" của những Tần Thủy Hoàng tân thời 

thì sao? 

Đừng tưởng rằng sau một cuộc phần thư, cái còn lại 

chỉ là đống tro tàn của quá khứ! 

Đó là ý nghĩ cứ chập chờn trong đầu tôi trong những 

ngày tháng 7 nắng cháy da (năm rồi), có mặt ở Sài 

Gòn, mỗi ngày đều say mê bước vào những cửa 

hàng sách cũ trên đường Hồng Thập Tự cũ (nay là 

Nguyễn thị Minh Khai), tay mân mê những quyển 

sách giấy đã ố vàng, mắt nhắm lại mà như thấy hết 

những ngày ấy Sài Gòn, mũi hít sâu cái mùi giấy cũ 
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ẩm mốc, và tâm tư là của anh học trò nghèo gần 40 

năm về trước, mê sách hơn bất cứ thứ gì trên đời. 

Con đường Hồng Thập Tự cũ, chỗ có tòa nhà rất lớn 

của Hội Hồng Thập Tự Việt Nam (nay là trụ sở một 

công ty trang trí nội thất), ngó qua bên kia là bệnh 

viện phụ sản Từ Dũ, lúc nào cũng đông đảo người 

qua lại. Đây là quãng đường quen thuộc của tôi 

trong suốt 7 năm mài đũng quần (vá) trên ghế Trung 

Học ở trường Petrus Ký. Nhiều năm sau đi lại cũng 

trên con đường ấy, tôi như người mộng du. Phố xá 

đã thay đổi quá nhiều (bao nhiêu năm rồi chứ đâu 

phải mới hôm qua), hàng cây hai bên đường có chỗ 

đã bị đốn đi, thay vào bằng những cây trẻ hơn. Quán 

cà phê ghế đẩu trong sân che của một biệt thự cũng 

không còn nữa (tất nhiên!). Nhưng dường như bây 

giờ khúc đường này có nhiều nhà sách hơn. Từ 

những nhà sách lớn có các cô gái trẻ bán hàng tha 

thướt trong những chiếc áo dài xanh (nhưng khuôn 

mặt thì luôn thiếu vắng nụ cười) cho đến những 

quán sách nhỏ hơn, có tính cách gia đình. Và bên 

cạnh đó, là những cửa hàng sách cũ, chật hẹp, ẩm 

mốc. Ở đây, người ta có thể tìm lại được những 

quyển sách hiếm hoi xuất bản từ những năm 60s hay 

70s ở Sài Gòn mang tên những nhà xuất bản An 

Tiêm, Lá Bối, Khai Trí, Giao Điểm, Văn .v..v.. 

Chúng lẫn ở trong hàng hàng lớp lớp sách cũ chồng 

lên nhau, nhưng khi hỏi chủ nhân tiệm sách tên một 

quyển sách nào đó, tôi ngạc nhiên khi nhận được 

câu trả lời rất quả quyết là họ có hay không có 
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quyển đó. Chứng tỏ, tuy không sắp xếp sách vở theo 

một thứ tự khoa học, nhưng người bán biết và nhớ 

những gì họ có. 

Và cả khả năng thẩm định giá trị những quyển sách 

cũ hằng 30 năm, 40 năm nữa.  

Cầm quyển Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ và Triết 

Học của Phạm Công Thiện (quyển sách đã là sách 

gối đầu giường của rất nhiều người trẻ những năm 

ấy) do nhà An Tiêm (hay Lá Bối ?) xuất bản khoảng 

năm 1964 hay 1965 ở Sài Gòn, gáy đã long được 

dán lại bằng nhiều lớp băng keo (tape), trang trong 

có nhiều chỗ bị mối mọt lỗ chỗ, chủ nhân của nó cho 

tôi biết đây là quyển thứ hai ông "có" được. Quyển 

thứ nhất ông đã "nhượng" lại cho một người quen 

với số tiền Việt Nam (tương đương 20 đô la Mỹ), 

mà quyển ấy so với quyển tôi đang cầm trên tay còn 

tệ hơn nhiều: mất trang, bìa chỉ là một tờ giấy trắng 

với tên tác phẩm viết bằng tay. Tôi còn hỏi ông một 

số tác phẩm nổi tiếng khác thời ấy, ông trả lời vanh 

vách và cho biết, phần lớn ông đều đã có cơ hội 

"cầm xem lại", và, một cách hãnh diện, ông cho biết, 

"hiện nay chúng đã nằm rất trang trọng trong những 

tủ sách ở rải rác khắp nơi trên toàn thế giới." 

Ở một tiệm sách cũ khác, cũng ở gần đó, tôi nhìn 

thấy có vài số tạp chí Thiếu Nhi của ông Nguyễn 

Hùng Trương (tức ông Khai Trí, chủ nhân nhà sách 

Khai Trí lớn nhất Sài Gòn thời ấy. Ông Khai Trí vừa 
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qua đời ở Sài Gòn hồi tháng 3 năm 2005) và nhà văn 

Nhật Tiến xuất bản từ năm 1971. Chủ nhân cho tôi 

biết, họ vừa bán xong nguyên bộ tạp chí Thiếu Nhi 

nhiều tập, vì thế tôi chỉ còn thấy vài quyển lẻ nằm 

đó. Họ cũng vui vẻ chỉ cho tôi qua gian hàng sách cũ 

bên kia đường, nơi đó, tôi có thể tìm thấy nhiều hơn 

những quyển sách cũ. Và nơi đây, cha con tôi đã say 

mê lê la ngồi phệt xuống đất cầm từng số báo Tuổi 

Ngọc của nhà văn quá cố Duyên Anh. Với con tôi, 

đó là những hình vẽ con gái mà nó cho là "cool", và 

nhất là hàng chữ ngoài bìa mỗi số báo : Tuổi Ngọc, 

tuần báo của tuổi vừa lớn. Nó nghĩ rằng sẽ tìm thấy 

nhiều điều thú vị trong đó. Còn tôi, là cảm giác nôn 

nao khó tả, khi lật từng trang giấy ố vàng, thỉnh 

thoảng bắt gặp đôi hàng chữ viết tay (chỉ là ngày 

tháng, hay một hai câu thơ mơ mộng, hay đơn giản 

chỉ một cái tên . . . con gái), mà mường tượng ra chủ 

nhân trước đây của những số báo Tuổi Ngọc này là 

những cô cậu mới lớn ngày ấy, nay, nếu còn sống, 

hẳn đã là những ông lão, bà lão già nua tóc bạc (như 

tôi). Lật vội qua những trang thư độc giả, tôi bắt gặp 

vài cái tên nay đã trở nên quen thuộc với độc giả trẻ 

trong nước. Tôi cũng nhìn thấy tên một người bạn 

học từ năm đệ thất (lớp 6) ở Petrus Ký. Một cây bút 

học trò rất có hạng trên các trang bích báo (báo 

tường) của lớp, báo Xuân của trường. Ước ao của 

anh khi lớn lên sẽ trở thành nhà văn chuyên viết 

truyện cho tuổi thơ, mặc dù, tuổi thơ của anh rất ảm 

đạm. Mẹ chết sớm, bố là phu đạp xích lô, và không 

buổi chiều nào ông trở về nhà mà không say khướt. 
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Nhưng đến năm đệ ngũ (lớp 8), sau một buổi đánh 

nhau dữ dội có đổ máu với băng du đãng khu vực 

Nguyễn Hoàng của một nhóm học sinh Petrus Ký, 

mà anh bạn tôi là người cầm đầu, lớp Ngũ 6 của 

Petrus Ký chúng tôi mất luôn người bạn nhà văn học 

trò. Anh bỏ học mà cả lớp không ai hiểu nguyên do. 

Rồi những giờ học căng thẳng của của một trường 

trung học luôn luôn có tỉ số học sinh thi đậu tú tài 

cao nhất thành phố đã cuốn chúng tôi chìm nghỉm 

trong những trang vở học trò. Anh bạn nhà văn thời 

hoa niên cũng ra khỏi tâm trí tôi hằng mấy chục 

năm. Chỉ đến hôm nay, sau bao nhiêu chặng đường 

đời có đầy đủ nước mắt nụ cười, về lại thành phố 

tuổi thơ, đi trên con đường đi học ngày nào, cầm 

quyển báo ố vàng thấy tên bạn mình tôi mới nhớ 

rằng mình đã có một người bạn như thế. Thành thực 

mà nói, nếu bây giờ chúng tôi có gặp lại nhau đâu 

đó, chưa chắc chúng tôi đã nhận ra nhau. 

Khệ nệ ôm nguyên một chồng báo Tuổi Ngọc trên 

tay, tôi nói bâng quơ với chủ nhân cửa hàng sách cũ 

về những đợt thu gom sách báo chế độ cũ hồi 1975 

của chính quyền cộng sản sau khi tiếp thu Sài Gòn, 

những buổi các cán bộ văn hóa thành phố, phường 

khóm phát động thanh niên sinh viên học sinh gom 

sách báo lại và đốt như đốt những uế vật ghê tởm. 

30 năm, một cuộc phần thư với mưu toan chôn vùi 

lịch sử trong những đống tro tàn, chôn vùi những 

thành tựu văn hóa của một nửa nước Việt Nam vì sợ 

rằng với tính đa dạng, phóng khoáng, nhân bản và tự 
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do của nó, kẻ thắng trận trên mặt trận quân sự sẽ trở 

thành kẻ bại trận ngay trên mảnh đất mình vừa 

chiếm đoạt bằng võ lực. Nhưng vô ích. Những thứ 

tôi đang có trên tay là một chứng minh. Chúng đã 

sống sót như chúng tôi đã sống sót. Với sự bảo bọc 

nuôi dưỡng của lòng dân. Bất giác tôi nhớ đến 

những chuyến xe lửa chuyển tù từ Bắc trở lại miền 

Nam những năm 82, 83. Chuyến ra Bắc, chúng tôi bị 

nhốt trong những toa chở súc vật hay hàng hóa. Đi 

ngang qua những địa danh nổi tiếng trong cuộc 

chiến tranh vừa qua trên lãnh thổ phía Bắc, chúng 

tôi được dàn chào bằng những viên gạch ném lên từ 

hai bên đường. Hơn 5 năm sau, trên đường trở lại 

quê nhà, chúng tôi cũng được dàn chào một cách 

cuồng nhiệt hơn bằng những gói bánh, trái cây, 

thuốc lá ném tới tấp vào cửa sổ xe lửa từ những con 

người mà 5 năm trước có lẽ cũng là họ đã ném đá 

vào chúng tôi. Một nhà văn miền Bắc, sau này đã 

thú nhận rằng không phải đợi lâu, ngay sau khi theo 

chân đoàn xe tăng tiến vào thành phố Sài Gòn, bà đã 

biết rằng mình và mấy chục triệu dân miền Bắc đã bị 

lừa gạt từ bao nhiêu năm nay. Và cuộc đốt sách chưa 

từng có trong lịch sử Việt Nam chỉ là một hành động 

ngu xuẩn hòng cố sức che dấu sự lừa dối của giới 

cầm quyền. 

 

 



127 | T . V ấ n  

 

 

Một "cửa hàng" sách vỉa hè ở Sài Gòn 

 

Sau này, những người vượt thoát được từ 1975 đã 

tìm cách tái bản lại một số sách báo cũ của miền 

Nam trước 1975 dưới hình thức photocopy những ấn 

bản mà họ mang theo được hay in ấn lại hoàn toàn 

mới và phát hành khắp nơi ở hải ngoại. Công việc ấy 

cũng góp phần phổ biến và gìn giữ những di sản văn 

hóa dân tộc cho cả người Việt sinh sống ở ngoài 

nước lẫn trong nước. Và bây giờ, với mạng lưới điện 

toán toàn cầu, rất nhiều những bộ sách cũ xuất bản ở 

miền Nam trước chính biến 1975 đã được đánh máy 
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lại, đưa lên các trang thư viện điện tử, hình thành 

nên một sự giao lưu văn hóa khắp nơi, từ trong nước 

cho đến hải ngoại (tất nhiên, vẫn có những hạn chế 

từ trong nước vì các bức tường lửa – firewall – tạo 

ra bởi nhà cầm quyền nhằm ngăn chận người trong 

nước tiếp xúc với các luồng sóng cổ vũ cho dân chủ 

tự do ở bên ngoài). 

Trước một tình hình như thế, liệu những cuộc phần 

thư của các bạo chúa Tần Thủy Hoàng đương thời 

có đạt được mục đích là tiêu diệt hết thảy những giá 

trị văn hóa đối nghịch với đường lối của họ và nhằm 

ngu dân để dễ bề cai trị hay không ?  

Thực ra, câu trả lời KHÔNG đã có sẵn trong đầu của 

chính những người đề xướng ra các nỗ lực tuyệt 

vọng nói trên, nhưng họ vẫn cứ nhắm mắt thực hiện 

vì, xét cho cùng, họ không còn sự lựa chọn nào khác 

để cứu vãn một chế độ mà, nếu không có nó, họ 

không thể tồn tại. 

Với tôi, khi cầm những quyển sách cũ trên tay, tôi 

không chỉ nghĩ đến giá trị văn hóa tư tưởng mà 

chúng hàm chứa đã khẳng định sự tồn tại cần thiết 

của chúng, mà còn trân trọng cả những trang giấy ố 

vàng, những cái gáy sách sờn bạc, vì những dấu vết 

quá khứ ấy là chứng tích của bao nhiêu con người, 

trải qua bao thời đại, đã từng đặt bàn tay mình trên 

những trang sách, đã từng trăn trở suy tư, đã từng 

băn khoăn thao thức. Ở một nghĩa nào đó, với tôi, 
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những quyển sách cũ ẩn dấu sự sống của một lịch sử 

dân tộc, sự tồn tại tâm linh của một nền văn hóa và 

trên hết, mang ý nghĩa rất cụ thể về một bóng dáng 

tiền nhân hàng chục năm, hàng trăm năm về trước 

đã từng hiện hữu. 

Chẳng phải chúng ta hằng năm, cứ vào độ đầu xuân,  

lại giở bài thơ "Ông Đồ" của Vũ Đình Liên ra mà 

bâng khuâng cảm khái : 

Những người muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ 

(Ông Đồ – Vũ Đình Liên) 

Đó sao? ■ 
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Từ tiếng Việt trên xứ người  

đến ngôn ngữ và lưu vong 
 

 

 

 

 

■Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời . . . 

                  ( Tình ca- Phạm Duy) 
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1. 

Tiếng Việt trên xứ người. Đó không phải là trăn trở 

chỉ của một số người viết lách ở hải ngọai, mà còn là 

mối ưu tư hàng đầu của nhiều những bậc cha mẹ có 

con cái sinh trưởng ngòai đất nước. Dù có cố gắng 

cách mấy trong việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ, thì những 

người trẻ vẫn cứ sử dụng ngôn ngữ nơi mình sinh 

sống như là ngôn ngữ chính, còn ngôn ngữ mẹ đẻ 

(tiếng Việt) trở thành "ngôn ngữ phụ" (second 

language). Hồi xưa, cha mẹ chúng bỏ nước ra đi, 

đến xứ sở mới phải học ngôn ngữ địa phương như là 

ngôn ngữ thứ hai (thí dụ: English as a second 

language – ESL – lớp học này chắc chẳng xa lạ gì 

với hầu hết thế hệ thứ nhất người Việt định cư trên 

đất Mỹ). Bây giờ thì ngược lại. Hệt như thế hệ thứ 

nhất nói tiếng bản xứ bằng chất giọng đặc sệt Việt 

Nam, thế hệ thứ hai, thứ ba (con cái chúng ta) nói 

tiếng Việt bằng chất giọng lơ lớ của dân bản xứ. Lớp 

già chúng ta khi phát biểu một câu nói bằng tiếng 

bản xứ, vốn có thói quen suy nghĩ ý tưởng của câu 

nói ấy bằng tiếng Việt ở trong đầu trước, rồi mới 

chuyển chúng sang tiếng bản xứ khi nói chuyện (lâu 

hay mau của tiến trình chuyển ngữ ấy tùy thuộc vào 

khả năng sinh ngữ riêng từng người). Còn con cháu 

chúng ta khi cần nói một câu bằng tiếng Việt, phần 

lớn cũng sẽ có thói quen như cha mẹ chúng, nhưng 

ngược lại: suy nghĩ bằng tiếng bản xứ, rồi chuyển ý 

tưởng ấy sang tiếng Việt.  
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Đấy là nói về những người trẻ còn nói được tiếng 

Việt, còn đọc được tiếng Việt, còn viết được tiếng 

Việt. Còn những người, thậm chí đến không nói 

được tiếng Việt nữa thì sao? Màu tóc màu da Việt 

Nam khiến những người trẻ ấy không bao giờ hội 

nhập được hòan tòan vào xã hội bản xứ, mặt khác, 

không nói được ngôn ngữ mẹ đẻ khiến họ trở nên xa 

lạ với đất nước vốn là nơi nguồn gốc của họ phát 

sinh. Kết cuộc, họ trở thành những kẻ đứng bên lề. 

