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Bạn mến, 
 

T 
hời niên thiếu ai trong chúng 
ta chắc cũng nhiều những 
ước mơ. Người thực tế, ước 

mơ một nghề nghiệp ổn định hay 
một tương lai vững chắc. Kẻ giầu 
mơ mộng, ước mơ một phút huy 
hoàng. Người nhiều tình cảm, ước 
mơ được song hành cùng ai đó 
đến cuối cuộc đời.  
 
Thời gian đi như bóng câu qua cửa 
sổ! Năm nay, những người bạn 
Trưng Vương 83 chúng ta, dù 
muốn dù không, cũng chào đón 
tuổi 50. Ước mơ, chúng ta vẫn còn 
đó. Có ước mơ thành hiện thực. 
Có ước mơ đem lại nụ cười nhớ về 
sự ngây ngô của một thời tuổi trẻ. 
Và tất nhiên, có cả những ước mơ 
để lại chút ngậm ngùi. Có ước mơ 
giờ thành kỷ niệm. Có ước mơ giờ 
gửi gấm cho thế hệ tiếp theo.  
 
Ban Biên Tập (BBT) Tập San 
Trưng Vương 83 năm nay xin được 
gửi đến các bạn số kỷ niệm Tập 
San Trưng Vương Tuổi 50, nơi các 
thành viên Trưng Vương 83 ở độ 
tuổi đã đi hơn nửa đường đời, một 
ngày ngoảnh đầu nhìn lại những 
ước mơ, kỷ niệm của một thời đã 
qua. Để cảm thông, hiểu biết 
nhau hơn. Để động viên an ủi 
nhau trên quãng đường còn lại. 
Để chôn đi những hiềm khích bất 
đồng.  
 
Mong một ngày nào đó khi bạn 
giở tờ tập san, đọc một "chuyện 
bây giờ mới kể", chợt nở một nụ 
cười, chợt thấy người bạn đó 
(không khó ưa chút nào) mà thật 
đáng yêu, lòng chợt ước ao giá 
như mình có dịp ngồi lại bên 
nhau.  
 
Ngày đó tờ tập san thực sự của 
gia đình Trưng Vương 83. 
   Ban Biên Tập  
 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Thanh Loan, Quang 

Điều, Đình Hải 

CỘNG TÁC VIÊN  

Ngọc Bích, Phương 

Dung, MĐ, Kim Hoàng, 

Dương Liễu, Bích Như, 

Michelle Nguyen(Mỹ 

Phương), Tuyết Sương, 

Minh Tâm, Nam Thi, Mỹ 

Vân, Đình Hoàng, Thế 

Long, Lâm Ly, Phúc 

Nguyễn, Thế Nghiệp, 

Thanh Phương, Trọng 

Trường, Anh Vũ, Phi Vũ 

 

BAN BIÊN TẬPPhương 

Thảo, Bích Thùy, Đức-

Thuận, Hữu Dũng,  

Linh Vũ, Thành Trí 

Thiết kế 

Bích Thùy, Đức Thuận, 

Thành Trí 

Ảnh bìa trước Hữu Dũng 

Ảnh bìa sau Đức Thuận 
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    Một thời Trưng Vương Đình Hoàng 75 

  Thơ Yêu Phúc Nguyẽ̂n 71 
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Trăm năm thề nguyện quá thân 

Se tơ kết tóc tình Trần duyên Tiên 

“Hôn nhân không phải là nơi thuyền 
tình cập bến mà là nơi hai người yêu 
nhau quyết định cùng giăng buồm 

vượt sóng ra khơi”. (sưu tầm) 

Bạn hữu Trưng Vương 83 mến chúc 
hai bạn mãi mãi hạnh phúc trong tình 

yêu, chung thủy, bền chặt theo năm 
tháng và luôn gặp nhiều điều tốt lành 
trong chuyến hành trình đặc biệt này.”  
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V 
ậy là hơn ba mươi năm trôi qua kể từ 
khi chúng mình rời khỏi mái trường 
Trưng Vương nằm trên con đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm có hàng cây xanh , có  
hoa phượng hồng rực rỡ khi hè đến . Ba mươi 
năm  một nửa đời người đã đi qua với bao 
nhiêu biến cố , thăng trầm trong cuộc sống, 
hơn ba mươi năm  ta lần lượt tìm về nhau như 
những dòng suối nhỏ họp thành sông nguồn .  

Vẫn những  khuôn mặt đó , cá tính đó  mà giờ 
sao thấy thân thương đến  đỗi . Nét già nua , 

mập mạp hôm nay, hay xinh đẹp trẻ trung 
của ngày ấy gom lại là ra vẻ mặn mà phong 
thái  nhóm Trưng Vương  bây giờ . Hi hi , vậy 
là ta lại tự khen ta . 

Ngày xưa khi còn chung học, do phân chia hai 
môn học ngoại ngữ Anh–Pháp văn nên hai  
khối có phần hơi ngăn cách, nhưng vậy mà 
cũng có mối tình Pháp Anh đơm hoa kết trái 
mặn nồng . Nói thiệt , Loan tui dù học Anh Văn 
nhưng cũng thầm nghía chút tình.. qua khối 
bên kia … nhưng rồi nó đã bay cao … , kể đến 

đây thôi nhe .   

Còn trong khối chung với nhau thì đã có nhiều 
đôi se tơ  kết tóc trọn vẹn một tình yêu . Và 
mới đây thôi đã có những đôi uyên ương sau 
bao năm lạc mất nay tìm lại nhau ráp hai nữa 
trái tim yêu thành một khối tình thật đẹp, làm 
cho khối TV chúng mình rạng rỡ vui mừng như 
chính là người trong cuộc vậy đó.   

Bây giờ , chỉ cần nói TV 83  khỏi Anh Pháp chi 
nữa là đủ để hòa nhập , để ân cần đến với 
nhau tìm lại nhau qua kỷ niệm, qua cuộc vui 
dường như bất tận ở tuổi đã sắp…già. 

Rồi thời gian cũng lại sẽ trôi qua, rồi chúng 
mình sẽ lần lượt  đi theo ngày tháng, nhưng 
ngày nay ta còn được gặp lại nhau, gặp nhau 
dù bất cứ hình thức nào cũng thấy sao mà trân 
trọng, sao mà quý giá quá đi . Tiếng “mày tao”  
của hơn ba mươi năm ấy, tiếng xưng gọi   
“ông, bà” thời tóc bạc bây giờ cũng vẫn là 
những “đứa” của ngày nào với bao nhiêu trò 
trốn học, ăn vụng, ăn vặt, nhảy dây, nhảy gù, 
cóp bài, …bị đình chỉ, chia lớp … vv và vv .  

Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương 
trong ký ức lẫn hiện tại sẽ mãi theo chúng 
mình phải không. Dù cho ngày tháng có qua 
đi , dù cho biến cố của một đời người có đến  
với mỗi chúng mình thì những ân tình ta có 
hôm nay sẽ theo ta như là một phần cuộc đời 
không bao giờ mất . Hạnh phúc  cho ai có được 
bạn bè như  chúng mình đang có , một khoảng 
đời  với những tình cảm sẻ chia , những lời 
chúc mừng sinh nhật dù biết rằng mỗi lần chúc 
như vậy là thêm một bước về bên kia dốc cuộc 
đời .  

Ngồi viết  những dòng này , thực tình mình đôi 
lần rưng rưng nước mắt ,  nước mắt vui vì 
hạnh phúc với bè bạn quanh mình  , nước mắt 
mừng vì chúng ta – nhóm TV 83 vẫn có nhau 
trong đời để trao về nhau những tình cảm yêu 
thương thân thiết .  

Hãy giữ lấy tình yêu của TV chúng 
mình, hãy giữ lấy những chuỗi 
ngày đẹp đẽ còn lại của chúng ta . 
TV 83 yêu dấu.  

SỰ XUẤT  HIỆN CỦA THANH LOAN Ở BẤT CỨ NƠI NÀO CŨNG 

ĐỀU TRÀN NGẬP NIỀM VUI TIẾNG CƯỜI.  

THANH LOAN LÀ MỘT CÔ GIÁO TẬN TỤY YÊU NGHỀ, MỘT 

NGƯỜI VỢ THỦY CHUNG, MỘT NGƯỜI MẸ YÊU THƯƠNG CÁC 

CON... 

VẪN MÃI CÓ NHAU TRONG ĐỜI 

Nói thiệt, Loan tui dù học Anh Văn nhưng cũng thầm nghía 

chút tình...qua khối bên kia…nhưng rồi nó đã bay cao…, kể 

đến đây thôi nhe.   

Thanh Loan 
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T ựa như 
những năm 

xưa khi kỳ nghỉ 
hè kết thúc, giờ 
ra chơi đầu tiên khi gặp lại, bao nhiêu chuyện 
để kể cho nhau nghe. 

"Oanh lùn, Oanh vẫn như xưa" 

“Lương phải không? Nhận ra Dũng không?” 

“Mày đó hả Dũng? Sao già quá vậy? Còn đây là 
con gái mày đó hả? 

Lớn dữ ha!” 

… 

“Ăn một miếng gì đi, không ăn lấy sức đâu mà 
chạy?” 

“Tui ăn thứ này không được. Ăn vô là … gãi á!” 

“Ăn đi rồi lát tui gãi cho! Không ăn không gãi 
à!” 

“Bà ăn đi, để ổng nói hòai! Không ăn, ổng gãi 
chỗ khác á!” 

… 

“Ê mấy ông đứng lại chung một tấm đi. Nhưng 
phải lấy hai tay bụm lại” 

“Giống như làm hàng rào đá phạt đó hả?” 

“Ừa!” 

“Ê, sao Nghiệp không bụm?” 

“Nghiệp không có lấy gì bụm!” 

“Còn Hiền thì tay ngắn quá, bụm hỏng tới bay 
ơi!” 

ê, tao không mặc quần đó 

Giờ chơi nào rồi cũng kết thúc. Và luôn thấy 
ngắn ngủi. 

Xưa, hết giờ chơi, cả đám lục tục kéo vào lớp. 

Nay, hết giờ chơi, mỗi đứa về một phương trời, 
tiếp tục đời áo cơm. 

Australia, Arizona, Minnesota, Oregon, Texas, 
… bạn bay đi rồi, biết còn dịp nào gặp lại! 

Nhìn bạn ôm từng người lúc chia tay, lòng chỉ 
muốn vỡ! 

Xưa, ngày nào cũng có giờ chơi. 

Nay thì đợi đến bao giờ mới có giờ chơi tiếp! 

Gần 30 năm rồi, D mới gặp lại các bạn. 

Bao nhiêu năm mới lại được nghe tiếng hát 
của Anh Vũ. 

Bao năm rồi mới gặp lại Hiền, người bạn 
ngồi chung bàn năm lớp 10. 

Gặp lại Lương. 

Và gặp lại các bạn nữ, một thời đứng xa mộng 
mơ. 

D xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho D trở về 
giờ chơi ngày xưa. 

Không khoe khoang. Không xa lạ. Không trách 
cứ. 

Chỉ có những tiếng nói, vui đùa ngày nào dưới 
sân trường cũ. 

Chỉ có những vòng tay thân tình như ngày nào 
bá vai nhau trốn học vào Sở Thú. 

Chỉ có những ân cần, chia xẻ, và gần gũi. 

Chỉ có tình bạn thật sự sau 30 năm. 

Xin cảm ơn Hiền và Thủy, thật nhiều! Tình yêu 
của hai bạn, ngày vui của hai bạn là khởi đầu 
cho tất cả tìm về bên nhau.  Nếu có một lúc 
nào đó lỡ giận hờn nhau, xin hai bạn nhớ lại 
ngày hôm nay, với những nụ cười bạn bè bên 
đời. 

Xin cảm ơn Đoan Trang! Cho dẫu cuộc sống có 
khiến đôi vai Đoan Trang gầy guộc nhỏ, nhưng 
nhiệt tình của Đoan Trang giành cho tất cả, sẽ 
mãi theo D và các bạn khác. Những giọt nước 
mắt của Đoan Trang cũng làm tất cả không 
cầm được. 

Xin cảm ơn Như Tùng, người bạn thân nhất của 
D, đã hết lời lôi kéo D về gặp các bạn. 

Và xin cảm ơn tất cả các bạn, dù chưa từng 
học chung, nhưng vẫn thân tình. 

Đã hơn 23 năm, từ ngày D bỏ Sài gòn ra đi, D 
chưa một lần về lại. 

D đã từng mơ có một ngày về lại trường cũ, 
gọi tên các bạn. 

D đã từng mơ có một ngày đi về lại lối cũ. 

Đời luôn chảy về phía trước và mơ ước vẫn chỉ 
mãi là ước mơ. 

Lần gặp nhau này, với D, như ước mơ đó đã 
thành sự thật. 

Cho dẫu cái nhà hàng không đựơc như lớp học 
cũ, cho dẫu cái khỏang không gian nhỏ trước 
quán Hỷ không phải là góc sân trường xưa, 

nhưng khỏanh khắc ngắn ngủi bên nhau cuối  
> tuần vừa qua, quá tuyệt vời 

D như tìm lại được cái giấc mơ bỏ dở ngày xưa.
… 

Muốn được bắt tay các bạn mãi. 

Muốn giờ chơi này kéo dài đến bất tận. 

Muốn được ôm các bạn hòai trong vòng tay 
này.      Hữu Dũng 
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GIỜ CHƠI Hội ngộ rồi chia ly 
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S 
au gần một tuần gặp gỡ và rong chơi cùng 
các bạn ở Cali, hôm nay V đã về với mái ấm 
nhỏ xíu của mình rồi. V ra về mang theo 

một tâm trạng thật khó tả.  Cái quen thuộc ở nhà 
Đoan Trang, cái giọng ơi ới "Vân ơi Vân à" của nó. 
Cái nắng ấm Cali, cái phố xá rộn ràng. Và cái tình 
thân mà các bạn giành cho V, rất nhẹ nhàng 
nhưng thật nồng nàn. 

Dũng biết không, 

V nhờ Đoan Trang in cho V " Giờ chơi " của Dũng. 
Vì V muốn được ôm ấp trọn vẹn cái cảm 
xúc tưởng chừng như đã mất trong suốt 30 
năm.  V ngồi trên máy bay, đọc từng dòng chữ 
của Dũng, hình dung từng gương mặt của bạn bè, 
từng lời nói, từng giọng cười ...  V cảm nhận được 
sự gần gũi và thân thiết đến  lạ kỳ.                   

Các bạn ơi, 

V thèm được lê la ở quán cafe quá đi,hẹn các bạn 
lần sau nhe.   V thèm được một lần nữa hưởng 
cái không khí gia đình đầm ấm của Thảo,  bên nồi 
bún riêu và chè thưng của Chi. Quên làm sao 
được cái gặp vội vàng của Trí "Chút quà cho V 
vui."  Thèm được một lần nữa nhìn các chàng 
Trưng Vương đầy hiên ngang mà ... bụm giữa trời 
Bolsa.  

Vậy đó, tâm tư thì lai láng,  cảm xúc thì dâng 
tràn,  cứ thổn thức  làm mình lâng lâng mãi. 

Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc, mà V 
muốn gìn giữ mãi như một báu vật. 

 " Bạn bay đi rồi, biết còn dịp nào gặp lại! Nhìn 
bạn ôm từng người trong lúc chia tay, lòng chỉ 
muốn vỡ."  Cứ đọc đến câu này là V lại nghẹn 
ngào và nước mắt lưng tròng!  Dũng ác ghê, V 
xấu nhất là lúc khóc đó nhe. Các bạn ơi, 

Giờ chơi vừa kết thúc,  mình lại bắt đầu kỳ nghỉ 
hè mới của trường đời,  hẹn các bạn giờ chơi tới 
nhe. 

Lời cám ơn dường như chưa đủ, so với những gì V 
nhận được trong chuyến đi này.           

Nói hoài mà lời không hết ý, bây giờ có lẽ chúng 
ta phải bắt đầu bằng hai chữ 

Ước gì ....                   

Dư Mỹ Vân (thứ hai phải sang, hàng đứng ) 

Hội ngộ rồi chia ly 

ƯỚC GÌ... 
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K hông ngờ sau hơn 30 năm 

rời mái trường TV, chúng ta 

lại có dịp gặp nhau trên đất 

khách quê người để được sống lại 

thời quá khứ tuổi học trò. 

Không ngờ sau hơn 30 năm đó, 

mỗi con người, một hoàn cảnh, 

một hành trình gian truân cuộc 

sống, lại được ngồi bên nhau trò 

chuyện thân thiết - ân tình. 

Vào ngày Chủ Nhựt đó, tại quán 

Hỷ, những ký ức ngày xưa theo 

những câu chuyện như được kết 

thành chuỗi kỷ niệm ngọt ngào 

và hạnh phúc. Chúng ta bỏ quên 

đi không gian và thời gian hiện 

tại để được rong ruổi quay về 

ngày tháng của tuổi học trò phá 

phách và mơ mộng. Chúng ta 

được chìm đắm vào cơn mê quá 

khứ, cơn mê mà ai trong chúng 

ta cũng đã mong đợi và trông 

chờ từ lâu … 

Phút chia tay thật khó khăn cho 

mọi người. Biết rằng có họp thì 

có tan , biết rằng buổi tiệc nào 

cũng có lúc tàn, nhưng sao 

khoảnh khắc đó làm trĩu lòng 

nhau quá. Những vòng tay ôm 

chặt thâm tình, những bàn tay 

xiết chặt tình bạn, cứ như không 

ai muốn nói lời chia tay, chẳng ai 

muốn rời cơn mê để trở về thực 

tế, Cứ như chúng ta còn nhiều 

điều muốn nói nhưng chưa được 

nói. Long vội vàng nói lời chia tay 

ngắn ngủi và quay mặt để tránh 

phải nhìn những giọt nước mắt 

sắp sửa tràn ra của bạn mình và 

cũng như của mình…. 

“Giờ chơi” của Dũng đã hết, mà 

sao trong lòng còn nhiều điều 

vương vấn, luyến tiếc quá. Ước 

mong sao sẽ còn những giờ chơi 

như vậy, nữa, để rồi giờ chơi 

hôm nay là kỷ niệm của mai sau. 

Ước mong sao trong hành trình 

phía trước, kỷ niệm hôm nay 

nhắc cho ta nhớ rằng trên cuộc 

đời này ta có tình bạn. 

CÁM ƠN TÌNH BẠN  

Nguyễn Thế Long 

Hội ngộ rồi chia ly 
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Em còn nhớ không những con đường rợp bóng cây 

dẫn đến ngôi trường được mệnh danh là KHUNG 

CỬA MÙA THU. Tiếng chân ai nhè nhẹ trên đám lá 

vàng khô nghe xào xạc hòa lẫn trong tiếng gió 

cùng những chiếc lá bay bay và tiếng của đàn ong 

vỡ tổ trong sân. 

Em làm sao quên được những chiều mưa lất 

phất , hàng hai , hàng ba đạp xe nghênh ngang 

trên phố nhìn mọi người co ro đạp xe  trong 

những chiếc áo mưa nặng trĩu.  Rồi cả đám dừng 

lại ở một con phố nhỏ ven đường , í ới gọi món , 

thêm này bớt kia , rồi xuýt xoa với  vị nồng cay 

của tương ớt trên dĩa gỏi khô bò, dĩa bột chiên , 

những cuốn bò bía … và được chữa cháy bằng 

những ly chè đậu  đỏ , bánh lọt mát lạnh … 

Em nhớ lắm những khi trống tiết , tụ năm tụm 

bảy ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ 

trừ chuyện học… hay đi lòng vòng các dãy lớp học 

để thấy mình là người sung sướng nhất trần đời. 

Ôi! Niềm vui giản đơn của một thuở học trò 

nghịch ngợm! Có những lúc ngồi trong lớp  

mà mộng ngoài cửa lớp với bao ước mơ, hoài 

bão , để hôm nay tự hỏi đã làm được những gì 

hay chỉ còn là những tiếc nuối khôn  nguôi ??? 

Em có quên đâu những buổi cắm trại thú vị . Cả 

lớp rồng rắn đèo nhau trên những chiếc xe đạp rồi 

tự nhủ Cố lên! Khỏe lên để thấy đoạn đường 

không xa lắm. Khi đến nơi, tốp con trai chuẩn bị 

chỗ nghỉ ngơi, đám con gái lo việc hậu cần. Cuối 

cùng là chén sạch những gì mang theo.Cuộc vui 

nào cũng qua, buổi tiệc nào cũng tàn. Mọi người 

cùng thu dọn bãi chiến trường để về nhà trong sự 

luyến tiếc. 

Là thế… là thế đó… Thời vàng son là thế đó…! Như 

vậy đó … Không so đo toan tính, không viễn vông 

phù phiếm , mà chỉ là những trang giấy trắng tinh 

khôi. 

Rồi năm tháng qua đi , kỉ niệm cũng trôi qua, 

những buồn vui xen lẫn. Em bỏ rơi, đánh mất, tìm 

lại, nhặt về…Rồi bất chợt em bắt gặp lại hình ảnh 

của mình trong công việc hôm nay với niềm xúc 

động nhớ về một thời vụng dại xa lăng lắc ngày 

xưa. 

Rồi tóc sẽ bạc, rồi lưng sẽ còng , rồi tay sẽ mỏi, 

rồi tất cả sẽ trở về cùng cát bụi…Nhưng dù mươi , 

mười lăm năm nữa , nhưng chắc chắn khi gặp lại 

nhau , vẫn trẻ con, hồn nhiên , tếu táo như ngày 

nào , vẫn mày tao chi tớ , vẫn ngập ngừng lời 

chưa dám nói , vẫn nghèn nghẹn  nơi đầu môi … 

trong những giọt nước mắt hạnh phúc , mãn 

nguyện đã làm được chút gì đó cho mình , cho 

mọi người - dù cuộc đời chưa đi vào đoạn kết . 

Kỷ niệm ơi sao nhớ quá, biết đến khi nào mới có 

thể quay trở lại như ngày xưa- những năm tháng 

đó . Ước gì thời gian sẽ quay trở lại. Nhưng chắc 

chắn  ước mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật… 

Chỉ là luyến tiếc mà thôi. 

 

Một ngày cuối tháng ba - xa xứ 

Tuyết Sương 

 

Em còn nhớ hay em đã quên… 

Có những lúc ngồi trong lớp mà mộng ngoài cửa lớp với bao 
ước mơ, hoài bão , để hôm nay tự hỏi đã làm được những gì 
hay chỉ còn là những tiếc nuối khôn nguôi ??? 

Tuyết Sương 

X in mạn phép cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mượn lời một bài hát của 

Ông làm tựa đề cho bài viết này. 
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H 
ồi đó nhà tui ở cuối đường Nguyễn 

Đình Chiểu (tên cũ là Phan Đình 

Phùng) gần cầu xa lộ, trong chung cư 

của gia đình quân nhân đa số thuộc tiểu đoàn 

50, Sư đoàn 5 Bộ Binh.  Vùng này bây giờ giải 

tán rồi, là Bến xe Hòang Sa bây giờ.  Nhà tui ở 

khu trong, khỏang 6 căn nhà, nhà Tùng ở ngay 

đầu ngõ của cư xá.  Tui và Tùng vì ở cùng xóm 

và học cùng trường Trần Văn Ơn (Tự Đức xưa) 

những năm 1976 - 1980. 

Lúc hồi lớp 9, 2 đứa tụi tui học chung để thi lên 

cấp 3.  Vào Trưng Vương, Tùng được xếp học 

lớp 10A1 trong khi tui vào lớp 10A2. 

Hai đứa vẫn chơi thân những năm lớp 10, 11, 

rồi 12 mặc dù học khác lớp.  Tùng đá banh giỏi 

và chơi cho đội tuyển Trường Trưng Vương.  Tui 

cũng hay đi theo đội banh coi.  Lúc này hai đứa 

ở xa nhau nên tui cũng ít khi ghé nhà Tùng 

chơi. 

Năm tui học lớp 10, mẹ tui quyết định từ từ cho 

hết cả gia đình đi vượt biên.  Lần đầu tui đi, 

khoảng tháng 10 năm 80 gì đó, không có mặt ở 

lớp cả 3 tuần.  Khi trở về, mẹ tui phải chạy tiền 

kiếm giấy bác sĩ cho tui mang vào lớp.  Giấy 

bác sĩ nói là tui bị bịnh Giang Mai phải nằm nhà 

thương hết 2 tuần.  Cũng may là không ai thèm 

coi chi tiết nếu không thì lúc đó cũng lắm 

chuyện lên rồi. 

Sang năm lớp 11 nhà trường chia lại lớp, xáo ra 

trộn lại các lớp với nhau.  Tui vào 11A4, lớp tui 

phá lắm.  Lớp cứ bị đứng cột cờ không hết vì 

chuyện này hoặc chuyện nọ.   

Có điều tui cũng không để ý nhiều lắm vì lúc 

này chuyện vượt biên ở nhà đã nghiêm trọng 

lắm rồi.  Mẹ tui bây giờ là một trong những 

người đứng đầu tổ chức.  Trong nhà lúc nào 

cũng có người ra kẻ vào.  Có lần tui biết mẹ tui 

vừa trả tiền cho 3 người công an thì mấy hôm 

sau được tin họ đã bị bắn chết và bỏ xác trôi 

sông Saigon.  Mẹ tui cố gắng để cho anh lớn 

nhất của tui đi thóat.  Lúc này gia đình tui dọn 

về ở nhà ông bà ngọai ở ngã ba Ông Tạ.  Sáng 

sớm tui dậy lúc 4 giờ, phụ làm rồi tắm rửa một 

chút, phóng xe đạp chạy một mạch về trường 

Trưng Vương đi học.  Đôi lúc tui quên rửa gội 

nên đầu tóc dính đầy bột trắng khi vào lớp.  Đi 

học về là tiếp tục làm tiếp đến khỏang 7-8 giờ 

đêm.  Tui cũng không siêng gì đâu, chỉ là vì bị 

bắt làm thôi.  Sau đó một thời gian dài thì làm 

việc cũng khá hơn trước. 

Năm lên lớp 12, tự nhiên tui và Tùng lại gặp 

nhau nhiều hơn như những tháng trước lúc thi 

lên cấp 3.  Hai thằng lo đi học thêm chung với 

nhau rồi bàn bạc chuyện vào đại học.  Lúc này 

anh ruột tui đã đi thoát qua Mã Lai nhưng tự 

nhiên trong lòng tui lại trở ngược.  Tui lúc đó lại 

muốn ở lại Việt Nam, thi đậu đại học rồi làm cái 

gì cho đất nước.  Ngụy con hay không, đất nước 

mình hòa bình rồi còn đi đâu nữa.  Hai thằng 

MB425 - Con tàu định mệnh 

photo Peter DungNguyen 

Sáng sớm tui dậy lúc 4 giờ, phụ làm rồi tắm rửa một chút, phóng xe đạp 

chạy một mạch về trường Trưng Vương đi học.  Đôi lúc tui quên rửa gội nên 

đầu tóc dính đầy bột trắng khi vào lớp 
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nói chuyện với nhau rồi bảo như vậy.  Tùng và 

tui thi vào Báck Khoa, Tùng đậu 21.5 còn tui 

rớt 18 điểm.  Được tin thi rớt, tui 

như người điên vì lúc nào tui cũng cho là mình 

giỏi lắm.  Lúc làm bài thi, tụi chọn bài Toán hệ 

12 mặc dù Tùng khuyên tui chọn hệ 10.  Tui 

làm bài không xong kịp giờ và kết quả là bị 

rớt.  Thi rớt, tui không biết gì khác hơn.  Vẫn 

đi làm thêm phụ gia đình, trong lòng vẫn 

muốn thi lại một lần nữa.  

Lúc này mẹ tui tổ chức một chuyến lớn và đưa 

Bảo (em ruột tui) và tui cùng đi.  Chuyến đi 

xuống Mỹ Tho này, Bình đi thoát còn tui bị bắt 

vào tù khoàng 7 tháng.  Khi ra tù, thì bao 

nhiêu ý chí lúc trước tui mất hết.  Tui nghĩ số 

phận mình chắc xong rồi.  Học thì không được 

gì mà đi vượt biên cũng không xong nên chán 

đời lắm. 

Khoảng cuối 1984 gì đó, tui đi kiếm Tùng vài 

lần tâm sự.  Tùng học cũng khá trong trường 

Bách Khoa nhưng lúc này Tùng nói với tui 

muốn đi vượt biên.  Tùng là con trai 

đầu, Tùng  muốn làm cái gì để giúp đỡ 

nhà.  Tui nghe được bỏ tai này qua tai kia rồi 

cũng để đó, không nói gì.  

Mấy tháng sau, chuyện vượt biên lại sôi sục 

lên.  Lúc này mẹ tui bận lắm, bà tổ chức từ 

trước đến nay cũng mười mấy chuyến gì 

đó.  Chỉ có số tui xui xẻo nên bị bắt thôi.  Mẹ 

tui đánh một chuyến lớn.  Lần này tui,  khá 

nhiều anh em họ hàng cùng với Thoa, em gái 

tui cùng đi.   Lúc này tui chán đời lắm nên ai 

bảo tui làm gì thì tui làm đó, không suy nghĩ gì 

hết.  Có điều tự nhiên tui nhớ ra là Tùng muốn 

đi vượt biên nên tui bảo nó đi thế chỗ cho 

tui.  Tui nói cho nó biết hết mọi chuyện để sửa 

sọan.  Tùng viết một lá thư để lại cho gia đình 

rồi lẳng lặng ra đi. 

Tui và Tùng ra đến bãi đậu, rồi 2 đứa dẫn từng 

toán nhỏ lên tàu lớn.  Và trong cái đêm không 

trăng đó, Tùng và tui dẫn khoảng hơn 100 

người lên chiếc tàu bé nhỏ cặp bến cảng Sài-

gon.  Khi gặp em Thoa tui từ xe xuống, nó 

khóc ré lên nói là phần lớn gia đình bị kẹt lại, 

chỉ có Thoa và Thanh, cô em họ tui là lên tới 

bãi thôi.  Lúc đó tui đứng chết lặng.  Tui đã 

tính ở lại, để Tùng thay thế cho tui.  Nhưng 

bây giờ, không thể được, em tui 12 tuổi lên tàu 

một mình.  Tui quyết định nhanh lắm, tui bảo 

Tùng, 2 đứa mình cùng nhảy lên tàu với Thoa 

và Thanh.  Và chính là như vậy, đêm hôm 23 

tháng 9 năm 1985 định mệnh đó, Tùng và tui 

giã từ đất nước bỏ lại bao nhiêu mơ ước, bạn 

bè, và gia đình ... 

Lên tàu rồi thì chủ tàu bắt mọi người xuống 

hầm hết rồi đóng kín mít.  Qua tới sáng hôm 

sau thì tui mới biết là phe mình bị kẹt lại gần 

hết.  Phe bên chủ tàu cũng nhận ra tui là bên 

phe tổ chức và là những người thiểu số trên 

tàu.  Tui cũng nhận ra tại sao ở bãi đậu không 

có ai chỉ huy hết.  Cái ông chủ bãi đậu vì sợ 

hãi nên đã chạy mất tiêu sau khi giao cho 

Tùng và tui hai đứa con, một cô gái khoảng 23 

tuổi và đứa em trai 10 tuổi.  Tàu đông quá, 

không có chỗ mà ngồi nữa chứ đừng nói là 

nằm.  Hai cô em của tui ói mửa lung tung nhứt 

là bé Thoa.  Tui cũng khá mệt nhưng lúc này 

tự nhiên Tùng biến đi đâu mất.  Sau một lúc, 

thấy nó trở về cười cười rồi đưa nước và chút 

đồ ăn cho hai đứa em.  5, 6 ngày lênh đênh 

trên biển, Thoa em tui gần như không tỉnh 

được chút nào.  Nó ói hết từ mật xanh ra mật 

vàng.  Thanh thì đỡ hơn một chút nhưng cũng 

khá mệt.  Tùng chạy lên chạy xuống kiếm 

nước uống và đồ ăn cho tụi nó.  Tui thì không 

say sóng lắm nên lâu lâu cũng chạy lên 

khoang vì dưới hầm tàu ngộp lắm.  