Hình như, có rất nhiều bậc cha mẹ chúng ta coi nhẹ 

cái bi kịch này của con em mình. Rồi đây, cái giá 

phải trả cho sự sai lầm ấy không phải là nhỏ.  

Một cách tình cờ, tôi đọc được bài thơ trích dưới đây 

của một cô gái Việt nam, theo cha mẹ lập nghiệp ở 

Mỹ năm cô mới lên 13 tuổi. Và đây là tâm tình của 

cô gái :  

người ta nói: 

em là thi sĩ việt nam của thế hệ cuối cùng 

vì sau em, 

tiếng việt sẽ chết. 

tiếng việt sẽ chết 

tôi nghe nói và không tin, 
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khi trở về phòng ngủ bên ngoài Little Saigon, 

đặt mình xuống bên cạnh người tình da trắng, 

người rất yêu tôi và yêu dân tộc tôi. 

sau khi thỏ thẻ một câu ‘I love you’, 

bỗng nhiên giận vô cớ 

và làm tình với hắn trong tất cả căm hận của giống 

người da vàng. 

tiếng việt sẽ chết 

tôi nghe nói và không tin, 

khi hớn hở tới hộp đêm gặp bạn bè, 

những người bạn sinh ở Phan Rang, Củ Chi, Sài 

Gòn, Ðà Nẵng, 

nhưng mang những tên anh ngữ pháp ngữ như Elle, 

Taylur, Nik, Etienne. 

cả một đêm vui chơi nhậu nhẹt nhảy nhót, 

tôi không một lần phát âm giọng mẹ đẻ. 

khi hôn chia tay, tôi vang vửa một lời ‘ciao’ (1) - 
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không phải chào. 

tiếng việt sẽ chết 

tôi nghe nói và không tin, 

khi len lỏi giữa dòng xe buổi chiều, 

chợt vui mừng khi bỗng thấy bảng quảng cáo tiệm 

quần áo mới mở mang tên “Ra”, 

để rồi chỉ thất vọng khi hiểu rằng “ra” có nghĩa 

“đời sống” trong ngôn ngữ Ai Cập, 

không phải tiếng nước tôi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

tiếng việt sẽ chết 

tôi nghe nói và không tin. 

Ðỗ Lê Anh Đào 

(1) ciao – tiếng Ý mang nghĩa chào hay tạm biệt.  
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2.  

Ngôn ngữ và lưu vong 

Ngày 12 tháng 10 năm  2006, Hàn Lâm Viện Thụy 

Điển công bố người đọat giải Nobel về văn chương: 

Nhà văn người Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk.  Bản 

tuyên bố quyết định trao giải cho ông của Hàn Lâm 

Viện Thụy Điển đặc biệt nhấn mạnh đến "cuộc truy 

tìm cái mảnh hồn u uẩn của thành phố quê hương" 

bàng bạc trong các tác phẩm của nhà văn lưu vong 

này. Trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thọai của viên 

Tổng biên tập Trang Web Nobelprize.org chỉ vài giờ 

sau khi bản tin được công bố, Pamuk đã nói rằng 

thành phố Istanbul (thủ đô Thổ nhĩ kỳ) nằm chênh 

vênh giữa biên giới của Đông và Tây, nó vừa huyền 

bí, vừa lạ lùng và rất không khoan nhượng. Mặt 

khác, thành phố đó cũng là một trong những thành 

phố hiện đại sớm sủa của thế giới mà tính hiện đại 

đã suy tàn nhanh hơn là người ta tưởng. Ông cho 

rằng sự đổ nát của quá khứ cũng góp phần dựng 

nền cái hồn u uẩn ấy, cùng với sự nghèo đói.  

Đọc những câu trả lời của nhà văn vừa đọat giải 

Nobel về văn chương, tôi lại chợt nhớ đến những 

thân phận Việt Nam lưu vong. 30 năm nay, cái 

mảnh hồn u uẩn của một quê hương bỏ lại sau lưng 

vẫn cứ bàng bạc trong hầu hết nhiều tác phẩm thành 

danh của dòng văn học hải ngọai. Cũng những trăn 

trở về một cội rễ ngày một phai nhạt dần trong 
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những lớp ngừơi  trẻ sinh đẻ nơi xứ người, hai chân 

đứng ở trên hai mảnh đất Đông và Tây, nhưng cái 

chân phía bên phía Tây dường như vững chãi hơn, 

có ảnh hưởng hơn và sớm muộn gì cũng làm 

nghiêng ngả cái chân bên phía Đông.  

Ở một điểm khác, sự thành công của Pamuk, theo 

ghi nhận của Hàn Lâm Viện Thụy Điển là cái cách 

nhà văn đặt vấn đề và giải quyết những xung đột của 

các nền văn hóa khác nhau mà Thổ Nhĩ Kỳ tượng 

trưng cho nền văn hóa nằm giữa hai lằn đạn. Theo 

Pamuk, Văn hóa (thế giới) là một sự pha trộn. Và 

thành phố quê hương của ông (Istanbul) là sự pha 

trộn ấy. 

Về mặt tinh thần, những cộng đồng người Việt sinh 

sống khắp nơi trên thế giới, theo định nghĩa văn hóa 

là sự pha trộn của Pamuk, cũng nằm trong phạm trù 

ấy. Hơn thế nữa, sự pha trộn còn đi sâu vào ngõ 

ngách từng gia đình, qua cách phục sức, thực phẩm 

ăn uống ngày, cách giao tế, ngôn ngữ xử dụng. Chỉ 

cần vào sinh họat chung với bất cứ gia đình người 

Việt nào sống ở hải ngoại, sẽ thấy rõ sự pha trộn 

"văn hóa" rất điển hình cho thế giới tòan cầu hóa 

ngày nay. 

Nhưng liệu người Việt chúng ta  có giải quyết được 

những xung đột văn hóa ấy một cách hợp lý và cân 

bằng không, hay, khi các bậc trưởng thượng trong 

gia đình nằm xuống, con cháu sẽ chôn theo quan tài 
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họ những "tàn dư  cũ kỹ" mà, theo họ, lẽ ra chúng 

phải được cất vào những ngăn kéo lịch sử từ lâu rồi. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn chớp nhóang của viên 

Tổng biên tập trang Web Nobelprize.Org, vấn đề 

ngôn ngữ đã được đặt ra và trả lời rất trung thực 

giữa hai bên người hỏi và người trả lời. Pamuk nhấn 

mạnh đến ngôn ngữ mà ông dùng để diễn tả  mảnh 

hồn u uẩn của quê hương ông, đó là tiếng Thổ nhĩ 

kỳ.  

Không thể khác được, vì viết là kết quả của suy 

tưởng. Mà suy tưởng  kết thành bởi hai yếu tố: ngôn 

ngữ và hình ảnh. Do đó, dù ông là nhà văn lưu 

vong, có đôi tác phẩm viết bằng Anh ngữ, nhưng 

căn bản nhất để xác định căn cước một nhà văn 

phải là ngôn ngữ ông ta sử dụng. Nói cách khác, 

phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Vài năm sau, có thể sẽ có một nhà văn Việt Nam 

được trao giải văn chương Nobel. Nếu đó là một nhà 

văn Việt Nam sống lưu vong, thì chắc hẳn – như nhà 

văn Thổ nhĩ Kỳ 54 tuổi nhận định – phải là người sử 

dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính trong các tác 

phẩm quan trọng nhất của mình. 

3. 

Ngôn ngữ vốn luôn luôn chuyển động. Những từ 

ngữ mới được sinh ra theo với sự phát triển của cuộc 
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sống, đồng thời, một số từ ngữ cũng chìm dần vào 

quên lãng. Đó cũng chỉ là định luật đào thải trong 

lĩnh vực văn hóa. Số phận của tiếng Việt  ở ngòai 

đất nước cũng không thóat khỏi định luật ấy. Chỉ 

khác một điều là vì nó tồn tại ngòai môi trường quen 

thuộc, nên số từ ngữ mới được sinh ra thì ít, mà số 

từ ngữ bị bỏ quên không dùng đến thì lại hơi . . . 

nhiều. Chính bản thân tôi, đôi lúc đã phải lúng túng 

trong việc tìm một từ chính xác để dẫn giải một vấn 

đề nào đó. Đó là hệ quả của việc sống xa quê hương, 

không tiếp xúc thường xuyên với những cái rất vật 

chất, rất đời thường: nước, đất, thực phẩm, con 

người, những thứ tạo nên bản sắc một ngôn ngữ, 

một nền văn hóa. Đó là những khó khăn trong việc 

duy trì tiếng mẹ đẻ ở những người thuộc thế hệ đi 

trước, đến xứ người sinh sống khi ngôn ngữ ấy đã ăn 

vào da thịt, vào trí não. 

Ở những người trẻ sinh trưởng tại hải ngọai, vấn đề 

này tưởng chừng như sẽ không có lối ra. Trong 

nhiều gia đình, thức ăn truyền thống cho lũ trẻ trong 

nhà không còn là cá kho, dưa xào, canh ngót nữa. 

Thay vào đó, là hambuger, french fries, coke. 

Những thứ này tuy vẫn có thể dịch sang tiếng Việt 

dễ dàng nhưng một phần do thói quen, một phần 

khác  – quan trọng hơn – tiếng Việt (như bánh thịt 

băm, khoai tây chiên, nước ngọt) không diễn tả được 

chính xác, không tạo được cái hồn cho món ăn được 

nói đến. Thế nên, lựa chọn cuối cùng vẫn là 

hamburger, french fries, coke. Đó mới chỉ là khía 
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cạnh ăn uống trong môi trường sống hàng ngày. Ở 

khía cạnh học hành, chơi đùa, giao tiếp bè bạn của 

những người trẻ, vấn đề ngôn ngữ (mẹ đẻ hay bản 

xứ) thậm chí còn nổi cộm hơn nữa. Và thế là, tiếng 

mẹ đẻ cứ từ từ đội nón ra khỏi nhà mà không cần tới 

tác động của định luật đào thải xua đuổi. Tính chất 

pha trộn văn hóa ấy, như vết dầu loang, đi từ gia 

đình ra tới cộng đồng, kéo theo sự èo uột của tiếng 

Việt trên xứ người. Chả trách gì cô gái trẻ vừa buồn 

bã kêu lên: 

tiếng việt sẽ chết 

tôi nghe nói và không tin. 

Cũng nên công bằng ghi nhận những nỗ lực rất đáng 

khích lệ của các trung tâm giảng dạy Việt ngữ có 

mặt khắp nơi ở  những thành phố lớn nhỏ nơi có 

người Việt cư ngụ, các nhà thờ, chùa chiền, ngòai 

công việc thờ phượng tôn giáo còn dùng uy tín, 

phương tiện sẵn có của mình để giúp các người trẻ 

có cơ hội rèn luyện tiếng mẹ đẻ, qua đó, làm quen và 

tìm hiểu thêm văn hóa tổ tiên, những lề thói tập tục 

cần lưu giữ, ít nhất là những gì cha mẹ chúng khi rời 

quê hương  đã mang theo.  
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4. 

Ngôn ngữ, cùng với lối phục sức và cách chế biến 

thực phẩm là biểu trưng rõ nét nhất cho một dân tộc 

trong thế giới tòan cầu hóa ngày nay, mà cụ thể nhất 

là ở môi trường sống ngòai đất nước của những 

người thuộc dân tộc ấy. Người Việt sống xa quê 

hương, coi ngôn ngữ Việt như là căn cước về nguồn 

gốc. Cụ thể hơn nữa, tiếng Việt ngòai đất nước còn 

giữ vai trò chiếc cầu nối một người xa xứ với quê 

hương đất nước mình. Không nói được tiếng Việt, 

không đọc được tiếng Việt, không viết được tiếng 

Việt tức là cây cầu nối ấy không còn nữa.  

Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào trong tương 

lai, 30 năm, 50 năm sau, cái khái niệm quê hương 

Việt Nam bên kia nửa vòng quay trái đất chỉ còn là 

một khái niệm rất mơ hồ, rồi từ từ biến thành xa lạ, 

cho đến khi nó biến mất hẳn khỏi tâm tưởng người 

Việt sống ngòai đất nước.  

Tiếng Việt chết, cũng có nghĩa là người Việt xa xứ 

không còn một mảnh đất để quay về. Có ai dám nghĩ 

đến và tin rằng điều ấy sẽ xẩy ra?■ 
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Ý nghĩ vụn mùa xuân 
 

 

Pháo Mùa Xuân - Ảnh: Lưu Na 

■ Bầu bạn đêm Xuân cùng ngọn gió 

 Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người 

( Độc Ẩm – Ngọc Phi ) 
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1. 

Mùa xuân. Đó là thời điểm khởi đầu cho chu kỳ thời 

gian của một năm. Trong vòng quay bất tận của 

cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày – tức một trăm 

năm chúng ta đi đứng ăn nói khóc cười theo mệnh 

nước nổi trôi – cứ mỗi lần mùa xuân đến, là mỗi lần 

lòng cứ ngậm ngùi cho những mùa xuân đã qua đi. 

Cõi người ta vừa đáng yêu vừa đáng ghét! cái cõi 

mà khi ở trong đó, có lúc chúng ta cứ muốn rũ áo ra 

đi cho thanh thản, nhưng khi biết mình sắp sửa bị 

bứt ra khỏi nó, thì lại tìm hết cách níu kéo để có thể 

ở nán lại lâu thêm chút nữa. 

2. 

Mùa xuân. Khởi đầu của một năm, như buổi sáng, 

khởi đầu của một ngày. Ly cà phê mới pha còn làm 

thơm cả không gian. Điếu thuốc đầu ngày mới đốt, 

hơi khói còn làm mờ nhạt cả thời gian. Trí não mới 

vừa qua một cuộc nghỉ ngơi, còn tinh khôi như sẵn 

sàng để đón nhận thế gian vào trong cuộc lọc sàng 

đầy ắp những mê cung. Trái tim mới vừa được chữa 

lành những vết thương, rũ sạch được những bóng 

ma của quá khứ, lại như sẵn sàng để thêm được một 

lần rướm máu. Như thế đó là mùa xuân, theo cái ý 

nghĩa cụ thể nhất mà chúng ta ao ước trong giây 

phút chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, giữa khói hương 

mù mịt, lâm râm cầu nguyện cho cuộc đời mình 

được bắt đầu lại, được trở về từ khởi điểm, dẫu cho 
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điều ấy có xảy ra thật đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ 

phá nát đời mình như chúng ta đã từng phá nát 

không một chút tiếc thương. Dẫu cho mỗi khi gió 

xuân chớm hiu hiu mùi hương trinh nữ thổi về từ 

những tiền kiếp thật xa xăm, chúng ta lại nhói lòng 

nhớ về những ngày tháng mùa xuân cuộc đời, có áo 

mới tung tăng, có nụ hôn đầu đời ngọt lịm, có thân 

xác tràn đầy nhựa sống của quãng đời mà chỉ ôm 

nhau trong tay thôi là thế gian như chìm nghỉm 

trong cơn hồng thủy lụt lội làm ướt át cả đất cả trời, 

cả lòng người vốn say mê những lời bội bạc. 

Mùa Xuân. Thứ ân sủng tuyệt vời của thời gian, nó 

cho chúng ta cái ảo tưởng làm mới lại chính mình, 

thứ tâm lý muốn xóa bài làm lại sau khi đã bị thua 

cháy túi trên canh bạc đời của những con bạc hết sức 

tận tụy. 

Mùa xuân. Hình như là lúc chúng ta cố buộc mình 

nhìn về phía trước, để quên đi những gì đã đem lại 

muôn vàn hối tiếc ở phía sau. Để rồi, ở mùa xuân kế 

tiếp, chúng ta lại cố khuyên dỗ mình hãy quên đi 

mọi chuyện của ngày hôm qua. Cái vòng lẩn quẩn 

ấy cũng sẽ nối gót thời gian mà trở lại khi tờ lịch 

cuối được gỡ ra ném vào góc tối lãng quên, cho đến 

khi chúng ta không còn đủ sức mà buộc mình nhìn 

về phía trước nữa. 

Cũng chẳng ngoa, khi người ta bảo người già 

thường chỉ sống với quá khứ. Liệu có sự lựa chọn 
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nào khác không, khi người già vốn đã không đủ sức 

nhướng mắt nhìn về phía trước (tương lai) đã đành, 

mà cũng không đủ sức đưa tay chạm vào thực tại 

ngay ở trong tầm tay mình nữa. 