Lúc này phe chủ tàu rất là bực mình nên tụi nó 

bàn mưu tính liệng Tùng xuống biển.  Một 

phần là Tùng dám tự nhiên lấy đồ ăn thức 

uống của bên nó, phần thứ hai tụi nó biết Tùng 

là phe tổ chức thành thử muốn thủ tiêu để dấu 

chuyện chèn khách.  Tui thì không biết ất giáp 

mô tê gì hết.  Bữa tối đó, tui đang nằm trên 

khoang tàu thì có hai thằng từ hai góc từ từ bò 

tới.  May mắn làm sao, Tùng phát giác ra được 

lên lớn tiếng gọi tui.  Mấy ngày trên biển, Tùng 

và tui hai thằng đầu  tóc quăn tít nên nhìn 

thấy giống hệt như nhau.  Một thằng nghe 

tiếng la phát hoảng nên bò ngược lại vì nó 

nhận ra sao lại có tới 2 thằng Tùng lận.  Tụi tui 

vì thay phiên nhau nên ít khi nào cùng ở một 

chỗ.  Sau lần này, tụi nó e dè nhiều hơn và bỏ 

cái ý định đó.   

Đến ngày thứ 4 thì tàu tìm được một giàn 

khoan Mã Lai và đòi cặp lên.  Sở dĩ tìm được vì 

từ xa đã nhìn thấy ngọn lửa cao ngất 

trời.  Trên giàn khoan nhứt đinh không cho 

lên.  Họ cho chút thực phẩm và nước rồi chỉ 

hướng cho đi.  Đến ngày thứ 6 thì tàu phát 

hiện một hòn đảo nhỏ phía nam.  Sau gần nửa 

ngày, tàu cặp bến hòn đảo có ngọn núi cao 

này Pulau Tioman, hòn đảo lớn cuối cùng gần 

Singapore.  Nếu tàu tui không phát hiện được 

hòn đảo này thì cũng khó nói lắm.  Nếu chạy 

thẳng theo hướng cũ thì phải 4-5 ngày nữa 

mới tới Palau Bangka hay Pulau Bellung gì 

đó.  Và nếu như vậy thì ít nhất cũng có một vài 

người không qua khỏi.  Trên tàu chẳng còn gì 

để uống, đồ ăn thì chỉ còn một chút. 

Tùng và tui thi vào Báck Khoa, Tùng đậu 21.5 còn tui rớt 18 điểm.  Được tin 

thi rớt, tui như người điên vì lúc nào tui cũng cho là mình giỏi lắm 
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Lên được Pulan Tioman thì mọi người mừng 

lắm.  Bọn tui lúc này có 6 người, Tùng, tui, 2 

đứa em, 2 đứa con ông chủ bãi đậu.  Cũng 

quen thêm một số ít người nhưng không thân 

lắm.  2 hôm sau có tàu đưa đến chở bọn tui tới 

Pulao Bidong, một trung tâm trại tỵ nạn.  Đến 

đây tui mới biết là tàu được đánh số 

MB425.  Mã Lai đặt ký hiệu cho từng chiếc tàu 

đến nước họ.  Đầu tiên là KT khoảng 1000 

chiếc, tới PT, rồi MB. Tính như vậy tàu tui là 

chiếc thứ 2425 đến Mã Lai.  Nghe nói sau này 

còn khoảng hơn 1000 chiếc tàu cặp bến Mã 

Lai.  Nhiều lúc tui nghĩ không biết có bao nhiêu 

chiếc tàu nằm xuống đáy biển?  Tui quen biết 

khá nhiều người đi mà không nghe được một 

tin tức gì về. 

Lên Bidong vui lắm.  Trên đây có cả mấy ngàn 

người Việt Nam lóc nhóc trên cái đảo nhỏ 

xíu.  Họ cấp cho bọn tụi tui cái nhà ở phía trên 

cao gần núi.  Ngày nào Tùng cũng volunteer 

gánh nước từ xa về cho 2 cô em tui tắm.  Rồi 

sáng thì đi lãnh thực phẩm.  Mới lên được 2 3 

bữa, Tùng và tui lên lãnh thực phẩm thì nghe 

tiếng ai kêu oai óai.  Tui thì hơi chậm nhưng 

trong lòng cũng nghĩ tại sao cái này ầm ĩ giống 

loa phóng thanh 11A4 quá dzậy?  Tùng nhanh 

hơn, nó nhận ra Đoan Trang học chung lớp với 

tui.  Mấy đứa gặp nhau mừng quá rồi nói 

chuyện lung tung.  Trang kể cho tui nhiều lắm 

nhưng tui cũng quên hết rồi.  Tui chỉ nhớ hình 

như tàu Đoan Trang là MB423 gì đó, lên trước 

tui một ngày.  Tui nói Đoan Trang là tui sợ bà 

quá bỏ chạy ra khỏi nước mà cũng không 

thóat.  Không biết ĐTrang còn nhớ không?  Rồi 

gặp lại Trang ở Cali hồi 1990 rồi bỏ chạy thêm 

một lần nữa.  Nhưng mà gần 25 năm sau là tui 

cáo chết ba năm quay đầu về núi.  Nhưng đó là 

chuyện bây giờ. 

Ở trên đảo Bidong, chắc cũng khoảng 3 tháng 

gì đó.  Nhiều chuyện xảy ra lắm.  Gia đình bác 

Q., cách nhà tui 2 căn có anh con trai khoảng 

25 tuổi đi cùng tàu bị chết đuối.  Anh ra tắm ở 

Bidong rồi bị sóng quật ra ngoài.  Đi vượt biên 

đau khổ như vậy mà rồi chết cái lãng xẹt, thực 

là tội nghiệp.  Cũng ở đây, tui tập bơi lội lần 

đầu tiên rồi biết nổi chút chút.  2 cô em tui thì 

sợ lắm, không dám ra biển mấy.  Gặp ĐTrang 

thì vui nhưng mà bả khóc nhiều hơn cười.  Mỗi 

lần như vậy, không biết Tùng nói gì rồi sau đó 

thấy ĐTrang  cười tươi hơn. Nhiều lúc tui thầm 

nghĩ, bên này mười mấy thằng con trai mới có 

một cô con gái.  Đi đâu mà lại khổ sở với mấy 

thằng losers như vậy.  Có lẽ trời sanh ai chịu 

được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu? 

Tùng để ý lắm, nó lớn trước tuổi hơn tui 

nhiều.  Hay là đầu óc tui rụt rè chậm không 

chịu lớn.  Nó để ý từng ly từng tý.  Đi lãnh đồ 

ăn thức uống.  Đi gánh nước về cho hai cô em 

tui.  Bị 2 đứa em tui chọc lên chọc xuống.  Cô 

con gái ông chủ bãi đậu, tên là TH cũng nhờ 

Tùng giúp đỡ nhiều thứ lắm.  Có một lần, xém 

nữa là TH bị mấy thằng làm bậy may mà Tùng 

chạy đến kịp.  Tui thì như con nít 3 tuổi, chỉ 

biết chạy ra biển tắm thôi, phần lớn là đi ngắm 

những cô trẻ đẹp thừa da thiếu vải.  Ừa, nhắc 

chuyện TH.  Cô nàng này lúc đầu tui để ý kỹ 

lắm nha.  Bữa nọ tui đưa cặp mắt lạ lùng nhìn 

TH thì nàng nhỏ nhẹ nói "Hồi đó Vũ mới sanh 

ra đời thì H tới gấp 4 tuổi Vũ lận".  Nghe thiệt 

là cụt hứng. Giá lúc trước khi gặp TH, tui luyện 

xong 24 bộ Quỳnh Dao Lữ Hiệp thì chưa chắc 

ai thua ai à nhe. 

Ở khoảng một tháng trên đảo thì loa phóng 

thanh gọi có người cần gặp tui. Tùng nghe 

được và gọi tui lên văn phòng. Có một người đi 

tàu sau là mẹ tui nhờ nhắn tin. Chuyện là có 2 

anh em họ Ngô đi cùng tàu MB425 theo diện 

trả tiền sau và tui phải liên lạc. Tui nghe rồi 

mới vỡ ra là mấy người này cặp chơi với bọn 

tui trên đảo cả tháng nay. Tui và Tùng mời họ 

ra uống nước nói chuyện.  Lúc đó tui là con nít 

mới lớn, đâu biết chuyện tiền bạc gì đâu.  Thấy 

2 anh em họ có vẻ nghèo quá, tui anh dũng 

đấm ngực bảo họ không cần phải trả nữa.  Sau 

chuyện này, từ từ rồi tui cũng mất liên 

lạc.  Không biết họ qua Mỹ hay ở nơi nào 

rồi.  Tui chỉ nhớ là họ đánh đàn cặp đôi bài 

"Buồn ơi" hay lắm. 

Nguyễn Thanh Phi Vũ 12A5 

 

Mã Lai đặt ký hiệu cho từng chiếc 

tàu đến nước họ. Đầu tiên là KT 

khoảng 1000 chiếc, tới PT, rồi MB. 
Tính như vậy tàu tui là chiếc thứ 

2425 đến Mã Lai 
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N 
iên học đầu tiên sau khi chiến tranh 

kết thúc năm 75, tui có quay lại 

trường cũ Trần Qúy Cáp một vài hôm, 

để nhận thấy trường lớp vắng hoe, buồn hiu 

hắt. Tui cũng chẳng hiểu lớp tòan con nít mà ở 

đâu tụi nó biết thầy Nguyên dạy tụi tui năm lớp 

4 là sĩ quan biệt phái đã đi học tập, cô Thủ dạy 

lớp 3 đã đi “Mỹ”. Lúc đó tui chỉ băn khoăn 

những đứa bạn thân Tuấn, Quốc, Thịnh, Ly Cơ 

giờ đang ở góc bể chân trời nào, và trong lòng 

nhen nhúm một cảm giác trống vắng, chán 

chường. Tui mơ hồ hình dung ra rằng cái lâu 

đài tuổi thơ ở TQC của mình đang phân hủy 

theo cuộc thăng trầm của cả đất nước. Vài tuần 

sau thì mẹ tui được gọi lên văn phòng và chiều 

hôm đó thì bà cho tui hay “Họ không cho con 

học ở TQC nữa. Mẹ đã nhờ bà giáo Hiếu xin cho 

con về học ở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trưa thứ Hai 

mẹ đưa đến trường”. Tui chẳng thắc mắc họ là 

ai, và tại sao họ lại không muốn tui đi học ở 

TQC. Tui chỉ lẳng lặng làm theo lời mẹ, không 

một lần tạm biệt những đứa bạn ở TQC mà từ 

đó chẳng bao giờ tui gặp lại. Đối với tụi nó chắc 

tui chỉ “chợt đến, chợt đi” như bao nhiêu cái 

bóng trên đất nước VN ngày đó. 

Hồi đó từ nhà tui ở khu Hàng Xanh lên trường 

NBK có 3 cách: xe búyt, xe lam, và xe lô-ca-

chân. Thường khi tui đi học bằng xe búyt còn 

bận về thì cuốc bộ, vì kinh phí chỉ có nhiêu đó. 

Thỉnh thỏang thèm cây cà-rem hay con cá xiêm 

(để chơi chứ không phải để mút) thì tui cuốc bộ 

cả hai chiều. Hai tên cuốc bộ với tui nhiều nhất 

là Anh Kiệt, nhà ở khu cầu Thị nghè và Lương 

nhà ở khu giáo xứ Nguyễn Duy Khang. Tui ở xa 

nhất nên phải cuốc bộ đoạn đường chót và tui 

thường đi “tắt” qua những con hẻm ngoắt 

ngoéo của khu Hàng Xanh để về nhà. Nhân thể 

cũng để tìm nhặt những thứ kỳ hoa dị thảo ăn 

cho “tăng công lực” như trong những mẩu 

truyện kiếm hiệp mà tui đọc trộm, những thứ 

mà ăn vào chắc là nhờ hồng phúc ông bà để lại 

nên tui còn sống đến giờ ! 

Một lần đang loay hoay bẻ trái bình bát bên 

một bờ mương trong một con hẻm cuối đường 

Đinh Bộ Lĩnh, tui tê cứng người vì tiếng sột sọat 

dưới chân, lòng đã nhủ thầm lần này rắn cắn 

mà còn sống thì không bao giờ đi hoang nữa. 

Cả giây đồng hồ, chẳng thấy đau mà thấy ươn 

ướt lại càng thót tim lại – chắc là máu ra nhiều 

lắm! Nhìn xuống thì chẳng thấy máu cũng 

chẳng thấy rắn mà là một con chó nhỏ đang 

liếm chân tui. Nó chỉ dài độ 3 tấc, lông nâu, với 

một sọc đen chạy dài trên lưng như chẻ dọc 

tòan thân. Mí mắt trên có 2 đốm lông vàng cứ 

như ai tinh nghịch đánh dấu vào cho biết đâu là 

mắt vậy. Con chó nhỏ mở to mắt nhìn tui, cái 

đuôi ngắn phất lọan, và chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu 

thè ra như thể đang cười. Tui húyt gió một 

tiếng nhè nhẹ thì nó lũn cũn chạy theo vừa 

chạy vừa ư ử, và thỉnh thỏang lại nhảy cẫng lên 

từng bước nho nhỏ. 

Về đến nhà tui lia cặp lên cái giường gỗ, rồi đi 

kiếm chỗ dấu con chó. Con em đang ngồi lê la 

chơi nấu nướng với mấy cái xong nồi tí hon há 

hốc mồm ra nhìn như thể tui vừa dẫn về nhà 

một con thuồng luồng hay quái thú gì vậy. Tui 

dí nắm đấm vào mặt nó, gằn giọng “Im”. May 

đời, nó nhanh nhảu gật đầu chứ không tru tréo 

lên như mọi khi. Bà già tui rồi cũng khám phá 

ra và bắt tui chỉ chỗ lụm con chó ở đâu để đem 

trả vì sợ tui ôm chó nhà người khác. Đời nào tui 

nói thiệt để mang thêm tội đi hoang. Bà già bắt 

tui ôm con chó đi theo cả buổi chiều hỏi thăm 

lối xóm để trả lại, cũng may thời buổi đó con 

người (trừ tui) còn tử tế nên chẳng ai nhận. 

Cuối cùng thì bà già tui cũng chịu thua để tui 

giữ con chó. Đám lau nhau thì mừng ra mặt. 

Bà chị kế phán liền “Đặt tên nó là ToBe”. Số là 

bả học hơn tui mấy lớp nên biết chia động từ to 

be và được dạy câu “To be or not to be …” nên 

mang ra xài. Tui mới lớp 5, chữ tiếng Anh bẻ 

đôi cũng chưa biết nên khiếp lắm chịu liền. Phải 

như bây giờ thì con chó của tui sẽ là ToDo hay 

ToHave cho nó “hành động” chứ ToBe cái mốc-

xì ! 

Thời gian này ông già tui đang vắng nhà dài 

Chó con To Be 
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hạn theo lệnh nhà nước mới. Mấy anh chị lớn 

của tui còn ở lại VN xoay xở vào làm ở nhà máy 

in, dệt, dược v.v. coi như tự nuôi thân. Còn bà 

già tui có một cái sạp nho nhỏ ở chợ Văn Thánh 

để bán đồ cũ, mà chủ yếu là đồ đạc từ cái gia 

sản mà ông bà già tui gầy dựng được từ ngày di 

cư vào Nam. Mùa hè đến là khỏang thời gian 

thần tiên của tui. Người lớn đi làm hết, vậy là 

mỗi sáng sau khi múa may hò hét với đám con 

nít cùng xóm trong cái “sinh họat hè khu phố”, 

tui về lục nồi rồi dẫn con ToBe rong chơi khắp 

ngõ trong, xóm ngòai. Những thứ mà bọn con 

nít xóm tui thời đó thích chơi nhất là tạt lon, 

dích hình, và bắn bi. Một thằng con nít trong 

xóm có hòn bi Mỹ mà nó lấy được bằng cách 

đập lon sơn xịt của Mỹ đã cạn. Hòn bi nặng và 

tuyền đỏ, rất cứng bắn bể những hòn bi Made 

in Cholon khác dễ dàng nên đứa nào cũng 

thích. Có lần cả đám châu đầu cãi nhau coi hòn 

bi nào của 2 thằng bắn trước gần đích hơn, khi 

quay lại thì hòn bi Mỹ đã không cánh mà bay. 

Thằng chủ giận lắm đòi xét cả đám và đục phù 

mỏ đứa nào lấy hòn bi của nó mà vẫn không 

thấy nên tàn cuộc chơi. Về đến nhà tui cho con 

chó uống nước thì nó nhả cục bi đã ngậm trong 

miệng từ bao giờ! 

Một buổi trưa hè tui đang dạy cho con ToBe 

nhảy qua chiếc que như cọp trong gánh xiếc, 

mà con chó nhỏ cứng đầu cứ nhất định nằm 

bẹp xuống để chui qua. Tui nổi sùng gõ cho nó 

1 que vào mông thì có tiếng con gái léo nhéo 

sau lưng: 

- N. đừng đánh nó, cho nó cái gì ăn thì nó sẽ 

nhảy qua. 

Thì ra là con nhỏ ở căn nhà gần đó. Gia đình nó 

mới từ trên Di Linh dọn về, và nó có môt cái họ 

tên rất lạ là Cổ Lê Chung Thủy, nghe là thấy …

thượng du liền. Lần đầu tiên tui mới nói chuyện 

tay đôi với con nhỏ này. Chắc nó dân xứ núi 

nên dị cảm với nắng Sài gòn, vì nó cũng dang 

nắng như tui mà sao da vẫn trắng, tóc vẫn 

mun. Tui cằn nhằn: 

- Thì nó ăn một roi rồi mà có chịu nhảy đâu! 

Chung Thủy nhìn tui mắt cụp cuống nừa chừng, 

vừa như năn nỉ, vừa như trách móc, lại vừa như 

giận hờn: 

- Không phải vậy đâu. 

Rồi nó cắm đầu chạy đi, hai cái đuôi tóc buộc 

cao nhún nhẩy theo từng bước chân chim. Con 

nhỏ trông thật ngộ. Mà thiệt tình cái ông cao 

xanh sao sinh chi con gái có lối nhìn dễ thương 

lạ, để có những chàng trai chưa lớn mà lòng đã 

phải liêu xiêu. Chung Thủy chạy đi trong giây 

lát thì quay lại và chìa ra một cái bánh bông 

lang be bé trong tay. 

- Mẹ Thủy cho hôm qua, mình lấy dụ cho ToBe 

nhảy đi ! 

Cái bánh được bẻ thành nhiều mẩu và mỗi lần 

con ToBe nhảy qua cái que thì được thưởng 1 

mẩu. Con chó ngoan ngõan nhảy qua, nhảy lại 

để lấy phần của mình. Đồ quỷ tham ăn dễ sợ! 

Thứ này thì tui chẳng dạy nó! 

Miền Nam bắt đầu chịu ảnh hưởng của việc 

thiếu lương thực, nhiên liệu. Tui và ToBe được 

trao thêm nhiệm vụ nộp sổ, mua, và phơi lương 

thực. Mái nhà, khỏang sân ngày trước, nơi tui 

phóng con diều ông già làm, hay mắc võng ngủ 

dưới bóng cây khế những ngày hè nóng nực, 

giờ đã trở thành sân phơi những nắm than bùn 

hay những vắt mì tươi. Để khỏi phải chạy trong 

bóng mát ra ngòai nắng đuổi những con sẻ, 

chắc cũng đói như người, khỏi lăn xả vào nhặt 

lương thực, tui đem cột một mẩu vải đủ màu 

sắc vào đầu một cành trúc rồi vụt về phía 

những chú chim mà tưởng tượng mình là Phù 

Đổng Thiên Vương vung roi đuổi lũ giặc Ân 

trong truyện tranh năm nào. Mỗi lần mẩu vải 

tung ra thì con ToBe lại cắm đầu lao theo, có 

lúc con chó chạy vào chỗ phơi mì, lúc lại dẵm 

lên chỗ phơi than bên cạnh và thỉnh thỏang tui 

lại bị cú đầu khi bà già nấu nướng phát hiện ra 

những vắt mì còn in dấu chân chó con. 

Khó khăn lại tìm đến với gia đình tui khi ông tổ 

trưởng xuất hiện với vài người lạ mặt và thông 
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báo cho mẹ tui biết gia đình tui nằm trong "đối 

tượng đi kinh tế mới" của phường. Rồi từ ngọt 

ngào khuyên bảo, hứa hẹn, đến dọa dẫm, răn 

đe, mức độ thăm viếng của chính quyền địa 

phương ngày càng tăng. Vào lúc khó khăn nhất 

thì mỗi ngày bà già tui phải lên trình diện trên 

công an phường, ngồi từ sáng đến chiều thì cho 

về, chẳng bắt bớ cũng chẳng ăn uống, chẳng 

làm ăn gì được. Đến giờ cơm trưa tui cứ quanh 

quẩn chơi với con chó ở bên ngoài lựa lúc 

không ai để ý thì chạy vào đưa đồ ăn cho mẹ. 

Rồi chẳng biết mỏi mệt vì sự dòm ngó của 

phường khóm hay vì thực sự khó khăn, mà một 

ngày kia bà già nói với tui: 

- Con ạ, cậu đi vắng, mẹ không đủ sức nuôi 

thêm một miệng ăn nữa đâu. Thôi, mình đem 

con chó cho nhà bác Y. nuôi đi con. Con chó 

nhà bác mới chết, mẹ có hỏi bác rồi. Nhà bác 

khá giả, nó ở với bác đỡ khổ hơn ở nhà mình. 

Tui nghe mẹ nói mà nước mắt chảy dài. Mười 

tuổi nhưng tui hiểu hòan cảnh gia đình và biết 

bà già tui thật lòng. Cưu mang thêm một 

miệng ăn là một gánh nặng cho bà lúc đó dù là 

miệng chó con nhỏ xíu, nên tui lẳng lặng gật 

đầu. 

Đến ngày hẹn, cô Bình, người làm nhà bác Y. 

đến đem ToBe về. Cô bế trên tay thì con ToBe 

vùng vẫy không chịu, cô xỏ dây dẫn đi thì nó 

ghì bốn chân xuống đất không đi, mặc cho bị 

kéo lê trên đất đến ngẳng cổ. Thấy vậy mẹ tui 

nói: 

- Thôi con dẫn nó về nhà bác đi, để vậy tội nó 

con ạ. Rồi bà lặng lẽ quay đi. 

Con ToBe thấy tui dẫn đi thì mừng lắm, tưởng 

lại được đi chơi. Đường từ nhà tui đến nhà bác 

Y. đi bộ chỉ 10 phút, tui đi chậm để giữ con 

ToBe lâu hơn chút mà nó cứ cắm đầu chạy rồi 

thỉnh thỏang ngoái lại nhìn, như ngầm hỏi sao 

bữa nay tui chậm chạp vậy ? 

Đến nhà bác Y. tui để cô Bình và con ToBe vào 

rồi đóng cánh cổng sắt lại chứ không theo vô. 

Ngôi nhà lớn có dáng vóc lạnh lùng vẫn làm tui 

có cảm giác e ngại mỗi khi đến thăm, dù bác Y. 

là bạn với ông già tui từ những ngày trong trại 

định cư. Con ToBe quay ngoắt lại khi nghe 

tiếng cổng đóng. Khi nhận ra tui không theo 

vào thì con chó nhỏ chợt hiểu ra mình đã bị lừa 

bởi chính người nó tin yêu nhất! Nó hốt hoảng 

nhảy vội lên cánh cổng, cào vào tấm lưới sắt 

miệng ư ử những tiếng kêu tuyệt vọng. Cuối 

cùng như nhận ra rằng nó không là đối thủ của 

tấm lưới sắt, con ToBe nằm phịch xuống đất, 

mặt gối lên hai chân trước ngước mắt nhìn tui. 

Ánh mắt buồn bã như lóng lánh ánh nước! 

Cũng ánh mắt này mười mấy năm sau số phận 

lại trao cho tui lần nữa, từ một người con gái. 

Những ánh mắt mà sau mấy chục năm tưởng 

chừng đã cũ, nhưng thỉnh thỏang gặp lại trong 

cơn mơ nào, sao vẫn thấy xót xa như đến từ 

hôm qua! 

Tui quay lưng chạy về nhà, trời đang nắng mà 

phố xá bỗng nhạt nhòa. Ngang qua nhà thờ 

Hàng xanh, ngừng lại trong sân nhà thờ để 

nghỉ và để khóc cho vơi nỗi buồn, ngước nhìn 

tượng Chúa với khuôn mặt nhân hậu, tui lâm 

râm khấn cho con ToBe được quay lại với mình. 

Cũng may là phép lạ đã không xảy ra, chứ 

không dám tui đi tu từ dạo đó. Về đến nhà tui 

leo lên giường lấy gối che mặt, phần vì nhớ con 

chó phần vì để bà già tui thấy là tui còn đang 

giận lắm, rồi tui ngủ thiếp đi lúc nào không 

biết, cho đến lúc có bàn tay nào lay dậy. 

- Dậy rửa mặt đi con rồi ăn cơm mẹ để phần 

kia. Mai đi chợ với mẹ rồi mình ghé thăm con 

chó 

Từ đó thỉnh thỏang theo mẹ đi chợ Hàng xanh 

tui vẫn ghé qua thăm người bạn nhỏ của mình, 

và lần nào cũng vậy, con chó nhỏ gặp tui là 

nhảy như điên cuồng và đôi lần chạy theo tui 

về mà chẳng lưu luyến, đắn đo với ngôi nhà 

mới của nó. Chừng độ một năm sau thì trộm 

đạo nổi lên khắp nơi, ToBe được người em bác 

Y. xin đem về nuôi ở chợ Bình Tây để trông 

nhà, trông hàng, và từ đó tui không còn gặp lại 

người bạn nhỏ của mình. Tui nghe mẹ tui có 

lần đi thăm người chủ của ToBe về kể, nó giỏi 

trông nhà nên được nhà chủ thương và giữ lại 

cả 2 đứa con của nó.  

Vậy mà trước giờ tui cứ tưởng chó ToBe của tui 

là chó đực ! 

Tặng những người bạn cùng trang lứa 

Những người đã cùng tui lớn lên trong một 
giai đọan khó khăn 

Mà vẫn không đánh mất cái hồn nhiên của 
những chú … 

(Thôi, không nói nữa không lại bảo là tui 
hỗn!) 

 Nguyễn Thế Nghiệp 
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N 
ắng trưa Sài gòn như đổ lửa xuống 
những con đường trải nhựa của thành 
phố cũ. Nhìn xa xa lớp hơi nóng lung 

linh trên mặt đường tạo cảm giác có một lớp 
nước lóng lánh. Tư nhớ lại lời ông thầy Địa lý 
giảng về ảo giác của những lữ khách đi trong 
sa mạc, gục ngã giữa bãi cát mênh mông vô 
tận, mà nghĩ mình đã với tới một ốc đảo mát 
rượi. Nàng bỗng bật cười làm quái gì có ốc đảo 
nào ở giữa thành phố này và mình cũng chẳng 
thể nào lăn đùng ra trên con đường từ trường 
về nhà quá quen thuộc 

Mỗi ngày từ trường Trưng Vương, Tư cùng đám 
bạn tan học đi bộ dưới những tàn cây rợp bóng 
mát của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, như một 
dòng sông bồng bềnh những chiếc áo trắng, rẽ 
nhánh ở Thảo Cầm Viên, xuôi đại lộ Thống 
Nhất, rẽ phải ở con đường mang tên hai vị nữ 
vương nước Việt, về nơi nàng ở gần ngã tư Phú 
Nhuận. Đọan đường khá xa cho những bước 
chân thiếu nữ lớn lên ở thành phố, quen với 
tiện nghi. Có lúc Tư thầm hỏi sao bố mẹ không 
sinh mình cao hơn chút xíu để mỗi bước chân 
dài thêm vài tấc thì đường trường có bớt xa. 
Nhắc đến bố nàng bỗng băn khoăn, chẳng biết 
giờ này ông đang ở đâu, cắm cúi miệt mài nơi 
xó xỉnh nào của nước Việt buồn, làm cái công 
việc mà nàng ghi vào học bạ là "học tập cải 
tạo" thay cho phần nghề nghiệp của bố. 

Tư vẫn có thói quen nghĩ miên man khi đi bộ 
một mình về nhà cho thời gian qua mau. Khi 
thì những mẩu chuyện vui từ những cô bạn 
trong cái lớp 10A5 ồn ào không bao giờ dứt. 
Chuyện nhỏ kia đi học về thấy mình có cái 
đuôi, đạp xe ngang nhà không dám vô phải 
chạy vòng vo đánh lạc hướng. Khì thì Tư nghĩ 
về người anh đánh cuộc sinh mạng với biển 
xanh, mong tìm được lối thóat cho gia đình,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mà đã mấy mùa thu qua không tin lại. Đang 
cắm cúi nghĩ bỗng nghe tiếng xe đạp thắng kin 
kít, rồi tiếng con gái nói 

- Lên đây tao chở về, trưa nay nắng bể đầu ! 

Ngỡ ngàng nhận ra Kim Liên, cô bạn học 
chung từ Võ Trường Tỏan, chẳng thân, thậm 
chí còn hơi e dè vì KL được biết là "chằng". Vậy 
mà có những người bạn đạp xe đi ngang và vô 
tình đi thẳng, chỉ một số tinh ý đã dừng xe, và 
Kim Liên là một bất ngờ. Cám ơn KL đã cho 
quá giang rồi quay vô nhà,  Tư ăn vội bữa trưa 
rồi dọn dẹp và đi đánh bóng những cây đàn 
guitar hong dưới hiên. 

Từ ngày miền Nam đổi chủ, như bao nhiêu gia 
đình khác, mẹ Tư cũng xoay xở để có thêm thu 
nhập cho gia đình, và chị em nàng có thêm 
một nghề mới, nghề làm đàn guitar dù rằng 
chẳng ai trong nhà biết chơi đàn. Trở nhẹ 
những cây đàn hong trong bóng mát, Tư nín 
thở dùng cọ phủ thêm lên những cây đàn một 
lớp véc-ni nội hóa, chẳng biết làm bằng thứ gì 
mà thứ véc-ni này mùi xông lên đến óc, nắng 
lớn thì khô nứt, ẩm ướt thì cả tuần lễ vẫn dính 
nhép như một chiếc bẫy ruồi khổng lồ. Nhìn 
những cây guitar mà lòng vui vui Tư bỗng nhớ 
đến tiếng đàn của Thụ, anh chàng trong lớp 
học mới được chia lại năm nay. 

 Hồi đó lớp 10 nam nữ học riêng, cười nói hồn 
nhiên, những cô nàng bạo dạn còn dám chọc 
ghẹo cả cậu nào lạc vô khu vực những lớp nữ. 
Lên lớp 11 ban giám hiệu chia lại lớp học có cả 
nam lẫn nữ. Những rụt rè, e ngại ban đầu giữa 
"ta & địch" nhanh chóng qua đi, được thay thế 
bởi sự tò mò, hấp dẫn của 2 mảnh nam châm 
khác cực. Tò mò nhìn theo ai đó đang làm gì 
nhưng vội vã cúi đầu khi có ánh mắt đáp trả. 

Con đường xưa Tư đi 
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Cuối năm, văn nghệ tòan trường, Thụ, trông 
như nghệ sĩ, đầu chải lệch 3x7 láng coóng, 
miệng luôn điểm nụ cười thân thiện, đệm gui-
tar cho 3 cô bạn cùng lớp tập hát. Thay vì "Lá 
đỏ" như dự tính thì lại tòan tình ca Trịnh Công 
Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên. Ba mái đầu 
chụm lại 

- Sao tòan nhạc tình hông à ? 

- Chắc đàn cho tao đó ! 

- Hông phải đâu người ta nhìn tao chứ đâu có 
nhìn mày ! 

Thỉnh thỏang đám bạn học cùng lớp cũng tổ 
chức đi cắm trại vùng ngọai ô Sài gòn. Tuổi trẻ 
ngày đó thiếu thốn phương tiện, những chuyến 
đi chỉ bằng xe đạp, tiền bạc cả nhóm gom góp 
lại, đứa có nhiều phụ đứa có ít để cùng đi. Vài 
cô bạn gái thu vén, xoay xở lo ẩm thực cho cả 
đám, chức năng của người nội trợ chắc bắt đầu 
từ những ngày xa xưa đó. Mẹ Tư như những bà 
cụ người Bắc khác, với quan niệm phải nghiêm 
khắc, khó khăn thì con mới vào nề nếp nên 
thường khi xin đi chơi xa Tư luôn bị mẹ từ chối. 
Có những lần nghĩ đến đám bạn đi chơi vui còn 
mình một mình ở nhà bỗng tủi thân ngồi khóc 
hu hu. Kể cho nhỏ bạn thân nghe thì nó nói 

- Sao mày  ngu vậy? Thì nói trường bắt đi lao 
động 

Một chiều thứ 5 lớp chỉ có 2 tiết học, đang loay 
hoay với bàn cờ tướng vừa tập chơi Tư giựt 
mình vì người con trai cao nhòng cùng lớp, với 
chiếc răng cửa khuyết 1 mẩu ngồi xuống phía 
đối diện 

- Cá độ chầu chè nghe ? Ai thua trả tiền chè 
cho Tiến, Hoàng và Tư 

- Thôi, tui mới biết chơi à 

- Vậy chấp Tư nghe ? 

- Ừ, vậy cũng được, mà chấp cái gì ? 

- Chấp Tư con Tướng, Tư kiếm Hoàng đi rồi tụi 
mình đi ăn chè Yên Đổ há!   

Hai năm cuối của bậc trung học đủ để những 
tình bạn và cả những mối tình học trò đơm 
chồi. 

Con đường ngắn từ xưởng Ba son đến đầu 
đường Thống nhất với những hàng me đã vươn 
bóng mát che chở cho bao nhiêu đôi bạn, đã là 
điểm hẹn hò của bao nhiêu thế hệ. Đã bao 
nhiêu cựu học sinh của ngôi trường nhỏ, một 
chiều về ngang Thảo Cầm Viên, như một thôi 
thúc nằm trong ký ức, bỗng vô cớ bẻ tay lái để 
đi lại con đường cũ mà tưởng như thấp thóang 
bóng hình xưa vụt qua bay trong tâm tưởng. 

Ngày rời Việt Nam, Tư thả cho chiếc xe chầm 
chậm trôi trên con đường của một thời dấu 
yêu, nhìn những gốc me trước cửa trường Võ 
Trường Tỏan, những chiếc xe bán nước giải 
khát, ngỡ ngàng nhận ra có những thứ qua đi 
sẽ không trở lại. Chợt nghe cơn gió mát thỏang 
qua trên mặt mang theo hạt bụi nào vương 
trong mắt. 

.... Nhớ khói bay lạc vấn vương  

Cho hơi ấm lên môi người 

Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường 

Làn mây yêu thương, vướng trong hồn em .... 

 

Phương Thảo 

Photo Thành Trí - Model Anh Thư 
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Một chiều vàng nhạt nắng 

Theo nhẹ bước em đi 

Đến nơi , đầu buổi hẹn 

Anh ngồi đó bao giờ ?? 

Ly café anh uống,  

ẩn hiện dáng em yêu… 

Chờ người như gió thoảng 

Chờ người như chiêm bao 

Có phải  em  thật sao ?? 

Một thoáng hương tình vội 

Rồi lại vội ra đi.. 

Vấn vương mùi hương tóc 

Nhớ bóng em yêu kiều 

Một mình anh chiều vắng 

Nghe lòng sầu riêng mang. 

 

Đào Bích Như  

Chiều 
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Kim Môn Kiều  
Golden Gate Bridge 
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H 
oa Kỳ có khá nhiều những công 

trình kiến trúc đã trở thành kỳ 

quan mà cả thế giới ngưỡng mộ 

và biết tới.  Hai trong số những kỳ quan 

ấy là tượng nữ thần tự do và chiếc cầu 

treo ở vùng vịnh San Francisco.  Một là 

chiếc cổng vàng ở mạn Tây và một là ngọn 

đuốc soi đường tự do ở bờ Đông. Ngẫu 

nhiên hay là sự sắp đặt của thế hệ đi 

trước?  Đôi lần như thấy ánh đuốc ấy từ 

bờ Đông rọi đến chiếc cầu treo bắc ngang 

vịnh. 

Golden Gate Bridge được khởi công xây 

dựng vào một ngày đầu năm 1933. Toàn 

bộ công trình tốn hơn 35 tỷ.  Cây cầu 

hoàn thành vào mùa xuân 1937 kéo dài 

hơn 4 năm với 11 công nhân tử nạn trong 

khi xây dựng.  Cây cầu này được xây dựng 

như một đáp ứng sự đi lại của cư dân 

trong vùng, nhất là cư dân ở San Francis-

co và San Rafael. 

Đây là cây cầu treo dài nhất thế giới khi 

hoàn tất. Kỷ lục ấy tồn tại trong 27 năm 

cho đến tháng Mười Một, 1964 thì thua về 

cây cầu treo Verrazano Narrows Bridge ở 

New York. Kỷ lục cây cầu treo dài nhất 

hôm nay thuộc về Akashi-Kaikyo Bridge ở 

Japan. 

Ngoài sự nổi tiếng của một kỳ quan thu 

hút hơn 10 triệu du khách hằng năm, cây 

cầu còn nổi tiếng là địa điểm ưa thích của 

những người nhảy cầu tự tử. 

Đã có thời điểm Golden Gate Bridge chứng 

kiến số người nhảy cầu tăng kỷ lục, chiếm 

vị trí số 2 những địa điểm tự tử nổi 

tiếng,đứng ngay sau khu rừng Aokigahara, 

ở Japan.  Riêng trong năm 2006, đã có 

gần 40 vụ tự tử mà nhà chức trách vớt 

được xác. Người ta tin con số ấy thực tế 

cao hơn, vì cảnh sát đã tìm được nhiều 

chiếc xe bỏ lại ở parking lot hai bên cầu 

mà không thấy chủ đến nhận.  Từ mặt 

đường cầu xuống đến mặt nước biển là 

chiều cao 75 m (245 ft). Sau 4 giây đầu, 

trung bình một người nhảy cầu sẽ rơi với 

tốc độ 120 km/h (75 mph), do đó, đa số 

sẽ chết do sự va chạm với mặt nước, hoặc 

là chết đuối hay chết vì cái lạnh của nước 

biển.  Số người thoát chết sau khi nhảy 

cầu là … 2% và phần lớn họ bị gẫy chân 

hay bại liệt do gẫy cột sống. Chỉ có 4% 

trong số 2% sống sót đó là có thể đi đứng 

bình thường.  Cuối 2008, một đề xuất đưa 

ra đề nghị gắn lưới phía dưới mỗi bên 

thành cầu để ngăn chặn các vụ tự tử. Tuy 

nhiên phương án này còn đang chờ ngân 

sách được dự đoán lên đến 40 – 50 triệu. 

Sau vụ 9-11, những địa điểm du lịch nổi 

tiếng cũng được đặt trong tình trạng báo 

động và Golden Gate Bridge cũng nằm 

trong số đó.  Những ngày ấy, mọi người di 

chuyển qua cầu đều nhớ những người lính 

trang bị đầy đủ súng ống tuần tiễu trên 

cầu ngày đêm. 

Với những người yêu thích nhiếp ảnh ở 

vùng vịnh thì Golden Gate Bridge là một 

trong những địa điểm ưa thích.  Đã có 

triệu tấm hình về cây cầu này được chụp 

trong 4 mùa quanh năm.  Người ta chụp 

cây cầu từ mọi góc, từ hai chân cầu, từ 

trong vịnh hay từ ngoài biển nhìn vào, từ 

dưới Marina hay từ phía trên Marin Hea-

dland nhìn xuống cầu.  Những đêm có 

trăng tròn to, bạn có thể bắt gặp cả trăm 

tay máy dựng tripod sát nhau, đứng đầy 

trên Marin Headland chờ trăng lên. 

Đã có nhiều câu hỏi về màu của cây cầu 

này. Tại sao nó mang màu đỏ cam khi tên 

nó là Golden? 

Lời giải thích: hai chữ Golden Gate được 

đặt để nói đến vị trí của chiếc cầu. Đây là 

cửa biển của vùng vịnh San Francisco. 

Mùa hè 1989, tôi và gia đình lần đầu tiên 

đặt chân đến Mỹ.  Gia đình người bác bão 

lãnh chúng tôi cư ngụ ở thành phố San 

Rafael. Từ sân bay San Francisco về nhà 

ông bác, chỉ có đường gần nhất là đi qua 

Golden Gate Bridge.  Và Hoa Kỳ đã chào 

đón tôi với Golden Gate Bridge. Khi xe đi 

qua cầu, tôi ngước nhìn mà không tin vào 

mắt mình. Đây là Golden Gate Bridge. 

Và tôi mơ.  Tôi mơ quê mình cũng sẽ có 

một Golden Gate Bridge Một cây cầu có 

thể nối lại quá khứ và ngàn sau. Một cây 

cầu nối liền tâm lành của mọi miền. 

Một cây cầu cho tuổi thơ đi tới tương lai 

tươi sáng. 

Một cây cầu cho tuổi già về nơi miên viễn. 

Một cây cầu cho mọi người vui bước về đất 

hạnh phúc. 

My Dream Golden Gate Bridge. 

 

Nguyễn Hữu Dũng 
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Ở 
 cái tuổi 50 nhiều thay đổi về thể lực, sức 
khỏe tinh thần và tình cảm, công việc làm , 
do đó ảnh hưởng rất nhiều trong  cuộc sống 

cá nhân và gia đình của chúng ta. 

Có những ưu tư, có những khoảnh khắc thật là 
trống vắng, vui buồn bất chợt, cũng vì những 
thay đổi bất thường đó, do mệt mỏi, trong công 
việc, do sức khỏe, tuổi tác, tình cảm…. 

Có những điều muốn nói, lại không nói ra… 

Những yêu thương , những ân cần săn sóc, của 
người Vợ, người Chồng, theo tháng ngày bị 
lãng quên, hay vô tình mình không nhìn thấy… 

Có những quan niệm cổ hữu, cách giáo dục con 
cái, và những cái Tôi, cao hơn bức tường vạn lý 
đã chia cắt tình cảm lứa đôi. 

Một cử chỉ săn sóc, một lời nói ngọt ngào, của 
một bạn đồng nghiệp, hay bạn học cũ, cũng chỉ 
vì một tiếng « Em… » mà đã làm đổ vỡ bao mái 
ấm gia đình của bạn. 

Chuyện chăn gối đóng một vai trò rất quan 
trọng trong đời sống vợ chồng… 

Hãy nói cho nhau nghe, những khúc mắc, và 
những gì mình muốn, để cả 2 có được sự hòa 
hợp trong thương yêu . 

Ở vào tuổi 50  với những thay đổi ngoại hình, 
nét thanh xuân yêu kiều ngày nào, nay là 
những nét nhăn đã ít nhiều xuất hiện trên 
khuôn mặt của người phụ nữ…. 

Đó cũng là những ưu tư, và thường hay tủi 
thân của chị em chúng ta. 

Nhất là một hôm nào đó bỗng dưng xuất 
hiện,  một người dưng, thật xa lạ với ta, mà lại 
rất thân thiện với người bạn đời của mình, gây 
bao xáo trộn cho gia đình. 

Thì bạn ơi, đó cũng là chuyện bình thường, vì 
trên đường phố đông người, nơi nào có ánh đèn 
màu lấp lánh sẽ khiến cho người đi đường phải 
dừng lại mà coi…Quan trọng là đừng để mất 

Lời thì thầm cho tuổi 50 
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thăng bằng mà té ngã thôi. 

Hãy cố bỏ những buồn phiền,đừng mất thì giờ 
về cái người dưng đó, hãy giữ gìn sức khỏe, 
chăm sóc cơ thể và sắc đẹp, vui vẻ và hoạt bát 
hơn ( biết là rất khó, nhưng cố gắng nhe) 

Quan trọng nhất là phải tự tin, và hãy luôn 
nhìn về những ưu điểm của nhau,  hãy nói 
chuyện với nhau,  hãy cho nhau sự tin tưởng 
và sự tôn trọng. 

Hãy nhớ những kỷ niệm vui, những ngày quan 

trọng, như kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật 
của Vợ, chồng, các con…. 

Hãy cho nhau những lời yêu thương nhẹ nhàng, 
hãy gọi nhau bằng cái tên thân quen. 

Hãy dành chút thời gian, để gởi tin nhắn, chúc 
nhau một ngày làm việc vui vẻ, chúc vợ ăn 
ngon….giản dị như ta hay chat hằng giờ với 
bạn bè vậy mà. 

Có một vài chuyện vui nho nhỏ xin kể cho các 
bạn nhe, 

Một lần đến nhà bạn chơi, chui vào bếp thấy 
đóa hoa hồng thật đẹp trong góc bếp, bụng 
nghĩ chắc đây là hoa của lễ tình nhân, âm 
thầm chụp một tấm hình. 

Cuối bữa ăn chị em kéo nhau vào bếp, đang lúc 
dọn dẹp, một chị bạn lên tiếng hỏi, 

« Hoa này là do anh yêu tặng phải không? » 

Cô vợ trẻ nói   « Đâu có chị, hoa này là của bà 
hàng xóm tặng cho em đó chứ 

Ông xã em đi làm về tới cửa thì cười hì hì, chỉ 
hôn vợ thôi, chứ hoa thì quên mua rồi » 

Chèn ơi, thì ra là hoa của bà hàng xóm… 

Ừ, thì có sao đâu, cứ tự tặng cho nhau, đem 
cho nhau niềm vui là tốt rồi. 

Ngày khác, bạn mời đến ăn cơm, cả bọn xúm 
quanh cái bếp mới mà tám, 

«Em này được cưng quá nhe, có chồng giỏi, 
sửa nhà, thay cho nguyên cái bếp thật đẹp » 

«Dạ không dám cưng đâu, vào đây thì sẽ biết 
…Anh là ai…hè hè » 

Rồi mọi người lại quay qua tôi nói 

«Mợ này nè, có ông xã thật là chu đáo, vui vẻ, 
chắc là làm cho mợ cười suốt ngày phải 
không? » 

«Ông xã ơi, có đúng vậy không ông xã? » 

Cám ơn anh, đã yêu  em với một tình yêu chân 
thành, đã hy sinh và lo lắng cho gia đình, nuôi 
dạy các con, yêu thương và chăm sóc trong 
những ngày em đau ốm, những lúc sanh con, 
em đau ngất  trên bàn mổ, luôn vẫn có anh 
bên cạnh. 

Dù anh thế nào đi nữa, cũng mãi yêu anh, nếu 
được chọn cho kiếp sau, thì cũng chọn anh, 
quyết định vậy nhe ông xã. 

34 năm rồi, môi hồng, mắt biếc cũng phai tàn 
theo năm tháng, tóc bạc điểm màu cho những 
suy tư, và những nét nhăn mệt mỏi đã ẩn hiện 
trên khuôn mặt…Nhưng anh vẫn luôn yêu 
thương tôi. 

Tôi vẫn còn nhớ và rất xúc động, trong Thánh 
lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới 

Trước bàn thờ, với sự hiện diện của gia đình, 
các con và bạn bè thân hữu. 

Anh đã nắm chặt đôi tay của tôi, và đôi mắt 
của anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, 
nhắc lại lời tuyên hứa yêu thương nhau, trọn 
đời, trọn kiếp. 

Hạnh phúc lắm, ngọt ngào lắm, tôi sợ phải 
khóc òa như trẻ con, và thấy mình quá nhỏ bé, 
trong tình yêu của anh. 

Vâng trọn đời, trọn kiếp sống và yêu thương 
nhau anh nhé. 

Ở cái tuổi 50, tôi được may mắn sống bên Mẹ 
già và chồng con quây quần bên nhau, xin cảm 
tạ ơn lành Thượng đế đã ban tặng. 

Có những người bạn cùng lứa tuổi 50, lại có 
những thay đổi rất lớn trong cuộc đời…. 

Một mình phải quyết định mọi sự việc, và nuôi 
dạy con cái, nhưng luôn giữ vững tâm trí, luôn 
sống trong tin yêu, và  vui vẻ, thật là quý 
phục. 

Xin cầu chúc cho tất cả các bạn, với tuổi 
50 thật  nhiều sức khỏe, dù ở trong bất cứ 
hoàn cảnh nào,  luôn được yên vui , may 
mắn trong công việc, và tràn đầy hạnh 
phúc trong yêu thương của gia đình và bạn 
hữu. 

Dương Liễu 

(sưu tầm) Phòng ngừa bệnh tật   
Không vui quá hại tim 

Không buồn quá hại phổi 

Không tức quá hại gan 

Không sợ quá hại thần kinh 

Không suy nghĩ quá hại tỳ 

Xua tan hoài niệm cay đắng bằng bao dung tha thứ. 

Tránh tranh luận hơn thua.  

(sưu tầm) Bí quyết trường thọ 
Chấp nhận với những gì mình đang có 

Thích nghi với hoàn cảnh của mình đang sống 

Điều chỉnh tâm hồn để đạt được điều mong muốn 

«...Dù anh thế nào đi nữa, cũng mãi yêu anh, nếu được 
chọn cho kiếp sau, thì cũng chọn anh, quyết định vậy 
nhe ông xã.» 
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F 
lorida, tiểu bang khung trời đầy nắng ấm, 
hoa lá cây cối thảo dược hòa lẫn với hàng 
ngàn cây số bờ biển cát đường trắng 

mịn.  Lần đầu tiên ra tắm biển ở Florida, cát 
trắng toát như tuyết làm mình liền nhớ đến cồn 
đảo An Thới Phú Quốc, chốn thiên đàng hạ giới 
mà mình đã lạc vào trước khi rời VN.  Khi cát 
đường dính chân, khó mà giũ hết được. Thế là 
Florida trở thành quê hương thứ hai của thằng 
ngố. 

Khi còn thời niên thiếu, nơi giao thiệp trong xã 
hội nhiều nhất là học đường, mà nói đến học 
đường ở Florida thì không thể nào quên được 
người thầy độc nhất vô nhị của thằng ngố.  Mrs. 
Mauldin, người gốc Tô Cách Lan, có mái tóc đỏ 
hoe nảy lửa (fiery redhead) và làn da đầy tàn 
nhang như sao trên trời ngày thiếu trăng.  Lần 
đầu tiên gặp mặt liền hình dung ngay đến Kim 
Mao Sư Vương.  Hôm đó người từ văn phòng 
đưa mình đến trước lớp, gõ cửa thì thấy một bà 
giáo tay vịn vai một đứa nhỏ đi trước bước 
ra.  Sau khi nghe người trên văn phòng giới 
thiệu, bà giáo liền hỏi tên thằng ngố.  Sau khi 
nghe tên và lập lại, người từ văn phòng lại đẩy 
mình tới trước, cái bà vô duyên liền đưa tay ra 
sờ mặt mình. Thật là xấu hổ hôm đó.  Tít tịt thò 
lò mũi xanh, người mang tật lúc nào mũi cũng 

ướt đẫm vì allergy, chưa kịp chùi thì lại bị bà mó 
phải.  Bà chỉ mỉm cười và tiếp tục đụng tới 
miệng và xuống tới cằm, sau đó xoa sang hai 
má.  Bà thọc tay vào túi, lấy khăn lau tay và gọi 
mình theo vô lớp.  Thì ra bà hoàn toàn mù đôi 
mắt. 

Bà đặt mình ngồi bên cánh phải của lớp, xóm 
nhà lá ghetto, ngay gần thằng Frederick kiêu 
căng, con Tammy nết na, con Gina lì lợm và 
thằng Keith khoác lác, tất cả đều là da 
đen.  Đây là lần đầu tiên trong đời mình tiếp xúc 
trực tiếp với trẻ con Mỹ đen không kể đến 
Ban.  Lớp Mrs. Mauldin thì rất ư là vui nhộn 
nhưng vẫn giữ được khuôn phép trật tự tối 
đa.  Tếu lắm, khi giảng bài, nếu bà hỏi, thì học 
sinh nhôn nhao lên reo tên mình để được bà cho 
phép trả lời.  Nhưng chưa chắc ngậm miệng là 
được thoát.  Mỗi đầu tuần, bà chọn một số học 
sinh làm thêm việc giúp bà giữ trật tự.  Đứa thì 
phải để bà đặt tay lên vai dẫn bà đi khắp nơi 
trong trường khi cần.  Kẻ phải ghi tên những 
đứa nghịch ngợm trong lớp khi yên lặng làm bài 
và cộng thêm hai đứa trai gái làm giám thị khi đi 
restroom.  Sau giờ trưa bà có một người phụ tá 
đến giúp bà chấm bài và thu dọn lớp. 

Lúc đầu học được mấy tuần, mình đang mừng 
khôn tả vì bà giáo mù nên không lo bị bắt trả lời 
như trong lớp bà Behan, thà hồ mà chơi hay 
ngủ.  Có một lần, khi mất một thời gian hơi lâu 
để giảng dạy và cắt nghĩa một đề tài, bà hỏi 
một câu cũng khá khó, khó đến nỗi cô bé da 
trắng tóc nâu Karen, (Hìhì.. Mê the smart alec, 
miss knows it all) học sinh xuất sắc lúc ấy cũng 

không biết trả lời.  Cả lớp đều yên lặng, một lát 
sau, bà liền gọi tên thằng ngố.  Mình trả lời thì 
được bà nói, “Phải.”  Đang mừng thầm vì trả trả 
lời đúng nhưng lại bị bà la cho một vố và học từ 
bà được một bài học đích đáng nhớ đời.  Bà 
mắng, “Mày không tôn trọng bà giáo mù này, 
biết câu trả lời mà không lên tiếng, không biết 
giúp người tàn tật.  Ở xã hội Mỹ này, khi cần 
phải làm việc gì hoặc lên tiếng để có lợi ích cho 
mọi người thì phải làm, giữ riêng cho mình là ích 
kỷ.”  Bị bà giáo mắng thì cũng đúng một phần, 
nhưng hơi oan một tí vì bà đâu có biết là thằng 
ngố ngay từ ngày đầu lúc nào cũng bị thằng 
Frederick quái quỷ chọc ghẹo.  Ngày nào nó 
cũng tìm cớ làm mình tức.  Hôm thì chê quần áo 
cũ hôi mặc lại hoài và lôi thôi, hôm thì ở dơ mắt 
đầy ghèn, mũi thò lò, mồm thối như stinkin’ fish 
(Híhí.. Chắc vì ăn mắm tôm, cá khô và húp nước 
mắm cả đời.)  Nhưng tức nhất là khi nghe mình 
nói chuyện với mấy đứa khác hay trả lời bà 
Mauldin thì sau đó nó lại nhái giọng, chọc vấp lỗi 
văn phạm và cách phát âm khoét tai của thằng 
rờ bougie mới sang Mỹ được hơn hai năm.  Nghĩ 
lại mới biết lý do nó ghét mình.  Nó ghét sau khi 
khoe portfolio tập vẽ đầy hình hí họa học mót 
thì không được mình khen.  Khen sao được, so 
với Ban nó kém xa một trời một vực.  Ghen khi 

thấy mình ra sân chơi, chạy nhảy đua, chơi banh 
thắng được thằng Keith và con Gina dễ dàng. 
Còn sang lớp toán của ông Urquhart thì tụi nó 
thua mình xa lắc xa lơ.  Nó tưởng nó giỏi đủ để 
đấu ngang hàng với Karen, nhưng cả hai đều bị 
mình đo ván nhiều lần.  (Hehe…Tụi nó đâu biết 
thằng ngố ăn gian, được rút tuổi.)  Ông Ur-
quhart có tật là ngay sau khi thi, bài mới nộp 
của đứa đầu tiên là ông chấm liền.  Mình lúc nào 
cũng nộp trước, ông chấm xong là khen, “Pupils, 
all these junks are easy (pause for a second 
then follow), if you understand!  He makes 100 
again.”  Nhưng có lẽ nó hận nhất là khi nghe cô 
bé Tammy khen và bênh mình, “Mày không 
thích nó vì nó giỏi hơn mày hết mọi thứ.”  Và vì 
nó thích Tammy! Mà Tammy thì lại thích thằng 
ngố. 

Side note - Mình thì chẳng biết gì mãi đến năm 
2010 vừa rồi, khi tới bưu điện ở Parker để khiếu 
nại vì cái hard drive thất lạc khi gửi về VN cho 
Chị Chi.  Đang phân bua với một nhân viên bưu 
điện thì Tammy, là manager, chạy ra và nói, “Hi 
Huan, còn nhớ tôi không?”  Mình thì lắc đầu vì 
không nhận ra.  Tammy mặt tỏ lộ hơi buồn và 
nói, “Tammy đây. Tôi lúc nào cũng nhớ đến tên 
VN giỏi nhất lớp.  Bạn là người tôi biết thông 
minh nhất.  Trong lớp bà mù, Huan lúc nào cũng 
làm điểm cao và nói nhiều chuyện vui thú. Sau 
này, tôi nhớ kỳ thi Vật Lý (Physics Quiz Bowl) 
đầu tiên ở Gulf Coast, bạn giúp đội Bay High 
thắng đội tôi, Karen và tụi Mosley (trường khác 
trong vùng).  Gần đây, khi nghe nhiều người da 
đen ở đây khen và nhắc đến Bác Sĩ Vũ ở nhà 
thương, tôi biết chắc đúng là bạn.”  Khi nghe 

Lớp học Mỹ 
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Tammy nói, mình nhận ra Tammy và cảm thấy 
quê quá phải đính chính, “Không phải là tôi đâu, 
đó là anh tôi hay đứa em cùng tên đó. Tôi hiện 
tại chỉ ở nhà coi bốn đứa con.” Sau khi hàn 
huyên một chập, trước khi chia tay, Tammy nói, 
“Nói với vợ của Huan, cô là người diễm phúc 
nhất đời, có được người chồng khôn ngoan ở 
nhà dạy dỗ trông nom các con.”  Kể đến đoạn 
này thì cũng hơi nhột và gượng, nhưng phải kể 
để con cháu biết.  Người chủng tộc khác đều 
cũng có cảm nghĩ, tình cảm và mộng ước như 
người Việt, chẳng khác một chút gì. 

Trở lại chuyện kỳ thị. Ba đứa, thằng Frederick, 
thằng Keith và con Gina thì ghét cay ghét đắng 
thằng ngố và kiếm đủ cớ để trêu. Một hôm, sau 
giờ học dài và đến lúc được đi tiểu, thằng Keith 
ranh mãnh, nó lén đợi thằng ngố đang đứng đái 
thì nó vươn người tới. (Biết vậy lúc đó quay ra 
tè thẳng vào mặt nó.)   Sau đó nó quay ra nói 
với thằng Frederick, “Của nó cũng đen, nhưng 
lạ lắm, nhỏ mà lại không có đầu!” Thằng ngu 
ngốc, không biết chim VN không bị cạo lông cắt 
bì. Thằng Frederick thì được cơ hội nghìn năm 
một thuở, rú lên cười, “Haha…Chinese has no 
head!” (Hìhì…Hay là lúc đó nó nói ‘tiny’) Thằng 
ngố lồng lộn lên kiếm cách trả đũa, liền nói, 
“Còn hơn mày, đồ ngu cu đen mà tên lại là 
chim đỏ ‘red dick’!”  Không ngờ cú võ miệng 
tầm thường lại làm nó điên tiết. Thằng hèn liền 
xúi thằng Kieth cùng với nó đánh mình.  Thằng 
Keith thì còn hơi ngán nên chỉ dọa, “Tao biết võ 
karate, mày mà đến là tao đánh.”  Xong cũng 
bày đặt đi múa một đường mèo cào chó cắn. 
Mình tưởng tụi nó dám ăn thua đủ bèn sừng sộ 
la lên và liền xuất chiêu song long thần chưởng 
ra.  Nó trúng song chưởng, văng vào tường, la 
lên và cả hai chạy ra ngoài.  Không ngờ tụi nó 
hèn như vậy, chiêu chẳng gì đặc sắc mà không 
né được.  Ra đến ngoài, gặp con Gina, tụi nó 
cậy đông không còn sợ nữa. Thằng Frederick 
liền la lên, “Headless Chinese!”  Thằng ngố tức 
quá quát lại, “You Black! Chicken!”  Tammy và 
cả lớp nghe vậy cười sặc sụa.  Con Gina, thứ đồ 
lì lợm, chẳng ngán một thằng con trai nào trong 
lớp, liền xông tới trước đòi giao đấu.  Nhưng nó 
sợ khi thấy thằng da trắng phốp pháp Dale 
đủng đỉnh từ restroom bước ra. Hôm đó, nó lại 
là giám thị nhà chồ.  Mình thì mừng vì tên này 
cũng chơi với mình, không thân lắm nhưng có lẽ 
không méc đâu. Bà Mauldin nghe tiếng ồn ào 
liền bước ra hành lang.  Không ngờ cái thằng 
Dale mách lẻo, nó liền chạy đến bà Mauldin và 
méc.  Nó đểu lắm không kể rõ tự sự, chỉ kể 
mình đánh và chửi thôi.  Còn hai đứa kia chỉ gọi 
thằng ngố là Chinese. 

Mrs. Mauldin tức lộn ruột, bà bắt ba đứa ra 
đứng trước lớp.  Trước hết bà mắng mình về tội 
kỳ thị, dám chửi người ta vì mầu da.  Bà nói 
tiếp, “Dù ai có gọi mình là Chinese hay là gì, 
nếu không phải thì lo gì.  Mà nếu phải đi nữa thì 
chẳng có đáng gì phải động thủ ẩu đả vì ‘gậy và 
đá mới đả gẫy xương, lời chửi sẽ chẳng bao giờ 
hại được mình.’ (Sticks and stones may break 
my bones, But words will never harm 
me.)”  Một lần nữa thằng ngố bị oan.  Mình 
than với bà, “Nhưng mà nó dám nhìn….” Bà 
Mauldin bực mình hỏi, “Nhìn gì?” Cố phân bua 
cũng không được vì đâu có ai tin với lại sợ đám 
con gái tụi nó cười thí mồ nên ngậm miệng chịu 
đòn. Không hiểu hôm đó tại sao bà Mauldin sai 
người đưa hai thằng kia sang cho ông thầy 
Sewel xử lý cho vài hèo, còn mình thì chính tay 
bà đánh?  Bà bắt đi ra ngoài hành lang, đứng 
chống tay vào tường và bị đánh ba roi.  Sau này 
với biết, bà chưa hề đánh đứa học sinh nào 

trước đó.  Đòn bà đánh thì chẳng đau gì chỉ tức 
vì bị oan.  Hậm hực đi về chỗ ngồi.  Vừa ngồi 
xuống thì Tammy thỏ thẻ nói, “Kỳ sau gọi tụi nó 
là N word.” Mình hỏi chữ đó nghĩa là gì đánh 
vần như thế nào? Tammy thì chỉ nói, “Gọi như 
vậy tụi nó mới tức.”  Và đánh vần chữ đó cho 
mình nghe. 