3. 

Hình như, với thời gian, chúng ta ngày càng trở nên 

bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhìn mùa xuân, chúng ta 

không chỉ thấy mùa xuân, mà còn thấy cả những 

ngày đông u trầm lạnh lẽo. Nhìn những đóa hoa rực 

rỡ, chúng ta không chỉ nhìn thấy cái rực rỡ của một 

đời hoa ngắn ngủi, mà còn nhìn thấy cả giọt nước 

mắt làm nhòe nhoẹt màu môi một thời son sắc. Nhìn 

cuộc đời, chúng ta không chỉ nhìn thấy tuổi thanh 

xuân, mà còn thấy cả những phút quạnh hiu của mùa 

thu bóng xế, khoảnh khắc ngắn ngủi của hoàng hôn 

đưa một đời người vào nơi miên viễn. 

Đó là hệ quả của những ma sát với cuộc sống mà 

chúng ta, dù can đảm đương đầu hay nhút nhát tìm 

cách tránh né, phải mang nặng trong tâm tư mình 

như những vết chàm khôn rửa. Có kẻ ngây thơ gọi 

đó là kinh nghiệm sống làm người. Có kẻ hợm hĩnh 

gọi đó là lẽ khôn ngoan của người có tuổi. Có kẻ ảo 

tưởng gọi đó là kết tinh của kiến thức nhân loại. 

Dù có gọi những thứ cảm giác đau đớn ấy bằng bất 

cứ mỹ từ nào, chúng cũng chỉ là cảm thức bất hạnh 

mà mỗi khi gió xuân chớm hiu hiu mùi hương trinh 
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nữ thổi về từ những tiền kiếp thật xa xăm, chúng ta 

lại nhói lòng nhớ về những ngày tháng mùa xuân 

cuộc đời, có áo mới tung tăng, có nụ hôn đầu đời 

ngọt lịm, có thân xác tràn đầy nhựa sống của quãng 

đời mà chỉ ôm nhau trong tay thôi là thế gian như 

chìm nghỉm trong cơn hồng thủy lụt lội làm ướt át 

cả đất cả trời . . . 

Trong mỗi người già đều có một đứa trẻ ẩn náu. 

Trong mỗi đứa trẻ đều thấp thoáng mái tóc bạc phơ 

của chính mình ngày mai, nếu như đứa trẻ ấy không 

bị hủy diệt vì chiến tranh bom đạn, thiên tai bão lụt, 

hay những dịch bệnh đang tràn lan như những sự 

nguyền rủa của thời đại đang tiến đến gần ngày phán 

xử cuối cùng của mình. 

4. 

Vòng tử sinh của vạn vật quay tròn đều đặn vô tri vô 

giác. Từ thuở tạo thiên lập địa đến nay nó chưa hề 

biết đến ngưng nghỉ. Cũng tương tự như thế là vòng 

thời gian, cả thời gian của đất trời lẫn thời gian của 

con người. Sự khác biệt chỉ ở chỗ, vòng thời gian 

của đất trời thì liên tu bất tận, còn vòng thời gian của 

con người không vượt quá khỏi trăm năm. Vì thế, ở 

mỗi thời điểm đánh dấu cái ngắn ngủi của chặng 

đường còn lại, người ta hay cảm hoài. Cái cảm hoài 

của một buổi chiều cuối năm đứng giữa mênh mông 

của đất trời cật vấn chính mình về cái vô lý của sự 

sống và sự chết. Cái cảm hoài khi nhìn những tờ lịch 
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cuối mong manh như chiếc lá úa mùa thu chực chờ 

rơi rụng giữa thinh không mà không biết đêm nay có 

trận tuyết nào đổ xuống vùi chôn xác lá giữa sự thờ 

ơ của thế nhân. Kể cả cái cảm giác bâng khuâng khi 

ngập hồn trong không khí mùa xuân, chân chưa 

bước lên đường mà đã sợ hãi giây phút chiếc xe đời 

ngừng lại cho những hành khách không còn đủ sức 

đi hết chặng đường bước xuống. 

. . . Một mùa xuân nào giữa núi rừng Yên Bái. Đêm 

lạnh và đói, và nỗi nhớ nhà. Cùng với tâm trạng mệt 

mỏi, chán chường vì ngày trở về không biết đến bao 

giờ. Bỗng từ một lán nào đó ở bên kia con suối vẳng 

lại một tiếng hát suy dinh dưỡng, tiếng đàn gỗ đóng 

bằng ván cửa và dây kết bằng ruột của cáp điện 

thoại. Một bài hát của Văn Cao. Mùa Xuân đầu tiên. 

Tiếng hát hụt hơi vì (suy dinh dưỡng) và uất ức. 

Tiếng đàn thì khô khốc vì chất liệu làm dây và đàn 

xã hội loài người thế kỷ 20 không bao giờ có thể 

hình dung được. Vậy mà lời và nhạc cứ vút lên, xoáy 

vào hồn bằng nhịp ba không nhanh không chậm: 

Rồi dặt dìu, 

Mùa xuân theo én về 

Mùa bình thường, 

Mùa vui nay đã về  

. . . . . 

( Mùa Xuân Đầu Tiên – Văn Cao) 
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Nhờ vậy, tôi mới biết "mùa xuân theo én về". Thuở 

xưa, làm thân lính trên rừng "nếu mai không nở, anh 

đâu biết xuân về hay chưa (Trần Thiện Thanh)". 

Bây giờ, không làm lính nữa (mà làm tù), cũng ở 

trên rừng, phải đợi nghe tiếng hát buồn thảm ấy "dặt 

dìu mùa xuân theo én về" hồn tôi mới ngập được 

cảm thức chông chênh, một bên là mùa xuân của đất 

trời và một bên là sự tàn tạ ủ ê của thân xác tuy chưa 

già mà đã chỉ muốn biến vào trăm năm. 

Sau này, được xem một cuốn video về nhạc sĩ Văn 

Cao, có hình ảnh người nghệ sĩ già dang cả hai tay 

ném mười ngón gầy guộc uất ức trên mặt phím 

dương cầm, cảm thức buồn thảm mùa xuân năm nào 

giữa núi rừng Yên Bái lại cứ ùa về : 

Mùa bình thường, 

Mùa vui nay đã về  

Mùa xuân mơ ước ấy , 

Xưa có về đâu . . . 

( Mùa Xuân Đầu Tiên – Văn Cao) 

Chuyến xe đời đã dừng lại cho người nhạc sĩ già 

bước xuống. Tôi tin rằng ông không muốn bước 

xuống. Đôi mắt ngơ ngác vẫn còn như muốn hỏi 

mùa xuân mơ ước ấy, xưa có về đâu? 

Ông mơ ước một mùa xuân. Tôi cũng mơ ước một 

mùa xuân. Ông đã về với đất trước khi mùa xuân mơ 

ước . . . theo én về. 
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Còn tôi? én đang bay đầy thành phố. Mùa xuân đất 

trời đang về. Còn mùa xuân mơ ước??? 

5. 

Vòng thời gian của đất trời thì liên tu vô tận, còn 

vòng thời gian của con người không vượt quá được 

trăm năm. Mùa xuân đất trời về rồi lại sẽ đi. Để sang 

năm cũng khoảnh khắc này đến hẹn lại lên. Nhưng 

mùa xuân con người thì không hẳn sẽ trở lại. 

6. 

Cho nên, vang vọng trong đêm xuân có tiếng thở dài 

buồn bã. 

Và một bóng dáng già nua, đứng giữa sân ga đời 

quạnh quẽ, dõi đôi mắt tuyệt vọng nhìn chuyến tàu 

vừa dừng lại cho ông bước xuống, đang lại từ từ lăn 

bánh vào chốn thăm thẳm của cuộc nhân sinh. 

Ông lặng lẽ đưa tay lên làm dấu thánh giá một lần 

cuối. Vừa cho chính mình vừa cho người nào đó sẽ 

bước xuống khỏi chuyến tàu ở trạm dừng kế tiếp. 

Amen!■ 
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Khỏang cách thế hệ 

 

 

 ■ Nhưng vấn đề còn là thế hệ này phải hiểu được 

thế hệ kia muốn những gì.  
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1. 

Hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học địa 

phương gởi biếu tôi tờ báo Xuân họ vẫn thực hiện 

đều đặn hàng năm từ khi thành lập hội tới nay. Cầm 

tờ báo, tôi ngạc nhiên và thích thú với hình thức 

trình bày, mà theo ghi nhận của vị giáo sư người 

Việt Nam duy nhất của trường, "trang báo hôm nay 

thơm mùi giấy thắm của cụ Đồ xưa, mùi hoa mai, 

mùi lá bánh chưng . . . và yêu quý nhất là một mùi 

hương đặc biệt, mà tôi nghĩ dù cho có viết từ trang 

đầu đến trang cuối của Đặc San này cũng không thể 

diễn tả được hết ý; cho nên, tôi muốn gọi đó là mùi 

Tết Quê Hương. . . " 

Tôi cũng rất đồng ý với nhận xét của vị giáo sư nói 

trên: " . . . việc làm báo Tết ngay tại quê nhà đã là 

quí, huống hồ các em đang làm báo Tết tại một môi 

trường thiếu nắng ấm cho đàn én Xuân bay lượn, 

vuờn hoa mai xưa quên nở vì tiết trời quá lạnh, và 

giữa một ngôn ngữ ngự trị dường như lạnh nhạt với 

những lời chúc tụng trao đổi ròn rã kéo dài cả suốt 

tháng Giêng của người Việt Nam. Như vậy, thì việc 

làm của các em quả là một việc không có gì quý hơn 

. . ." 

Tờ báo tuy được thực hiện song ngữ (Việt và Anh), 

nhưng vẫn cho thấy hết những cố gắng đáng kể của 

các sinh viên, phần lớn đều được sinh ra và gần như 

hầu hết đều trưởng thành ngòai đất nước, với vốn 
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liếng tiếng Việt, theo lời vị giáo sư hướng dẫn, "do 

chính các em tự phấn đấu mà có". 

Cầm tờ báo Xuân sinh viên trên tay, trong buổi sáng 

trời lạnh cắt da xứ người, đọc những hàng chữ tiếng 

Việt, nhìn khuôn mặt xinh xắn tươi cười của các cô 

cậu sinh viên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cái hạnh 

phúc của một người gìa, nhìn thấy được hình ảnh 

của chính mình mấy chục năm trước, thấp thóang 

đâu đó giữa thế giới tuyệt đẹp (nay chỉ còn trong mớ 

hồi ức mong manh) của những thanh niên thiếu nữ 

vẫn còn được thong dong cắp sách đến trường và 

chuẩn bị cho tương lai. 

2. 

Và tôi cũng thực sự bị "ấn tượng" (impressed) bởi 

những suy nghĩ của các cô cậu sinh viên khi đọc một 

bài viết trong đặc san Xuân nói trên. Họ bàn về lòng 

hiếu thảo, về thái độ kính trọng những bậc trưởng 

thượng trong gia đình. Họ khẳng định rằng, những 

giá trị truyền thống ấy, vẫn phải được duy trì trong 

những gia đình người Mỹ gốc Việt. Nhưng điều cốt 

lõi là, theo họ, không phải vì những gía trị ấy (lòng 

hiếu thảo, sự vâng lời) mà những người trẻ hôm nay 

phải hy sinh những ước vọng riêng khi xây dựng 

tương lai cho chính mình. Lựa chọn một nghề 

nghiệp, chẳng hạn. Không thể chỉ vì cha mẹ muốn 

con cái trở thành bác sĩ, duợc sĩ, kỹ sư, có nghĩa là 

họ phải tuân theo để làm vui lòng cha mẹ, dù thực 
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sự họ có một lựa chọn cho tương lai khác hẳn với sự 

lựa chọn, hay đúng hơn "lời khuyên bảo" của cha 

mẹ. Sự thành công trong cuộc sống, hai thế hệ, cha 

mẹ và con cái, có hai cách nhìn khác nhau, nhất là 

trong bối cảnh hiện nay, sau hơn 30 năm người Việt 

định cư và bám rễ trên xứ người. Những người trẻ 

cho rằng, quan niệm của cha mẹ họ về một sự thành 

công trong cuộc sống (bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư . . .) đã 

hòan tòan "lạc lõng và lỗi thời" (displaced and 

obsolete). Họ cho rằng cha mẹ họ đã sống quá lâu ở 

một xứ sở nghèo đói, chậm tiến, lạc hậu, bị tước 

đọat nhiều cơ hội chứng tỏ khả năng có thể vượt lên 

trên được những người khác. Ngày nay, tuy đã được 

sinh sống trong một môi trường tốt đẹp hơn, có 

nhiều cơ hội thăng tiến hơn và có nhiều con đường 

để lựa chọn hơn, họ vẫn bị mối ám ảnh ấy chiếm 

lĩnh tâm trí, và tìm cách áp đặt chúng lên con cháu 

mình, với hy vọng chúng sẽ làm cho cả gia đình "nở 

mày nở mặt với lối xóm bà con". Tự bản chất của 

quan niệm ấy (của các cha mẹ), không còn là thóat 

khỏi sự nghèo đói, chấm dứt cuộc sống cơ cực, vượt 

lên trên sự nghiệt ngã của số phận nữa, mà chính là 

muốn được "hơn người". 

Nói cách khác, những người trẻ hôm nay muốn được 

hòan tòan tự do trong việc chuẩn bị một đời sống 

cho riêng mình (my life, not yours). Tùy năng khiếu 

và đam mê, họ có thể muốn trở thành một ca sĩ nhạc 

Pop, một họa sĩ, một nhà họat động xã hội v..v.. Và 

họ không muốn cha mẹ nhìn sự "không vâng lời" 
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của họ như là một hành vi bất hiếu, không tôn trọng 

bậc trưởng thượng, hoặc tệ hơn, coi thường lời 

khuyên bảo của cha mẹ. Câu ca dao "cá không ăn 

muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" 

trong môi trường phát triển nhanh đến chóng mặt 

hiện nay, quả là khó còn giữ được gía trị như nó đã 

tồn tại từ hàng trăm năm nay. 

Bài viết còn đi xa hơn nữa khi viết rằng "Hàng ngàn 

mạng sống đã bị hy sinh, cả một đại dương máu và 

nước mắt đã đổ ra để đặt chân được lên mảnh đất 

này, nhưng có thực sự là chúng ta đã thóat ra khỏi 

vòng kềm tỏa của độc tài chuyên chế chưa? Bậc làm 

cha mẹ phải quên đi tính cách nạn nhân của mình. 

Và phải để cho con cái của họ được tự do sống cho 

hạnh phúc riêng của chúng. Ở xứ sở này, điều gì 

cũng có thể xảy ra được. Hạnh phúc có thể có ở bất 

cứ nơi đâu." (Thousands of lives were sacrificed, 

oceans of blood and tears were shed to come here, 

but have we truly escaped the grasp of tyranny? 

Parents need to let go of their own victimization. 

And let their children manifest their own happiness. 

In this country anything is possible. Happiness could 

be found in such discrete of places.) 

3. 

Khỏang cách thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Nó 

hiện hữu trong từng gia đình, nhất là gia đình Việt 

nam khi mà 3 thế hệ (ông bà, cha mẹ, con cái) có khi 
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vẫn còn sống chung dưới một mái nhà. Nó hiện hữu 

ngòai xã hội, nơi nhiều thế hệ già trẻ khác nhau cùng 

làm việc chung, cùng chiến đấu chung cho một lý 

tưởng. Sự xung đột do khỏang cách thế hệ ấy gây 

nên cũng không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là cường 

độ của những xung đột ấy và cách thức để hóa giải 

và thuyết phục. Tôi tin rằng, nhiều bậc cha mẹ ngày 

nay đang cố gắng hết sức để có thể hiểu được phần 

nào thế giới mà con cái của mình đang chuẩn bị 

bước vào. Họ có thể còn chậm lụt về phương diện 

kỹ thuật, nhưng về mặt nhận thức sự việc, chưa chắc 

họ đã "lạc hậu" như nhiều người trẻ nhận định. Cuộc 

sống có những vấn đề mà người ta phải sống qua rồi 

mới có được những hiểu biết đầy đủ (đọan trường ai 

có qua cầu mới hay). Cuộc sống cũng có những lúc 

không thể để cho đam mê dẫn dắt, dù đam mê, ở 

nhiều trường hợp, là yếu tố chính dẫn đến sự thành 

công. Do đó, khó có cha mẹ nào có thể an tâm để 

con cái mình sao nhãng việc học hành để chỉ suốt 

ngày đam mê với âm nhạc, nghệ thuật mong một 

ngày sẽ trở thành ca sĩ, nghệ sĩ lừng danh được khắp 

nơi săn đón, mời mọc như Đạt Phan, một nghệ sĩ hài 

Mỹ gốc Việt. 