Tuần sau, đi ăn bữa trưa, mình cố tình đứng đợi 
để đi sau hàng với thằng Dale.  Khi có cơ hội, 
mình hạch sách và chửi nó là thằng phản 
bạn.  Nó chẳng nói một câu gì, chỉ đợi mình 
đang không để ý, sucker punch, táng cho mình 
một quyền ngay mép trên, chảy cả máu.  Đang 
tính đánh lại thì nghe tiếng bà Mauldin phán, 
“Huan, tại sao mày đi ở sau hàng, không đi trên 
đây?”  Nghi ngờ bà này quá, không ngờ thuận 
phong nhĩ của bà lại thâm hậu đến độ 
vậy?  Sau này hỏi ra mới biết, thằng Dale thù 
mình vì hôm lễ Valentines, thằng ngố lỡ, không 
để ý, lại tặng ngay nó thiệp có hình con heo 
đang thổi sáo vào bao kẹo của nó.  Chữ ký tên 
rành rành ra đó thảo nào nó thù là phải.  Thằng 
bạn khác, Jimmy mập ú, cũng được tặng con 
heo khác thì lại lấy làm thích thú.  Ngố thật, khi 
không đi mua Walt Disney’s Three Little Pigs 
Valentines cards! 

Sau này, một lần đi qua Texas trên đường đi 
nhận việc ở Intel Phoenix, Arizona, bị hai tên 
gác biên giới bắt giữ.  Một tên cầm súng nhắm 
mình, một tên hỏi giấy tờ.  Trong khi hỏi, nó 
dùng câu tục tĩu Tây Ban Nha (….ga tu madre) 
để trêu gan mình.  Nhớ lời khuyên của Mrs. 
Mauldin, hôm đó thằng ngố ngậm miệng không 
một lời phản kháng. 

Dạo đó, Bà Mauldin và ông Urquhart (Đến bây 
giờ, nhắc tên ông, mình vẫn không nhịn cười 
được vì hồi đó gọi ổng là Ông Ớ Quạc và khi 
thấy quảng cáo con vịt Aflac nó kêu quạc quạc 
thì không thể nào nín được) làm đơn cho trường 
đem thằng ngố đi thử IQ test.  Chẳng biết họ 
đo hay xác định như thế nào, chỉ thấy đưa một 
đống bài thi.  Mất cả một ngày hỏi tùm lum, đọc 
chẳng hiểu con khỉ khô gì.  Chỉ thấy câu nào có 
hình và số thì làm đại.  Vài tuần sau, bà Mauld-
in nói, “Họ chẳng thể nào đo được, thôi không 
bắt mày đi thì tao mừng.”  Mười mấy năm sau, 
bà cũng dạy thằng cháu.  Hôm đó nhận được 
bức thư ngắn từ bà yêu cầu gặp phụ huynh của 
nó để bàn đến sự phá phách của nó trong lớp. 
Mình bèn đi thăm bà.  Vừa bước vô lớp, khi 
nghe tiếng chào bà thì liền hỏi, “Có phải big 
Huan đấy không?” Mình bật ngửa hỏi, “Sao bà 
giáo lại biết là con?”  Bà không trả lời chỉ cười 
rồi hỏi, “Đến bây giờ mới thăm bà giáo già này 
à?” Mình đánh trống lảng và đề cập ngay vào 
vấn đề thằng cháu Davis Phương.  Bà liền nói, 
“Nó không thể nào có họ hàng gì với mày vì tao 
dạy thêm hai đứa em ruột của mày, một đứa 
anh họ, và một đứa cháu họ nữa.  Thằng trời 
đánh thánh đâm này chẳng sợ ai vì bây giờ 
không ai được phạt đánh đòn nữa.  Ta chỉ bắt 
được nó ngồi ghế riêng một mình ở góc kia 
kìa.”  Mình phải kể và giải thích hoàn cảnh bất 
hạnh về gia đình nó.  Sau khi hai thầy trò 
chuyện trò một lúc khá lâu, trước khi về bà 
Mauldin nói, “Về chuyển lời với hai đứa em và 
các người thân, tôi rất ư là hân hạnh được làm 
bà giáo của gia đình họ Vũ.”  Hôm đó mình đã 
nói và bây giờ phải lập lại, “Mình hãnh diện 
được làm học sinh của một bà giáo Mỹ tuyệt 
vời.” 

MĐ 
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A 
i chả có những đam mê , riêng Dung thì 

có thể nói âm nhạc rất quan trọng trong 

cuộc đời của mình . 

Tình cờ mở bài Moonlight Sonata của Beetho-

ven và đọc được câu chuyện của cô bé mù 

làm Dung càng thấy được sự quan trọng của 

âm nhạc hơn nữa. 

 Xin mời các bạn thưởng thức tuyệt tác và câu 

chuyện thật cảm động sau đây : 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sonate-Anh-Trang

-Dang-cap-nhat/IW6DI0UE.html 

Dung rất là mê âm nhạc ngay cả từ bé lúc nào 

cũng hát hò mặc dù giọng thì khàn mà lại yếu 

xìu nữa . Đến lúc qua Trưng Vương thì bắt đầu 

vừa đàn guitar vừa rống với các bạn .  

Rời Viet Nam rất sớm so với phần đông các 

bạn nên lúc đó dân tị nạn thật là ít ở tiểu bang 

gia đình Dung sống nên cũng hay giúp vui văn 

nghệ cho cộng đồng VN . Sau này lập gia đình 

có con cái nên cuộc sống càng bận rộn hơn chỉ 

mong đến cuối ngày được nghỉ ngơi và nghe 

nhạc để khuây khoả và recharge ( bồi 

dưỡng?) tâm thần để ngày mai lại tiếp tục 

cuộc hành trình.  

Một khúc nhạc vui cho ta nghị lực , buồn cho 

ta suy tư . Mỗi một bài nhạc mà ta chọn và 

thích  đều thể hiện được sự thăng trầm trong 

cuộc sống, đồng thời cũng đưa ta vào 1 thế 

giới của riêng mình để ta có thể hồi tưởng lại 

ký ức dù chỉ là 1 kỷ niệm vụn vặt nhỏ bé nào 

đó mà mình đã trải qua với gia đình và bạn 

bè . Có nhiều bản nhạc mình đã từng nghe , 

từng hát với nhiều đứa bạn thân thương , hay 

được nghe từ những người bạn của mình đã 

hát,  có thể nói kỷ niệm ùa về thật hiện hữu 

như chỉ mới là ngày hôm qua ... Thế mà bây 

giờ chúng ta đã 50 t ,  có thể nói hơn 1/2 đời 

người rồi chứ ko phải chỉ 1/2 , có mấy ai 

sống hay muốn sống đến 100 tuổi...? 

Âm nhạc cũng giúp chúng ta quên đi thời 

gian chờ đợi và không để ý đến mọi việc xảy 

ra chung quanh chúng ta . Mặc khác lại giúp 

chúng ta hoàn thành 1 công việc nào đó 

nhanh hơn , nhẹ nhàng và dễ dàng hơn . 

Điển hình là Dung lúc nào cũng gắn head-

phone  mỗi khi tập thể dục , đi bộ ,  làm việc 

nhà thì sẽ giúp mình  không để ý đến công 

việc nặng nhọc, cứ thế vừa làm vừa thư giãn 

đầu óc cùng một lúc . 

Âm nhạc mang một nhiệm vụ rất quan trọng 

trong cuộc sống của chúng ta , thí dụ như khi 

chúng ta bị bịnh nó thể làm cho chúng ta 

quên sự đau đớn , khó chịu và đưa chúng ta 

vào giấc ngủ thật sâu . Âm nhạc cũng giúp 

ta sáng tạo hay nghĩ thông về 1 vấn đề gì đó 

cần giải quyết , mặc dù có thể chúng ta sẽ 

thả hồn lên mây một lúc để cho tâm trí được 

trống rỗng hoàn toàn để bắt đầu như 1 người 

thợ vẽ cần 1 tấm canvas trắng để bắt tay 

vào  tác phẩm của mình .  Các bạn có thể nào 

tưởng tượng được thế giới mà không có âm 

nhạc sẽ ra sao không nhỉ ??? Có lẽ rất khô 

khan , đơn độc , mệt mỏi, đau đớn  và giận 

dữ ... 

Đam mê thứ 2 của Dung là chụp hình . 

Có thể nói từ lúc mẹ đẻ Dung đã điệu và thích 

được chụp hình , lúc nào cũng trong tư thế 

sẵn sàng . He he 

Trong vòng mấy năm nay từ ngày có FB , tìm 

lại được bạn bè , thấy mọi người để lên những 

tấm ảnh thật đẹp làm Dung cảm nhận được 

thiên nhiên tuyệt đẹp từ những khung cảnh 

thật đơn sơ cho đến phong cảnh hùng vĩ đều 

mang lại cho Dung nhiều cảm xúc ( có lẽ càng 

già càng dễ xúc động chăng... ) và chỉ muốn 

ghi lại những hình ảnh đó mãi mãi. Hoạ sĩ thì 

vẽ nhưng hơi tốn công , tốn thời gian mà mình 

thì cũng rất thích vẽ nhưng thật sự không 

khéo như người khác nên đành chấp nhận 

dùng máy hình để ghi lại những hình ảnh đó , 

những giây phúc tuyệt vời qua ống kính vậy. 

Mới tập tành chụp hình nhưng được nhiều bạn 

ủng hộ và chỉ bảo thêm nên Dung rất là vui 

Đam mê  

Âm nhạc cũng giúp chúng ta quên 

đi thời gian chờ đợi và không để ý 

đến mọi việc xảy ra chung quanh 

chúng ta. Mặc khác lại giúp chúng 

ta hoàn thành 1 công việc nào đó 

nhanh hơn , nhẹ nhàng và dễ dàng 

hơn. 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sonate-Anh-Trang-Dang-cap-nhat/IW6DI0UE.html
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sonate-Anh-Trang-Dang-cap-nhat/IW6DI0UE.html
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và cảm kích . Hy vọng mỗi ngày sẽ cố gắng 

học hỏi thêm để chụp đẹp hơn về kỹ thuật 

cũng như nghệ thuật ... Âu cũng là cái duyên 

của Dung với máy ảnh trong những tháng 

ngày rong rêu còn lại của mình . 

Du lịch cũng là niềm vui của tụi này nhưng 

bây giờ thích chụp ảnh nên càng thích đi đây 

đi đó để tìm những cảnh đẹp và thật đầy ý 

nghĩa với mình. 

Đối với Dung thì quãng đời còn lại chỉ khát 

khao những khoảnh khắc êm đềm vừa nghe 

nhạc vừa rong ruổi đi săn ảnh để vùi mình 

trong khoảng lặng của riêng mình . 

Để rồi ... 

Kỷ niệm ùa về tim đau thổn thức 

Chạm vô tình vào ký ức xa xôi . 

Vòng tay ôm cả khung trời kỷ niệm 

Giọt nhớ thương, nhè nhẹ rớt trong hồn ... 

Sau đây Dung xin trích 1 đoạn trong bài hát 

mà ca sĩ Nguyên Khang đã trình bày . Âm 

nhạc thật sự có thể mang đến cho mình thật 

nhiều cảm xúc ... 

"Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim 

chân thật, 

ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân 

quen , 

và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn 

môi, ánh mắt nụ cười, 

hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của 

chúng ta....." 

Phương Dung  31/5/2015 
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Quê ngoại 
Hai mươi mốt năm rồi , tôi chưa trở lại VN . 
Những con đường đã mờ nhạt trong trí nhớ ... 
thật tệ.  Hôm nay tình cờ nghe Quang Linh hát 
với back ground là những luống trầu, tôi chợt 
nhớ đến quê ngoại của tôi. 

Qua khỏi Tân Bình, tiến về miền Tây tới ngã 
ba Trung Lương ta lọt vào Hóc Môn, Bà Điểm. 
Khác với Hóc Môn nổi tiếng về pháo, quê 
ngoại tôi Bà Điểm nổi tiếng với những vườn 
trầu và lò kẹo.  Ngày tết tôi nghĩ chắc nhà mỗi 
người cũng đã từng có những thanh kẹo đậu 
phụng, những thỏi kẹo mè và mâm trầu cau 
trong ngày cưới cũng đến từ quê ngoại tôi. 

Ngoại tôi là Út nhưng lại trở thành lớn nhất 
trong họ Huỳnh tại Bà Điểm vì : Nhân sinh 
thất thập cổ lai hi, anh chị ngoại tôi đều ra đi 
hết nên ngoại tôi phải trông coi và đứng ra 
phân xử những chuyện xích mích trong tộc và 
vì thế, cứ mỗi hè tôi lại theo ngoại về Bà Điểm 
một tuần. 

Cái thú treo võng giữa vườn trầu , nghe gió 
xào xạc , hương trầu ngây ngất và khi thèm 
ngọt chạy tót vào trong nhà ... chôm một 
phong kẹo hay một bát đậu phụng còn nóng 
hổi chạy ngược ra vườn vẫn vương vấn tôi tới 
bây giờ.  Các cháu của ngoại tôi ai cũng đều 
có vườn trầu và lò kẹo, một vài người còn có 
một mảnh ruộng nhỏ vài con trâu cũng tạm 
đủ để tôi tập cỡi trâu và thả diều 

Nhà thờ Bà Điểm , một ngôi nhà thờ nhỏ thật 
xinh xắn tọa lạc ngay chợ Bà Điểm, trong nhà 
thờ tới bây giờ vẫn còn chiếc dương cầm 
nhỏ.  Chiếc dương cầm đó, ngày xưa  Ngoại 
tôi  thời con gái chưa về nhà chồng để dành 
tiền qua mỗi mùa thu hoạch trầu mua tặng 
nhà thờ ... vẫn tồn tại mãi với thời gian dù tới 
bây giờ ngoại tôi không còn nữa. 

Ngày đó Bà Điểm cách xa thành phố không 
thật là xa nhưng sao có vẻ xa lắm. Tôi vẫn 
nhớ mỗi sáng chủ nhật đi lễ, trời còn tối, phải 
ra đón xe lam còn nếu hụt xe lam thì phải đón 

xe ngựa vào chợ đi nhà thờ. Trên đường đi thì 
đi ngang qua nghĩa địa họ đạo Bà Điểm, lúc 
nào ngoại cũng dặn tôi:   

"Tới đây, con phải đọc kinh nghe không? Đọc 
kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha".  

Tôi đọc theo mà không biết ất giáp gì .... cho 
đến một ngày . 

"Hôm nay Ngoại mệt, không đi lễ được". Ngoại 
nói 

Tôi mừng rỡ: "Vậy, con khỏi đi lễ ... vô ngủ 
tiếp nhe ngoại" 

"Không được, đi với chị Hằng đi". Ngoại trả lời 

Thế là tôi tiu nghỉu cùng với chị Hằng đi 
đón ... xe lam 

Trời còn tối lắm, khoảng 4 giờ gì đó, chuyến 
xe lam cũng ít người, tôi co ro vì lạnh. 

Xe từ từ chạy ngang nghĩa địa, không có 
Ngoại ... tôi ... không đọc kinh , đột nhiên 
nhìn vào nghĩa địa tôi thấy có 2 đốm lửa thật 
nhỏ chạy thẳng ra cổng nghĩa địa .  Tôi nhìn 
mọi người trong xe để mong có ai thấy điều kì 
lạ như tôi không, thì thấy mọi người đều gật 
gà ... ngủ.  Quay trở lại, tôi bỗng chợt thấy 
một cô gái ngồi cuối băng ghế đối diện ... 

Tôi cũng gật gà ngủ, gần tới chợ chị Hằng 
đánh thức tôi dậy, tôi nhìn quanh quất rồi hỏi 
chị:  "Chị thấy cái cô ngồi cuối dẫy bên kia 
không? Xe đang chạy .... sao cô ta xuống 
được ?  " 

Chị Hằng nhỏ nhẹ trả lời: "Chị biết cô ta và ở 
đây hầu như ai cũng biết cô ta, chuyện này 
xưa lắm rồi, thời còn Pháp lận ... Tây đi càn, 
thấy cô ta đẹp nên hãm hiếp, rồi cô ta treo cổ 
tự tử. Cô ta lại là một con chiên ngoan đạo, 
nên dù đã chết vẫn thường đón xe vào chợ đi 
lễ. " 

Có một điều lạ ... từ đó không bao giờ tôi gặp 
cô ta nữa trên những chuyến xe sớm. 

Nguyễn Anh Vũ 
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T 
ết ở Sài gòn vui không? 

Gần 23 năm rồi, từ ngày D đi, D chưa lần 
nào về lại. Những năm đầu ở Mỹ, hầu như 

đêm nào cũng mơ về Sài gòn!  Cứ mơ thấy con 
hẻm cũ ngày xưa. Cứ mơ thấy cùng chiếc xe đạp 
rong ruổi những con đường thân quen … 

Giờ đây những giấc mơ đó nhạt dần, dù thỉnh 
thỏang vẫn về, dội lên niềm nhớ. 

D nhớ nhiều những Tết xa xưa. Khi bọn mình 
được nghỉ học, là hôm sau lo dọn dẹp nhà cửa, 
lau chùi song cửa, cửa lớn.  Đôi khi quét vôi lại cả 
nhà. Ừ, mình có áo mới ăn Tết thì cũng nên cho 
căn nhà mình chiếc áo mới, dẫu nước vôi đơn sơ, 
không màu mè. 

Cái không khí mấy ngày cận Tết thật đặc biệt: 
náo nức, và rộn ràng. Cái không khí đó giờ D 
không còn nữa, dù chưa quên. 

Làm sao quên được! 
Làm sao quên mùi thơm những chậu vạn thọ, 
những cành mai, những nhánh hoa huệ dài như 
năm ngày Tết. 
Làm sao quên được mùi bánh chưng, bánh tét 
mới chín, vớt ra từ nồi bánh nóng. 
Làm sao quên mùi thuốc pháo, mùi nhang thơm, 
mùi giấy tiền mới cứng, mùi áo mới. 
Làm sao quên cái mát lạnh của sáng sớm mùng 
một. 
Làm sao quên ngày mùng ba lang thang cùng 
bạn bè chúc tết thầy cô và hẹn hò. 
Làm sao quên! 
Làm sao nhớ! 
 
Giờ ở đây. Ngày Tết không khác gì mọi ngày bình 
thường với công việc quay vòng mà ngỡ mình là 
hình vẽ trên chiếc đèn kéo quân ngày rằm.  Giờ ở 
đây. Ngày Tết chỉ biết nhìn vọng về bên ấy và 
trong tiềm thức để tìm lại chút âm xưa. 

Có đôi lần về lại xóm cũ. 
Đứng bâng khuâng với cửa ngỏ không cài, 
Góc nhà xưa những ngày đưa võng, 
Đêm muộn về, vòng bánh xe quay. 
Và ngọn đèn leo lắt vàng, tay 
Níu tay, ngập ngừng nơi đầu hẻm, 
Tôi quay đi một lần, hai mươi năm lẻ, 
 
Chợt chiều nay nghe nặng giấc chiêm bao. 
Mẽo có lọat phim Matrix, ngẫm thấy cũng đúng 
với chính mình hiện giờ. 

Ngày qua ngày. Tuần qua tuần. Tháng qua tháng. 
Cứ thế mà kéo đã gần 23 năm. 

May còn đôi lúc khựng lại mà nhớ về miền bỏ lại. 

Như những ngày đầu năm này. 

 

 Nguyễn Hữu Dũng  

Tết trong ký ức 
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Làng tôi                   
xanh bóng tre… 

N 
gược dòng sông Hương, cách thành phố 
Huế chỉ khoảng 3 cây số đi từ hướng chùa 
Thiên Mụ vô có một ngôi làng nhỏ, xưa và 

cũ. Thời thơ ấu tôi đã đến đó nhiều lần cùng với 
mẹ. Nhiều năm trôi qua, vật đổi sao dời, moi thứ 
đã thay đổi nhưng ký ức về ngôi làng nhỏ đó vẫn 
tươi nguyên như ngày nào trong lòng tôi. Nhịp 
sống thanh bình ờ làng vào những buổi chiều tà 
thơm mát như vẫn còn đâu đó trong tâm tưởng. 

Chiều xuống dần, khi mặt trời hãy còn lấp ló sau 
dãy Ngự Bình thì cũng là lúc những người nông 
phu về nhà sau một ngày dài phơi mình với đồng 
ruộng.  Vài con chó vẫy đuôi sủa mừng đón 
chủ.  Những con trâu đang chậm rãi bước về 
chuồng.  Nằm vắt vẻo trên lưng một con trâu, 
thằng nhóc con say sưa thổi sáo trúc.  Đây đó vài 
em bé đang thả diều, xa xa vài con bò lười biếng 
nằm nhai lại…. 

Bên bến sông làng cô thôn nữ vừa vo gạo nấu cơm 
chiều vừa nghêu ngao hát một bài dân ca cũ.  Xuôi 
theo dòng Hương giang, một con thuyền câu lững 
lờ trôi.  Hai bên bờ sông, những lũy tre xanh ngát 
soi mình xuống dòng sông xanh.  Và về phía 
những cánh đồng là những vạt lúa chín vàng mênh 
mông óng vàng trong ánh chiều tà. 

Chiều muộn hơn, khói bếp bắt đầu lan tỏa.  Mùi 
cơm chín, thịt nướng, mùi rơm rạ đun bếp và cả 
mùi oai oải của phân trâu bò khô quyện lại thành 
một thứ hương quê mê đắm. 

Xa xa vọng lại tiếng chuông chùa Thiên Mụ.  Tiếng 
chuông chiều tan vào buổi chiều kết thúc một 
ngày.  Tiếng chuông chiều đó có 
lẽ còn xưa hơn bài dân ca cô thôn 
nữ hát, vẫn ngân nga mỗi chiều từ 
thở hồng hoang ngôi làng bước 
vào cuộc sống. 

Một ngày như mọi ngày ở ngôi 
làng cổ.  Mọi thứ vẫn vậy.  Chẳng 
có gì mới hơn.  Người dân quê vẫn 
sống cuộc đời thường nhật.  Tiếng 
chuông chiều vẫn ngân nga mỗi 
chiều từ hàng trăm năm nay, kéo 
dài quá khứ nối liền hiện tại cũng 
như bài hát dân ca cũ các cô thôn 
quê vẫn hát mỗi chiều. 

Dạo đó mẹ tôi vẫn thường đưa hai 
chị em tôi về làng mỗi độ hè 
về.  Tuổi thơ tôi ở đó cũng như 
bao đứa trẻ quê khác đong đầy 
những trò chơi quê với ô làng (ô 
quan), đánh đũa, cỡi trâu, thổi 
sáo, thả diều…. 

Rồi một ngày chiến sự lan đến 
vùng làng quê nghèo khó của 
tôi.  Đó là những ngày đầu xuân 
1975 

Dân cư khắp bốn vùng chiến thuật 
tràn về thành phố.  Ngôi nhà ở 
Saigon của gia đình tôi chật đầy 
bà con, họ hàng, bạn bè.  Người 
đến từ ngôi làng nhỏ Long Hồ, 
người vô từ đô thị Huế gần đó, số 
khác từ miền Trung du xuống. Tất 
cả đều tản cư về phương Nam để 

tránh những trận pháo kích khốc liệt của quân đội 
miền Bắc.  Tôi đã thật vui mừng gặp lại những 
người bạn cũ và anh chị em họ ở làng.  Thuở đó ở 
tuổi lên 5, lên 10 vô tư chúng tôi nào có để ý đến 
thời sự và chiến tranh. 

Rồi Saigon thất thủ.  Cuộc nội chiến hơn hai mươi 
năm kết thúc. 

Mọi người rời đi. Một số trở về quê cũ, số khác di 
tản khỏi Việt nam, số thì ở lại Saigon. 

Cuộc sống thời hậu chiến vô vàn khó khăn.  Đất 
nước thoát cảnh chiến tranh nhưng lại đối mặt với 
nghèo đói và bệnh tật.  Người ta vẫn chết không vì 
bom bay đạn lạc mà vì bần cùng và cả vì những 
quả bom hay mìn còn sót lại đây đó trong lòng đất 
Việt nam.  Rồi một ngày kia tôi được tin một người 
bạn thời thơ ấu chết vì dẫm phải mìn khi đang 
cùng với con trâu cày bừa trên mảnh ruộng 
nhà.  Cả người và vật đều tan vào với đất…. 

Tôi đã không trở về làng từ dạo đó. 

Nhiều năm trôi qua ... 

Rồi một ngày của năm 2001 tôi trở về Huế.  Tôi đã 
đi thăm lại nhiều chốn cũ của tuổi thơ tôi.  Tôi về 
thăm lại ngôi nhà hương hỏa bên nội, nơi tôi trải 
qua năm đầu của cuộc đời tôi.  Tôi đi thăm Phủ 
Tuy Lý nơi mẹ tôi sống thời thơ ấu của bà cùng với 
các cậu.  Tôi về Vỹ dạ, tôi qua Đập đá.  Tôi đi 
viếng mộ ông bà nội ngoại của tôi.  Tôi đến chùa 
Thiên Mụ nơi tôi được ba mẹ bế đến Quy Y tam 
bảo…  Nhưng hơn tất cả mọi nơi, có một nơi trái 
tim tôi thổn thức đòi về. Từ chùa Thiên Mụ chỉ đi 
thêm khoảng vài ba cây số ... thế nhưng tôi đã sợ 
không dám về thăm ngôi làng nhỏ bên bờ sông 
Hương. 

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi tôi rời Huế.  Cảnh 
vật đã khác xưa.  Không một nơi tôi về còn lại như 
cũ.  Mọi thứ không như tôi vẫn hằng nhớ và hồn 
tôi nặng trĩu trên từng bước chân về lối cũ, về 
miền ký ức thuở nào …  Trái tim tan nát của tôi 

mách bảo tôi đừng về nơi ấy về 
lại ngôi làng xưa yêu dấu để rồi 
thấy mình là kẻ lạ ở chốn xưa. 

Tôi rời Huế … lòng vẫn tự hỏi lòng 
… nơi ấy giờ đây thế nào ...  và 
còn “những người muôn năm cũ 
hồn ở đâu bây giờ” ? (thơ Vũ Đình 
Liên). Và có lẽ tôi cũng không 
muốn biết câu trả lời. 

Rồi cùng thời gian qua … cuộc 
sống tôi cũng thay đổi với những 
bộn bề lo toan đời thường. 

Thế nhưng đâu đó trong miền ký 
ức tôi vẫn thấy tôi ở ngôi làng cũ 
ấy như thể đã không có khoảng 
cách của hơn 30 năm qua.  Tôi 
hứa với hai con gái một ngày nào 
đó tôi sẽ đưa con về làng, ngôi 
làng xưa đã lưu giữ một phần tuổi 
thơ tôi.  Và giờ đây chỉ còn trong 
giấc mơ, ngôi làng cũ sống động 
hơn bao giờ, vẫn còn đó những 
thằng nhóc cỡi trâu, tiếng sáo 
diều vi vu, tiếng chó sủa dồn, 
tiếng gà mẹ cục tác gọi đàn con 
về chuồng.  Tôi lại nghe thấy mùi 
rơm rạ cháy và cả tiếng côn 
trùng rả rích trong những đêm 
hè …     

Phương Thảo 

Chú thích hình từ trên xuống 
dưới : Phủ Tuy Lý, Vỹ Dạ Huế - 
Mộ bà nội - Mộ ông nội   
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Cho hỏi lòng ai… nhớ thuở nào 

Ngày xưa trường cũ mến thương nhau 

Thầy cô, bè bạn, bài trên lớp …. 

Trao lời hò hẹn để nôn nao 

Cho hỏi lòng ai … tuổi học trò 

Thương và tiếc nuối nỗi ngây ngô 

Của ta, của bạn ngày thơ ấy 

Cho nồng tình thắm tuổi mộng mơ 

Cho hỏi lòng ai … đến tự giờ 

Có niềm hạnh phúc vẫn như xưa 

Của thời cắp sách ngày chung học 

Bây giờ nhìn lại ngỡ như mơ 

… 

Ta hiểu lòng ta đến bấy giờ 

Vẫn còn yêu lắm những cơn mưa 

Ngồi bên cửa lớp thầm nhung nhớ 

Một chút tình riêng đến bất ngờ 

Ta hiểu lòng nhau, hiểu bạn bè 

Người đang ở lại, kẻ xa quê 

Đau đáu tìm nhau, tìm chốn cũ 

Trưng Vương về lại một mùa Thu ... 

Cho hỏi lòng ai ... 

Thanh Loan 
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Nhà nàng ở tận bên sông 
Dưới hàng bông giấy khuất tầm nhìn xa 
Bọn tôi mấy đứa lông bông 
Đạp xe lóng ngóng đón đường em đi 
 
Dáng em tha thướt lướt bay 
Bím kia ai thắt cuộn dài lưng em 
Chiều chiều ghế bố giăng ngang 
Mấy thằng săn đón giờ tan trường về 
 
Một làn gió thoảng mây bay 
Thấp thoáng bóng chị ai ngờ cô em 
Có ngày du đãng chặn đường 
Bọn tôi có đứa chịu đòn đi thay 
 
Xuân về gói bánh chưng xanh 
Đêm dài trông bếp thấy nàng mộng mơ 
Mái trường thắm đượm tình ta 
Hạ về Đông đến rộn ràng tiếng yêu 
 
Nụ hôn vội vã anh trao 
Để thầy bắt gặp tiếng đồn tại anh 
Thế mà thầy nói chẳng sao 
Tôi còn vương vấn huống hồ các anh 
 
Cũng vì một lá thư tay 
Tình duyên ai nỡ gieo sầu lứa đôi 
Ngày đi vội vã tiếc thương 
Sài gòn xin hứa rằng anh trở về 
 
Bên đây nắng cháy Phi Châu 
Ngày đêm nghiêng bút chong đèn sử kinh 
Ngàn ngày em đợi em trông 
Còn anh tung cánh giữa vòm trời Tây 
 
Một mai dừng bước phiêu du 
Anh về ước nguyện mang em theo cùng 
Cuộc đời mấy dễ chìu ai 
Cây cầu còn đó bóng nàng bay xa 
 
Cá ơi sao nỡ lửng lơ 
Đôi ta chung chậu làm ngơ sao đành 
Thu về gặp gỡ phương xa 
Bạn bè đôi lứa quây quần Cali 
 
Anh về thoáng chốc từ xa 
Mọi người vui vẻ mừng vui tao phùng 
Thôi đành lặng lẽ bước đi 
Người xưa ngóng đợi bóng chàng thấy đâu 
 
Người về có nhớ ta chăng 
Một lần dang dở để rồi dở dang 

 
                            Nguyễn Trọng Trường 

Mối tình Trưng Vương 
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Thành lập từ tháng 2/2012, sau lần hội ngộ bạn bè TV83 tại 
Nam Cali cho đến nay Khung Trời Hoa Mộng đã có được trên 

400 bài viết, lưu bút, nhật ký của các tác giả và bạn học, mời 
các bạn theo dõi phỏng vấn Phương Thảo, chủ quán KTHM. 

PV TUỔI 50 : Phương Thảo có thể cho biết hoàn cảnh ra đời 
của Khung Trời Hoa Mộng KTHM được không ? 
 
KTHM chẳng có hoàn cảnh ra đời cụ thể, chỉ là Thảo hay viết 
linh tinh để mỗi nơi mỗi miếng nên con gái chỉ cho cách lập 
một cái blog để cất.  Rồi thì bạn bè viết rồi cho nhau đọc, có 
cái gì hay thì khoe nhau.  Mỗi lần muốn coi lại phải lục email 
mất công quá nên Thảo cất hết vô KTHM. 