Ước vọng thời trai trẻ nào cũng "ngông cuồng", 

tưởng mình có thể xoay chuyển vũ trụ với hai bàn 

tay không, tưởng rằng hễ muốn là được, không thấy 

hết đọan đường chông gai từ "muốn" đến "đạt được" 

và bao nhiêu những con người có ước muốn mãnh 

liệt không kém mình đã rơi rụng dọc đường vì thiếu 
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ý chí, vì ước lượng lầm lẫn khả năng của mình, vì 

hòan cảnh thời thế, vì môi trường xung quanh để rồi 

bỏ phí đi khỏang thời gian đẹp nhất của cuộc đời để 

dành cho học hành. Khi tỉnh ra, thì có thể đã quá 

muộn, hoặc dù muốn bắt đầu trở lại, thì hòan cảnh 

đã không cho phép nữa. Khi ấy, mới sực nhớ lại 

những lời khuyên của cha mẹ mà mình đã từng coi 

như "lạc hậu" "không thức thời" ngày nào. 

4. 

Tôi hầu như đồng ý hòan tòan với những suy nghĩ 

của lớp người trẻ Việt Nam hiện sinh sống ở những 

mảnh đất ngòai quê nhà. Tôi hiểu được nỗi khó khăn 

của họ, vừa muốn được sống đúng ước nguyện của 

mình như đã từng được hấp thụ từ nền gíao dục 

phóng khóang xứ người, vừa phải đáp ứng vai trò 

một người con trong gia đình còn mang theo ít nhiều 

truyền thống quê hương xứ sở mà họ có bổn phận 

phải giữ gìn cho các thế hệ Việt nam tương lai. 

Nhiệm vụ kép ấy không dễ dàng chút nào. Nhưng 

tôi vẫn không thể đồng tình với quan niệm cho rằng 

mọi lời khuyên của bậc trưởng thượng trong gia 

đình đều đã lạc hậu, và có nguồn gốc từ một quá 

khứ nghèo khổ, nghiệt ngã nơi quê nhà. Nay đến xứ 

người, muốn bắt con cái phải đi theo con đường mà 

mình ngày xưa không thể đi được để thỏa mãn một 

ước vọng thầm kín cho riêng mình, không đếm xỉa 

gì đến ước vọng riêng của con cái. Trong đó, nặng 

nề hơn, còn là ý kiến cho rằng cha mẹ đem sự thành 
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đạt (theo quan niệm của mình) của con cái để chứng 

tỏ sự "hơn người" của mình và là niêm kiêu hãnh 

khi so sánh với những gia đình khác. Nhận xét ấy 

không phải là không có cơ sở khi quan sát một số 

gia đình có con cái "thành đạt" (làm bác sĩ, dược sĩ, 

kỹ sư . . .) nhưng không phải hầu hết đều xuất phát 

từ một mặc cảm muốn vượt lên trên mọi người. 

Văn hóa trọng văn khinh phú của Việt nam đóng 

một vai trò không nhỏ trong việc hình thành nên 

quan niệm ấy. Từ đó, nền móng cho một tôn ti trật 

tự có tính cách thứ bậc của xã hội ra đời. Ai cũng 

muốn ở một địa vị cao trong bậc thang xã hội. Nếu 

bậc làm cha mẹ, vì những hòan cảnh khắc nghiệt 

trong thời đại mình sống, vì tư chất kém cỏi, không 

thể vươn lên được trong bậc thang xã hội, thì thiết 

tưởng, cũng chẳng có gì sai nếu họ mong muốn (và 

thuyết phục) con cái họ thực hiện điều họ chỉ biết 

mơ ước. Vấn đề là tính cách tự nguyện hay không tự 

nguyện trong "sự hợp tác" của con cái họ. 

Ai cũng đồng ý rằng, sự thành đạt của con cái chính 

là hạnh phúc của người làm cha mẹ. Đó cũng là 

bằng chứng của sự hiếu thảo, biết ra sức học hành, 

ra sức làm việc để đền bù lại công lao nuôi dưỡng và 

sự hy sinh của cha mẹ vì tương lai con cái. Có lẽ, 

một trong những nguyên nhân của xung đột thế hệ là 

khỏang cách giữa họ với nhau. Con cái không nhận 

thức hết được tầm to lớn của sự hy sinh của cha mẹ 

cho mình và cha mẹ không hiểu hết được nội dung 
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giáo dục của thời đại mới đã khiến cho con người ý 

thức rõ hơn quyền sống một cuộc sống riêng của 

mình triệt để hơn bao giờ hết. 

Nước mắt chảy xuôi. Đó là phương châm hành xử 

của người làm cha mẹ ở mọi thời, ở mọi nơi. Nếu 

những người trẻ hôm nay bớt đi sự quan tâm đến 

chính bản thân thì sẽ dễ dàng nhìn thấy sự nhượng 

bộ ấy nơi cha mẹ mình. Tôi tin rằng đó sẽ là cây cầu 

nối giữa hai thế hệ. 

Nhưng vấn đề còn là thế hệ này phải hiểu được thế 

hệ kia muốn những gì.  

Tờ báo Xuân của hội Sinh Viên Việt Nam ở địa 

phương, ngòai việc đem lại cho tôi niềm vui được 

cầm tờ Đặc san Xuân Sinh Viên trên xứ người, còn 

giúp tôi hiểu được phần nào nhiệm vụ của mình, 

một người làm cha mẹ. Xin cám ơn các em!■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

Nhớ những người  

đã nằm xuống 

 

 Bàn Thờ các Tử Sĩ - Ảnh: T.Vấn 

■Hỡi những người đã chết hôm qua,  

Những người còn sống hôm nay,  

Xin hãy hát với nhau lời nguyện cầu . . . 

( Phạm Thế Mỹ )  
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1. 

Một người bạn, sau chuyến đi thăm Tượng đài kỷ 

niệm chiến tranh Việt Nam (The Vietnam Veterans 

Memorial Wall) ở Nghĩa trang quốc gia Arlington 

hồi cuối tháng 4 vừa qua, gởi đến tôi những bức 

hình chị chụp được trong thời gian ở D.C.. Mặc dù 

đã từng đến đó một lần mấy năm trước đây, nhưng 

khi xem những bức hình vừa nghệ thuật, vừa chứa 

đựng những ý tưởng của một con người đã từng 

sống qua những ngày gian khổ nhất của chiến tranh, 

tôi vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Hơn 30 năm 

trôi qua, mà những ám ảnh của cuộc chiến vẫn 

không phai nhạt chút nào. 

Kể cả ở một người phụ nữ chân yếu tay mềm, chưa 

từng phải xông pha trong lửa đạn, như chị bạn của 

tôi. Nhưng chị cũng đã có người yêu, có bạn bè anh 

em, đi vào cuộc chiến. Có người trở về trong chiếc 

quan tài phủ lá quốc kỳ và hàng chữ tổ quốc ghi 

công, có người trở về thân thể không lành lặn. Và 

cũng có người, sau khi tiếng súng chấm dứt, đi vào 

những trại cải tạo và không bao giờ trở về. Là người 

chứng của lịch sử, chị mang trong lòng nỗi đau của 

tất cả những mất mát đó cộng lại. 

Lặng lẽ xem đi xem lại những bức hình, tôi biết rằng 

hế hệ chúng tôi không bao giờ có thể rũ sạch được 

quá khứ để thanh thản sống cho ngày hôm nay. Quá 

khứ có mặt ngay ở trong góc cạnh mà những bức 



160 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

hình được chụp. Ở mỗi góc cạnh, tượng đài kỷ niệm 

chiến tranh ấy cho người xem một ý nghĩ khác nhau 

(cho những người chưa từng trải qua chiến tranh), 

một hồi ức khác nhau (cho những người đã hơn một 

lần nghe tiếng rít của bom đạn, nhìn thấy thây người 

ngã gục, ngửi thấy mùi thuốc súng khét nghẹt, mùi 

da thịt thối rữa, cảm thấy cái chết đang đứng ngay 

bên cạnh mình). 

Chúng tôi còn nợ một món nợ không thể trả được 

cho những người đã chết. Chúng tôi mang cái tội là 

kẻ sống sót sau một cuộc mê cuồng của lương tâm 

con người. 

Hơn 58 ngàn người lính Mỹ bỏ mình trong chiến 

tranh Việt Nam, một cuộc chiến tranh nơi mảnh đất 

xa lạ mà cho đến tận bây giờ, nhiều người dân nước 

họ vẫn không hiểu tại sao chiến tranh ấy xẩy ra, tại 

sao nước Mỹ lại dính líu đến, và nhất là tại sao con 

em họ lại phải trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến 

tranh ấy, để rồi hàng trăm ngàn người trở về mang 

thương tích trong hồn, trên người. Trong số đó, hơn 

58 ngàn trở thành tử sĩ. 

Dù vậy, họ còn có bức tường đá đen ghi tên từng 

người nằm xuống, mang hình thức một nấm mồ tập 

thể, một đài tưởng niệm chiếm một chỗ vinh dự 

trong nghĩa trang quốc gia. Và hiển nhiên, trong trái 

tim của những thế hệ mai sau của nước Mỹ. 
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Nhưng còn những đồng đội của tôi, những người đã 

nằm xuống cho những lý tưởng cao đẹp nhất mà thế 

hệ chúng tôi hằng ôm ấp, những người cũng can 

trường chiến đấu cho đất nước đồng bào, cho dân 

tộc? Có một chỗ nào vinh dự như thế dành cho họ 

không? Có một ngày nào trang trọng trong năm để 

mọi người tưởng nhớ đến họ không? Những đồng 

đội của tôi, như bao người lính khác của các bên 

tham gia cuộc chiến, cũng đã hy sinh tuổi trẻ, hy 

sinh cuộc đời cho những ước vọng cao quý nhất mà 

sự hy sinh ấy phải được coi là xứng đáng, có bức 

tường nào ghi lại tên tuổi của họ hay không? Những 

thế hệ Việt Nam mai sau, có ai còn nhớ đến họ 

không? 

 

Hỡi người chiến sĩ 

Đã để lại 

Cái nón sắt bên bờ lau sậy này 

Bây giờ anh ở đâu?  

Bây giờ anh ở đâu?(Người tình không chân dung – 

Lời: Dạ Chung; Nhạc: Hòang Trọng) 
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2. 

Tháng 5 mở đầu cho những ngày hè rộn rã, những 

chuyến du lịch xa gần của mọi gia đình sau khi 

những cánh cửa trường khép lại ngày cuối cùng của 

niên học. Tháng 5 cũng là thời điểm nước Mỹ nhớ 

đến những con em của họ đã nằm xuống cho sự tồn 

vong của đất nước. Sự tưởng nhớ ấy vừa là một 

truyền thống, vừa là một thứ đạo lý mà không một 

người dân nào được phép quên lãng. 

Cũng như thường lệ hàng năm, ngày thứ Hai cuối 

cùng của tháng 5, tôi cùng với các con treo lên trước 

cửa nhà hai lá cờ: Mỹ và Việt. Một lá cờ ghi nhớ 

những đồng đội của tôi đã nằm xuống cho tôi được 

sống sót, để cho các con của tôi được chào đời. Một 

lá cờ ghi nhớ những người lính đã hy sinh để ngày 

hôm nay tồn tại một đất nước tự do dân chủ nhất thế 

giới để gia đình tôi có một mảnh đất gọi là quê 

hương thứ hai. Năm nay, hai đứa con của tôi đã đủ 

cao để chúng có thể mỗi đứa tự leo lên một bên nhà 

treo lên hai lá cờ. Và chúng đã đủ trí khôn để biết 

hỏi tại sao, để suy ngẫm những câu trả lời. 
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Thế hệ hôm nay đã may mắn không phải sống qua 

những năm tháng chiến tranh như thế hệ chúng tôi, 

nhưng họ không thể không biết đến, không có quyền 

không biết đến những gian khổ mà cha anh họ đã 

trải qua. Những giọt nước mắt của hôm qua, nếu biết 

trân trọng, sẽ làm cho nụ cuời hôm nay rạng rỡ hơn, 

ý nghĩa hơn. Hạnh phúc không từ trên trời rơi 

xuống. Nó được khám phá ra nhờ những đau khổ 

của người đi trước, sự hy sinh của người đã nằm 

xuống. Đó cũng là cái gía phải trả cho Tự Do. 

Không một thế hệ nào được quyền mặc nhiên thừa 

hưởng những gì tiền nhân để lại. Dù người chết 

không bao giờ thức dậy đòi được trả ơn, nhưng thế 

hệ hôm nay cần phải nhớ đến cái ơn ấy, để biết rằng 

mình cũng phải góp phần của mình cho những thế 

hệ mai sau. Sợi dây đạo lý ấy xuyên suốt tòan bộ 
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lịch sử nhân lọai, bất kể những khác biệt về tôn giáo, 

thế chế chính trị, hình thái xã hội của từng thời kỳ. 

3. 

Năm mươi năm . . . 

Thật không năm mươi năm 

Hồn cháy bỏng vết hằn tù nhân biệt xứ 

Ngày đang hết chiều mờ bên quê cũ 

Lóang đỏ nhừ đất lạ tiếp chân mây 

Ta ở đây . . .  

Lơ đãng những riêng tây 

Nhịp thở nghẹn 

Gợn hơi men Thống Khổ 

Chuỗi Oan hận xuyên sâu tầng lịch sử 

Người thiếp đau từng tấc dạ quê hương 

Hòa Bình – Việt nam 

Mất hút cuối con đường . . . 

( Phan Nhật Nam ) 

 

Sống sót sau một cuộc chiến, sống sót sau những 

ngày tháng tù đày dài dằng dặc, người lính viết văn 

chua xót nhận ra một điều rõ nhất trong mảnh hồn 

cháy bỏng vết hằn tù nhân biệt xứ: Hòa Bình - Việt 

Nam đã mất hút cuối con đường.  
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Chúng tôi đã không giữ được quê hương. Chúng tôi 

không giữ được mảnh đất trên đó có nấm mồ chung 

tưởng niệm những đồng đội chúng tôi đã nằm 

xuống. Nhưng kẻ ra đi nào mà không mang theo 

chút hồn u uẩn của quê hương (đã đánh mất), huống 

chi những tù nhân biệt xứ . 

Nhân ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong nơi mảnh quê 

hương thứ hai vừa tìm được, cùng với lá cờ thiêng 

liêng, tôi đốt lên nén hương lòng trước tượng đài 

đồng đội trong trái tim vụn vỡ, trên khuôn mặt trang 

trọng của bầy trẻ đang còn học bài học vỡ lòng về 

đất nước, trong cái bóng sừng sững của quê hương 

còn mang theo trong trí nhớ. Như một lời cầu 

nguyện cho nhau và gởi đến nhau. Như lời nhắc nhở 

gởi đến thế hệ mai sau. 

Đừng bao giờ quên những cha anh nằm xuống cho 

sự hiện hữu cũa thế hệ hôm nay.■ 
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Chuyện trò  

cùng người bạn trẻ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mơ Một Ngày Về – Ảnh : Nguyễn Xuân Thu 

■ Tạ ơn sông núi, tạ ơn người 

 Tạ những truông dài, tạ biển khơi 

Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy 

Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười. 

      ( Ngọc Phi ) 
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1.  

Tháng Sáu. Mùa hè đang chớm. Giờ này, ở quê nhà, 

những cây phượng đã bắt đầu ra bông. Và cả cái 

nóng nung người, ẩm ướt, rít chịt. Cũng tháng này, 

dăm năm về trước, vợ chồng tôi đưa hai đứa con gái 

nhỏ về chào thăm Nội Ngoại. Tuy rất bận rộn với 

các cuộc thăm viếng những người thân đã bao năm 

rồi không gặp, tôi vẫn tìm được thì giờ đưa các con 

tôi đến ngôi trường Tiểu Học mà tôi đã theo học 

mấy mươi năm về trước, chỉ cho chúng cái dãy nhà 

đơn sơ với những phòng học vẫn không thay đổi bao 

nhiêu so với thời tôi còn mài đũng quần trong đó. 