PV TUỔI 50 : Hoàn toàn thiếu vắng tôn chỉ hoạt động, người 
đến với KTHM là chỉ là nhóm nhỏ, người thân... Nội dung các 
bài viết của Phương Thảo Hữu Dũng Thế Nghiệp và các bạn 
khác rất hay gần gũi với người đọc, Thảo nghĩ sao nếu như 
KTHM được quảng bá nhiều hơn nữa tạo nên một sân chơi mới 
cho những người yêu thích văn thơ, kỷ niệm học trò... 
 
KTHM cũng chả có cái tôn chỉ hoạt động gì, một cõi đi về của 
Thảo nên chỉ chia sẻ với một nhóm bạn thân cùng sở 
thích,  Trí muốn share cho các bạn TV khác cũng được, chỉ là 
có nhiều hình ảnh và bài viết, suy nghĩ, tình cảm của riêng cá 
nhân và gia đình nhỏ của Thảo, chỉ sợ mọi người chán thôi. 
 
PV TUỔI 50 : Cái tên Khung Trời Hoa Mộng cũng khá hay ! 

À cái tên KTHM do con gái đặt cho. Thảo hỏi tại sao con đặt là 
KTHM thì nó nói đây là nơi mẹ với các bạn ôn lại chuyện cũ 
của một thời hoa bướm nên đặt tên cho cái site là KTHM. 
Cháu giỏi tiếng Việt lắm dù khi rời VN nó chỉ mới 10 tuổi. Nó 
còn viết về ông bà nội, ông bà ngoại nữa đó. 
 
Thảo hỏi con lượm đâu ra mấy chữ KTHM thì nó nói là hồi đó, 
lúc còn ở VN cô Cúc (cô giữ em lúc Thảo đi làm) hay hát "Em 
sẽ cố quên KTHM" 
 
PV TUỔI 50 : Cám ơn Phương Thảo đã trả lời cho đặc san 
Trưng Vương TUỔI 50, chúc chị và gia đình nhỏ bé luôn hạnh 
phúc, trong khung trời hoa mộng của mình. 
 

http://nbkhiem.blogspot.com 

Tôn Nữ Phương Thảo (bìa phải)  
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đ 
ó là 

Mỗi tối mình đều rủ người đó ngủ 

chung. 

Sáng thức dậy chờ người đó thức giấc để ôm ấp 

vuốt ve và siết chặt đến nghẹt thở không buông 

ra rồi hít mùi rất thơm và cù vô bụng ngoáy vào 

nách cho đến khi người đó uốn éo vì cười. 

Người đó thích hát và thường hát As long as you 

love me của Justin Bieber và khi hát người đó 

thường nhìn mình, mắt lấp lánh cười như kiểu 

như ta đây chính là người sáng tác kiêm ca sĩ 

ngôi sao. 

 

Người đó có bàn tay chút xíu thường đặt lên trán 

mình và hỏi mình có đau đầu không, xoa 

lưng mình và hỏi mình có đau lưng không. 

Người đó luôn khen mình đẹp "bó tay.com" và 

nấu ăn ngon bá chấy. 

Người đó hay réo mình mỗi khi đi tắm hay đi ị, 

và luôn tip cho mình một nụ hôn ân huệ 

Người đó dạy cho mình biết nhiều thứ và cho 

mình rất nhiều thứ ... 

Người đó cho mình năng lượng hồi phục khi quá 

mệt mỏi hay buồn chán 

Người đó rồi cũng sẽ phản bội mình, mê Justin 

Bieber và mấy thằng nhóc của One Direction, mê 

bạn bè và mê shopping 

Nhưng thôi mình cứ yêu xin đừng mơ ước gì 

Rồi một ngày mình biết mình sẽ hát và chấp 

nhận As long as you love me 

 

Phương Thảo 
 

thương một 
người 
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R 
ồi thì cũng đến ngày các cậu ấm nhà tui 
đi thi tú tài và Đại học,  nhớ tới cái cảnh 
chuẩn bị ôn thi của các con mà thấy 
thương cho đời học sinh. 

Cuối tháng sáu mới thi tốt nghiệp mà tháng 
tư  đã phải  thi tuyển vào các trường Đại học rồi 

Từ 6 giờ 30 sáng đã phải dậy để ra Paris học 
luyện thi đến 20 giờ mới về tới nhà, muốn được 
vào học các trường lớn thì phải cố gắng vậy thôi, 
đăng ký  5, 6 trường, có những trường ở các tỉnh 
xa, thế là Ba phải xin nghỉ việc để đưa con đi thi, 
2 cha con mướn khách sạn gần trường để sáng 
đi thi cho đúng giờ, nhớ hoài lúc cu Nghĩa đi thi 
SESAME Anh Tuấn và Nam Thi, đã đề nghị đến 
nhà ở, để con đi thi cho tiện, sáng ra còn lo cho 
ăn uống, chở đến tận trường, cu Nghĩa thi đậu 
cũng nhờ sự săn sóc của cô chú. 

Các con đi thi lo một, Cha Mẹ lo tới mười, nhớ có 
lần bà chị nói «Ôi giời, cô chú lo lắng quá, đến 
ngày các con đi thi Tú tài, thi tốt nghiệp đại học, 
chắc lăn đùng ra mà chết !» 

Các con đi thi mà 2 vợ chồng bồn chồn như 
chính mình đi thi vậy. 

Ngoài việc nấu cho các con những món ăn bồi bổ 
mà chúng ưa thích, còn có món chè  xôi đậu, 
chắc chắn là những ngày đó không có món chè 
chuối cũng không ăn chè bánh lọt luôn nhe, 
không tin dị đoan, nhưng có kiêng có lành. Ông 
bà ta thường nói vậy. 

Chốc chốc lại nhắc chừng, nhớ mang theo thẻ 
căn cước, coi lại viết bút, cố gắng viết chữ cho 
sạch đẹp, chấm phẩy đàng hoàng, thằng út có 
tật viết chữ như gà bới nên bị thầy cô trừ điểm 
hoài, đi thi mà rớt vì viết chữ xấu thì uổng lắm 
nghe con. Nói riết mà thằng con thuộc lòng, còn 

chọc lại Mẹ, con nhớ rồi, viết sạch, phết phẩy, 
chấm câu, xuống hàng viết hoa….OK maman. 

Đang làm việc trên nhà, thằng con đến kề bên, « 
Mẹ ơi, nếm thử không nè, ngon không ? 

Ly cà phê thơm ngon con pha uống để học bài 
thi, hương vị cà phê thơm thơm, làm tôi lại nhớ 
đã hơn 32 năm ,những ngày anh cùng các bạn 
tập trung ôn thi tốt nghiệp, cũng bịch cà phê, vài 
cái bánh để động viên tinh thần. 

Cái thời làm học trò, ngơ ngẩn không biết rồi 
mai này ra đời sẽ ra sao, ngưỡng cửa đại học thì 
chật hẹp làm sao mà bước vào !? 

Những mối tình thơ mộng tuổi học trò dễ 
thương, có những bạn gái đã bỏ cuộc vui, theo 
chồng về miền quê sinh sống, có bạn thì theo gia 
đình đi định cư nước ngoài, thế là những cuộc 
tình đành vĩnh viễn chia tay. 

Chúng tôi cũng nằm trong những hoàn cảnh đó, 
tôi theo gia đình đi định cư tại Pháp, sau 4 năm 
trời xa cách, anh được học bổng du học qua 
Pháp, 2 đứa gặp lại nhau, như duyên kiếp mà 
Thượng đế đã ban tặng cho chúng tôi được có 
nhau,nên vợ chồng, và cùng nhau dạy dỗ con 
cái, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi trăn trở 
của các con. 

Mọi người thường nói có con trai, chúng hay lầm 
lỳ không nói, trái lại các con lại hay tâm sự với 
Mẹ, Chúng kể đủ mọi chuyện, từ chuyện đi đá 
banh về không đủ tiền mua nước và bánh cho cả 
nhóm, chúng đã đi xin giúp kéo xe và phụ cất đồ 
cho mấy khách hàng đi chợ để có được mấy 
đồng mua bánh ăn. Thương con và hãnh diện vì 
con biết tạo công việc nho nhỏ để kiếm tiền. 

Có những buổi chiều con về ăn cơm, cậu út thầm 
thì với mẹ 

‘Mẹ ơi, con có nhỏ bạn,học cùng lớp,hay về 
chung xe lửa với con, nó dễ thương lắm, học 
giỏi, con thích lắm, nhưng làm sao nói với nó hả 
Mẹ, con sợ nó không hiểu con !.Có sớm quá 
không Mẹ ?’ 

Rồi tôi lại cho con những lời khuyên hãy kiên 
nhẫn vì con gái hay thích đùa, nhất là phải thành 
thật vì con gái không thích người ba hoa. 

Từ năm lớp 9 lớp 10 thỉnh thoảng tôi nhặt được 
những mảnh giấy hồng, hình trái tim, những bài 
thơ, những chữ «Je t’aime» mà bọn con gái gởi 
cho mấy thằng cu ! 

Những câu thơ tình viết vội trong giấy nháp, Mẹ 
thấy hay, thằng con cười cười rồi viết tặng cho 
mẹ 

C’était un matin froid de Février, 
La neige blanche et glissante crissait sous mes 
pieds. 
J’ai levé ma tête, son sourire m’illumina. 
Mon seul désir est de la prendre dans mes bras 
Un jour peut-être, je serai exaucé 
Ce jour béni lui sera réservé. 
 
Tạm dịch 
Một sáng, tháng hai, trời lạnh giá 
Tuyết trắng rơi, trơn trượt dưới chân tôi 
Chợt ngẩn nhìn, nụ cười em rạng rỡ 
Cho tôi mơ, được ôm em trong vòng tay 
Nếu một ngày, tôi được điều may mắn đó 
Ngày hạnh phúc, em sẽ dành cho tôi. 
 

Vui cùng cảm xúc và những tâm tình của các 
con, đã vào đại học rồi vậy mà vẫn gọi điện 
thoại về cho Ba Mẹ để khoe điểm bài kiểm của 
mình, được nghe con tâm sự và chia sẻ về nhiều 
đề tài và việc học của chúng, đó là một niềm 
hạnh phúc. Cha mẹ là người bạn đồng hành, dắt 
dìu các con đi vào đời. 

CÁC CON ĐÃ LỚN 
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Sinh nhật thằng con trai lớn 18 tuổi , đến gặp 
mẹ thì thầm 

«Mẹ ơi, nhỏ bạn của con cũng sinh nhật trong 
tuần này» 

«À, vậy thì hãy làm một món quà surpris cho 
bạn con nhe» 

Thế là tôi lại giúp con trai, món quà nhỏ được 
gói trong giấy hoa và nơ hồng thật đẹp 

Tuần lễ sau lại thấy món quà, nằm trên bàn học 
của con. 

Thằng nhỏ buồn buồn không nói gì, riêng tôi thì 
lại nhớ cách đây 34 năm, cũng một lần gói quà 
cho một người, để tặng sinh nhật cho bạn gái, 
rồi món quà đó lại trở về với tôi 

Cái gì của César thì trả về cho César ….tôi nghĩ 
vậy, nên an ủi thằng con, thôi con đừng buồn, 
rồi thì con sẽ có một tình yêu trung thực và 
người bạn đó sẽ yêu con thật nhiều. 

Một hôm, con trai lớn nói với tôi 

«Mẹ ơi, thứ bảy này, con và bạn gái sẽ đi Paris 
và sau đó đi ăn phở ở quận 13, kỷ niệm 11 
tháng chúng con quen nhau đó Mẹ…» 

«Vậy có đi ra cầu ổ khóa không con? » 

Thằng con nhìn tôi cười «Sao Mẹ biết ?» 

«Biết chứ, vì tuần trước Ba Mẹ và các bạn mới đi 
ra đó để chụp hình» 

Nó mới vừa quen con nhỏ đầm, mặt má bầu, 
xinh xinh, nhìn giống Châu Á, dễ thương hiền 
lành, siêng năng, học giỏi và lại thích ăn bánh 
bò nướng, em tự học trên internet làm bánh bò 
một mình rồi cho anh ăn thử, thằng con đem về 
nhà khoe, thằng em chọc giống bánh da bò, bởi 
vì không có màu lá dứa, và chưa có rễ tre, thế 
là mẹ lại cho một chai dầu lá dứa. 

Mỗi lần người yêu đi thi đấu, con bé lại làm cả 
hộp bánh cookies mang theo, từ ngày có bạn 
gái, con trai vui vẻ và chăm học hơn, Cha Mẹ 
cũng nhẹ nhõm được phần nào, qua rồi cái tuổi 
thiếu niên đầy bồng bột, có những lúc đau đầu 
vì con. 

Cũng có lúc,nghe con nói chuyện mà y như 
người lớn 

Vợ chồng nào mà chẳng có lúc gây gổ, giận hờn 
nhau, những lúc đó 2 đứa con lại kề bên tôi 

«Mẹ đừng giận Ba nhe» 

«Ba không nên làm Mẹ buồn» 

Thằng con trai lớn nói rằng : 

«Ba Mẹ là tấm gương cho chúng con, bạn gái 
con nói, nó rất quý tình yêu của Ba Mẹ đã hơn 
34 năm rồi mà vẫn yêu thương nhau, chúng con 
cố gắng để sống yêu thương nhau như Ba Mẹ 
vậy, vì bạn gái con không được may mắn như 
con…» 

Nghe con nói thế, dù chiến tranh lớn, hay chiến 
tranh nhỏ gì không biết, rồi thì cũng phải đình 
chiến thôi, hòa bình và yêu thương chỉ ở lại 
trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. 

Thằng em thấy anh có cái bằng BAFA đi làm hè 
coi các em nhỏ có tiền, cũng đăng ký đi dạy 
kèm thêm toán, bài vở nhiều nên chỉ nhận 1 em 
học trò mà thôi, tuần nào không dạy thì, tuần 
đó héo, nhưng cũng may là Ba Mẹ học trò rất dễ 
thương, thằng con khoe, cô chú giống ba mẹ 
vậy, mỗi lần dạy xong là cho con ăn cơm ngon 
lắm. Mấy năm trước, chúng tôi cũng nhờ người 
quen kèm thêm toán cho các con, mỗi lần học 
xong thì thầy trò quây quần nhau ăn cơm như 
trong gia đình rất là vui vẻ. 

Cứ đến cuối tuần là cái bếp nhỏ lại rộn rịp hẳn 
lên, thực đơn đặt hàng đủ món… 

Gần 20 năm rồi, nay lại nấu cháo sườn, rau và 
bí rợ, tán nhuyễn, để cho con trai lớn ăn. 

Tội nghiệp thằng con, vừa mới đi mổ 3 cái răng 
khôn, nên cái mặt sưng vù như trái dưa hấu. 
Thân người thì to như con gấu, mà ngồi ngoan 
ngoãn ăn hết bát cháo mẹ nấu, lại còn khen 
ngon và xin thêm bát nữa. 

«Mẹ ơi, ngày mai mẹ nấu canh nui ngôi sao cho 
con nhe mẹ !» 

«Thịt bò xào khoai tây mẹ ơi !» 

«Nem nướng , chả giò ngon quá maman !» 

«Mẹ ơi, giặt đồ dùm con !» 

Ba thì đi chợ, và làm nhiệm vụ đón đưa 

«Chốc chốc bà Ngoại lại hỏi ăn cơm chưa các 
cháu ?» 

«Tập thể dục, rồi ăn cơm xong cả nhà đi coi ciné 
nhe em và các con. ok papa !» 

Ba cha con chia nhau vài chai bia, miếng mồi, 
rồi cười khà khà… 

Riêng tôi thì chỉ trông qua cửa sổ thấy các con 
xách giỏ vô nhà thấy nụ cười của con, được hôn 
các con là thấy lòng ấm áp quên hết mệt nhọc 
rồi. 

Chiều chúa nhật, lại lục đục làm hành lý chia 
phần cho con, hộp thịt, hộp bánh, cây chả lụa... 

Ôm hôn các con, chúc con đi học giỏi bình an, 
lại nhìn qua cửa sổ , thấy lòng nao nao. 

Hạnh phúc của các con là sống trong tình yêu 
thương của Cha Mẹ 

Hạnh phúc của Cha Mẹ, là nhìn thấy sự khôn lớn 
và thành công của các con trong cuộc sống. 

Nhìn các con chững chạc trong bộ đồ veste, với 
nụ cười rạng rỡ, mà thấy vui vui, mới ngày nào 
còn bé tí teo, cứ theo chân Mẹ như cái đuôi, mà 
ngày nay đã cao hơn Cha Mẹ cả cái đầu… 

 

Áo mũ xênh xang con đừng quên nhé, nét cần 
cù thừa hưởng của Cha Ông. 

(thơ của Huỳnh Thanh Nhàn) 

 

Trên bàn thờ Ông Bà đang cười vui với con 
cháu. 

Dương Liễu 
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C 
hiều tan sở trễ, mệt mỏi bơ phờ, lo chạy 

sang đón bề trên để còn về nhà kịp bữa 

cơm chiều. Vì ở chung nhà với ông bà nội, 

bữa cơm chiều nào cũng đủ tam đại đồng 

đường, ông bà, bố mẹ, con cháu, dù sớm hay 

muộn cũng quây quần quanh bàn ăn. Chiều 

nay, không hiểu sao lại kẹt xe quá, lâu rồi lại 

phải trổ tài luồn lách! Cũng may là có bề trên 

ngồi kế bên nên cái leng ka pun được tận dụng, 

nhanh hơn được vài phút. 

Biết trước tối nay phải quay lại vào sở vì có 

cuộc họp khuya với tụi Cà ri ở Bangalore, tui lo 

ăn sớm rùi dzọt. 

Tiểu Mã cũng đang ăn cơm, vừa ăn vừa xem kà 
tun nét quớt. Cái thằng được cưng quá đâm hư. 
Bà nội biểu nó chạy lên lầu mời ông xuống ăn 
cơm mà nó đi nửa bước rồi thôi, mắt thì gắn 
súp bờ lu vào cái tivi không rời! Thiệt giống y 
chang bố mi, mê cái chi là buông không ra. Mọi 
ngày hai chị em nó tranh nhau phi thân, nó 
không đi, cũng không chạy mà là phi thân, để 

xem đứa 
nào lên mời 
ông trước! 
Hôm nay 
mê xem 
phim quá, 
nó nhứt 
định không 
đi. Cáu 
sườn, lại 
đang mệt, 
bố nó 

phán: 

- Tối nay bố không về ngủ với Tiểu Mã nữa! 

Tiểu Mã đang nhai cơm trong miệng, nó ngưng 
lại nhìn bố nó, miệng lúng búng: 

- Con muốn xem tiếp! 

Biết là nói tiếp sẽ buông lời nặng nề, bố nó 

không nói chi quay lưng đi ăn cho xong bữa. 

Lát sau mẹ Tiểu Mã lại thì thầm với nó và dắt 

nó lên lầu mời ông xuống ăn cơm. Ở dưới nhà 

bố nó ngồi ăn, chợt nghe tiếng khóc nhỏ của 

Tiểu Mã. Chốc sau hắn đi cùng ông nội và mẹ 

xuống nhà, nhưng không dám vào phòng ăn mà 

leo lên sô pha ngồi 

buồn. Mẹ nói sao 

cũng không dám vào. 

Ông dắt nó vào bấy 

giờ nó mới vào, mắt 

lấm lét nhìn bố nó, 

nước mắt còn ngấn 

quanh mắt. Bố nó chỉ 

lừ mắt không nói gì. 

Đó rồi xong tô mỳ, bố 

nó đứng lên đi làm 

không nói một tiếng. 

Và nó thì ngồi yên 

xem tiếp kà tun 

nhưng không hét như 

lại đây bố ôm 
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lúc trước nữa. 

Lu bu rồi cũng xong buổi mít tinh. Mệt bở hơi tai 

với tụi cà ri, mà đã quá khuya rồi, hơn nửa đêm 

chớ sớm gì. Bị giờ đó là sáng bên tụi cà ri, tụi nó 

đâu có biết mình bên này chỉ muốn nằm xuống 

thôi! Cả building vắng im phăng phắc, như chìm 

vào giấc muộn sau một ngày tất bật. Hành lang 

dài chập choạng tối vì đã tắt bớt đèn, thỉnh 

thoảng vài bóng người dọn dẹp làm ca đêm. Tắt 

đèn, khóa máy, tui lặng lẽ ra xe về. Bãi đậu xe 

lác đác vài chiếc, trời đêm mát lạnh, thoảng mùi 

thơm một thứ hoa như dạ lý hương trồng quanh 

lối đi. Dze xe ra, rồi xuống 880, giòng xe vẫn 

còn khá đông. Sau những mệt nhọc của công 

việc, giờ chỉ còn lại ánh đèn xe trên freeway, 

và ... ánh mắt của Tiểu Mã. 

Chợt nhớ ngày còn bé, chính mình cũng từng 

nhiều lần bị la như thế và nhiều lần mình nghĩ 

không biết bố có thương mình không mà sao cứ 

la như vậy! Lẽ nào bây giờ Tiểu Mã cũng phải 

chịu như thế! Không phải vậy! Bố bao giờ cũng 

thương con và vì thương con nên càng muốn cho 

con thật tốt. Khi thấy con không nghe lời nên 

mới buông lời lớn tiếng. Chỉ muốn con biết điều 

phải quấy. Tuy vậy, đôi khi bố cũng cần quay trở 

lại tâm hồn con nít để hiểu được vì sao con 

không muốn nghe lời ... 

Miên man nghĩ ngợi mà xe về đến nhà lúc nào 

không hay. Cả nhà cũng im lìm như đêm cao 

đầy sao, chỉ còn căn phòng làm việc của bố Tiểu 

Mã là còn ánh đèn. Cả ba mẹ con ngủ say sưa, 

yên bình. Cúi xuống mi Tiểu Mã, cái thằng 

nghịch phá cả ngày để tối là ngủ say thẳng 

cẳng. Con chị Tiểu Miêu cũng yên lành trong 

giấc ngủ. Ngủ đi bố thương! 

Sáng hôm sau đi làm, bố nó sau khi chào ông bà 
xong, quay sang Tiểu Miêu: 

- Bye Tiểu Miêu, bố đi làm nha! 

Tiểu Mã cười cầu tài: 

- Sao bố không bye Tiểu Mã? 

- Bố giận Tiểu Mã rồi, không chơi với Tiểu Mã 
nữa! 

Thằng nhỏ chạy vội đến mẹ nó. Ông nội nó đang 

sau vườn cũng ngưng lại nhìn vào nhà. 

Bố nó quay lưng đi, như chiều hôm qua quay 

lưng đi miết cả đêm. 

Bỗng bố nó đứng lại: 

- Lại đây bố ôm!... 

Tiểu Mã mắt sáng lên lao vào bố nó và dùng đầu 

húc vào bụng bố nó như mỗi khi hai bố con chơi 

oánh nhau. 

- Ở nhà ngoan, tập viết cho đẹp nha! 

- Dạ! 

Nguyễn Hữu Dũng  



 Trang 42 

gia đình TÔI    Số đặc biệt TUỔI 50 

V 
ậy mà cũng 1 năm 

rồi con đã không 

còn dịp để nói 

chuyện với Má. Điện thoại 

thì con vẫn còn lưu số 

nhưng con nói Từ 

Phượng nó cắt điện thoại 

đi rồi nên cũng chả còn để 

gọi về. Trước đây con gọi 

Má mỗi chiều thứ 2 trên 

đường đi làm về, trời 

nắng, trời mưa, trời đẹp, 

trời xấu gì thì cũng mỗi 

chiều thứ 2, nó trở thành 

quán tính cho đến tận bi 

giờ con vẫn tay mân mê 

cái điện thoại Vietnam, ước mơ 1 điều…sau vài 

tiếng chuông sẽ nghe tiếng “Alo, ai đó” của Má 

trong điện thoại, hết rồi Má, hổng có dịp nữa Má 

hen. …phải chi lúc đó con nói Má lưu lại automatic 

voicemail, để thi thoảng con gọi về nghe cho đỡ 

nhớ. …con cũng dở ghê. 

Má biết không, bữa kia trong TV chiếu phim tài 

liệu “Những ngày cuối cùng ở Saigon”…coi rồi mới 

thấy sự vất vả gan dạ của các nhà quay phim 

chiến trường, con phải nể phục họ còn giữ được 

những thước phim thật là quí giá, thậm chí cả 

những thước phim ngay sau khi Sàigòn thất thủ 

luôn đó Má…  Nhìn cảnh tượng người ta đổ xô đến 

tòa đại sứ Mỹ, tuy đông mà vẫn trật tự mới thấy 

nét đẹp của người Saigon xưa khác với bi giờ, 

ngay giữa ranh giới của sống chết, nhìn tư cách 

họ vẫn đàng hoàng. Con coi đến đoạn xe tăng tiến 

vào dinh Độc Lập, là con bật khóc,  con nghĩ đến 

Má. Cuộc đời của tất cả mọi người trong đó có Má, 

ngay trong thời khắc định mệnh đó đang sang 

trang mà không ai biết cái gì sẽ đến với mình và 

những người thân.  Thật là đáng sợ.  Má và gia 

đình Ông Ngoại quyết định ở lại, đó là cả một sự 

lựa chọn  dũng cảm.  Gia đình mình có quá nhiều 

cái để mất nếu mình bỏ đi đúng không Má.  Với 

nhiều người, đi hay ở lại chả có gì khác nhau, với 

gia đình mình mà bỏ đi, thì Má phải bỏ toàn bộ cơ 

nghiệp Má đã gầy dựng suốt một đời và lại bắt 

đầu lại từ đầu.  Con hiểu tại sao Má và những 

người bạn trí thức ở lại,  có quá nhiều cái để mất 

khi ra đi …... 

Nhưng Má biết sao hông, cũng do quyết định ở lại 

của Má, mà Má con mình có cơ hội gặp được biết 

bao nhiêu là bạn bè dễ thương của con, chị Tam 

Nguyen nè, chị Thủy nè, chi Huy Phuong Vo nè, 

chị Hà, chi Hoang Hang Thi Kim nè, Tuan 

Vovers nè.  Lúc bên Nguyễn Trãi, Kim Lien 

Le cũng giúp Má con mình nhiều lắm đó. Má biết 

không, bữa đưa Má về nhà đó, chị Hoàng đưa Má 

chị Hoàng và em chị Hoàng đến đọc kinh cho Má 

nữa đó.  Má chị Hoàng cũng lớn tuổi, đi đứng khó 

khăn vậy mà Bác cũng đến thăm Má đó. Má 

Thanh Van Legall cũng ghé, anh chị Kim Ty bên 

17, ngày nào cũng ghé vô thăm Má. Chị Ty còn đi 

chung với con trên xe đưa Má về nhà nữa đó. Con 

nói vậy thôi chứ con biết Má thấy hết trơn. Biết 

bao nhiêu các bạn con ghé thăm Má. Con cứ nghĩ 

đám tang chắc sẽ lặng lẽ lắm, nhưng không ngờ 

thật đông và ấm cúng.  Hàng xóm, bạn của Má và 

bè của con không gặp cả chục năm cũng đến, có 

Tata Minh mẹ của Minh Phuong và Tata Khanh 

Trang ghé thăm Má lúc ở Nguyễn Trãi và đưa 

Má đi nữa, rồi cả bạn cũ lẫn bạn mới nữa Má, mọi 

người đều quí Má, ai cũng muốn gặp Má trước khi 

Má đi xa hết trơn đó. Mợ Tám và Mợ Bảy Ngoc 

Dung Nguyen cũng về.  Mợ Bảy từ sân bay về là 

ghé qua chùa ôm Má vô chùa đó Má, còn Cậu 

Năm thì sáng nào cũng ghé canh nhà vì sợ một 

mình con làm không nổi. Rồi Thắng và C̀ô Liên 

cũng ghé.  Cô Liên nhìn thương lắm Má, yếu nhiều 

rồi.  Cô Chin Tricia Nguyen-Vo cũng muốn 

về thăm Má nhưng tình trạng sức khỏe không cho 

phép. Dat Quoc Nguyen nó ở tuốt Vũng tàu cũng 

xuống ngủ lại với con một đêm. Rồi các em Tran 

My, My Nguyen, Nang Le Duy, Duy Dang 

Nguyen, Hue Lan, Nhàn Nghiêm, Henry Vo, Bui 

Ngoc Hai ... cũng ghé thăm  ủng hộ tinh thần con 

và còn nhiều bạn bè anh em khác nữa mà con 

hông nhắc được hết.  Ngay cả sau đó Trần Linh 

Chi va Helena Riley cũng ghé vào chùa thăm 

Má nữa.  Má thấy cái hình đẹp không? Kevin 

Hua nó giúp chạy khắp nơi để làm cái hình cho kịp 

ngay đó Má. 

Nhiều khi con ước gì Má con mình nói chuyện chia 

sẻ như nhiều người khác, con tin chắc con sẽ học 

ở Má nhiều lắm. Thiệt ra con cũng học được vài 

Má 

https://www.facebook.com/bui.hai.376
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điều đó chứ, con học được tính thẳng băng,  tính 

tự lập của Má.  Con nhớ có 1 vở kịch nào đó, có 

đoạn Bà Mẹ nói với con “cho dù người đời có vùi 

con xuống bùn nhơ bao nhiêu lần, thì Mẹ cũng 

vớt con lên tắm gội sạch sẽ”, nghe thương 

ghê.  Nhưng con tin là với Má sẽ hổng có vụ này 

he he. Má sẽ bắt con tự leo lên, sau khi leo lên sẽ 

cho một bài học tại sao lại để chúng đẩy xuống 

bùn và mai mốt có chuyện thì tự leo lên 

nha.  Phải công nhận Má nghiêm ghê nhưng mà 

nhờ vậy mà con mới được như ngày hôm nay. 

Công dưỡng dục của Má cũng một phần nào được 

đền bù, con của Má đi đến đâu cũng được mọi 

người thương (cũng có người ghét nhưng con 

không tính vô), nó cũng làm nghề tương tự như 

Má vậy đó, mặc dù nó không được như Má nhưng 

khi nó nói, thiên hạ cũng có người nghe đó Má. 

Má biết không, sau 

khi Má đi, Kiendanh 

Doan hay giúp con 

dọn dẹp nhà cửa và 

hay đi với con vô 

chùa. Trong thời gian 

dọn dẹp, con lục lọi trong đống hồ sơ giấy tờ Má 

để lại đó, con phát hiện ra thật là nhiều  điều thú 

vị về Má.  Con khoái nhất là biết được nhà mình 

là gốc Saigon vì ngay cả Má cũng sinh ra ở Sai-

gon.  Giấy tờ bằng cấp của Má đâu ra đó.  Con 

luôn hãnh diện về Má nhưng vẫn bất ngờ khi đọc 

qua các bằng cấp của Má. ...what a legend you 

are Mother. 

Má, Tết năm nay, lần đầu tiên con không ăn ở 

nhà, con thấy trống vắng lắm Má. Trước 

Tết, Thuy Anh Quach ghé qua văn phòng, tặng 

cho con bánh chưng và chả lụa nói biếu Má, 

Má thấy dễ thương hông, cô ấy chưa bao giờ gặp 

Má hết trơn mà cũng chúc Tết Má đó. Rồi con 

quyết định chỉ đi chùa Nantien, Thorsten chở con 

đi với Tik Tik. Tụi con đốt 1 hộp đèn cầy cháy 1 

tháng luôn. Con còn gióng chuông chùa để giúp 

cho Má nghe được con khấn nữa, hổng biết Má có 

nghe được hông? Giao thừa thì con đi chùa Quan 

Âm, con cũng không nghĩ không khí trong chùa 

thật dễ thương và gần gũi. Sau đó con có nhắn 

tin nói chuyện chúc Tết các anh các chị và bạn 

bè, có cả chị Nhi nữa. Lúc con nói chuyện với chị 

Ty, chị Ty chúc cho con được gặp Má trong dịp 

Tết nữa. Sau đó tối nào con cũng mong được gặp 

Má, mà chờ hoài hổng thấy luôn. 

Cho đến mùng 10, con vẫn còn nhớ nó là ngày 

thứ bảy,  con thức dậy khoảng 6:30 sáng, xong 

sau đó con ngủ lại.  Con thấy con đang ở trong 

căn phòng lạ hoắc, Thorsten đang coi TV, con 

cũng ngồi dưới đất, Má thì nằm trên giường. Con 

thấy chương trình trong TV hay, nên con nói Má 

coi nha, Má kêu con đỡ Má ngồi lên để coi, con 

lên giường, quàng tay Má lên vai con rồi đỡ Má 

ngồi lên. Bình thường Má nặng nên con gồng sức 

mà sao bữa đó Má nhẹ nhàng lắm. Khi Má ngồi 

lên tựa vào người con, trong tích tắc sao tự nhiên 

con thấy Má im ru, con nhìn lại thấy Má không 

cử động nữa, nhìn mắt Má nhắm khít lại, tuy 

nhiên trên miệng Má có một nụ cười thật tươi, 

con hiếm khi nào thấy Má cười như vậy với con, 

con hét toáng lên với Thorsten, nói lấy xe đưa Má 

vô bệnh viện ngay, nhưng chắc là con la quá nên 

con thức dậy luôn.  Sau một hồi trấn tĩnh, con 

hiểu là Má vừa cho con gặp, và hơn thế nữa, Má 

đi trên tay con, con đang ôm Má trên tay lúc Má 

đi.  Đây là điều mà con vẫn mong ước vì lúc đưa 

Má ra khỏi phòng con không có mặt ở đó. Rồi đến 

khi về nhà, Mỹ nó cũng tách con ra không cho 

con ở gần Má. Vậy là Má không có giận con, Má 

cho con gặp, cho con ôm Má vô lòng và Má còn 

cho nụ cười thật tươi. 

Ngày 7/4 âm lịch thì con tính như vầy nè, Tom 

Vovers sẽ lập cái bàn ở trong phòng ngủ của Má, 

các em sẽ sửa soạn 

mấy món Má thích, 

Tom đem Tiramisu 

cho Má, các bạn bè 

anh chị em, ai tiện thì 

ghé chơi tàn cây 

nhang với Má nha, con làm đơn giản theo ý Má 

thôi à. Nếu ngoài vườn hoa nó nở đẹp, John 

Duong sẽ cắt hoa đem vào chưng chung với 

Layơn và hoa Hồng đỏ. Má có linh ứng về thăm 

thì Má chứng cho các em nha.  Con cám ơn Má đã 

cho con có cơ hội để biết các anh chị em, họ thật 

là dễ thương đến giờ phút cuối luôn đó Má. Thêm 

nữa con xin Má một điều thế này, vì là lần đầu 

con làm lễ cho Má vào ngày Má đi, nhưng sau 

này, Má cho con xin tổ chức sinh nhật Má 

nha.  Con muốn đến ngày sinh nhật Má, con xin 

cám ơn Ơn Trên đã cho con một người Má, đã hy 

sinh cưu mang dưỡng dục con được khôn lớn như 

ngày hôm nay.  Và nếu kiếp sau là có thật thì cho 

con xin lại được làm con của Má nữa nha Má. 

Ngày mai thì Dora Dinh, Lilian Loan Hồ sẽ ghé 
chùa Thanh Minh thăm Má. Con ở nhà, con làm 
Tiramisu, con làm được lắm đó Má, rồi con mua 
thịt heo quay về ăn với bún, Má về ăn với con 
nha Má. Sau đó con sẽ đi vô nhà thờ St Mary, con 
sẽ đọc Má nghe cuốn sổ bạn bè con viết bữa 
đó.  Má ...về với con nha Má 

 
Tường Lâm 

Sau một hồi trấn tĩnh, con hiểu là Má vừa 

cho con gặp, và hơn thế nữa, Má đi trên 

tay con, con đang ôm Má trên tay lúc Má 

đi.  Đây là điều mà con vẫn mong ước 
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B 
ạn có nhớ cuốn phim đầu tiên bạn đi 
xem ở rạp là phim nào? Có lẽ khó vì đã 
quá lâu và đường về miền kỷ niệm cũng 

mất lối rồi. Có những điều xảy ra gần đây mà 
tôi cũng không nhớ nổi. Thế nhưng, cái lần 
đầu tiên được đi xem phim ở rạp thì tôi lại 
không quên được. 

Tôi đi xem phim lần đầu trong đời với bố tôi. 
Người có vé ở trường cho. Thời ấy, những năm 
cuối của thập niên 70, cũng là thời gian khốn 
khổ sau 75. Chiều hôm đó, bố bảo tôi đi xem 
phim với ông. Trường chỉ cho 2 vé, chỉ có tôi 
được đi với bố, còn 3 đứa em thì ở nhà với mẹ. 
Tôi còn nhớ bố tôi mang theo cái ô mà tuổi đời 
của chiếc ô ấy lớn hơn tôi. Hai bố con ngồi ở 
hàng ghế giữa rạp. Ngày ấy còn bé, tôi thấy 
cái rạp thật to và đẹp. 

Rạp chiếu bóng Văn Hoa Đa Kao trên con 
đường Trần Quang Khải giữa hai hàng cây cao 
vút. Suốt buổi chiếu, tôi cứ liên tục hỏi bố tôi 
dù người vài lần nhắc tôi nói nhỏ để người 
khác xem phim. Cuốn phim được dựa trên tác 
phẩm lừng danh của đại văn hào Pháp. Những 
hình ảnh, câu chuyện trong phim in sâu trong 
ký ức mà đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Để rồi 
sau đó tôi đi tìm cuốn tiểu thuyết ấy và đọc đi 
đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng đã 
xem những cuốn phim của các nước khác dựa 
trên cùng tác phẩm, nhưng cuốn phim đầu 
tiên vẫn còn lại trong tôi sau ngần ấy thời 
gian. 

Noel năm nay dắt gia đình đi xem phim. Ba 
mẹ con xem “Wreck-It Ralph”, còn tôi thì vào 
phòng khác để xem lại một vùng ký ức với 
cuốn phim ấy. Cuốn phim với giàn diễn viên 
hùng hậu, lần này đến với tôi ở một thể lọai 
hòan tòan mới: soap opera in movie. Tôi đi từ 
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dù biết, 
đa số các diễn viên phim ảnh luôn xuất thân 
từ soap, từ opera, nhưng tôi đã ngẩn người 
thưởng thức giọng ca của Anne Hathaway, 
Huge Jackman, và Russell Crowe. Hình ảnh 
thật đẹp, từng góc máy quay đều là master 
pieces, dù là cảnh thơ mộng, hay góc quán tồi 

tàn, nhớp nhúa, cho đến cái bi hùng của cuộc 
cách mạng Pháp, tất cả đều lung linh huyễn 
hoặc trong từng thước phim. 

Đây cũng là lần thứ hai tôi được xem một vở 
ca nhạc kịch sau Miss Saigon. Nếu như Miss 
Saigon là vở nhạc kịch trên sân khấu thì với 
cuốn phim này, tôi được xem ca nhạc kịch trên 
phim. Dĩ nhiên là to lớn hơn về tầm vóc lẫn 
dàn dựng. 

Cuốn phim lần này thật sự thành công về mọi 
phương diện. Tôi sẽ không kể lại chi tiết mà 
dành để các bạn thưởng thức. Tuổi thơ và tình 
yêu của Cosette, những lần trốn chạy của Jean 
Valjean, sự bế tắc trong niềm tin của Javert 
hay sự thất bại của cuộc cách mạng non trẻ 
qua hình ảnh chú nhóc Gavroche tóc vàng đẹp 
như thiên thần gục ngã sõng sòai trên đường 
phố Paris, tất cả khơi lại cuốn phim đầu tiên 
trong đời tôi được xem: Les Misérables. 

 Nguyễn Hữu Dũng 

Khốn khổ  
trong kỷ niệm 
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M 
ình gặp Phan Tứ lần đầu ... trên một 
tờ giấy gói xôi, thời gian đâu khoảng 
năm lớp 9.  Thưở đó nghèo, tiền ăn 

sáng mẹ cho thường chỉ đủ để ăn xôi. Xôi 
nóng gói trong lá chuối và bọc bên ngoài bằng 
giấy báo, giấy truyện hay vở học trò và có một 
miếng bẹ dừa nhỏ để xúc ăn. Vừa ăn xôi vừa 
đọc tờ giấy gói xôi. Mình có thói quen hay đọc 
bất cứ mảnh giấy nào có chữ trên đó. 

Buổi sáng hôm đó những dòng chữ trên tờ 
giấy gói xôi là cảm xúc và ấn tượng về lần gặp 
đầu tiên của một nhân vật xưng tôi dành cho 
một nhân vật tên Mẫn. Góc cao bên phải là số 
thứ tự trang sách và góc thấp bên dưới là tên 
tác giả Phan Tứ in nghiêng. Những dòng chữ 
ấy đã hấp dẫn mình và gây cho mình một ấn 
tượng mạnh cùng cái cảm giác tò mò về câu 
chuyện bởi lối miêu tả nhân vật độc đáo và 
cách hành văn biểu cảm. Cả buổi sáng ngồi 
trong lớp mà đầu óc cứ vẩn vơ về Mẫn và Tôi, 
Tôi và Mẫn. 

Thế là ta bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Phan 
Tứ và hai nhân vật Tôi và Mẫn. Mình đồ rằng 
Phan Tứ là nhà văn ngoài Bắc, bởi mình đã đọc 
hoặc nghe tên của hầu hết các văn sĩ miền 
Nam và cái tên Phan Tứ lúc đó nghe lạ hoắc. 

Vô cùng dị ứng với kiểu văn học bị phải học 
trong trường phổ thông ngày đó, đại loại như 
'đánh còn cái lai quần cũng đánh' (ấn tượng vô 
song!) hay 'Ngô Tổng thống, Ngô Tổng thống 
muốn nằm', hay 'Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta 
Lin' .... mình đã tẩy chay tất cả các thứ có chữ 
từ miền bắc ngoại trừ sách giáo khoa. Vậy mà 
tờ giấy gói xôi với hai nhân vật Mẫn và Tôi 
cùng với cái tên Phan Tứ mà hết chín phần là 
dân bắc bộ đội đã vô cùng hấp dẫn mình và 
làm mình tò mò vô cùng. 

Rồi thì ta đây cũng tìm được Phan Tứ, nhân 
vật Tôi và Mẫn tại một quầy cho thuê truyện 
đối diện chợ Tân Định. Hóa ra tựa cuốn truyện 
cũng là "Mẫn và Tôi".  Mình đã đọc cuốn 
truyện một lèo trong một đêm. 

Cũng như tất cả các cuốn truyện trong dòng 
văn học cách mạng thời đó, Mẫn và Tôi cũng 
cũng mang một màu sắc lý tưởng phi phàm, 
và dĩ nhiên không thoát khỏi cái sự 'định 
hướng'. Hai nhân vật Mẫn và Tôi (Thiêm) cũng 
được lý tưởng hóa đến hơi bị siêu thực. Tuy 
nhiên, bỏ qua những chương, những đoạn 
không thuộc về phạm trù mỹ cảm của mình, 
thì Mẫn và Tôi là một cuốn truyện rất hay. Hay 
bởi bối cảnh và kết cấu câu chuyện, cách miêu 
tả cảm xúc và tính cách nhân vật và bởi cách 
hành văn mượt mà, sống động và chân thật 
(không cương như nhiều cuốn truyện xhcn 
khác cùng thời cùng kiểu). Và trên hết Mẫn và 
Tôi là một câu chuyện tình yêu đẹp long lanh 
và cũng rất đỗi bình dị. Cho dù có đang là 
chiến tranh hay là một cuộc sống dưới chế độ 
xã hội khắt khe nào thì tình yêu vẫn tồn tại và 
thăng hoa. Thế đấy Mẫn và Tôi! Đọc xong 
cuốn truyện mình cũng muốn yêu nhân vật 
Tôi. 

Và mình cũng ngộ ra nhiều điều ... 

Ừ thì hóa ra truyện cách mạng cũng viết về 
tình yêu đó chứ.  Văn học ngoài đó đâu chỉ có 
mỗi thứ văn học kiểu 'trái tim anh chia ba 
phần tươi đỏ, và phần cho em chỉ có tí xíu xìu 
xiu' (ai thèm một trái tim chia năm xẻ bảy 
chứ) hay 'đánh còn cái lai quần cũng 
đánh' (không rõ cái lai quần mắc ở đâu nếu 
không còn cái quần, hay là tay cầm súng tay 
giữ lai quần?) 

Cảm ơn chị bán xôi ở góc đường Mạc Đĩnh Chi 
Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) đã 
đưa Mẫn và Tôi cùng tác giả Phan Tứ đến với 
mình. Để từ đó mình có hứng thú và can đảm 
tiếp cận với nền văn học và các tác giả miền 
bắc trước 1975 và văn học VN sau 75. Nói 
chung là có cái thích có cái không, nhưng quan 
trọng là mình đã không bỏ qua những thứ 
đáng đọc chỉ vì cái sự 'kiêu hãnh và định 
kiến' đã dính chặt trong đầu.  

Phương Thảo 

tờ giấy gói xôi 
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một đoạn trích Mẫn và Tôi - PHAN TỨ 

... Tôi giật mình thức giấc có lẽ vì cái tiếng nhoi 
nhói ấy biến mất. Đúng, nó dứt rồi. Chỉ còn mưa 
tuôn sùi sụt, chuột kêu trên mái, vài loạt súng lạc 
lõng. Nước rút, hết báo động. May quá... Tôi nghĩ 
chập chờn bấy nhiêu, đã thấy cái đầu đặc sệt lại 
buồn ngủ đến nhũn người. Giọng phụ nữ nói khẽ, 
nói to, nói khẽ. Giọng quen quen. Của ai? Đến giờ 
báo thức chưa nhỉ? Lỡ cậu gác ngủ quên... Tôi cố 
mở cặp mi mắt đè nặng như chì, xoay cổ tay xem 
mặt đồng hồ lân tinh dưới tấm đắp. Mới gần hai giờ 
sáng. Hai rưỡi dậy, ba giờ ra đi. Vẫn cái giọng quen 
quen bên kia đống lúa, cạnh bếp. Tôi hé tấm dù 
nhìn sang. 

 
Chị Bỉnh xã đội trưởng Tam-trân đang chất thêm 
củi vào bếp. Hai cô gái nữa ngồi sưởi. Cả ba đều 
ướt sũng, quần vo quá gối. Một cô nói rụt rè: 

 
- Thôi chị, ngập lụt khó đi củi...  

Cô rút bớt mấy thanh đang cháy. Ngọn lửa soi một 
khuôn mặt hơi hóp, có đôi lông mày rậm đen như 
mày đàn ông, nhưng uốn cong đều nên trông vẫn 
dịu. Người cũng gầy, cái nịt đạn Mỹ bó ngang eo 
lưng mảnh dẻ trông to bản hẳn ra. Cô du kích Tam
-sa ban chiều đây rồi.  

- Em về, chị. 

Chị Bỉnh gạt phắt: 

- Tầm bậy! Đạn chê thì nước cũng nuốt mày, đợi 
sáng đã! 

- Em về. Mai chị cứ cho số anh em đó xuống thẳng 
gò Trúc, em đón... 

- Mày điên hả Mẫn? Bộ cả chi ủy có một mình mày 
biết lo thôi à? Đưa súng đây! 

Chị dằng dây các-bin băng cong trên tay Mẫn, 
dựng trái vào góc phên, nhắc cái đòn kê đến ngồi 
bên Mẫn, quàng tay ngang vai Mẫn. Chị to gấp đôi 
Mẫn, trông như mẹ bên con. Mẫn úp mặt trên đầu 
gối. Chị Bỉnh ghé tai Mẫn thì thào hồi lâu, tôi 
không nghe được. Cũng chẳng đẹp đẽ gì cái lối 
nghe trộm, nhưng tôi biết họ chỉ nói chuyện cứu lụt 
nên cứ lắng tai. Chợt Mẫn thổn thức hơi to: 

- Không phải đâu chị! 

- Còn ngập thì còn đánh mõ la làng chớ, đây im xo 
hết...  
- Chết sạch trơn rồi, lấy ai nữa mà báo động! 

Một luồng lạnh buốt giội từ đầu xuống chân tôi. Tại 
sao tôi không đoán ra cái điều dữ dội mà rất đơn 
giản ấy? Nước rút sao được dưới trời mưa không 
dứt hạt? Tôi run tay bíu vào mép võng, muốn 
chồm dậy, muốn kêu to rằng bộ đội sẽ đi ngay bây 
giờ. Nhưng tôi không hất nổi tảng đá đè trên ngực. 
Tôi phải ỳ ra như cái bị thịt. Áo quần biến thành 
tôn lạnh bó cứng chân tay, và dọc lưng tôi luồng 
lạnh ban đầu cứ đọng lại mãi, như nước chảy theo 
dây võng đã ngấm ướt nửa người bên dưới. Nằm 
im đấy, bịt tai, nhắm mắt, rồi cuốn gói đi trước 
sáng. Nhắc lại với cô du kích kia những lời phân 
trần xoắn xuýt để làm gì, trong khi bà con mắc lụt 
cần tay giúp hơn cần mồm mép! 

Chị Bỉnh hất hàm về phía bốn cái võng của chúng 
tôi:  

- Hồi chiều mày gặp ai?  
- Anh gì còn trẻ, trắng trắng, cao, bộ tướng như 
học trò thành phố, nói giọng tỉnh trong...  

- À, anh Thiêm, Tư Thiêm đại đội phó. Sao?  
- Ảnh mới nghe thấy tiếng đã phủi như phủi tàu 
lửa. Em nghe nói có chú Ba Tơ, chú Năm Cẩn, tính 
hỏi thăm mà ảnh đâm đầu chạy mất. Coi người 
như rác! 

 
Tôi điếng người. Rất, may chị Bỉnh nói giúp:  

- Tay Thiêm đó tao biết, cũng tốt nết lắm. Cả đại 
đội bị bết xà lết mà phải đi thí xác, coi thiệt 
thương. Hồi tối chi ủy họp ở đây, tính chuyện cứu 
lụt, bàn riết rồi chịu bó tay, anh Cẩn nói vậy. Gà 
gáy đầu họ đi rồi. Đừng oán, tội anh em. 

- Oán ai đâu. Chỉ ghét cái người làm bộ làm tịch. 
Thôi em về, dứt khoát. Dậy, Liềm! 

 
Mẫn lay cô gái thứ hai nãy giờ ngồi dựa phên, 
ngoẹo đầu ngủ say. Liềm mới trạc mười lăm, gầy 
nhom, da nâu. Chị Bỉnh thở dài, nhấc thử cái bao 
bột mì to đặt trên ghế đẩu, chép miệng không nói. 
Dưới vải gồ lên những quả gì tròn, bằng trái cam, 
có lẽ là cơm cứu đói. 

Mẫn luồn hai tay ra sau, gạt rất gọn những thứ đeo 
trên thắt lưng ra trước bụng: mấy băng các-bin 
ngắn, hai lựu đạn mỏ vịt, một cái võng xi-ta xếp 
nhỏ. Xem cái dáng quen thạo của Mẫn, tôi biết cô 
này đã đeo súng nhiều năm, không phải mượn 
súng người khác đem theo giữ mình. Mẫn khoác 
hai quai bao cơm vào vai, chống tay trên gối, mím 
môi cố đứng dậy. 

 
Liềm đưa súng, choàng cho Mẫn tấm nhựa rách 
mấy chỗ. Vừa nhích vào bước, Mẫn lảo đảo vịn cây 
cột, tay run. Chị Bỉnh vội đỡ cái bao to gấp bốn 
vòng bụng Mẫn, gắt: 

 
- Bỏ ra, mày bôn (*) thì đi trước, lát nữa tụi tao 
đem cơm xuống! 

 
Mẫn hít mấy hơi dài, ngửng lên, gạy tay chị: 

 
- Em ngồi lâu, đứng dậy... hoa mắt thôi. Mẫn cười 
nhợt nhạt, trao các-bin cho Liềm, níu cửa bước ra 
chầm chậm. Chị Bỉnh lắc đầu, cầm đèn ra thềm. 
Bên ngoài tấm rèm mưa buông từ mái tranh, chỉ có 
một khối đen đặc của trời và đất nối liền nhau 
bằng những cuộn chỉ trắng tuôn hoài không dứt 
đoạn. Quãng ruộng ngập trước nhà, hồi mới tối còn 
chảy im lặng, giờ đã réo lên tiếng thác ồ ồ trong 
đêm, đầy đe dọa. 
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C 
uối tuần tui có dịp xem lại bộ 
phim "Scent of a woman" con 
gái tui mượn trong thư viện. Tui 

được coi phim này lần đầu hồi mới 
sang Mỹ vài năm. Giờ nhìn lại tài tử 
trong phim, thấy thiệt là vật đổi sao 
dời, mà chắc là mình cũng vậy chớ 
khác gì! Ngày đó Chris O'Donnell 
nhìn kháu khỉnh đẹp trai, mấy bà 
mà gặp là té lăn đùng. Gabrielle An-
war thì tươi trẻ, ngây thơ. Cả hai 
cùng có nụ cười hơi móm móm chút 
xíu, rất là duyên. Cả hai đều giã từ 
màn ảnh lớn về với màn ảnh nhỏ 
truyền hình. 

Chàng học sinh nghèo Charlie 
Simms (O'Donnell) được bố mẹ xoay 
xở cho vào học trong trung học nội 
trú danh giá Baird. Một tối trước kỳ 
nghỉ lễ Tạ Ơn, khi đang đóng cửa 
thư viện của trường nơi cậu làm 
thêm thì Charlie và George Willis, 1 
người bạn học, chứng kiến vài người 
bạn đồng khóa khác bày trò phá 
hoại xe của thầy hiệu trưởng Trask. 
Tiếng đồn đến tai vị hiệu trưởng, và 
ông này cho hai cậu học trò một tối 
hậu thư: người nào khai ra kẻ phá 
hoại sẽ được ông giới thiệu vào đại 
học Havard hàng đầu nước Mỹ, kẻ 
kia sẽ đối diện hội đồng kỷ luật chờ 
xét xử đuổi học. 

Dù trong lòng nặng trĩu ưu tư, phân vân giữa việc 
mách cho thầy hiệu trưởng để đổi một tương lai hứa 
hẹn hơn hay sống với nguyên tắc của mình và chấp 
nhận nguy cơ bị đuổi học, Charlie vẫn nhận việc làm 
thêm trong khi các bạn về nhà hưởng lễ Tạ Ơn cùng 
gia đình. Mướn Charlie là đại tá hồi hưu Frank Slade (Al 
Pacino), người bị mù trong một tai nạn huấn luyện tân 
binh. Dự định của viên đại tá thất chí này là xả láng 
những đồng tiền dành dụm trong vài ngày rồi tự kết 
liễu đời mình. 

Cuộc chơi ngông của viên đại tá bắt đầu bằng đệ nhất 
khách sạn Waldorf-Astoria, một đêm với kỹ nữ tiếng 
tăm thành New York, và lần cuối trong đời cầm tay lái 
xe hơi phóng đi giữa phố phường, trong tiếng gió miên 
man. Tại nhà hàng của khách sạn sang trọng, đại tá 
gặp Donna (Anwar) đang chờ người yêu. Tuy khiếm thị 
nhưng đại tá vẫn biết được có người phụ nữ nhan sắc 
qua mùi nước hoa nàng dùng và thuyết phục được 
Donna cùng khiêu vũ bản tango lả lướt làm ngất ngây 
người xem. Ngày cuối của chuyến viễn du, đại tá Slade 
đánh lừa Charlie đi mua thuốc lá, diện quân phục đại lễ 
và chuẩn bị tự sát. Linh tính báo cho Charlie trở về 
đúng lúc, vừa thuyết phục, vừa giằng co, cuối cùng 
Charlie đã làm đại tá Slade nhượng bộ. 

Như một chiến binh thua cuộc đại tá Slade chấp nhận 
trở về với đời thường và Charlie quay lại trường đối 
diện hội đồng kỷ luật mà vị hiệu trưởng sắp đặt như 
một phiên tòa. Giữa lúc hiệu trưởng Trask truy cứu và 
buộc tội Charlie nói dối, bao che cho kẻ có tội và đề 
nghị hội đồng kỷ luật gồm cả học sinh và giáo sư đuổi 
Charlie khỏi trường thì đại tá Slade đột ngột xuất hiện. 
Bài tranh cãi nẩy lửa của viên đại tá và thầy hiệu 
trưởng kết thúc bởi cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ 
tay tán thưởng của người nghe và hội đồng kỷ luật chỉ 
hội ý trong một phút với số phiếu tuyệt đối tha bổng 
Charlie. 

Phim kết thúc với cảnh vị nữ 
giáo sư môn Political Science, 
trong hội đồng kỷ luật, chạy 
theo cảm ơn viên đại tá đã cho 
cả thầy và trò một bài học quý 
giá. Một lần nữa đại tá Slade 
gọi đúng tên thứ nước hoa bà 
đang dùng và nói với Charlie, 
khi bà đã khuất bóng, mùi nước 
hoa cho biết bà không là phụ 
nữ đẹp nhưng rất có duyên! 

'Scent of a woman' không huy 
hoàng tráng lệ, không tình tiết 
làm nghẹt thở hay ứa nước mắt 
người xem. Truyện phim rất đời 
thường, đôi chỗ bất hợp lý 
nhưng cái hay của Hollywood là 
chuyện bình thường nhưng vẫn 
hào hứng, biết là sạo nhưng 
vẫn lôi cuốn người xem. 

Đoạn đẹp nhất trong phim là 
cảnh đại tá Slade cùng Donna 
khiêu vũ bản “Por Una Cabeza”. 
Người Mỹ hay nói “It takes 2 to 
tango” (nhảy điệu tango phải 
có 2 người). Tui không có kiến 
thức khiêu vũ hay âm nhạc 
nhưng xem Al Pacino và Ga-
brielle Anwar cũng cảm nhận 
được rằng nhảy điệu quái nào 
chẳng có 2 người nhưng ở 

những vũ điệu khác hai người có thể có đẳng cấp khác 
nhau, thậm chí có mức thích thú với vũ điệu khác 
nhau. Với tango hai người phải tương đương khả năng, 
ý thích, và phải hiểu nhau thì mới tạo nên những bước 
nhẩy thật quấn quýt, hài hòa như đại tá Slade và Don-
na đã làm. Rất khác với bước tango của Arnold 
Schwarzenegger và Tia Carrere trong phim “True Lies” 

Hay nhất trong phim là cảnh đại tá Slade tranh luận 
cùng hiệu trưởng Trask. Chẳng hiểu sao Al Pacino có 
thể nhớ được những lời thoại, đúng ra là một bài diễn 
văn ngắn, và diễn lại, đọc lại một cách hùng hồn, một 
cách giận dữ với ánh nhìn vô cảm như một người mù 
thực sự. Có lẽ vì vậy ông nhận giải Golden Globe cho 
diễn viên nam xuất sắc nhất cho phim này. 

Còn đây là các mỹ nhân xóm nhà lá Trưng Vương tui, 
nhìn mà nghe như hương sườn nướng còn phảng phất 
đâu đây. 

Trộm nghe các nàng tán dóc: 

- Trời Cali hạn hán quanh năm, chắc phải ít tắm,  bôi 
nước hoa thêm vào! 

- Kỳ lắm mày, mấy đứa xài chung 1 chai nước hoa mà 
sao ra mấy mùi khác nhau!  

 

 

(Chuyện thiệt không phải tui xạo đâu nhe, có Đề 
với ông Hiền làm chứng) 

Nguyễn Thế Nghiệp 12A5  

HƯƠNG MỸ NHÂN 
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Chào Liễu, các món ăn chị để trên ‘Quán Mợ Liễu’, 
Facebook Titi Vt thấy hấp dẫn quá, hình như món 
nào Liễu cũng làm được hết phải không ? 

Cám ơn anh đã quá khen, thật ra thì mình rất thích nấu 
ăn và thích học hỏi, vì nhiều khi ông xã và các con, thèm 
ăn món nào mà ra ngoài vừa phải đi xa, ăn không đúng 
khẩu vị thành ra mình tìm tòi học hỏi ở các Mẹ và chị em 
bạn. 

Mẹ chồng mình khi qua đây chơi ngoài việc chỉ dạy còn 
ghi cho mình những món ăn gia truyền của gia đình 
(cháo bồi), học hỏi qua những kinh nghiệm và những 
cuốn sổ ghi tay của các bà nội trợ đó mới chính xác hơn 
là trong sách vở. 

Thêm nữa thời buổi Internet, muốn ăn thức nào, món gì 
cứ Google là ra hết, người hướng dẫn còn thực hiện video 
rõ ràng. Có điều mỗi thầy đều có cái goût khác nhau, Bắc 
Trung Nam, cùng một món mà mỗi vùng nêm nếm khác 
nhau, thành ra trên Quán Mợ Liễu bạn sẽ có những công 
thức đặc biệt của quán ! (cười) 

Quán Mợ Liễu do các con đề nghị và ông xã làm, mình 
bắt đầu gom góp các ghi chép chỗ này chỗ kia vào đây, 
hiện giờ còn ít món lắm (cười), từ từ rồi mình sẽ để 
thêm. Có điều các món ăn trên đây nếu theo đúng lời 
hướng dẫn bảo đảm sẽ thành công. (bánh bò, chả lụa ...) 

Theo chị món ăn nào khó thực hiện nhất 

Đó là món bánh cuốn, nội nguyên liệu thôi cũng có 
khoảng trên 10 thứ, hồi xưa Mẹ mình có tiệm bán bánh 
cuốn ở đường Trần Cao Vân, thành ra học được công 
thức làm bánh cuốn Hà Nội, nước mắm. 

Miếng bánh thành công là phải mỏng,mềm và dẻo, khi 
bày trên dĩa, nhân bên trong sẽ thấy chỗ nào thịt chỗ 
nào nấm mèo, hành tây... 

Cách pha bột và tráng bánh là khó nhất. Nước phải thật 
sôi, nồi tráng bánh phải kín, nếu không bánh sẽ bị nứt và 
chai, hoặc quá nhão bánh sẽ bị rách...Mặc dù chỉ là bột 
gạo nhưng mỗi xứ được pha trộn khác nhau, thành ra 
mới bắt đầu làm chỉ nên làm một ít, khi thêm bao nhiêu 
bột bao nhiêu nước nên ghi nhớ để sau này có được tỷ lệ 
bột nước hợp lý. 

Ngoài việc làm nhân ngon, tráng bánh khéo tay, nước 
mắm cũng đóng phần quan trọng không kém, làm dễ 
nhưng không pha đúng lượng ăn không đúng khẩu vị. 

Bí quyết làm đồ ăn ngon ? 

Bột ngọt, hàn the, đường hóa học là những thứ không 
dùng trong quán và mình cũng mong các bạn không nên 
dùng những loại hóa chất này. 

Tất cả đều có thể thay thế bằng cây cỏ, nguyên liệu tự 
nhiên hoặc nhiều bí quyết làm đồ ngon chẳng hạn như 
muốn làm chả dai, dòn, chỉ cần bỏ vào tủ lạnh khoảng 
vài giờ, thịt làm chả sẽ có độ dai tự nhiên. 

Nước mắm dẻo (1 phần nước mắm ngon+ 1 phần đường 
nấu sôi để nguội) dùng để nêm thịt nem nướng hoặc kho 
cá, làm cho thịt dẻo và đỏ hồng. 

Màu hóa chất nên tránh xài, muốn màu đỏ thì dùng trái 
gấc, củ cải đỏ, màu tím lấy lá cẩm, màu xanh thì lấy lá 
dứa... 