Và tất nhiên, không quên gốc phượng già, nơi tôi 

thường tha thẩn đi nhặt những chùm bông đỏ chót, 

ngắt ra, lấy những cái nhụy móc vào nhau giả bộ trò 

chơi đá gà. Tôi kể cho chúng nghe về một thời ấu 

thơ nghèo khổ, những ngày tôi đến trường với cái 

bụng lép kẹp, bộ quần áo vá nhiều mảnh và những 

trang vở nhòe nhoẹt mồ hôi. Về những thầy cô 

nghiêm khắc, cây roi lúc nào cũng lăm lăm trên tay, 

nhưng lòng tận tụy với học trò thì vô biên. Tôi cũng 

dắt các con tôi thả bộ trên những con đường bụi bậm 

của Sài Gòn, ngang qua những khu nhà ổ chuột – 

bao nhiêu năm về trước vốn đã là ổ chuột, nay vẫn 

tiếp tục là ổ chuột, có khác chăng là những con 

người sống trong đó và cách suy nghĩ của họ – 

ngang qua những quán xá nay đã đổi tên, đổi chủ, 

ngang qua những công viên cỏ vẫn cứ úa, rác rưới 

vẫn vương vất đây đó, như những mảnh kỷ niệm 
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một thời tuổi trẻ của tôi vẫn cứ khi ẩn khi hiện trong 

thành phố tôi lớn lên, rồi đi xa, rồi lại trở về. Như 

hôm nay, tôi lại trở về, còn đem theo các con tôi, 

những mầm mống của tương lai, để chúng tập bắt 

đầu những chuyến ra đi và trở về trong cuộc đời còn 

rất dài của chúng. 

Sau chuyến về thăm quê nhà lần ấy, các con tôi đã 

có những ý niệm rất cụ thể về Việt Nam, cái tên 

chúng được nghe bố mẹ nhắc đến từ lúc vừa được 

sinh ra. Tất nhiên, chúng còn cả một cuộc đời trước 

mặt để tìm hiểu mình là ai, mình từ đâu đến và tự 

mình lựa chọn con đường nào đúng nhất để đi, theo 

cách nhìn của chúng, theo cái xu thế tất yếu của thời 

đại chúng sống, và quan trọng hơn hết, ý thức được 

rằng hình dáng da vàng tóc đen mũi tẹt thừa hưởng 

được từ Tổ Tiên Việt Nam sẽ không bao giờ cho 

phép chúng hòa nhập được một cách trọn vẹn vào 

dòng sống xứ người, bất kể chúng giữ một địa vị cao 

như thế nào trong xã hội (xứ người), bất kể chúng 

hữu ích như thế nào trong xã hội (xứ người), bất kể 

chúng được xã hội (xứ người) yêu mến, tôn trọng 

như thế nào. Vì, dù thế giới này có tiến đến mức 

toàn cầu hóa toàn diện, thì đặc tính lịch sử, văn hóa, 

chủng tộc vẫn là những yếu tố để người ta tự phân 

loại, đặt tên, xây dựng lòng kiêu hãnh và củng cố cơ 

sở đặc thù cho sự tồn tại. Vì thế, vẫn tồn tại những 

cái họ như Nguyễn, Trần, Lê, Lý dù những cái tên 

như Mai, Thủy, Lan, Hùng, Sơn, Ngọc đã đổi thành 

những cái tên quen thuộc thường dùng nơi xứ người. 
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2. 

Một người bạn trẻ, đã có những thành đạt nơi xứ 

người, sau nhiều năm tháng nỗ lực vươn lên từ 

muôn vàn khó khăn của cuộc hành trình vượt biển 

Tự Do hay là Chết, nhân đọc một bài viết của tôi nói 

về những cuộc Ra Đi và Trở Về, đã điện thư hỏi tôi 

về ý nghĩa của Trở Về. Anh muốn biết, theo tôi, sự 

Trở Về ấy có phải là sự phản bội những quyết tâm 

mình nung nấu trong lòng khi bước chân xuống 

thuyền lao mình vào biển cả mong tìm sự sống trong 

cái chết những ngày ấy đau thương của cả một dân 

tộc hay không? 

Anh bạn trẻ của tôi đã hoàn toàn có lý do để hỏi tôi 

câu hỏi đó. 

Điều làm tôi mừng nhất, là tuy đã có được những 

thành đạt rất đáng khâm phục trong cuộc tồn sinh 

nơi xứ người, nhưng anh vẫn không quên ngày anh 

lìa bỏ cha mẹ anh em ra đi với bao viễn tưởng trong 

đầu. Anh đã lần lượt đem hết tất cả những người 

thân thuộc của anh qua sống cùng với anh, lo cho 

cha mẹ già những ngày cuối đời không phải bận tâm 

về cái ăn cái mặc, dìu dắt các đứa em để chúng tự 

đứng vững được trên hai chân của mình, và cuối 

cùng, lo cho cuộc sống riêng của mình với sự ra đời 

của những đứa cháu nội để cha mẹ anh có niềm vui 

lớn nhất của tuổi già. Hơn thế nữa, sau khi đã làm 

tròn bổn phận với gia đình riêng của mình, anh còn 
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bao nhiêu trăn trở cho một gia đình khác lớn hơn, đó 

là nơi anh được sinh ra, cắp sách đến trường lần đầu 

tiên, dù đó cũng là nơi anh gạt lệ bỏ Ra Đi mấy 

mươi năm về trước. 

3. 

Vậy thì hỡi anh bạn trẻ rất đáng ngưỡng mộ của tôi, 

Ra Đi hay Trở Về, xét cho cùng, nó không chỉ mang 

những giá trị ước lệ của một cuộc ra đi hay trở về, 

mà còn hàm chứa một thái độ chân thành nhất với 

cuộc sống, với đất nước, theo cách nhìn và suy nghĩ 

của mỗi người. 

Tôi đã phát biểu rằng, cuộc ra đi nào cũng chứa cái 

mầm của sự trở về, và sự trở về nào cũng là khởi 

đầu cho mọi ra đi, để trong suốt hành trình làm 

người, chúng ta có cơ hội tự do lựa chọn cho mình 

một cách sống, với tư cách là con người tổ quốc, 

con người xã hội, con người gia đình. Và tất nhiên, 

người ta phải trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. 

Hãy sống cho trọn vẹn những quyết tâm nung nấu 

trong lòng anh ngày ấy bước chân xuống thuyền ra 

đi tạo dựng cuộc đời mình, và tự do lựa chọn cho 

mình cách thế anh dấn thân vào cuộc sống, bằng trí 

thức của anh học hỏi được nơi xứ người, bằng tấm 

lòng với đất nước anh đã không quên mang theo dù 

đất nước ấy đã không cho anh được cơ hội vươn lên 

cho đúng tầm thời đại. Nhớ đừng quên rằng, không 
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một ai có thể quyết định thay anh cái cách thế anh 

Trở Về hay Ra Đi, vì anh sẽ là người duy nhất chịu 

trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. 

Vì vấn đề không phải là Trở Về hay Ra Đi, mà là ở 

chỗ cái gì thúc đẩy anh ra đi hay trở về. Nếu nhiều 

năm về trước, anh bước chân xuống thuyền với viễn 

ảnh một cuộc sống no đủ nơi xứ người, thì xét cho 

cùng, đó cũng chỉ là một cuộc ra đi kiếm sống, 

chẳng có gì để bận tâm. Nhưng, ngày ấy, anh bạn trẻ 

của tôi ngạo nghễ lên đường với bao nhiêu suy tư 

trăn trở, không những cho riêng mình mà còn cho cả 

các đồng bào kém may mắn của anh. Tương tự như 

vậy, ngày hôm nay anh cất bước trở về lại nơi anh 

đã bỏ đi với những mục đích nào trong tâm hồn thổn 

thức của anh, đó mới là điều đáng quan tâm. 

Cuộc Ra Đi nào cũng chứa cái mầm của sự Trở Về. 

Nếu không thế, thì Ra Đi sẽ chẳng hề mang dáng 

dấp một cuộc ra đi. 

Anh bạn trẻ của tôi có ý thức riêng của mình khi cất 

bước ra đi, thì anh cũng sẽ có những lý do của riêng 

anh biện minh cho sự trở về. Miễn là anh không tự 

dối lòng mình. Và trong tâm hồn anh, vẫn còn hình 

bóng cụ thể về một mảnh đất quê nhà. 
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4. 

Tôi và những người cùng thế hệ, không còn đủ thời 

gian để làm một điều gì cho nên hồn nữa. Hoặc vì 

chúng tôi đã bị mất nhiều năm tháng phí hoài trong 

chiến tranh và tù ngục, hoặc là vì chúng tôi đã bất tài 

không đủ sức nắm bắt những cơ hội có thể đem lại 

được một đổi thay tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai 

sau. Dù vì bất cứ lý do nào, chúng tôi cũng không 

được quyền đổ vấy sự thất bại ấy cho vận nước. Hơn 

thế nữa, sự lương thiện tối thiểu mà một người đã 

không chu toàn trách nhiệm của mình với thế hệ 

tương lai không cho phép anh ta được quyền vạch ra 

một con đường, rồi nhân danh cái khôn ngoan của 

người già mà bảo với các bạn trẻ rằng, đây là con 

đường các anh nên đi để thực hiện những ước mơ dở 

dang của chúng tôi, có thế chúng tôi mới an lòng 

nhắm mắt. 

Mỗi thời đại, mỗi thế hệ, đều có những sứ mạng 

riêng. Những sứ mạng ấy được đặt trên cái nền của 

những thành tựu và cả những thất bại của quá khứ. 

Hơn ai hết, những người trẻ đủ nhạy bén để bắt 

mạch những nhu cầu của thời đại mình. Vả chăng, 

họ có cơ hội học hỏi thu nhận những kiến thức mà 

thế hệ trước không có, và cái nhìn của họ, vì thế sẽ 

khác với cái nhìn của cha anh trong các vấn đề 

đương đại, nếu không muốn nói là chính xác hơn, 

thực tế hơn. 
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5.  

Người già nào cũng có một thời tuổi trẻ. Và dù cái 

trí nhớ của người già có còm cõi cách mấy, ông ta 

hẳn sẽ không quên rằng khi mình còn trẻ, mình luôn 

luôn muốn làm mọi chuyện theo ý mình, bất chấp 

những lời khuyên gọi là khôn ngoan của người đi 

trước. Vì thế, nếu có một sự khôn ngoan ở người già 

– thì theo tôi – cái khôn ngoan nhất trên hết mọi sự 

khôn ngoan của một người già là hãy né qua một 

bên, nhường sân chơi cho những người trẻ. 

Riêng tôi – một người không còn trẻ nữa – không có 

tham vọng giải thích ý nghĩa về sự Trở Về cho một 

người trẻ, cho những người trẻ, vì, tôi biết rằng, họ – 

những người trẻ – thực ra đã có cách giải thích của 

riêng mình cho vấn đề ấy rồi. Tôi chỉ nhấn mạnh 

vào động cơ cho sự lựa chọn Ra Đi hay Trở Về mà 

thôi. 

Nhưng nếu những người trẻ không hề có chút ý niệm 

nào về Ra Đi hay Trở Về và những dữ kiện tai nghe 

mắt thấy để có sự lựa chọn, thì lỗi ấy lại thuộc về 

những người đi trước. 

Vì thế, mùa hè năm nay tôi sẽ cố gắng hết sức đưa 

các con tôi về Việt Nam thăm lại Nội Ngoại – trước 

khi các cụ cỡi hạc quy tiên –, và để chúng có cơ hội 

quỳ trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang quấn 

vụng mà nghĩ về nguồn gốc của mình.▄ 
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Nhất nông, nhì sĩ 

 ( Ca dao) 
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1. 

 “Làm văn chương như lao vào con đường quá 

nhiều khổ nhọc! Dấn thân vào con đường gian truân 

này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng 

thanh... Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc 

biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm 

không được, bởi tôi là đồng loại. Nhiều người họ tệ 

lắm! Còn dưới mắt họ, tôi cũng tệ lắm! Tôi cố tỉnh 

táo, khách quan, tôi tôn trọng và thận trọng, tôi xem 

xét và suy tư... Văn chương đối với tôi là cuộc thám 

hiểm con người. Thám hiểm con người để biết con 

người, tìm thấy con người và chiến đấu con người! 

Sa thân chốn chữ nghĩa, tôi thường tự hỏi nhiều câu 

nhấn chìm mình! Và, tôi cố vùng vẫy ngoi lên. 

- Con người thương quý cái gì? 

- Hẳn là con người thương quý cái thiện trong con 

người! 

- Con người sợ hãi cái gì? 

- Con người sợ hãi cái ác trong con người! 

- Vậy... cái ác, nó sợ hãi cái gì? 

Và, trong tôi luôn vỡ ra một điều chua xót: 

- Cái ác chỉ sợ hãi cái ác hơn! Cái ác không sợ cái 

thiện! 

Tôi cực kỳ căm ghét cái ác, thế nhưng nhiều khi tôi 

bất lực trước kẻ ác, bởi tôi không làm ác được! Và 

cũng không có quyền làm ác! Trong văn chương lại 

cũng thế! Nhưng, dù ở sát bờ tuyệt vọng, tôi vẫn cố 

gắng xây dựng cái thiện đế làm đối trọng cái ác! 

Đời văn tôi quá ngắn và bé mọn, biết chắc cái thiện 

dù dày công hun đúc một đời cũng khó mà đánh bại 



176 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

một cái ác nhất thời nhởn nhơ! Nhưng trận chiến 

không khoan nhượng và lép vế này đã giúp tôi thanh 

thản làm người! 

Mỗi khi đặt dấu chấm dứt một truyện ngắn tôi luôn 

cảm thấy mình cần phải viết lại! Bởi, cây bút tôi quá 

chật hẹp và bất cập trong biển đời mênh mông gào 

sóng! 

Bàn viết tôi trông ra cửa sổ. Lãng đãng nơi khung 

chữ nhật gió lùa ấy, tôi thấy bóng quá khứ trôi qua 

nhiều buồn thương lẫn lộn. Nhưng nơi ấy, tôi buộc 

hiện tại phải đi qua bằng lòng tin không mất của 

tuổi già! Nơi ấy tôi thường ngồi lặng im, nghĩ nhiều 

hơn viết, nghe nước mắt phận mình không rơi ra 

ngoài được, vì những đồng cảm bao người dân quê 

chân lấm tay bùn. Tôi vẫn hài hước để đậy che chua 

xót, tôi cố bông đùa để lấp đi cay nghiệt, để tôi được 

sống mà nuôi khao khát... Tôi bây giờ không dám 

rời xa cái bàn viết bé nhỏ bề bộn bản thảo, tôi sợ 

mình không còn gì để vịn, những lúc cô đơn tràn 

ngập ngả lòng! 

Sống cõi đời, có những lúc phải nín thở, nhói tim vì 

cái ác diễn ra sờ sờ như thách thức mình! Xem ra, 

có khá nhiều kẻ đã nỗ lực dùng trí tuệ quý nhất đời 

họ để phụng sự cái ác miệt mài! 

Già, già rồi! Nghèo, nghèo rồi! Tôi bỏ cày, cầm bút, 

để chất cao thêm lo toan giữa bao lo toan chất 

đống! Có lẽ, tôi chưa biết cách già! Và cũng có lẽ, 

số phận đánh lừa tôi, để tôi trở thành số phận. 

TP. Tuy Hòa, 1.8.2007. (Ngô Phan Lưu – Chỉ là đôi 

điều)”. 
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2. 

 

Đoản văn trích dẫn ở trên nó ám ảnh tôi từ khi tình 

cờ đọc được trên một trang báo điện tử. Ám ảnh đến 

độ tôi không thể không viết đôi điều. Tác giả là một 

cựu sinh viên đại học Văn khoa ở Sài Gòn, cựu sĩ 

quan QLVNCH, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông 

bị đi cải tạo một thời gian rồi về quê làm ruộng. Rồi 

ông bỏ cầy, cầm bút để viết về những trăn trở của 

một người, từng là nông dân ngày ngày đổ mồ hôi 

trên mảnh ruộng làm ra cơm gạo cho gia đình, cho 

đời. Đó là một cuộc mưu sinh khổ nhọc. Thứ khổ 

nhọc ở trên tất cả mọi khổ nhọc. Vì thế mà bao 

thanh niên sinh ra nơi đồng ruộng, ai cũng cố gắng 

để thoát ra khỏi sự khổ nhọc đáng sợ ấy. Nhưng với 

một người viết văn bằng bàn tay chai sần vì cầm 

cầy, cầm cuốc gần nửa đời người ấy, thì "làm văn 

chương như lao vào con đường quá nhiều khổ 

nhọc". Tại sao nó khổ nhọc như vậy, mà gần cuối 

đời rồi, ông vẫn cứ lao vào, chỉ để "chất cao thêm lo 

toan giữa bao lo toan chất đống"  hay sao? Tại sao, 

ông bỏ cuộc khổ nhọc (tay cầy) chỉ để vác lên vai 

một khổ nhọc khác (tay viết), dù đó là khổ nhọc để 

mưu sinh? Hình như tôi tìm thấy đầu mối ở đôi lời 

ông bộc bạch "Dấn thân vào con đường (văn 

chương)  gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, 

hoa nở, gió mát, trăng thanh... Tôi dành chú tâm 

nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! 

Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là 

đồng loại."  
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Chữ nghĩa là con người cùng với những hệ lụy cố 

gắng làm một con người cho ra con người. Bấy 

nhiêu chưa đủ, còn phải chiến đấu hàng ngày với 

những điều ác, thứ nước cường toan làm bộ mặt con 

người biến dạng, trở nên xấu xí và hèn mọn. Nếu 

không, chữ nghĩa sẽ không có một chút giá trị gì 

giữa cuộc sống có quá nhiều điều thừa thãi.  

 

Có lẽ vì thế mà cuộc chơi văn chương khổ nhọc hơn 

cuộc mưu sinh hàng ngày để tồn tại chăng? 

 

3. 

 

Từ những trăn trở của một người nông dân cầm bút 

ở Việt Nam, tôi nhìn lại chính mình. Cũng như ông, 

rất nhiều khi tôi đã vịn chữ nghĩa mà đứng dậy. Rất 

nhiều khi, tôi đã tự an ủi mình rằng, mình không bất 

nhân với chữ nghĩa, thì chẳng có con chữ nào nỡ 

phủi tay bỏ mặc, những khi mình cần chúng nhất. 

Bội bạc vốn là một thuộc tính của con người, không 

phải của con chữ. Mỗi khi tôi ngồi xuống, đối diện 

màn hình trắng lóa, tôi luôn nhủ lòng mình rằng, nếu 

người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng là để tạo 

ra cơm gạo cho đời thì người cầm bút, rỉ tâm tư của 

mình trên mỗi đầu ngón tay, cũng phải tạo ra được 

chút gì cho đời, hay nói như ông nhà văn nông dân, 

ít nhất cũng  "cố gắng xây dựng cái thiện đế làm đối 

trọng cái ác". Nếu không, thế giới này sẽ mất cân 

bằng. Và khi ấy, cái ác sẽ chỉ biết sợ cái ác . . . hơn. 

Những tội ác, những kẻ sát nhân, những điều trá 
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ngụy, những áp bức, trù dập, những bất công, những 

chà đạp công lý. Nếu người sử dụng chữ nghĩa 

không nói lên, không kêu gào, không bộc bạch, thì 

ai sẽ là người làm việc đó? nạn nhân ư? họ không có 

cơ hội, thậm chí không còn sống để tố cáo. Thủ 

phạm ư? chắc chúng cũng chỉ nói lên những điều giả 

nhân giả nghĩa nhằm biện minh cho tội ác của mình. 

Chúng ta đang sống trong một thời còn nhiễu 

nhương hơn cả những ngày nhiễu nhương năm xưa 

chốn quê nhà. Khi ấy, còn có chiến tuyến hẳn hòi, 

khi ấy còn có bên địch bên ta mặc hai màu áo khác 

nhau. Bây giờ, có nhiều nhà tu hành đeo dao bên 

người sẵn sàng làm đồ tể, còn những tay đồ tể 

chuyên nghiệp lại lên đường hành hương tìm những 

nguồn suối nhiệm màu hòng rửa sạch vết máu của 

một quá khứ thù hận. Và chính chữ nghĩa, đôi khi 

cũng bất lực như nhà văn ngồi "lặng im, nghĩ nhiều 

hơn viết, nghe nước mắt phận mình không rơi ra 

ngoài được, vì những đồng cảm bao người dân quê 

chân lấm tay bùn." 

 

Nhớ những năm xưa bị lưu đầy ngay chính trên quê 

hương của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, 

ngày đông lạnh buốt cũng như ngày hè nắng bỏng 

da, trên những mảnh ruộng bậc thang nhỏ bằng bàn 

tay của trại cải tạo Vĩnh Quang miền trung du Bắc 

Việt, tôi hò hét khản cổ con trâu già sứt môi, bắt nó 

lê từng bước mệt mỏi kéo chiếc cày cũ kỹ dường 

như có trọng lượng nặng hơn cả tấm thân xác chưa 

tới 40 kí lô thịt hơi của mình. Tội nghiệp con trâu 
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già thiếu cỏ để gặm. Tội nghiệp cái thằng người 

hàng ngày thất thểu đi theo nó. Cái thằng người mà 

thân xác thì nhẹ nhưng cái đầu thì nặng vì chứa đầy 

không biết bao nhiêu những thứ "thức ăn hàm thụ". 

Đã có lúc thằng người ấy ngã gục trên đám bùn 

nhầy nhụa phân xanh, phân chuồng, nhưng nó đã vịn 

cầy để đứng dậy. Nhưng cũng có lúc quá kiệt sức, 

thằng người đã sẩy tay đánh rơi cái cầy nhọn hoắt 

trên chính bàn chân của mình. Máu chảy đầm đìa 

loang đỏ cả một mảnh ruộng, vậy mà cái đau ngày 

ấy chưa hẳn đã đau hơn cái nhức buốt ngày hôm nay 

khi bị những con chữ đâm thẳng vào tim. 

Mấy mươi năm đã qua đi. Con trâu già sứt môi bây 

giờ hẳn đã biến mất trong những cái dạ dày thiếu 

thịt hàng thế kỷ. Thằng người tội nghiệp năm xưa 

nay vẫn sống kiếp lưu đầy, nhưng không phải trên 

mảnh quê hương nghèo khổ của mình nữa, mà là 

miền đất trù phú xứ người. Chiếc cày thô sơ nặng 

chình chịch ngày ấy nay hẳn đã bị quên lãng trong 

một xó xỉnh nào đó của căn nhà kho tồi tàn như 

chính cái chế độ sản sinh ra nó. Dẫu sao, tôi đã từng 

vịn nó để đứng dậy. 

 

Như bây giờ có một người viết văn ở Việt Nam đã 

từng vịn chữ để đứng dậy. 

 

4. 

 

Chữ nghĩa còn là nhân chứng của mọi thời đại. Các 

thế hệ mai sau, biết được  những gì xảy ra hôm nay, 
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qua chữ nghĩa. Cũng như chúng ta, hôm nay, nhìn 

lại nhiều thế kỷ trước cũng qua những gì chữ nghĩa 

ghi lại. Nếu là một người viết lương thiện, lịch sử sẽ 

là lịch sử như nó vốn là. Nếu người viết bẻ cong 

ngòi bút dù vì bất cứ lý do gì, chúng ta có một lịch 

sử bị nhào nắn theo ý đồ người viết, theo ý đồ của 

những kẻ có quyền năng sai khiến người viết. Vì 

thế, làm một người viết trung thực, có trách nhiệm, 

như ông nhà văn nông dân hiện còn sống ở trong 

nước, là một cuộc khổ nạn cho sự cứu rỗi cuối cùng 

của chân lý. Thứ chân lý sẽ chiếu sáng mãi mãi cho 

nhiều thế hệ mai sau, thứ chân lý đóng vai trò người 

chứng can trường, chỉ nói những gì mình thấy, nghe, 

cảm, và cũng là thứ chân lý đem đến bao khó nhọc 

cho đời sống, cho người cưu mang nó. Sự khó nhọc 

luôn làm "nín thở, nhói tim". Cái tâm ấy của người 

viết sẽ hòa cùng bản thể vạn vật để tạo nên một thế 

giới xứng đáng với tầm vóc con người, xứng đáng 

với những gì con người tạo dựng, trong đó có chữ 

nghĩa và những giọt mồ hôi khổ nhọc của những 

người "khéo dư nước mắt khóc người ngàn xưa". 

Âu cũng là một cách thế để tồn tại cùng với đời 

sống, dẫu có phải rỉ máu ngón tay hằng đêm trước 

màn hình trắng lóa (của máy điện toán) và cuộc tra 

vấn không ngừng về ý nghĩa thiết thực của những 

hàng chữ đang nhẩy múa như điên như cuồng.  

Nếu không khổ nhọc như thế, chữ nghĩa, sáng tạo 

đầy kiêu hãnh của nhân loại sẽ chẳng đáng giá một 

xu khi được đặt cạnh chiếc cày nằm mệt mỏi trên 

thửa ruộng đất vừa mới vỡ.■ 
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Hồi Sinh 

 

 

 
 

 
 

Trên Đỉnh - Tranh: Mai Tâm 

 

■ Người qua sông Mê, 

   Nhớ nẻo quay về . . . 

                 (T.Vấn)     
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1.   

                                   

Đêm qua, nhận được mảnh điện thư của người bạn 

cũ từ dạo còn ngược xuôi những đường phố bụi bậm 

của Sài Gòn trên chiếc xe đạp cứ đạp một khúc, lại 

tuột sên, lại ngừng lại hì hục gắn vào, cứ thế suốt 

ngày ngoài đường. Cũng rất ngạc nhiên, khi bức 

điện thư vỏn vẹn có vài hàng. Mùa xuân đến rồi đó 

anh! em thích nhất những ngày tháng này. Nó làm 

mình hồi sinh anh ạ! Kèm theo là một bông hoa cẩm 

chướng thật đẹp.  

 

Bức điện thư ngắn ngủi cứ làm tôi bâng khuâng mãi. 

Cái bâng khuâng không phải vì người bạn ấy đã một 

thời khá gần gủi với tôi. Dẫu sao năm tháng cũng 

làm trọn vai trò của nó trong việc bào mòn những kỷ 

niệm, vui và buồn, của một đời người. Vả chăng, 

chúng tôi, ai cũng có một gia đình với những lo toan 

và hạnh phúc riêng. Chúng tôi tôn trọng ở nhau 

những điều đó, dù không nói ra. Những lần trao đổi 

với nhau qua điện thoại, hoặc điện thư, không bao 

giờ những câu chuyện cũ được nhắc lại. Thế nên, cái 

bâng khuâng về  bức điện thư ngắn ngủi của người 

bạn cũ đêm qua là ở một khía cạnh khác. Mùa xuân 

đến rồi đó anh!  Như một lời nhắc nhở, phải không 

V.? Em thích nhất những ngày tháng này. Nó làm 

mình hồi sinh anh ạ! Có lẽ cái bâng khuâng nằm ở 

những dòng chữ đơn sơ này. 
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Buổi sáng nay, cũng hơi khác với thói quen ngày 

thường, tôi thức dậy khá sớm. Mùi cà phê mới pha 

cùng với sự tĩnh mịch của buổi sáng đem lại cho tôi 

nỗi sảng khoái thật nhẹ nhàng. Tôi mở cửa, bước ra 

ngắm vườn hoa trước nhà. Khu vườn  như đang thức 

dậy sau một đêm dài mùa đông lạnh lẽo. Những 

mầm non đã nhú lên và những chiếc lá đang trở 

mình sang xuân bằng màu xanh mướt mát. Tôi nhớ 

đến hai chữ "Hồi Sinh" trong bức điện thư của người  

bạn cũ. Như vườn cây trước sân nhà tôi, dù mùa 

đông có dài và lạnh lẽo khắc nghiệt đến đâu, rồi thì 

mùa xuân cũng sẽ lại đến và cây cối lại trổ mầm hồi 

sinh. 

 

2. 

 

Như những mảnh đời nhỏ nhoi hèn mọn của tôi và 

bạn bè. Dẫu cho những năm tháng quá khứ có đày 

đọa trầm luân đến như thế nào, rồi thì cũng qua đi. 

Và chúng tôi vẫn sống, vẫn làm việc và sáng tạo. 

Vẫn có những mùa xuân đời người – dù có muộn 

màng – rực rỡ và xanh mướt như những mùa xuân 

cây cỏ. 

 

Cái điều tưởng chừng như giản dị ấy không phải lúc 

nào cũng dễ dàng nhận ra. Phải chăng là vì người 

già thường có thói quen ngoái cổ lại nhìn đằng sau 

và người trẻ thường hay kiễng chân lên nhìn về phía 

trước, nên không ai – cả người già lẫn người trẻ – 

cảm nhận hết được thực tại sinh động trước mắt. 
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Do đó mới có những than van u uẩn, do đó mới có 

những hờn dỗi cuộc đời. 

 

3. 

 

Đã có lúc, tôi như người mù đi trong đêm. Đêm đã 

đen mà mắt tôi thì không nhìn thấy gì ngoài một 

khoảng đen hơn đêm đen. Bây giờ, đã là ngày có ánh 

sáng và mắt tôi không còn mù nữa. Nhưng thói quen 

sờ soạng trong bóng đêm vẫn còn đó. Thỉnh thoảng, 

một cách rất vô thức, tôi vung tay lên mà như sờ 

thấy được khoảng bóng tối đã qua của đời mình. 

Hoặc, trong những cơn mơ bất chợt, tôi thấy mình 

hình như vẫn còn bị cái bóng tối đáng nguyền rủa ấy 

bủa vây. Tệ hại hơn nữa, giữa  sự bủa vây triền miên 

ấy, ý thức phản kháng trong tôi hoàn toàn bị tê liệt. 

Tôi như bằng lòng và thích thú với cái êm ả của thú 

đau thương. Anh bạn thân họ Đặng, người phụ trách 

một tờ tạp chí, đã có lần thảo luận với tôi về những 

nội dung trên một chuyên mục tôi phụ trách. Bằng 

sự khéo léo vốn có – dù là giữa hai người bạn thân – 

anh hỏi tôi về những bóng ma quá khứ có cần thiết 

phải đốt hương tống tiễn đi một lần cho nhẹ lòng 

hay không? Buổi trao đổi giữa hai người bạn tưởng 

chừng như chỉ là câu chuyện phiếm bên lề, nhưng 

nó luôn trở lại tâm trí tôi mỗi khi ngồi xuống bàn đối 

diện  mình trước màn hình trắng lóa. 
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Quả thật, như bất cứ một người già nào đang đi dần 

vào hoàng hôn  của cuộc đời, tôi đã kinh qua những 

nắng và mưa của thời gian, những thăng và trầm của 

lịch sử, những vơi và đầy của lòng người. Ngần ấy 

thứ đè nặng lên đôi vai ngày một  gầy guộc mong 

manh. Tôi cần được giải bầy hết những nỗi niềm, 

cho nhẹ vai nhẹ lòng, để sẵn sàng, cả xác và hồn, 

cho những cuộc hồi sinh theo chu kỳ vòng quay trời 

đất. Hiển nhiên, cũng có lúc tôi sa đà với những cơn 

huyễn mộng. Cũng có những lúc tôi xuôi tay phó 

mặc tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi – và các bạn của 

tôi – vẫn gượng đứng dậy được, để cùng với trời đất 

cỏ cây, chúng tôi trở mình hồi sinh mỗi khi gió ấm 

phương Nam thổi về. 

 

. . . Hồi Sinh. Trạng thái từ cõi chết trở về với sự 

sống. Từ lụi tàn trở mình thành mạch sống sinh sôi. 

Từ huyễn mộng rũ tan lớp sương mù quá khứ để hòa 

mình vào dòng thực tại tuy ngổn ngang bời bời 

nhưng thơm ngát mùi cà phê mới pha buổi sáng và 

rực rỡ những đóa hoa nhiều mầu sắc trong khu 

vườn vừa mới thức dậy. Một khoảnh khắc hồi sinh, 

đôi khi cũng đủ để đem lại ý nghĩa cho mảng đời 

đầy ắp những truân chuyên. 

 

4. 

 

…Tôi hồi tưởng lại những tháng năm vô vọng trong 

địa ngục trần gian. Những năm tháng tưởng chừng 

như không còn gì nữa để khắc khoải trông mong. 
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Tương lai thì không biết có một ngày về hay không, 

còn thực tại thì chỉ biết có một điều vĩ đại trên hết 

mọi điều vĩ đại: ĐÓI. Một hôm, không chịu nổi cái 

nóng đốt cháy hết các lỗ chân lông của miền Trung 

Du Bắc Việt, tôi lăn ra bất tỉnh giữa mảnh ruộng trơ 

những gốc rạ. Những người bạn tù khiêng tôi vào để 

nằm dưới gốc cây. Sau đó, lệnh của quản giáo coi tù 

chỉ cho một người ở lại chăm sóc tôi. Biết tôi có 

đạo, họ tìm cách để một tù nhân linh mục ở lại. Vị 

linh mục kiên nhẫn xoa nắn khắp người tôi cho đến 

khi tôi tỉnh lại. Thấy tôi mở mắt, ông nhoẻn miệng 

cười nói: "Này anh bạn trẻ, tôi biết anh chỉ vì đói 

mà ngất đi thôi. Tôi có cái kẹo nhỏ, anh hãy cầm lấy 

mà ngậm". Rồi ông đưa tôi viên kẹo bột to bằng 

ngón tay cái. Sau này, tôi biết nó xuất xứ từ một nhà 

Chung ở ngoài Bắc. Quả nhiên, viên kẹo bột thô sơ 

như thần dược. Tôi cảm thấy tỉnh như sáo. Vị linh 

mục lại hỏi tôi: "Này anh bạn, trông anh còn trẻ 

lắm, anh bao nhiêu tuổi rồi?". Tôi đáp: "Thưa cha, 

tôi có cùng một số tuổi với Chúa của cha khi Ngài bị 

đóng đinh trên cây thập giá!". Vị linh mục lặng lẽ 

đáp: "Nhưng sau đó, Ngài đã sống lại. Còn anh, anh 

không định đứng dậy đi cho hết đoạn đường thánh 

giá của mình hay sao?". Tôi chợt tỉnh ngộ. Vài 

tháng sau, chúng tôi được chuyển trại từ Bắc vào 

Nam. Tôi được đưa về Toán Lâm sản, tức làm công 

việc đốn gỗ ngoài trại. Lợi dụng công việc lao động 

hàng ngày không có cán bộ công an đi theo kiểm 

soát, tôi được vị linh mục giao cho một nhiệm vụ 

khá nguy hiểm: tìm cách liên lạc với bên ngoài để 
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mang bánh thánh vào trại cho ông cử hành lễ mỗi 

sáng chủ nhật. . . 