Một lời khuyên của chủ quán với độc giả TUỔI 50 

Bên ngoài bán nhiều đồ ăn sẵn, tiện dụng, giá phải 
chăng, nhưng nếu có điều kiện các bạn chịu khó tự tay 
nấu, thứ nhất làm đúng goût của người yêu và các con, 
kế đến nguyên liệu pha chế do chính mình chọn lựa biết 
được nguồn gốc, không sợ bị pha hóa chất, tạp phẩm... 

Tuổi bọn mình bây giờ nên tránh ăn mặn, ăn ngọt, bớt 
mỡ bớt dầu, mỗi tuần nên có ít nhất một bữa cá.  

Ăn sáng đối với người Pháp khá quan trọng, bao gồm bơ, 
sữa tươi, trái cây tươi, trái cây khô và ngũ cốc, nước cam 
tươi, nước chanh, hay nước hoa quả tươi. Bữa trưa họ ăn 
nhiều, tỷ lệ thịt cá, rau, bánh mì, cơm hay nui khá hợp lý 
đầy đủ chất dinh dưỡng. Buổi tối thường ăn nhẹ, fro-
mage, yaourt, sà lách. 

Từ ngày tụi mình ăn theo như thế thấy khỏe, ít mệt, tối 
ngủ cũng dễ vì không nặng bụng. 
 
Cám ơn Liễu đã trả lời phỏng vấn TUỔI 50, chúc chị 
và gia đình mạnh giỏi, hạnh phúc, riêng chị có 
thêm nhiều món ăn độc đáo khác để chia sẻ với bạn 
bè. 

«...Liễu được may mắn tập sự tại hãng làm bánh nổi tiếng của 
Pháp Le Nôtre và đã học hỏi rất nhiều từ những người thầy đầu 

bếp nổi tiếng tại đây. 
Quán Mợ Liễu là nơi ghi lại những món ăn Việt Pháp mà Liễu đã 

nhiều lần thực hiện, nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm với bạn 
bè. Món ăn Việt của mình rất phong phú, bổ dưỡng, nhiều chất 

xanh…được bạn bè nước ngoài ưa thích» 

https://quanmolieu.wordpress.com/ 
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Chào Bích Thùy, chị có thể cho 
biết con đường nào đã dẫn chị 
đến với hội họa ?  

Những câu trả lời ngộ nghĩnh, 
những đôi mắt tròn xoe và những 
bàn tay mũm mĩm xinh xắn giơ 
cao để xin được gọi tên là tác 
động mạnh nhất để khiến Thuỳ 
quyết định chọn con đường hội 
hoạ.  

Làm việc trong hội "Art Docents Of 
Los Gatos" (Hướng dẫn hội hoạ 
cùa thành phố Los Gatos", mỗi 
tháng Thuỳ phải đến các lớp tiểu 
học trong thành phố từ lớp 1 đến 
lớp 7 để hướng dẫn các em cách 
vẽ và tìm hiểu về cách thưởng 
thức vẻ đẹp của các danh hoạ nổi 
tiếng thế giới. Khi soạn bài để tìm 
hiểu chi tiết về những bức hoạ nổi 
tiếng, Thùy có dịp học hỏi cách 
sáng tác của các hoạ sĩ nồi tiếng 
thế giới.  

Khi kể chuyện cho các em, Thùy 
được dịp nghe các em phê bình 
tranh đẹp theo cái nhìn đơn giản 
của trẻ thơ. Cũng như khi vẽ tranh 
Thuỳ có cơ hội thực tập cách vẽ 
của những hoạ sĩ mà mình ngưỡng 
mộ.  

Lấy cảm hứng từ những diễn tả 
mộc mạc của các em làm tác động 
hứng thú cho mình để vẽ.   

Khi bán tranh Thuỳ có dịp được trò 
chuyện, trao đổi với người yêu 
thích mua tranh của mình. 

Vẽ tranh sơn dầu cần pha chế dầu 
theo tác phẩm mình muốn diễn 
đạt nên mùi dầu, mùi sơn, mùi 
sáp và khi dùng cọ, khi dùng các 
dụng cụ khác để vẽ và nhất là khi 
nặn tựơng Thùy thấy gần gũi với 
tác phẩm cuả mình hơn vẽ và thiết 
kế trên máy vi tính.  

Cho nên đó cũng là yếu tố mà 
Thuỳ chuyển đổi nghề từ thiết kế 
trên vi tính sang hành nghề họa 
sĩ. Thuỳ cảm thấy làm hoạ sĩ rất là 
thú vị, có cuộc sống tinh thần 
thoải mái và phong phú hơn.  

Dùng nghệ thuật vẽ tranh để trao 
dồi về nghệ thuật sống khéo léo 
(khéo léo thể hiện tâm hồn mình 
qua tranh vẽ), nghê thuât ăn nói 
(giao thiệp trong các buổi triễn 
lãm), nghệ thuật sống cân bằng 
(cân bằng cuốc sống gia đình, 
công viêc và xã hội). Đó cũng là lý 
do vì sao Thuỳ thích vẽ tranh trừu 
tượng vì mình có thể diễn đạt 
những chân lý sống qua kinh 
nghiệm học hỏi mà có tác động 
mạnh đến cách sống của mình. 

Làm sao chị có thể sắp xếp 
được giữa công việc nghệ 

thuật : sáng tác, triễn lãm, 
thiết kế website, trả lời khách 
hàng...và công việc nội trợ gia 
đình ? 

Đúng là rất khó quán xuyến tất cả 
những việc cần làm để mình có 
thễ vừa đứng vững trên con đừơng 
nghệ thuật và giữ tốt vai trò làm 
vợ, mẹ, công việc gia đình. Người 
hoạ sĩ thời nay cần có hiểu biết và 
nhiều nghề tay trái như chụp hình, 
làm phim, viết blog, làm website, 
quảng cáo, xã giao và buôn bán. 

Chính vì thế phải học hỏi và tìm 
tòi để giúp mình hoàn tất mọi thao 
tác trước ngày triển lãm ra mắt 
quần chúng. 

Công việc tuy nhiều nhưng nếu 
biết sắp xếp công viêc theo đúng 
thứ tự cần làm, hợp lý và thời gian 
đòi hỏi để mình thực hiện thì sẽ dễ 
dàng hơn.  

Do đó, sáng dậy sớm để có đủ thời 
gian làm việc, giữ đúng kỷ luật 
làm việc mỗi ngày. 

Viết xuống những công việc cần 
làm cho ngày hôm sau là 3 điều 
quan trọng. 

Sắp xếp mục đích và thời gian phù 
hợp với thứ tự nhu cầu thời gian ít 
nhiều của từng công việc. Sắp xếp 
theo thứ tự quan trọng và thời 
gian tốn cho công việc nhiều nhất. 

Những công viêc cần động não và 
tốn nhiều thời gian sẽ làm buổi 
sáng xen kẻ với những chuyện lặt 
vặt chỉ cần giải quyết trong vài 
phút. 

Chẳng hạn:vẽ và lên kế hoạch 
(planning) là tốn nhiều thời gian 
và quan trong nhất nên Thuỳ bắt 
đầumỗi buổi sáng từ 10h sáng khi 
đầu óc minh mẩn và cơ thể nhanh 
nhẹn. 

Giữa 5 tiếng Thuỳ để chuông báo 
trong phone để nghỉ ngơi 10 phút. 
Đó là lúc lấy lại sức bằng cách 
uống, vươn vai tập vài động tác 
cho thư giãn gân cốt, kiểm điểm 
tranh vẽ tổng quát và giải quyết 
những chuyện lặt vặt ít chiếm 
nhiều thời gian. 

Rất may mắn mình sống trong 
thời buổi kỷ thuật tân tiến nên 
Thùy tân dụng tối đa những apps 
trong phone, ipad, laptop để giúp 
mình làm viêc nhanh hơn, có hiệu 
quả tối đa. 

 

Cám ơn chị, thay mặt độc giả 
TUỔI 50 gởi lời chúc thân ái và 
mong chị có thêm nhiều sáng 
tác độc đáo trong tương lai, 
chúc chị thành công. 

Xem những tác phẩm của Bích Thùy như lạc vào một thế 
giới đầy màu sắc, nét cọ, đường vẽ tạo ra không ít chấm 
phá bất ngờ, mãnh liệt nhưng không phá cách, dữ dội 
nhưng không khó hiểu. Mời quý độc giả TUỔI 50 xem bài 
phỏng vấn đặc biệt với họa sĩ Thuy Le 
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Thuy Le Studio 

thuylestudio.com 
Bích Thùy hiện sống tại Los Gatos 
California, họa sĩ, điêu khắc, nhiếp 
ảnh gia nghệ thuật. 

Thành viên  

The Art Docents Of Los Gatos 

The Los Gatos Art Association, the 
Triton Museum 

The Fine Art Museum Of San Fran-
cisco and ASID (American Society 
Of Interior Designers - California 
Peninsula chapter) 
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Phỏng  vấn  Pe te r  Dung  Nguyen  

PV TUỔI 50 : Để có một tấm ảnh tốt : rõ nét, ánh sáng đầy đủ, góc độ chụp, theo 

Dũng cần phải có những bước chuẩn bị gì ? 

Chỉ một giòng thôi, nhưng câu hỏi này gói trọn toàn bộ nghệ thuật của bộ môn Nhiếp Ảnh. 

Và xin thú nhận rằng, D không phải là một nhiếp ảnh gia, mà chỉ đam mê và chơi tài tử thôi. 

Những gì D học được là từ bạn bè, từ những mày mò và những lần đi chụp lang thang. Dĩ 
nhiên là không hoàn hảo, nhưng cũng xin trả lời với những gì D biết. 

Để có một tấm ảnh đẹp, cần có ít nhất, 3 yếu tố mà bạn đã đặt ra: rõ nét (focus), ánh sáng 

(lighting) và góc chụp (composition). 

Rõ Nét. Dù là chụp cảnh, chụp tĩnh vật, chụp người hay bất cứ chủ đề nào, nếu  mục 

tiêu không rõ nét thì xem như hình bị hư, không sửa được. Muốn hình rõ nét, điều đầu tiên 

là máy hoạt động tốt không bị vấn đề gì về focusing (back hay front focus problem). Khi 
máy hoạt động tốt, vấn đề còn  lại ở người cầm máy. Trừ khi bạn cầm máy chắc tay, 90% 

Nguyễn Hữu Dũng. 

Cựu học sinh Trưng Vương  Niên Khóa 80-83. 

Kỹ sư IT, làm việc tại thung lũng Silicon, California. 

Nhiếp ảnh gia tài tử với tên gọi: Peter DN. 

Lập gia đình và có 2 con 

www.pbase.com/peternguyen 
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lời khuyên của các nhiếp ảnh gia là nên dùng chân đứng (tripod) để tránh rung máy. 

Ánh Sáng. Hình dù có rõ nét mà bị sáng quá hay tối quá thì cũng mất đẹp, dù có thể sửa được với 

Photoshop. Trong 3 yếu tố, thì ánh sáng là điều dễ khắc phục nhất. Bạn có thể điều chỉnh khẩu độ để 
đóng bớt hay mở lớn hơn cho lượng ánh sáng vừa đủ. Bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ chụp. Và bạn 

cũng có thể chỉnh ISO để có hình vừa sáng. Thậm chí, dù chụp rồi, bạn vẫn có thể dùng Photoshop chỉnh 
lại cho ánh sáng đúng. Đây là điểm mạnh của digital photography. 

Góc chụp. Hay còn gọi là bố cục của tấm hình, đây là điều quan trọng nhất trong 3 yếu tố trên. Hai 

yếu tố trước có thể học được để giỏi, nhưng “Góc chụp” thì không cứ học rồi là sẽ ra đẹp. Góc chụp cũng 
có những nguyên tắc căn bản như “Quy tắc vàng: 1/3”, “quy tắc đường chéo”, vân vân. Từ những nguyên 

tắc đó, bạn có thể tổng hợp và tạo ra những cái nhìn đặc biệt mang dấu ấn riêng của bạn. “Một tấm hình 
có giá trị bằng cả ngàn lời nói,” người ta thường ví như thế và điều đó không sai. Một tấm hình đẹp là một 

tấm hình mang theo nó những câu chuyện mà mỗi người xem lại cảm nhận khác nhau. Bạn định kể cho 
tôi nghe chuyện gì qua tấm hình này? Điều đó làm cho tấm hình của bạn sẽ trở nên độc đáo, khác 

những tấm hình còn lại. Và vì vậy mà nó đẹp. 

PV TUỔI 50 : Có cần phải đầu tư một máy ảnh thật chiến không để có những tấm ảnh ưng ý hay 

không theo anh ? 

Không. Có một máy ảnh thật chiến thì đương nhiên cơ hội để có hình đẹp cao hơn. Nhưng D cũng có 

những tấm hình rất ưng ý mà chỉ chụp bằng cái phone thường thôi. 

PV TUỔI 50 :  Một kỷ niệm không thể nào quên cho nghề cầm máy của mình ? 

Kỷ niệm thì thật nhiều và khó quên. Nhìn lại thì những kỷ niệm đó đều đến khi D lang thang một mình và 
đối diện với những nỗi sợ. Nhưng nếu phải chọn một để kể, thì đó là kỷ niệm của lần đầu đến với thác 

nước Alamere thuộc vùng biển Point Reyes, phía bắc thành phố San Francisco. Kỷ niệm này D đã kể lại 
thành câu chuyện “Đường Rừng” trong cuốn “Ơi!”. 

PV TUỔI 50 : Thay mặt độc giả TV83 TUỔI 50 cám ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm chụp hình của 

mình, chúc anh có nhiều hơn nữa những tấm ảnh đẹp.  

Cảm ơn TV83. Thân chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc. 
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Mến tặng các bạn 

Sinh Nhật 50 
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Xoẹt ... xoẹt... 

Âm thanh chiếc muỗng inox vét những hạt 
cơm cuối cùng trong gà-mên chợt làm cho 
tôi tỉnh giấc. Không như mọi khi, đó là tiếng 
làm tôi an tâm trong căn nhà vắng vẻ. 
Khang - chồng tôi, đã về sau một buổi làm 
việc mệt nhọc.... 

Khang chỉnh nhạc cho một quán cafe thuộc 
huyện vùng ven. Công việc ấy, không lấy gì 
làm tôi hài lòng với một chàng họa sĩ nhiều 
năm kinh nghiệm nhưng bị thất nghiệp trong 
làn sóng thay đổi giữa các phe phái trong 
công ty. Khang lại thấy vui khi làm trong 
môi trường mới, giữa khói thuốc nhầy nhụa, 
tiếng cười đùa cớt nhả của khách hàng với 
các cô phục vụ, thậm chí cả tiếng văng tục 
như chứng tỏ ta đây là người sành điệu.... 

Khang nhiều lần nói với tôi “ Coi như đây là 
giai đoạn chuyển tiếp tạm thời trong cuộc 
sống còn hơn là anh phải ngồi bó chân trong 
4 bức tường nhà với đầu óc thù hận khi bị 
cuộc đời ngược đãi, bị những con người từng 
thân thiết với 2 từ mỹ miều - đồng nghiệp - 
chơi xấu. Mặc dù tôi biết Khang rất gượng ép 
khi nói những điều ấy. 

Vì tình yêu, tôi cũng phải chấp nhận với giờ 
giấc làm việc tréo ngoe của Khang so với 
công chức bình thường, chiều 6 giờ bước ra 
khỏi cửa đến tối mịt đến gần 2 giờ sáng mới 
về nhà. Bữa cơm tối (hay là sáng tôi cũng 
không biết nữa) của Khang là phần cơm và 
thức ăn tôi để sẵn trong gà mên. 

Xoẹt ... xoẹt ... 

Lắm lúc thấy thương chồng vì ăn uống thất 
thường, có vợ đàng hoàng mà ăn như thời 
sinh viên, đồ ăn nguội lạnh trong chiếc gà-
mên.... Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi 
cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ nằm khẽ kế 
bên thì chìm vào giấc ngủ .... 

Tình hình trộm cướp xe đêm khuya ngày 
càng nhiều... Tôi lo lắng cho Khang thì anh 
cười “ Xe của anh cà-mèn không ai thèm 
cướp đâu em đừng lo...” nhưng sau đó anh 
chợt nhíu mày cho biết anh thường xuyên 
thấy những tai nạn trên con đường anh 
về ... khi thì cô gái về khuya bị ép xe giật 
dây chuyền, khi thì chiếc xe du lịch bị chọi 
đá bể kiếng xe bởi 2 tên choai choai ( có lẽ 
vì tranh giành khách) - như chợt nghĩ những 
điều mình nói ra làm tôi thêm lo sợ anh lại 
cười xòa” “Không sao đâu.... mạng anh lớn 
lắm ...” Nụ cười hiền hòa dẹp tan mọi âu lo 
trong lòng tôi. Ở anh nụ cười là sự bao dung, 
thân thiện và gần gũi nhất. Ngày trước chính 
nụ cười này đã làm tôi xao xuyến và ... một 
đám cưới đã được tổ chức sau đó . 

Xoẹt ... Xoẹt ... 

Âm thanh chiếc muỗng inox vét những hạt 
cơm cuối cùng... chợt làm tôi tỉnh giấc, tôi 
bước nhẹ sang phòng bên-nơi Khang thường 
ngồi ăn cơm. Một màn tối của bóng đêm, 
tiếng va chạm giữa muỗng và gà-mên vẫn 
vang lên .... 

Không có ánh đèn sáng, không có Khang... 
Chỉ có ánh đèn đường đêm khuya lập 
lòe  ...Khang đã ra đi sau một tai nạn- chiếc 
xe tải chạy nhanh đã đâm vào Khang .... 
trên con đường anh thường xuyên thấy 
những tai nạn vào đêm khuya. 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 05 năm 2015 

Đỗ Đức Thuận – Trái Với Nghịch. 
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B 
ờm lờ mờ tỉnh giấc giữa những tiếng 
beep beep khó chịu phát ra từ chiếc đồng 
hồ báo thức. Thò tay tắt vội nút báo thức 

rồi rụt vào lại trong chăn, nàng lẩm bẩm rủa, 
'thằng cha nào sáng chế cái đồng hồ báo thức 
này hình như để tiếng chuông reo ở note F... 
nghe khó chịu vô cùng ' 

Trời mùa đông vùng này của Canada vào dịp 
Giáng sinh lạnh dưới không độ nên chui ra khỏi 
chăn ấm mỗi sáng là một cực hình, nhưng nhớ 
đến gương mặt nhăn nhó của Chris, anh xếp 
da đen, Bờm lồm cồm bò dậy. Hai lát bánh vào 
lò nướng, ít kem đánh răng lên bàn chải, chỉnh 
nhiệt độ hoa sen sang nước nóng, hôm nay vội, 
không làm ca sĩ phòng tắm. Trạm xe buýt ở 
đây gắn kính xung quanh chỉ chừa một khoảng 
nhỏ thay cửa nhưng cũng đủ để những cơn gió 
buốt thấu xương lùa vào. Dù đã mang 3 lớp vớ 
nhưng cái lạnh vẫn làm chân Bờm tê nhức mất 
cảm giác. Nàng chợt nhớ câu chuyện về những 
người đi lạc trong tuyết, bị giá buốt đến hư cả 
một phần chân tay. Nỗi sợ làm Bờm quên cả 
ngượng ngập trước những ánh mắt tò mò, cởi 
giầy, cởi vớ, kiểm soát những ngón chân khi đã 
lên được trên xe. 

Xe buýt thả Bờm trước khu trung tâm thương 
mại nơi nàng làm cho một nhà băng. Rảo bước 
từ bến xe vào sở, Bờm đang nhìn lối đi với 
những đống tuyết được đẩy vun sang hai bên 
chợt thấy một khoảng trời trong xanh trông 
thật ngược ngạo với thời tiết xung quanh và 
nghe ê ẩm trên lưng. Vừa đau, vừa tức vì quần 
áo lấm lem Bờm gượng đứng lên, giọt nước 
mắt chợt ứa. Bỗng một bàn tay chìa ra nâng 
nàng dậy. Một cụ già râu tóc bạc phơ đỡ nàng 
vô một băng ghế gần đó 

- Con có sao không? Ngồi tạm đây tí nào! 

- Cám ơn cụ, cháu chỉ bị một mẻ sợ chứ không 
sao, thôi để cụ đi lo việc phát quà cho các em 
bé kẻo muộn 

- Hơ hơ, con lầm rồi. Phát quà cho các em là cụ 
Claus, Santa Claus, đồng nghiệp của lão. Còn 
lão đây là Bụt, Hiền Như Bụt. 

- Cụ làm cháu nhớ mẹ ạ! Trước mẹ cháu vẫn 
cho ăn sáng, bánh mì chấm hộp sữa có in hình 
cụ 

- À đấy là ông Thọ, hàng xóm của lão 

- Ngày xưa, thuở còn đi học cháu cũng có 
người bạn tên 'Sữa ông Thọ', cũng đẹp như 
hàng xóm của Bụt 

- Này con, ta thấy con hiền lành, phải sống xa 
gia đình nơi xứ lạ quê người mà tâm tưởng 
luôn hướng về những kỷ niệm đẹp với gia đình 
và bạn bè. Nay ta cho con 3 điều ước khi nào 
mong muốn hãy đem ra sử dụng. 

Bụt nhìn quanh rồi chợt nhớ, rút từ trong túi 

đưa cho 
Bờm 3 cọng giá 

- Con cầm lấy, khi con mơ ước gì, nghĩ về điều 
đó và bẻ 1 cọng, ta sẽ giúp con toại nguyện. 

- Thưa Bụt, thế có cần chanh ớt, không ạ? 

- À không, sáng ta đi ngang California, mùi 
thơm ngào ngạt đưa ta vào Phở Factory, ta gói 
theo mấy cọng giá về giới thiệu với thiên đình. 
Nay tiện thể ta hóa phép đưa cho con. Thôi ta 
đi đây, con nhớ lời ta dặn, cứ như thế, như thế. 

Bụt đi rồi, Bờm ngồi thừ người ra một lúc, có 
điều chi thôi thúc nàng phải thử ngay một điều 
ước, giống như người trúng vé số muốn đổi 
ngay vé trúng để biết xem thực hay mơ. Biết 
đâu ông cụ bị Alzheimer, chưa làm phép đã 
trao cho mình mấy cọng giá thì chỉ có nước 
mang về nuôi thỏ! Trời lạnh thế này thì ước gì 
mình ở Việt Nam, nhớ những lần đạp xe đi cắm 
trại trên núi Bửu Long cùng lũ bạn, đạp xe giữa 
trời nắng hoa cả mắt nhưng thật vui. Bờm vừa 
nghĩ vừa bẻ một cọng giá. Vạn vật bỗng nhòa 
đi. 

--- ** --- 

Bờm tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa nhà nàng đổ 
dồn dập. Tiếng Đoan, cô bạn cùng lớp, vọng 
qua khe cửa sắt 

- Con Bờm, mày hẹn tụi tao rồi không đến, cho 
chúng ông nhóc mỏ trước cổng trường. Tao 
thấy mày rồi, đừng có mà trốn nghe con, mở 
cửa ra! 

- Bờm: Xì, tao dậy trễ một chút làm gì mà tụi 
bay ầm ĩ. Làm như tụi bay chưa ngủ quên bao 
giờ. 

- Thanh trưởng lớp: Em Bờm tối qua đi chơi với 
bồ về trễ nên mới ngủ quên? Khai thật đi thì 
mấy chị tha cho.- Ngọc nháy mắt: Bờm không 
thích tụi mày giỡn như vậy, nó sợ có người đau 
lòng, phải hông cưng? 

Đường đi núi Bửu Long quãng 30 cây số, với 
sức vóc 17 bẻ gẫy sừng trâu, chẳng mấy chốc 
cả lớp đã qua cầu Bình Triệu, cầu Gò Dưa, chợ 
Thủ Đức với những cửa hàng treo đầy những 
chùm nem xanh mướt. Xéo bên trái ở chợ Thủ 
Đức, cả đám đạp xe leo một con dốc dài, đủ 
làm mồ hôi dính những sợi tóc mai vào thái 
dương, bên cạnh những đôi má ửng hồng. 
Chiếc xe đò chạy qua, gã lơ xe làm tiếng chuột 
kêu hướng về những cô gái và nhận được 
những cái bĩu môi đáp trả. 

- Dzô Dziên 

- Chuột hai chân kìa tụi bay 

Qua cây cầu bắc ngang sông Đồng Nai, mà 
Bờm chẳng nhớ tên, thì vào địa phận Châu 

Cổ tích 

         tuổi 50 
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Thới - Bửu Long. Hồ Bửu Long xanh biếc, do 
nước tịnh nên chắc chứa nhiều tảo, gần bờ mà 
hồ cũng khá sâu, đáy đầy những dây rong dài 
cả mấy thước. Nhỏ Đoan khá lỳ lợm, chẳng 
biết bơi mà vẫn khoác phao xuống nước, bị 
mấy tên bạn trai đẩy ra khỏi bờ, la chói lói, 
phải gọi bằng anh đám kia mới kéo vào. Đám 
con trai mấy đứa nghịch ngợm, leo lên cây 
điều ở ngôi chùa trên đỉnh đồi, bị chú tiểu rượt 
chạy thục mạng! 

Nắng dịu bớt thì cả đám thu xếp để nhắm về 
thành phố trước khi trời tối. Xe khổ của trưởng 
lớp, đang dựng lúc dừng chân giữa đường bỗng 
lăn đùng, gẫy một bên tay lái. Một chàng 
nhanh nhẹn đổi xe rồi bẻ cành cây xỏ vô ruột 
của phần tay lái còn lại, làm điểm tựa cho cân 
bằng để chạy về. 

Buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ sau một 
ngày nhiều hoạt động, Bờm bẻ cọng giá thứ 
hai và ước ao gặp lại những người bạn mà 
tưởng như thuộc về một thế giới xa xôi nào đó. 
Tiếng Tây ban cầm văng vẳng trong tai hòa lời 
hát của người bạn trai với đôi mắt ướt đưa 
Bờm vào giấc ngủ hứa hẹn nhiều mộng đẹp 

Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một 
danh vọng nào cả 

Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng 
vàng nhuộm mái tóc em (*) 

--- ** --- 

- Dậy em, dựng ghế lên, máy bay sắp hạ cánh 

Tháng mười năm đó anh Xã đưa Bờm đảo một 
vòng miền Tây xứ Cờ Hoa, thăm bà cụ thân 
sinh ra anh và để Bờm gặp lại mấy người bạn 
thời trung học. Khi máy bay hạ dần cao độ và 
tiếp viên hàng không đảo quanh, nhắc nhở 
hành khách cài dây an toàn là lúc cái cảm giác 
háo hức của những buổi trưa ngày đó trở lại 
với Bờm. Những buổi trưa chờ tiếng thắng xe 
trước cửa của đám Phương, Mỹ, Thúy để cùng 
đến trường. Những buổi chiều 3 tiết học ùa ra 
cùng đám con gái đạp xe nghênh ngang trên 
đại lộ Thống nhất, quẹo con đường có ngôi 
chùa cổ kính với hai hàng dầu rải những chiếc 
bông xoay tròn trong gió, rải cả lên những xe 
chè đậu đỏ bánh lọt, bò bía với từng đám con 
gái bu quanh. 

Máy bay chạm đất nhẹ nhàng, tiếng thắng kin 
kít hòa cùng lời chào của người nữ tiếp viên phi 
hành 

- Đón chào quý vị đến với Los Angeles. Nếu 
ghé thăm Hollywood, xin hãy nhớ mỗi người 
đều có một giấc mơ. Nếu quý vị là cư dân Los 
Angeles, mừng quý vị về lại nhà! 

Đường về Little Sài-gòn, 6 làn xe nhưng vẫn 
chật cứng. Đoan luồn lách thành thạo giữa 
dòng xe cắn đuôi nhau trên xa lộ. 

- Ê, mày chạy chậm lại, tao không vội 

- Tao chạy vậy là chậm rồi, chậm nữa thằng 
đằng sau nó nhấn còi 

- Mày muốn chở tao thì phải chạy chậm nữa 

- Hồi đó đi xe đạp thì tao muốn chở mày vì 
mày nhẹ hơn đứa khác, còn bây giờ thì đừng 
hòng, mày cằn nhằn bà cho mày đi bộ! 

Buổi chiều ngồi cùng đám bạn cũ, Bờm thấy 
lòng lâng lâng. Ngày nào là những đứa học trò 
nghịch ngợm, chụm đầu tán dóc giữa những 
khoảnh khắc chuyển tiết, hay lấm lét chuyền 
nhau câu trả lời kiểm tra môn Sử. Giờ đây 
chụm đầu bàn chuyện dậy con, chuyền nhau 
cách giữ gìn, kiểm tra sức khỏe. 

Chia tay đám bạn ở tiểu Sài-gòn, Bờm và nhỏ 
bạn 'ngựa rằn' hướng về xứ xương rồng thăm 
Ngọc. Ghé một siêu thị Á châu mua ít đồ nhắm 
cho anh Xã tỉnh ngủ khi lái xe trên xa lộ xuyên 
bang. Đứng trước gian hàng rau tươi khu Pro-
duce (nông phẩm), Bờm chợt nhớ cọng giá cuối 
cùng. 

Bụt đã đưa ta về với ngày tháng thần tiên của 
ký ức. Bụt đã mang cho ta một mái ấm gia 
đình của hiện tại, đã cho ta gặp lại những 
người bạn của một thời hoa bướm xưa. Ta có 
cần Bụt cho ta biết những gì sẽ tới của tương 
lai ? Hay ta cứ sống với những gì đang có. Que 
sera sera. Vui ta nhận, buồn ta chịu. 

Nghĩ rồi Bờm thả cọng giá đó vào thùng giá 
trong siêu thị và lặng lẽ quay đi. 

Biết đâu cọng giá đó sẽ loan truyền sự mầu 
nhiệm sang cả thùng giá, rồi cả họ nhà giá, và 
nhiều người nữa sẽ cùng được san sẻ cơ may 
đó. Biết đâu có người bạn nào đó của ta cần 
một phép mầu để hưởng một mùa xuân nữa 
bên gia đình, bạn bè. 

Một cụ già đang lựa trái cây ở gần đó ngước 
nhìn theo Bờm, nở nụ cười hài lòng! 

--- ** --- 

Từ đó Bờm sống hạnh phúc mãi mãi. 

Chỉ thỉnh thoảng Bờm phải nghe anh Xã cằn 
nhằn "Em mắc chứng gì, hồi này đi ăn phở cứ 
bẻ đầu từng cọng giá trước khi bỏ vào tô? Rề 
rà quá!" 

Nguyễn Thế Nghiệp  

 

(*) Anh không giữ trong tay một kho tàng hay 
một danh vọng nào cả 

Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng 
vàng nhuộm mái tóc em 

Dạ Chung 
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Cất giùm tôi tuổi 50 
Ðể tôi về sống lại thời ngày 
xưa! 

Cái thời lúng liếng, đong đưa 
Bao nhiêu cậu ấm cù cưa 
theo mình.... 
Dẫu rằng không hát trúc xinh 
Mà ai cứ đứng sân đình đợi 
ai! 

Cái thời tóc phủ đầy vai 
Gót son, guốc mộc, con trai 
phải lòng!... 
Cái thời hai đứa còn không 
Lân la dối mẹ... qua sông hẹn 
hò 

Bây giờ đâu phải ngày xưa 
Gót son đã dạn nắng mưa 
phong trần 
Bây giờ trời đất vẫn xuân  
Tóc xanh ngày ấy ngả dần 
sang thu 

Có còn lúng liếng đong đưa? 
Có còn cậu ấm. Ngày xưa... 
có còn? 