 

5. 

. . . Sông Mê. Bến đò Ô Lâu. Chiều ảm đạm núi 

rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một 

bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước 

lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc 

vật và ngai ngái rơm khô. Chuyến xe lửa biến mất 

trong bóng đêm và rừng rậm. Mùa xuân tu hú kêu 

từng chập / Đợi chuyển tù đi Hoàng Liên Sơn (thơ 

Ngọc Phi). Rất nhiều năm về sau, nhiều người tù 

khổ sai năm ấy, đã từ cõi chết trở về và hồi sinh. 

Hiển nhiên, cũng không ít người ở lại vĩnh viễn. 

 

Đó là bức Thông Điệp của quá khứ gởi đến cho 

hiện tại và tương lai. Trong tận cùng Nỗi Chết, 

luôn luôn chứa sẵn mầm mống của Sự Sống. 

Trong tận cùng của Khổ Đau, luôn có mặt bóng 

dáng của Hạnh Phúc. 

 

Nhưng để khởi động cho tiến trình hồi sinh, lại tùy 

thuộc vào  khả năng vươn lên của mỗi người. ■ 
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Nắng Sài Gòn,  

Nắng Hán Thành 
 

 

Cà Phê Sài Gòn - Tranh: Trần Thanh Châu 

Nắng Sài Gòn, 

Anh đi mà chợt mát 

Bởi vì em, 

Mặc áo lụa Hà Đông . . . 

(Áo lụa Hà Đông -Nguyên Sa) 
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. . . Sài gòn nay, không còn áo lụa 

Sao ta nghe, cháy bỏng trong lòng . . . 

(Sài Gòn ngày trở lại – Trần Lê Việt) 

So sánh đất nước Việt Nam hiện nay với một số 

quốc gia khác ở cùng khu vực như Thái Lan, Tân 

Gia Ba (Singapore), Nam Dương (Indonesia), Đài 

Loan v..v.. là một việc làm thừa thãi và đau lòng. 

Dầu vậy, khi hít lấy hít để cái không khí trong lành 

của bầu trời Hán Thành (Seoul, thủ đô của Nam 

Hàn) một buổi sáng nắng nhẹ, tôi không thể không 

liên tưởng đến thành phố Sài Gòn mình vừa mới 

chia tay sau hơn 3 tuần lễ về thăm gia đình. Không 

liên tưởng sao được khi lồng ngực tôi đang đầy ắp 

những bụi bậm, khói xe, khói thuốc vốn thường 

xuyên bao phủ thành phố gần 10 triệu dân, nay được 

dịp thải chúng ra và thay vào bằng thứ không khí 

cũng của châu Á, vừa tinh khiết vừa êm ả, vừa 

không "mịt mù cát bụi" (chữ của báo Thanh Niên 

phát hành ở Việt Nam mô tả những con đường lồi 

lõm, trồi sụt, nhan nhãn những lô cốt – công trình 

đào đường lắp ống thóat nước – của thành phố Sài 

Gòn), vừa không "sương mù vì khói thuốc lá, vì 

khói xe gắn máy, xe tắc xi, xe con chở quan lớn, xe 

búyt to đùng có bề ngang lớn hơn nửa mặt đường", 

vừa không nhức óc đinh tai vì tiếng kèn xe (người 

nào chạy xe gắn máy mà không biết bóp kèn xe chắc 

chắn không phải là dân Sài Gòn), tiếng máy nổ gầm 

rú, tiếng rao hàng (có người còn dùng cả hệ thống 
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khuyếch âm với băng thu sẵn để giới thiệu và mời 

gọi khách mua hàng). 

 

Một đường phố khu trung tâm Hán Thành 

Hán thành là một thành phố đảo, vây phủ chung 

quanh là núi (dãy Nam Sơn – Namsan hay South 

Mountains) và là trung tâm của bán đảo Korea. Vào 

tháng 7, khí hậu nóng nhưng cũng chỉ cao nhất vào 

khỏang 30 độ C (86 độ F). Cũng với dân số đông 

đúc gần 10 triệu dân, như Sài Gòn*, nhưng Hán 

Thành lại là thành phố kiểu mẫu ở châu Á, và được 

thế giới mệnh danh là "linh hồn của châu Á" (Soul 

of Asia). Vào thời điểm thành phố Sài Gòn được gọi 

là "Hòn ngọc Viễn Đông" thì Hán Thành vẫn khiêm 

tốn, chưa được thế giới biết tới. 
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 Trên một hè phố chính gần trung tâm thủ đô, tôi 

nhìn thấy những người cao niên chậm rãi đi lại trên 

lề đường thật rộng, phần lớn đều mang dù để che cái 

nắng nhẹ dù trời gần xế trưa, nét mặt họ thanh thản 

dường như không một chút lo nghĩ. Có lẽ họ đi ăn 

trưa ở những quán ăn rải rác đây đó, hay đi chùa ở 

ngôi chùa lừng danh Bongeun-sa có lịch sử hàng 

chục thế kỷ tọa lạc ngay khu phố Gangnam-gu nhộn 

nhịp ở kế bên, ngôi chùa mà ngay ngày thường trong 

tuần như hôm tôi đến thăm, vẫn có đông đảo thiện 

nam tín nữ ra vào đảnh lễ, đọc kinh và cầu nguyện. 

Không chỉ người già đi chùa, ngay trước cổng chùa, 

một đám đông khỏang vài chục người, phần lớn đều 

khá trẻ, đứng cúi đầu nghiêm trang nghe một vị sư 

nói chuyện. Ngòai đường phố, không một chiếc xe 

gắn máy nào qua lại. Người hướng dẫn viên du lịch 

cho tôi biết, ở Đại hàn, hầu hết các gia đình đều đã 

có khả năng mua sắm xe hơi, nên xe hơi là phương 

tiện vận chuyển chính (như nước Mỹ). Trên những 

con đường rộng 4 lanes, 6 lanes hai chiều, là những 

dãy xe hơi với 95 phần trăm mang nhãn hiệu Đại 

Hàn Hyundai, Kia đủ kiểu, đủ màu sắc. Thỉnh 

thỏang tôi mới bắt gặp một chiếc xe hiệu Honda hay 

Toyota của Nhật, chiếc Buick của Mỹ. Ở Sài Gòn 

nơi tôi vừa rời khỏi, phần rất lớn xe hơi là xe Toyota 

của Nhật, số còn lại là Mercedes của Đức, Ford của 

Mỹ. Bên cạnh đó là đội ngũ xe gắn máy đông đảo 

luôn luôn thống lĩnh đường phố. Con số thống kê 

của Cục Đăng Kiểm (xe gắn máy) Việt Nam trong 

năm 2016 là 8 triệu 5 trăm ngàn chiếc ở Sài Gòn và 
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4 triệu 9 trăm ngàn chiếc ở Hà Nội. Làm chủ một 

chiếc xe hơi ở Việt Nam phải là những "bậc" đại 

gia¸mà số này thì rất hiếm. 

 

Một đường phố khu trung tâm Sài Gòn 

Nhớ lại đường phố Sài Gòn, tôi vẫn còn cảm giác lo 

sợ, hãi hùng mỗi khi phải di chuyển đây đó. Cuộc 

sống trên đường phố phản ánh thật rõ nét cuộc sống 

tòan diện của người dân. Ở Sài Gòn, người ta giành 

giật nhau để sống. Trên đuờng phố, người đi bộ 

giành đường theo lối người đi bộ, người đi xe gắn 

máy giành đường theo lối người đi xe gắn máy, 

người lái xe hơi giành đường theo lối người đi xe 

hơi. Phải giành đường, mới có thể di chuyển được. 

Tôn trọng luật lệ giao thông với những đèn xanh, 

đèn đỏ, đèn vàng đôi khi có thể tự chuốc lấy những 

cú húc từ đằng sau gây thương tích cho mình, hoặc 

thiệt hại cho xe, hay nhẹ nhất, những tiếng chửi rủa 

tục tĩu. Bí quyết lái xe trên đường phố Sài Gòn, dù 

http://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/clip_image00633.jpg
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xe hơi hay xe gắn máy, là phải xem như trên đường 

phố không có chiếc xe nào trước mặt, không có 

chiếc xe nào bên trái, bên phải. Muốn rẽ trái, rẽ phải, 

cứ việc "vô tư" chuyển đầu xe, đâm thẳng vào dòng 

xe cộ phía trước. Rồi thì những chiếc xe sẽ tự tránh 

nhau để anh cứ đi đường anh, tôi cứ đi đường tôi. 

Cuối ngày, chúng ta vẫn không hề hấn gì, vẫn bình 

an ngồi thỏai mái bên những quán cóc lề đường, 

những quán nhậu sang trọng nhan nhản khắp nơi 

(nếu có tiền) hay những quán cà phê thời trang mọc 

lên như nấm sau mưa. Từ họat cảnh trên đường phố, 

người ta có thể hình dung ra cuộc mưu sinh khổ 

nhọc mà dân Sài Gòn đang phải đối phó hàng ngày. 

Cuộc mưu sinh nào cũng khổ nhọc, cũng gay go vất 

vả, nhưng cuộc mưu sinh trên đất nước chúng ta 

hôm nay khiến một kẻ xuất thân khố rách áo ôm như 

tôi với một thời ấu thơ bữa đói nhiều hơn bữa no 

cũng phải lắc đầu, le lưỡi. 

Bây giờ, đường phố Hán Thành đang cho tôi một 

cảm giác thật yên bình, từ tốn. Ngay ở con đường 

chính và lớn, cũng có những dãy xe nối đuôi nhau 

dài dằng dặc vì là giờ ăn trưa cao điểm, nhưng 

không ồn ào, không chộn rộn, không giành giựt. 

Khách bộ hành trên đường ngòai du khách đủ màu 

da, ngôn ngữ, còn có những nhóm người Đại Hàn 

túa ra từ những nơi làm việc gần đó để ăn trưa hoặc 

mua sắm nhưng trong cử chỉ, tôi không thấy có gì là 

vội vã. Tôi không thấy những cái khẩu trang che mặt 

của cả đàn ông lẫn đàn bà như Sài Gòn. Vì vậy, tôi 
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nhìn thấy được nét sung túc trên những khuôn mặt 

hiền lành của người dân Hán Thành. Dừng chân bên 

một cửa hàng bán đồ lưu niệm, người bán hàng chỉ 

đưa mắt nhìn tôi mỉm cười thân thiện, không ồn ào 

mời chào, không suồng sã níu kéo. Đột nhiên, tôi 

nhớ đến những cửa hàng ở Sài Gòn và đội quân bán 

vé số hùng hậu gồm cả người già, đàn bà, trẻ con lúc 

nào cũng sẵn sàng bao lấy mình. Muốn mua chút 

đỉnh để giúp đỡ nhưng phải liệu xem có thể mua cho 

hết thảy những người đang bu quanh, những người 

sẽ bu quanh vì hệ thống truyền tin của họ không 

thua gì lối thông tin của bầy kiến đang tha mồi. Cuối 

cùng, chỉ còn biết bối rối cúi mặt bỏ đi chỗ khác, cố 

tình làm lơ trước những lời cầu khẩn vô cùng tội 

nghiệp. 

40 năm trước, Sài Gòn thanh lịch tin rằng mình là 

đàn chị của một Hán Thành chậm chạp, ngờ nghệch. 

Những người lính Đại Hàn đến Việt Nam lúc ấy để 

trợ giúp trong cuộc chiến chống Cộng Sản còn mang 

dáng dấp kẻ ở nhà quê lên tỉnh. Họ cũng vừa trải 

qua một cuộc chiến tranh chia đôi đất nước: bên 

quốc gia, bên cộng sản. Nhưng may mắn cho họ, 

những người Cộng Sản Bắc Hàn không đủ sức để 

hiếu chiến như Cộng Sản Bắc Việt và cộng thêm 

những yếu tố địa lý khác nên họ tránh được cuộc 

chiến tranh kéo dài. 40 năm sau, Nam Hàn đã thuộc 

vào danh sách những quốc gia phát triển (Developed 

countries). Còn Việt Nam thì vẫn ì ạch ở cuối danh 

sách những quốc gia kém phát triển. Năm 1988, khi 
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Thế Vận Hội Olympic Mùa Hè diễn ra ở Hán 

Thành, dân Sài Gòn – trong đó có tôi – đã phải ngồi 

thừ ra ngơ ngác khi chứng kiến lễ khai mạc trên màn 

ảnh truyền hình. Một quốc gia Nam Hàn phát triển 

vượt qua cả trí tưởng tượng của những cư dân lâu 

đời của Sài Gòn, một thứ đàn chị đương nhiên so 

với Hán Thành. 20 năm sau, được đứng ngay trên 

mảnh đất huyền thọai ấy, tôi càng thấy tội nghiệp 

cho trí tưởng tượng thảm hại của mình. Thói ganh tị 

quen thuộc đang hành hạ tôi một cách không thương 

tiếc thì, may quá, phía cuối khu phố chính, tôi 

thóang thấy một người ngồi bên đường chìa cái rổ ra 

như xin tiền khách bộ hành. Tôi vội rảo bước đến 

gần để xem cho rõ. Đó là một người đàn ông đeo 

kính đen đậm (có lẽ bị mù) áo sơ-mi sạch sẽ bỏ 

trong chiếc quần dài màu xanh, bên ngòai khóac 

chiếc áo gió vàng nhạt. Ông ngồi trên chiếc ghế 

bằng nhựa có lưng dựa, sau lưng để chiếc cặp da 

kiểu cặp da đựng máy tính xách tay (laptop). Ông 

đúng là người ăn xin. Vậy là Hán Thành cũng có 

người phải đi ăn xin. Nhưng mà sao người ăn xin ở 

Hán Thành cũng khác biệt một trời một vực với 

người ăn xin ở xứ sở của tôi như thế? Tin rằng 

người ăn xin ở Hán Thành bị mù, vả lại tôi không 

nói được tiếng Đại Hàn, nên tôi chụp ảnh ông mà 

không xin phép, và cũng cố tình quên không bỏ vào 

chiếc rổ chìa ra của ông vài trăm Won (đơn vị tiền tệ 

của Nam Hàn – 1 US Dollar tương đương khỏang 1, 

200 Won) còn sót lại khi mua ly cà phê Starbucks ở 

phi trường hiện đại và lớn nhất châu Á Incheon ** 
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cách Hán Thành khỏang 25 dặm. Trong khi đó, ở 

Sài Gòn mấy hôm trước, tôi xin phép ngừơi ăn xin 

ngồi trên vỉa hè đường Lê Lợi được chụp một bức 

ảnh sau khi đã bỏ trên tay anh một món tiền nhỏ. Tôi 

tự biện minh cho mình rằng người ăn xin ở Sài Gòn 

cần được giúp đỡ hơn người bạn đồng cảnh ngộ bên 

Hán Thành. 

 

Kẻ Hành Khất của Hán Thành 

 

Kẻ Hành Khất của Sài Gòn 
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Cuối cùng, tôi không thể không nhắc đến những "cô 

dâu Việt Nam lấy chồng Hàn quốc" tôi tận mắt nhìn 

thấy trong lúc làm thủ tục hải quan nhập cảnh Đại 

Hàn. 10 cô gái khỏang 20 tuổi, ăn mặc tuy màu sắc 

nhưng vẫn không che dấu được gốc gác nông thôn 

của mình, riu ríu bước theo một người đàn bà có 

dáng dấp nhân vật Tú Bà của cụ Nguyễn Du. Xong 

thủ tục, họ tiến về phía những người đàn ông Đại 

Hàn đang đứng chờ sẵn. Mỗi người Đại Hàn bước ra 

đón một cô. Tôi đóan chừng họ đã gặp nhau và làm 

giấy tờ hôn thú (?) ở Việt Nam.  

Hỡi những con chim Đa Đa đang lìa bỏ những 

người tình gần để đi lấy chồng xa với ước vọng 

muốn đổi đời cho mình và gia đình, tôi xin chúc các 

em vạn sự may mắn bên người chồng dị chủng. Đất 

nước chúng ta không còn là mảnh đất lành để cho 

các em đậu, trong đó, chúng tôi có một phần trách 

nhiệm.  

Nắng Sài Gòn, Nắng Hán Thành! Tôi đang đứng 

giữa Hán Thành mà lòng cứ hướng về Sài Gòn nơi 

tôi vừa nói lời chia tay! 

 

T.Vấn 

Hán Thành – Wichita  
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*Con số thống kê chính thức cho biết, dân số Sài 

Gòn của năm 2016 là khỏang 8.4 triệu dân, mật độ 

là 3.067 người trên 1 Km2. Trong thực tế, phải kể 

đến đòan người lũ lượt từ nông thôn nghèo miền 

Bắc, miền Trung, những con em cán bộ miền Bắc 

kéo nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Con số này chưa 

hề được nhà nước chính thức đề cập tới. Vì thế, con   

số 10 triệu dân cho 2016 là tương đối cụ thể. 

* *Mỗi ngày phi trường quốc tế Incheon (IIAC) có 

khoảng 80,000 hành khách, 600 chuyến bay đi và 

đến, 7000 tấn kiện hàng, và hơn 30,000 nhân viên 

làm việc luân phiên trong 24 tiếng đồng hồ so sánh 

với phi trường Tân Sơn Nhất của Sài Gòn, tuy là phi 

trường lớn nhất của Việt Nam nhưng mỗi ngày chỉ 

có khỏang 30,000 hành khách, trong đó, phần lớn là 

người Việt xa xứ về thăm quê nhà. Tại phi trường 

Incheon, khu vực lầu 3 và 4 dành riêng cho hành 

khách cần tắm rửa nghỉ ngơi trong lúc chờ chuyến 

bay kế tiếp. Có khu vực ghế nằm miễn phí, có khu 

vực nhà nguyện để hành khách thực hành các lễ nghi 

tôn giáo riêng của mình. Có cả khách sạn đầy đủ 

tiện nghi với gía khỏang 45,000 Won (gía hối đóai 

tháng 12-2016 là US$1=1159 Won) cho 6 tiếng nghỉ 

(thông thường, nếu chờ trên 6 tiếng, hãng hàng 

không sẽ chịu trách nhiệm lo chỗ nghỉ cho hành 

khách). Phòng tắm hơi ở tầng hầm, gía khỏang 

10,000 Won cho ban ngày và 15,000 cho ban đêm 

(gồm luôn chỗ ngủ). Phòng tắm bông sen (shower 

room) ở lầu 4 giá 8,000 Won cho 30 phút tắm, muốn 



200 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

được xoa bóp (massage), bạn trả 60,000 Won cho 50 

phút xoa bóp tòan thân và chân, 70 phút xoa bóp 

hương thơm (aroma massage) với giá là 120,000 

Won. 

Điểm nổi bật cho sự khác biệt trong cung cách phục 

vụ tại phi trường Incheon và Tân Sơn Nhất là ở 

Incheon, hành khách luôn nhìn thấy những nụ cười 

tươi như hoa và những cái đầu cúi xuống dịu dàng 

của nhân viên phục vụ. Trong khi đó, ở Tân Sơn 

Nhất, nụ cười là một thứ hàng xa xỉ ít hành khách 

nào có thể thấy được. Có lẽ là do cuộc sống qúa khó 

khăn chăng? Lại thêm một nỗi buồn cho người xa 

xứ lâu ngày trở về thăm quê.■ 
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Cô đơn 
 

 
 

Ảnh - Lưu Na 

            

             ■Mười năm biệt xứ hề trôi nổi 

              Chiếc lá xa cành hề biệt tăm 

              Bao giờ ta sẽ quay về cội 

             Gom bụi thời gian lót chỗ nằm 

              (Trần Trung Hậu) 
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1. 

 

Trời tháng mười một đã không còn những ngày 

nóng chảy mỡ. Đêm ngủ  phải đắp tấm chăn ngang 

bụng. Buổi sáng thức dậy ra ngắt những chiếc lá sâu 

trong vườn hoa trước nhà tôi đã phải khoác thêm 

chiếc áo mỏng bên ngoài. Mùa Thu đang lừng lững 

bước vào đầu ngõ. Độ này năm ngoái, lá đã bắt đầu 

chuyển màu. Năm nay, những bụi hồng mini của 

vườn nhà tôi vẫn còn tiếp tục ra nụ. Vợ chồng anh 

bạn Đặng có rủ gia đình tôi đi Colorado ngắm lá 

vàng mùa Thu ở những thắng cảnh nổi tiếng bên xứ 

ấy. Thích lắm, nhưng tôi buộc lòng từ chối. Các con 

tôi đã đi học trở lại. Tôi không muốn chúng bị mất 

giờ học vì những chiếc lá vàng mùa Thu trong khi 

tuổi của chúng mùa Xuân vẫn còn ở phía trước.  

 

Thời tiết xứ người có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. 

Cùng với thời tiết luân chuyển, vạn vật luân chuyển, 

lòng người luân chuyển. Có nóng có lạnh, có nhọc 

nhằn âu lo, có buồn vui giận ghét. Trên dòng chảy 

thời gian, là những ghềnh thác của đời người liên lỉ 

chảy qua mọi ngõ ngách không một phút dừng, dù 

chỉ là để ngoảnh nhìn ngày hôm qua đã qua đi như 

những ngày tháng đã qua đi. Như những mùa hè đã 

qua đi và những mùa thu tiếp nối. 
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2. 

 

Mùa Thu. Những hàng cây trút lá chờ Đông. Những 

con đường ngập lá vàng và những âm thanh xào xạc. 

Em không nghe mùa Thu. Lá Thu rơi xào xạc. Con 

nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô. 

 

Mùa Thu rất cổ điển của Lưu Trọng Lư và màu vàng 

những ngọn lá khô  làm gợi tưởng đến cảm thức cô 

đơn của con người giữa sự chuyển mình lặng lẽ và 

cam chịu của Đất trời. Mùa Thu – những chiếc lá 

vàng lơ lửng giữa thinh không, như muốn níu kéo 

khoảnh khắc ngắn ngủi của một đời lá để rồi vĩnh 

viễn nằm dưới những gót chân nai ngơ ngác, những 

gót chân người cô đơn. 

 

Cô đơn – cảm thức vong thân của những người trẻ 

tuổi đang hăm hở trên đường đi tìm một nửa kia của 

đời mình để hoàn tất trọn vẹn sứ mệnh của con 

người. 

 

Cô Đơn – cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn 

vừa hạnh phúc  của những người mà tuổi hoa niên 

đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa 

tìm lại được chính mình.  Cái cảm thức về một Bản 

Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của 

bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã 

thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết 

vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa. 
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Từ đó, tôi nghiệm ra một điều. Khởi từ Cô-Đơn-

cảm-thức-vong-thân thời chúng ta tóc còn xanh, mắt 

còn sáng, môi còn tươi  cho đến khi chúng ta tìm lại 

được chính mình là con đường đời của mỗi người, là 

tiến trình hành hương tìm về nơi an nghỉ cuối cùng 

của đứa trẻ được nuôi lớn  lên thành người già – 

chẳng phải trong mỗi người già đều có một đứa trẻ 

được nuôi lớn lên đó sao? Tôi được nhắc nhở điều 

này nhờ đọc tập truyện của một tác giả tuổi vừa xấp 

xỉ 30,  –  Lúc này đây, lúc mùa thu cuộc đời – và 

cũng là mùa Thu của Đất Trời – lại vẫn là cảm thức 

cô đơn. Nhưng là Cô Đơn của tổng số những  hợp 

tan tan hợp, những gặp gỡ những chia ly, những yêu 

thương những mất mát .  . . Khép lại những hẹn hò 

một kiếp nhân sinh lại cũng là Cô-đơn . 

 

 Con người – kết tinh của Trời và Đất. Buổi mai là 

nắng. Buổi chiều là sương. Thế nên, tuổi già  giọt lệ 

lóng lánh như sương. 

 

3. 

 

Hôm rồi, một người bạn nhạc sĩ tuổi không còn trẻ 

nữa gởi đến tôi tập nhạc, do anh tự tay làm lấy mọi 

việc từ kẻ nhạc, trình bày đến in ấn, ngoại trừ hai 

bức vẽ bìa trước và bìa sau là của một người bạn  

cảm tác từ những bài nhạc anh viết. Dù đã biết trước 

công việc của bạn mình, nhưng khi cầm tập nhạc 

trên tay, tôi vẫn cứ bùi ngùi. Hơn 20 năm thai 
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nghén, ấp ủ, để cuối cùng anh tự mình đỡ đẻ lấy, 

cho ra đời được đứa con tinh thần, cũng chỉ để – như 

trong bài hát kết thúc tập nhạc – nhìn thấy chính 

mình, ngồi ôm đàn hát lẻ loi – ta cất tiếng ca, giọng 

ca già như cổ thụ (Cô Đơn – Trần Lê Việt) – giữa 

lặng lẽ của chiều thu ơn ớn lạnh  và cơn rùng mình 

của quạnh hiu. 

 

Bóng ta, dài theo bóng nắng 

Và chỉ, 

Một bóng ta thôi 

( Cô Đơn – Trần Lê Việt ) 

 

 Đất trời bao la, mà người nhạc sĩ già, với cây đàn – 

ôi những người khóc (hát) lẻ loi một mình (Thanh 

Tâm Tuyền) – chỉ nhìn thấy bóng  mình, và hồi ức 

về những vết xước cuộc đời . 

 

Tưởng tượng một bóng người cô đơn, giữa chiều 

vàng ngập lá khô, mắt đăm đắm nhìn về phía chân 

trời xa, như cố tìm trong đó bóng những ngày tháng 

cũ đã qua đi, trong đó, có tuổi trẻ (của một thời ảo 

vọng),  có người tình (của một thời say đắm), có bạn 

bè (của một thời hào sảng), có những ly rượu rộn rã . 

. . thủy tinh reo . . ., để thấy mình, cầm đàn tay hờ 

hững rơi, để thấy ly, ly cũng thấy buồn, thèm nghe 

tiếng thủy tinh reo, để thấy ngoài sân, con chó già 

chợt  thức, buông tiếng ngáp dài trả lời ta (Cô đơn – 

Trần Lê Việt).  
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Bi kịch của con người là đây. Luôn luôn ngoái nhìn 

lại sau lưng để mà nuối tiếc.  

 

Those are good old days. Câu nói của người bạn già 

bản xứ hôm buổi tiệc chia tay anh về hưu dưỡng già. 

Anh ám chỉ những ngày anh còn trẻ, còn khỏe 

mạnh, còn ngày ngày đến sở làm chăm chỉ, còn biết 

bao những bận bịu lo toan. Bây giờ thì đã xong cái 

khoảng đời ấy. Nhìn lại, cảm khái mà thốt lên, those 

are good old days, với đôi mắt đỏ hoe và cái nắm 

tay run run. Tôi chưa đủ già lắm để có thể  cảm  

được như anh bạn bản xứ này, nhưng, vẫn thấy được 

viễn tượng một ngày tôi ngậm ngùi: Thế là đã hết 

rồi những ngày tươi đẹp ấy! 

 

Nhưng, có phải  vì chúng ta – những người không 

còn trẻ – cứ ngoái nhìn lại ngày hôm qua, nên 

không tận hưởng hết được ngày hôm nay? Hệt như 

những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta cứ kiễng chân 

nhìn về phía trước . . .  

 

Cuối cùng, hình như chúng ta chưa bao giờ sống 

trọn vẹn cho chính cuộc đời mình.  

 

Chúng tôi  - những người bạn của nhau từ mấy chục 

năm – trong một chiều chớm thu của thành phố 

nhiều đồi núi và sương mù Oklahoma, đã được dịp 

quây quần nhau lại, bên ly rượu ngập "tiếng thủy 

tinh reo", bên người bạn nhạc sĩ "cầm đàn tay hờ 
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hững rơi", nghe anh cất "tiếng ca già như cổ thụ" 

mà réo gọi "bạn bè ơi, sao sớm bỏ ta đi" . . . 

 

Trong cái chập choạng của hoàng hôn, cái gây gây 

của ngọn gió thu vừa chớm, âm thanh khàn đục của 

cây đàn cũ và giọng ca già nua của người nghệ sĩ, 

dường như, chúng tôi không ai còn đủ sức đứng dậy, 

dù chỉ là để bước vào cõi cô đơn của riêng mình.  

 

Đêm nay, sẽ lại là một đêm thức trắng, để sáng mai 

nhìn vuông nắng trước sân  mà sợ hãi không dám soi 

tóc mình trong gương. 

 

Ta tìm một mái am tịnh ẩn 

Gối đầu cho ấm chút tro than 

  (Ngọc Phi ) 

 

4. 

 

Cũng dạo này, năm ngoái khi chia tay ở Oklahoma, 

tôi và mấy người bạn hào hứng hẹn nhau sẽ có nhiều 

những buổi họp mặt có thơ có nhạc (và rượu, tất 

nhiên!), để thi vị hóa cuộc sống, hay nói đúng hơn, 

để tạm gác bỏ những gai góc của cuộc sống qua một 

bên, dù chỉ trong một buổi chiều, một buổi tối. Thực 

tế đã cho thấy không dễ dàng gì. Và chúng tôi cứ 

hẹn lần hẹn lữa.  

 

Ôi cuộc sống hàng ngày. Có những điều tưởng 

chừng như ở trong tầm với. Chỉ cần đưa tay ra, rướn 



208 | Q u ê  N h à  Q u ê  N g ư ờ i  

 

người lên một chút. Nhưng để thực hiện động tác 

cuối cùng ấy, đưa tay ra, rướn người lên một chút, 

sao mà khó khăn quá. Có khi phải chờ đến gần hết 

một cuộc đời. Có khi cuộc đời đã đặt dấu chấm hết 

rồi, mà động tác cuối cùng ấy đành phải gởi đến thế 

hệ tương lai làm cánh tay nối dài. Bởi lẽ, thời gian 

vốn vô tình. Vô tình như những chiếc lá mùa Thu 

lặng lẽ ngoài kia. Để, một buổi sáng, soi bóng mình 

trong gương, không thấy ai ngoài một khuôn mặt xa 

lạ, già nua, nhầu nát, khật khùng.  

 

5. 

 

Nhờ vậy, tôi mới hiểu tại sao những đêm dài thức 

trắng đã thành tật, như sợ giấc ngủ lấy đi của mình 

những khoảnh khắc ngắn ngủi quý báu của đêm 

khuya tịch mịch. Để rồi, sáng hôm sau, phờ phạc vì 

thiếu ngủ, ườn người trên giường, trễ tràng xộc 

xệch. Đầu óc mụ mị quên trước quên sau những việc 

phải làm trong ngày. 

 

. . . ngày mai, mùa Thu vẫn chưa đủ muộn màng để 

làm rụng đầy lá vàng trước sân nhà, nên tôi vẫn 

chưa phải dậy sớm, khoác áo ấm vào người mà đi 

gom hết những chiếc lá vàng thành đống, bỏ vào 

bao, cuối tuần, sở rác cho xe đến lấy đem đi một nơi 

nào đó cho khuất mắt. Thế nên, đêm nay, tôi vẫn còn 

được thức đêm dài đã thành tật của tôi mà gom lại 

những mảnh vụn của tâm tư mình, chắp chắp vá vá. 

Chỉ không thể bỏ chúng vào bao, chờ sáng đem ra 
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ngoài để cạnh thùng rác, cho sở rác cuối tuần đến 

đem đi. Thế nên, những mảnh vụn tâm tư của tôi vẫn 

còn đó, để đêm đêm tôi gom lại, chắp chắp vá vá, 

bẹo dạng bẹo hình. 

 

Để mai đây, khi tôi nằm xuống, các bạn tôi sẽ có 

được chút gì để lại trần gian  của tôi mà đem ra cái 

quan định luận, trong những lần có được cái khoảng 

nghỉ hiếm hoi của dòng chảy cuộc đời.  

 

Thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi!▄ 
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▄Tập tùy bút này, là dành mai đây, khi tôi nằm 

xuống, các bạn tôi sẽ có được chút gì để lại trần gian  

của tôi mà đem ra cái quan định luận. 

 

Thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi! ▄ 
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