Lục Bát Tuổi 50  

Đặng Nguyệt Ánh 

Tôi viết bài thơ tặng bạn tôi 
Bài thơ cho cái tuổi 50 
Bảo mừng cũng chẳng vui 
cũng chẳng 
Chớp mắt mà qua quá nửa 
rồi….  Đàm Lan 
Riêng kẻ viết bài này, ngày 
xưa, nghĩa lúc còn hâm, còn 
băm, còn tư…có bao giờ thèm 
nghĩ đến tuổi tác. Năm nay, 
con số 5 và con số 0 đơn giản 
vậy mà cũng làm mình giật 
mình 

Đại thi hào Nguyễn Du bắt đầu 
Truyện Kiều bằng câu thơ bất 
hủ :"Trăm năm trong cõi người 
ta..."Chúng ta thường chúc cô 
dâu, chú rể trong đám cưới 
bằng câu:"Trăm năm hạnh 
phúc..." 

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam, 

ta thường dạy các con khoanh 
tay cúi đầu chúc Ông Bà :" 
Sống lâu trăm tuổi..." 

Vậy con số một trăm mặc nhiên 
được xem là một đời người, vậy 
thì tuổi năm mươi là tuổi nửa 
đời người. 

Đối với người mơ mộng: Tuổi 
50 là “Tuổi Hoàng Hôn”. 

Kẻ lãng mạn : Tuổi 50 là “Tuổi 
Vào Thu”. 

Người trí thức : Tuổi 50 được 
gọi là “Tuổi Tri Thiên Mệnh”, 
“Tuổi Ngũ Tuần” 

Kẻ lạc quan : Tuổi 50 là “Tuổi 

Viên Mãn”. 

Người bi quan : Đây là “ Tuổi 
Xế Chiều”, “Tuổi Đứng Bóng”. 

Còn bạn nào ở xứ Mỹ cờ hoa 
thì U50 được cho là : ”Over 
The Hill” ! 

Bạn là người nào? 

 

 

Hình như tuổi 50 là thời gian 
bắt đầu những thay đổi rõ rệt 
hơn về sức khoẻ.  

Ngày xưa là ngủ một giấc ngon 
lành, có bao giờ cảm thấy đau 
lưng nhức mỏi... 

Ngày xưa, những lúc còn hăm, 
còn băm...nhìn Má mình lúc 
nào cũng áo lạnh giữa trời nóng 
bức, than nhức tay nhức chân, 
nhìn Má mà ngao ngán và tự 
hứa là sẽ không như Má... 

Ngày này, có lúc giật mình thấy 
mình là một phiên bản của Má. 

Tản mạn TUỔI 50 
Một bài thơ quá dễ thương phải không bạn? 

Một thời con gái, thời phe húi cua, phe kẹp tóc… 
Vậy mà tưởng chừng như mới hôm qua! 

Đồng ý với nhà thơ ! Hãy “cất giùm tôi tuổi năm 
mươi" ! Nhưng muốn thì muốn vậy, nhưng có được 
đâu ! Vậy thì hãy cùng nhau...tản mạn một chút về 
tuổi năm mươi, bạn nhé! 

Bạn biết gì...và bạn nghĩ gì về tuổi năm mươi ? Bạn 
có trăn trở không hay thản nhiên ? 

TUỔI 50...VÀ NHỮNG TÊN GỌI 

TUỔI 50...VÀ NHỮNG THAY ĐỔI 
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"Cái răng, cái tóc là gốc con 

người". Vậy trước tiên hay nói 

về cái răng, cái tóc ở tuổi 50. 

Tuổi hăm ..."tóc xanh". 

Tuổi băm..."tóc hãy còn 
xanh" 

Tuổi 50...” tóc hoa râm" 

Già chi lắm khi đầu hai thứ 

tóc 

Nửa xanh chín phần nửa trắng 

làm duyên 

(Bài thơ viết ở tuổi 50 - 

Nguyễn Ngọc Chiến) 

“Tóc hoa râm" (nói văn 

chương)  còn tả thực hơn 
là "tóc muối tiêu"...Người nào 

thảnh thơi, không nặng lòng 
suy nghĩ chuyện đời nhiều thì 
"tiêu" nhiều hơn muối, kẻ nào 

khổ tâm động não nhiều 
thì "muối" nhiều hơn "tiêu". 

Tóc trở nên thưa và 
mỏng .  Mái tóc của thế hệ 50 

sẽ không còn mượt mà, và 
mềm mại như trước mà có xu 

hướng xoăn cứng. 

Răng, do màu thực phẩm, 
nước uống...đã bắt đầu ngã 
màu, thưa, có những dấu hiệu 
lung lay do bệnh nha chu 

Xương sẽ yếu dần đi, cơ thể 
bắt đầu trãi qua những cơn 
đau xương khớp. - Hình dạng 
thay đổi, người trong "đẫy đà" 
hơn, lượng mỡ tích tụ ở vùng 
bụng ngày càng nhiều, bắp 
thịt không còn săn chắc. 

Da dẻ “kém sắc”, da bị thoái 
hóa, mỏng và thưa dần, da 
đàn hồi kém, dẫn đến tình 
trạng da kém săn chắc, nhăn 
nheo, thô ráp, tệ hơn nữa là 
xuất hiện những vết nám, 
sạm…Da khô đi, các nếp nhăn 
dần xuất hiện với những vết 
quầng trên mắt, móng tay và 
chân dễ gẫy, giọng nói trầm 
hơn, khuôn mắt có chiều 
hướng bành và thô ra. 

Tuổi này cũng bắt đầu xuất 
hiện những mầm mống bệnh 
tật. Các bệnh mãn tính lộ rõ 
hơn. Các bệnh tim mạch, dư 
thừa chất béo, cholesterol, 
cao huyết áp, tiểu đường, 
thấp khớp, loãng xương...bắt 
đầu xuất hiện. mất ngủ, 
chóng mặt, giảm trí nhớ, nhức 
đầu, bốc hỏa từng cơn, dễ cáu 
gắt, dễ buồn tủi... Trong đó, 
mất ngủ là điều các U50 than 
nhiều nhất vì sau những đêm 
mất ngủ thường xuyên, cơ thể 
trở nên mệt mỏi, sức khỏe bị 

giảm sút nghiêm trọng. 

Tỉ lệ nghịch với tuổi tác ngày 
một tăng thì dáng dấp của 
tuổi này càng xấu đi. Lý do vì 
những bệnh như đau lưng 
nhức mỏi làm mất đi dáng dấp 
và tư thế, khó đứng thẳng.  

Nguyên nhân chính khiến sức 
khỏe “xuống dốc” chính là sự 
suy giảm nội tiết tố. 

Đối với Nữ giới: Nội tiết tố 
nữ - Estrogen loại “hormone 
kỳ diệu” có vai trò rất quan 
trọng đối với phái đẹp. Nó 
giúp tạo dáng yêu kiều, uyển 
chuyển, làm thân thể nữ giới 
phát triển toàn diện và mỹ 
miều. 

Estrogen là một danh từ 
chung cho 3 chất là estron, 
estradiol và estriol và được ký 
hiệu là E1, E2, E3. Estrogen 
được các tế bào hạt của 
buồng trứng tiết ra, được gọi 
là nội tiết tố nữ. 

Khi mãn kinh, buồng trứng 
không tiết ra estrogen nữa, và 
đây là nguyên nhân gây ra 
những rắc rối: Và đây là kết 
quả sưu tầm được, (càng đọc 
càng thấy hãi hùng!) 
- Ảnh hưởng của thiếu hụt nội 
tiết làm gia tăng các tai biến 
trên hệ tim mạch -. Tăng 
huyết áp, tăng bệnh mạch 
vành, tăng nguy cơ huyết 
khối. Thậm chí tăng nguy cơ 
đột quỵ hơn gấp hai lần, và dễ 
bị gãy xương do loãng xương. 

- Hội chứng rối loạn vận 
mạch: có những cơn bốc hỏa, 
nóng bừng ở phần trên của cơ 
thể, lan lên cổ, lên mặt, làm 
người nóng, giãn mạch nên 
mặt đỏ bừng. Lạnh đầu chi, ra 
mồ hôi về ban đêm làm mất 
ngủ, người lúc nóng, lúc lạnh. 
Chóng mặt, nhức đầu do rối 
loạn thăng bằng, nhiều khi 
thấy đất trời ngả nghiêng, 
chao đảo có cảm giác như say 

xe, say tàu. Người phụ nữ giai 
đoạn này rất dễ nóng giận, dễ 
có phản ứng quá mức cần 
thiết mỗi khi không vừa lòng, 
dễ mất kiểm soát. Họ còn hay 
bị những cơn bốc hỏa, vã mồ 
hôi, xây xẩm mặt mày, khó 
ngủ, ngủ không sâu. 

Rối loạn về tâm thần: Lo lắng, 
hồi hộp, nhiều khi tim đập 
nhanh, giảm trí nhớ, hay 
quên, bắt đầu xuất hiện 
những triệu chứng của bệnh 
Alzheimer, không tập trung tư 
tưởng, thay đổi tính tình, hay 
cáu gắt, hờn giận, mất bình 
tĩnh, mất tự tin, dễ buồn nản 
và lâm vào tình trạng trầm 
cảm. 

- Thay đổi về giải phẫu: Vì 
mất tổ chức mỡ dưới da làm 
da mất chun giãn không còn 
trơn bóng nữa, trở nên nhăn 
nheo, ngực vì thế cũng lép 
theo. Các tuyến mồ hôi, tuyến 
bã giảm hoạt động nên lông, 
tóc khô giòn, dễ gẫy, bạc 
màu, dễ rụng. 

- Ảnh hưởng đến khung 
xương : Giảm đưa canxi vào 
xương dẫn đến loãng xương 
rồi mất xương, lún, xẹp các 
đốt sống, giảm chiều cao, 
lưng còng, xương giòn, xốp, 
dễ gẫy. Dễ bị gẫy đầu dưới 
xương quay, gẫy cổ xương 
đùi. 

- Bệnh tim mạch: Tăng 2-4 
lần so với người chưa mãn 
kinh. Tăng huyết áp, tăng 
bệnh mạch vành, tăng nguy 
cơ huyết khối. 

Testosterone là hormone nội 
tiết tố nam.- Khi nam giới 
bước vào tuổi dậy thì, lượng 
Testosterone sẽ tăng lên 
nhanh chóng. Hormon này sẽ 
giúp cơ quan sinh dục nam 
sinh trưởng và phát triển đồng 
thời quyết định cả đặc tính 
sinh dục ở nam giới. Testoste-
rone còn làm tăng việc tổng 
hợp protein, thúc đẩy quá 
trình phát triển của cơ bắp, 
kích thích tạo hồng cầu, làm 
tăng tốc độ phân bào và phục 
hồi sau chấn thương hay mệt 
mỏi.-  

Sau khi đạt đến tuổi trưởng 
thành, lượng testosterone bắt 
đầu suy giảm. Sang 40 tuổi 
Testosterone giảm 20 – 30%/
năm gây nên hội chứng mãn 
dục nam. Thiếu testosterone, 
đời sống tình dục của nam giới 
bị rối loạn và các biểu hiện 
trên cơ thể như rụng tóc, mỡ 
bụng, teo cơ, lo âu, mệt mỏi, 
mất tập trung…  

Tuổi tác càng cao, cơ thể càng 
yếu thì việc sản sinh Testos-
terone càng khó. Một số 

TUỔI 50...VÌ ĐÂU NÊN NỖI 
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nguyên nhân khác cũng dẫn 
đến tình trạng này như hội 
chứng Klinefelter, hội chứng 
Kallmann, hội chứng tinh 
hoàn không xuống bìu… hay 
do các nguyên nhân gián tiếp 
đến từ thói quen hút thuốc lá, 
uống rượu bia... 

 

Nền y học tân tiến, những 
dịch vụ và sản phẩm làm đẹp 
đã góp phần thay đổi và đôi 
khi có phần đảo ngược lại quy 
luật tự nhiên của Tạo hóa. 

Tóc rụng ư ? có hề chi ! Đã có 
thuốc mọc tóc, thuộc dưỡng 
tóc, tóc nối, và ngay cả tóc 
giả. 

Tóc bạc ?  Đã có thuốc nhuộm 
tóc. 

Răng rụng ?  Đã có răng giả 
đẹp như răng thật,  implant, 
veneer, crowns đề tài tạo lại 
nụ cười đẹp như mơ. 

Da nhăn nheo ?  Đã có Botox. 

Thậm chí không hài lòng về 
hình chụp của U50?  Đã có 
photoshop! 

Ở độ tuổi này, việc giữ gìn 
tinh thần thư thái, bình ổn là 
thực sự cần thiết. Muốn vậy, 
cần có chế độ sinh hoạt, nghỉ 
ngơi, thư giãn hợp lí. Về chế 
độ dinh dưỡng, ngay khi bước 
vào độ tuổi tiền mãn kinh, 
phụ nữ và nam giới nên ăn 
uống đầy đủ, cân đối các 
chất. 

Bổ sung nhiều rau quả, đặc 
biệt là các sản phẩm từ đậu 
nành hoặc cỏ linh lăng (vì có 
chứa nội tiết tố Estrogen tự 
nhiên) vào bữa ăn. Các thức 
ăn có nhiều Canxi (chất vôi) 
như sữa không béo, thủy hải 
sản (cá, tôm, cua...), vitamin 

D có trong sữa, cá hồi, cá ngừ 
cũng nên được ưu tiên nhiều 
hơn. 

Ăn các loại Axit béo có trong 
các loại quả, hạt và dầu cá vì 
chúng giúp cho những phụ nữ 
có làn da khô hoặc có dấu 
hiệu mỏi các khớp. Đặc biệt, 
ăn các loại axit béo như Ome-
ga-3 và Omega-6 có trong 
hạt vừng, quả óc chó, đậu 
nành, hạt hướng dương, các 
loại rau quả họ đậu, các loại 
cá, rong biển... - Một số loại 
thảo mộc như nhân sâm, 
bạch quả sẽ giúp duy trì sự 
cân bằng của các hormone và 
kích thích tố trong cơ thể  

Các nhóm thức ăn chính là 
tinh bột, đạm, chất béo, rau 
củ quả cung cấp chất xơ và 
vitamin. Chất mắc tiền nhất 
trong các loại trên là đạm. 
Cũng là nguồn bệnh tật nhiều 
nhất. Đạm càng ít chân càng 
tốt. 

1. Đạm không chân: đậu các 
loại (xanh, đỏ, phộng, đen, 
nành…), tàu hũ, đậu phụ, tào 
phớ. Cá, lươn, trứng, tảo, 
sữa, phô mai…đều là đạm 
không chân. Ăn cái này tốt 
nhất. Nên 3-4 ngày/tuần. 

2. Đạm một chân: rong biển, 
nấm các loại: tốt nhì. Nên ăn 
1-2 ngày/tuần 

3. Đạm 2 chân: gà, vịt, 
ngan…: đạm này nên ăn 1 
ngày/tuần 

4. Đạm 4 chân: heo, bò, dê: 
nên ăn 1 LẦN/tuần vì khó 
tiêu. 

Đạm nhiều chân: cua, tôm: 
nên ăn 1-2 lần/tháng vì khó 
tiêu. 

Thể dục rất quan trọng để 
làm cho bộ xương được vững 
vàng: chạy bộ, chơi tennis, đi 
bộ, chèo thuyền, yoga và 
những động tác làm giãn gân 

Bơi lội , thể dục dưới nước để 
giảm sức chịu lực của khớp là 
cách hiệu quả để làm giảm 
những cơn đau ở bắp chân - 
một triệu chứng của việc sụt 
giảm hormone ở tuổi này. 

Một bài tập thể dục hay là tập 
đứng cân bằng, tập trung lực 
vào một chân, chân còn lại co 
lên và đứng yên với tư thế như 
vậy trong vòng 20 giây, sau đó 
lập lại tư thế đó với chân bên 
kia. 

TUỔI 50...NGHĨ KỸ LẠI THÌ 
CŨNG ... KHÔNG ĐẾN NỖI 

...những dịch vụ và sản phẩm làm đẹp đã 
góp phần thay đổi và đôi khi có phần đảo 
ngược lại quy luật tự nhiên của Tạo hóa. 
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Người lạc quan cho rằng tuổi 
50 thực sự là tuổi công thành 
danh toại", đây là tuổi thực sự 
con người đã thành đạt nhiều 
mặt trong cuộc sống. Mọi thứ 
trong cuộc sống gần như đã 
hoàn tất. Một số bạn, con cái 
đã trưởng thành, đã có cuộc 
sống riêng và chúng sẽ tự giải 
quyết mọi vấn đề. Số còn lại 
con cái cũng không quá nhỏ, 
đa phần là đã tự lo cho mình 
một số điều cơ bản. Chúng 
không còn làm gián đoạn giấc 
ngủ hoặc đánh thức bạn đầy 
lúc nửa đêm. 

Do đó, đây là thời gian dành 
cho cuộc sống của chính mình. 
Đây là thời gian tốt nhất để 
thực hiện những chuyến du 
lịch, khám phá những điều mới 
là trong cuộc sống. 

Bài thơ viết ở tuổi 50 

Tuổi năm mươi anh thấy mình 
còn trẻ 
Có lúc dại khờ như thuở đôi 
mươi 
Vất vả buồn vui miệng vẫn 
cười 
Cũng có lúc dỗi hờn như trẻ 
nhỏ.Năm mươi tuổi máu vẫn 
còn tươi đỏ 
Ngực vẫn căng tràn rạo rực 
yêu thương 
Cuộc đời còn bao nỗi vấn 
vương 
Năm mươi tuổi mới là đầu đỉnh 
dốc.Già chi lắm khi đầu hai thứ 
tóc 
Nửa xanh chín phần nửa trắng 
làm duyên 
Chưa thể yên bề vui thú điền 
viên 
Thì tay vẫn vung cao từng 
nhát cuốc.Năm mươi tuổi có 
chi là mất được 
Tính toán thiệt hơn mọi 
chuyện ở đời. 
Hãy vui lên cho rộn rã tiếng 
cười 
Và êm ả như dòng sông chiều 
lặng.Năm mươi tuổi vẫn yêu tà 
áo trắng 
Yêu đến vô cùng yêu đến đắm 
say 
Có phải em là mây trắng đang 
bay 
Mà tha thướt ngọt ngào như 
vần thơ lục bát.Năm mươi tuổi 
vẫn yêu em tha thiết 
Ở cuối chân trời em có biết 
chăng 
Khuôn mặt em đẹp tựa vầng 
trăng 
Nhức nhối trong anh cả mùa 
đông lạnh giá.Còn lại những gì 
anh cho em tất cả 
Cuộc sống tình yêu se sắt nhớ 
thương 

Để mai này em trở lại quê 
hương 
Tuổi năm mươi em thấy anh 
còn trẻ! 
Nguyễn Ngọc Chiến 

Tình cảm tuổi 50, có thể chợt 
đến, chợt đi như một kỷ niệm 
đẹp. Theo quy luật tình cảm, 
nó tự nhiên, chân thực và 
cũng rất đời thường. 

TÌNH KHÚC TUỔI NĂM 
MƯƠI 

Vướng tình ở tuổi năm mươi 
Làm sao lại thế, hả tôi, hả 
giời? 
Trái tim ngỡ hoá đá rồi 
Bỗng dưng loạn nhịp bởi người 
đâu đâu 
Tình cờ một thoáng gặp nhau 
Người ta cũng chỉ hỏi chào 
bâng quơ 
Thế mà...như bị ma đưa 
Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ 
cả ngày 
Thế mà... như bị giời đày 
Chợt vui, chợt giận, chợt ngây, 
chợt khùng 
Tuổi năm mươi - cũng lạ lùng 
Tự dưng chập mạch phải 
lòng... người dưng 
Kao Sơn 
 
Tuy nhiên, hãy nghe lời nhắn 
nhủ "ngọt ngào" của vợ nhà 
thơ 

CHO NGƯỜI DƯNG ẤY 
Người dưng ấy, người dưng ơi 
Dịu dàng chi để chồng tôi phải 
lòng 
Để rồi bỗng hóa hư không 
Bao nhiêu ấm lạnh, mặn nồng 
từ xưa 
Để rồi bỗng thấy như thừa 
Tôi như áo rách te tua góc 
giường 
Thôi thì… người hãy cứ thương 
Cho chồng tôi gửi tơ vương 
cuối trời 
Hãy làm chút nắng người ơi 
Chồng tôi đang lạnh lẽo nơi 
nhà mình 
Ví dầu duyên kiếp ba sinh 
Người dưng ơi 
... hãy đáp tình chồng tôi 
Người dưng ấy 
..người dưng ơi! 

Hoàng Phương Nhâm 
Tình 50 
"Đã tuổi ông, đã tuổi bà 
Đã "tri thiên mệnh" thế mà... 
vẫn yêu. 
Hanh hao giọt nắng sang chiều 
Bên kia con dốc liêu xiêu bóng 
người 
Chín buồn có được một vui? 

Giấc đêm dành để ngậm ngùi 
gió mây 
Bàn tay ấm lại bàn tay 
Trái tim tha thiết về ngày xa 
xưa... 
Chỉ không được những đón 
đưa 
Chỉ không nón lá nắng mưa 
che đầu 
Trái trời, trở gió ốm đau 
Vòng quanh mi mắt bạc màu 
đơn côi 
Ước sao sông chỉ khúc bồi 
Mênh mang trời đất mình tôi 
với người". 
Ninh Đức Hậu, 
 
Xin mượn câu thơ của nhà thơ 
Đàm Lan , thương chúc các 
bạn tuổi 50 của tôi: 

Dăm câu mặn ngọt đủ say đời 
Bấm đốt nửa trăm nhé bạn ơi ! 
Gió ngân câu hát vọng ngang 
trời 
Xin nhé vuông tròn câu phước 
thiện 
An hòa viên hạnh ấm ngày 
vui. 
Hãy cố gắng giữ mãi, trong 
phạm vi có thể, mỗi thứ hoàn 
hảo mà Thượng Đế đã ban cho 
chúng ta bạn nhé 
Nửa thế kỷ, nửa cuộc đời 
Năm mươi tuổi chẵn, vẫn còn 
mộng mơ 
Còn tha hồ họa và thơ 
Còn yêu tiếng hát... nắng 
mưa... cuộc đời... 
Năm mươi đâu phải là già 
Với tôi, mãi mãi vẫn là... thanh 
xuân. 
 

Kim Hoàng USA,  5/2015 

TUỔI 50...TUỔI VIỂN MÃN 

TUỔI 50...VÀ NHỮNG TÂM TÌNH 

TUỔI 50...VÀ NHỮNG NÔNG 
NỖI DỄ THƯƠNG 

TUỔI 50...VÀ  TÌNH MUỘN 

Kim Hoàng – Dentist, New York 
University Dental School, University 
Medical Center 

 

Member of  

American Dental Association,  

California Dental Association,   

Fresno-Madera Dental Association.  

 

Cư ngụ tại Clovis, California cùng 
chồng và hai con. 
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C 
ó lẽ không ít bạn 
trong số chúng 
ta đây thường có 

cảm giác mệt mỏi, đau 
lưng , đau gối,  hay 
quên, ít hứng thú đến 
những nơi ồn ào...hoặc 
ngược lại, rất thích gặp 
gỡ bạn bè cuối tuần...vì 
sợ cái yên ắng, vắng 
lặng của những ngày 

này. Hay nhớ lại chuyện ngày xưa nhiều hơn 
hiện tại vv và vv 

Xin chúc mừng... vì bạn đã bước vào ngưỡng 
cửa ngũ tuần, già không quá già, trẻ cũng không 
còn trẻ.... 

Tất cả sự thay đổi về thể lực cũng như tinh thần 
của tuổi 50 phần lớn chịu ảnh hưởng của hor-
mone (Hóc môn) trong cơ thể. 

Có 3 hàm lượng hóc môn chính ảnh hưởng đến 
sức khỏe của chúng ta , đó là hàm lượng Estro-
gen, hàm lượng Testosterone, hàm lượng Andro-
gen. 

Hàm lượng Estrogen, Testosterone giảm đi ảnh 
hưởng nhiều đến phụ nữ khi họ đi vào thời kỳ 
bán tiền mãn kinh (Para Menopausal) hoặc mãn 
kinh (Menopausal) 

Hàm lượng Androgen giảm đi ảnh hưởng 
nhiều đến đàn ông khi họ đi vào thời kỳ mãn 
kinh (Menopause in Men) 

Yeah, có chứ các bạn, đàn ông hay đàn bà đều 
phải trãi qua giai đoạn này. Có lẽ chúng ta 
chỉ chăm chú sức khỏe phái yếu không thôi, cho 
nên ít để ý phái mạnh cũng có những khủng 
hoảng riêng khi họ đi vào giai đoạn tuổi 50 
ngoài. 

Khi nói đến giai đoạn tiền mãn kinh của phái nữ, 
có lẽ chúng ta cần phải có cả 1 bài dài diễn 
thuyết, nhưng chỉ có thể tóm tắt cho gọn là.  

‘Sự tươi mát trẻ trung của người phụ nữ sẽ mất 
dần khi hàm lượng Estrogen rớt xuống, Khi 
người phụ nữ dần tắt kinh, nếu không chữa trị 
và bảo tồn đúng sẽ gặp nhiều vấn đề trong sức 
khỏe ví dụ như Mood change ( tính khí thay đổi 
cáu gắt  ), Đau nhức ( toàn thân, cột xương 
sống lưng, đầu gối, xương chậu ), buồn chán 
( Depression ), Mập phì ( Obesity), không hứng 
thú việc chăn gối ( decreased Libido)....... dài 
cả một trang giấy…’  

Ôi sao phụ nữ mình khổ thế, chắc tại tổ tông 
Eva dụ Adam ăn trái cấm nên con cháu đời mình 
phải trả hay sao đó... 

Làm sao để giữ mãi tuổi xuân và tránh mầm 
bệnh phát sỉnh? 

Chỉ đơn giản với những quy tắc sau đây : 

1. Khám bác sĩ định kỳ mỗi năm. Cần phải bảo 
vệ sức khỏe bằng cách đi soi tử cung (Pap 
smear), khám ngừa ung bướu ngực 
(Mammogram), khám ngừa bị loãng xương 
(Osteoporosis) (DXA - Bonedensitometry), khám 
truy tầm bệnh Tim mạch (Coronary disfunction _ 
Stress test), Tiểu đường (Diabetis - testing A1c 

và fasting glucose), Mỡ trong máu (Fasting Cho-
lesterol Profile) 

Colonoscopy (Testing FOBT - fecal occult blood 
test) (Thử đại tràng) 

2. Không ăn kiêng nhưng ăn đủ chất tươi xanh 
không hóa chất (Organic food) 

3. Uống nhiều nước (tạo sự cân bằng trong lưu 
thông máu huyết...Improve circulation) 

4. Uống thêm Calcium và vitamine D trong 
ngày, cần ít nhất 1200mg Calcium cho phụ nữ 
khi đi vào thời kỳ tiền mãn kinh 

6. Tập thể dục nhẹ nhưng thường xuyên... 

Chắc chắn sẽ có những câu hỏi từ phái yếu là... 
tại sao không ăn gì ,uống nước thôi mà cứ mập , 
nhất là vùng bụng. 

Trả lời : Khi lớn tuổi mọi bộ phận sinh hoạt bắt 
đầu chậm lại. Bao tử bóp chậm, thận lọc chậm, 
máu huyết lưu thông chậm hơn nếu chúng ăn 
nhiều muối (Hàm lượng Sodium) và uống ít 
nước, trí nhớ giảm dần và dĩ nhiên Estrogen 
cũng đóng góp không nhỏ vào việc tiêu hóa 
chậm (Slow metabolism). Ngay cả những người 
có bệnh bướu cổ (Hyper hay Hypothyroid) di 
truyền, vốn dĩ tiêu hóa nhanh, ăn nhiều không 
mập, cũng sẽ bị ảnh hưởng chung. Tiêu hóa vẫn 
chậm, người sẽ phệ ra. Đó là chuyện dĩ nhiên và 
bình thường. Các bạn gái đừng dùng những thứ 
thuốc giảm cân không an toàn. Nhịn đói quá độ. 
Sức khỏe trên hết , tuổi trung niên có cái đẹp 
của riêng nó. Ăn vừa no lửng, tập thể dục đều 
đặn, bớt suy nghĩ lo lắng những việc ngoài tầm 
tay và không làm chủ  được. Có như vậy nếp 
nhăn sẽ không hằn sâu trên trán, khóe mắt và 
khóe miệng, sẽ có nét đẹp viên mãn, mặn mà 
và thành tựu của một người phụ nữ trung niên. 
Đừng lo lắng vì phái mạnh cũng sẽ "Tàn phai" 
xuống sắc không kém gì chúng ta đâu… 

Theo bác sĩ Laurel B Yates, bác sĩ trưởng của 
Mayo Clinic và Bringham Preston, người đã bỏ ra 
gần 25 năm theo dõi mô hình sức khỏe cũa hơn 
970 bệnh nhân nam từ tuổi 30-50 cho đến tuổi 
55-75, công trình nghiên cứu được in trên JAMA 
(Journal of the American Medical Association) số 
291 năm 2004 có viết : ‘Đàn ông già lâu hơn 
phụ nữ, nhưng khi đã già thì khó mà chữa trị 
hơn phụ nữ vì 5 lý do sau đây : 

1. Hút thuốc lá, uống rượu 

2. Tiểu đường không chăm sóc kỹ lưỡng 

3. Mập phì, cao máu mỡ (High Lipid profile) đặc 
biệt là nhiều chất mở trắng (high triglycerride) 

4. Cao máu (High blood pressure) 

5. Ngồi lâu trong công sở (Sedentary life) ... vì 
sử dung máy tính quá nhiều 

Cho nên khi vào tuổi trung niên, cộng thêm sự 
giảm sút hàm lương Androgen... các anh sẽ 
phải đối diện với các hiện tượng rụng tóc, hói 
(Male alopecia) hay bị....bất lực (Impotence ) 

Làm sao để ngăn ngừa ? 

Chắc các anh đã có đáp số, đó là cố gắng bỏ 
thêm chữ KHÔNG thêm vào 5 điều liệt kê trên 

Chúc các anh may mắn nhé, nếu có cần các bà 
xã ủng hộ tinh thần hay làm lính gác mấy anh 
thì thoải mái mà mời vợ tham gia. 

Có lẽ bài sức khỏe thường thức nên dừng 
tại đây, vì viết dài thêm...chắc tuổi hoa trung 
niên 50 tụi mình sẽ mất ngũ vì…LO. 

Chúc các bạn có một sức khỏe tốt nhé !  

Michelle - Võ Hồ Mỹ Phương 

Doctor of Pharmacy - University of Washington 
Biology - UW Biology 

Sức 
khỏe     

tuổi 50 
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Chăm sóc da mặt luôn là vấn đề mọi người cùng quan 
tâm kể cả nam và nữ … 

Trên thực tế, mỗi loại da đòi hỏi chế độ chăm sóc riêng 
biệt nhưng đều có một qui tắc chung. 

Để giúp các bạn sở hữu làn da trẻ trung, tươi tắn mà 
không mất nhiều công, dưới đây là 4 bước chăm sóc da 
mặt hiệu quả nhất, phù hợp cho mọi loại da: 

Bước 1: Làm sạch da thường xuyên 

Ngày rửa ít nhất từ 2 lần trở lên bằng nước sạch và sữa 
rửa mặt phù hợp. 

Làm sạch da thường xuyên là cách dưỡng da mặt cơ 
bản nhất và cần thiết nhất. Để rửa trôi bụi bẩn và làm 
thoáng lỗ chân lông da, giúp cơ thể trao đổi chất tốt, 
hấp thu dinh dưỡng tốt, không bị mụn (nhất là sau khi 
dùng mỹ phẩm trang điểm). 

Bước 2: Tẩy tế bào chết (mỗi tuần từ 2-3 lần) 

Cách này vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần 1 chút nước 
cốt chanh để thoa nhẹ lên mặt sau đó rửa sạch bằng 
nước lạnh . 

Tẩy tế bào chết là bước chăm sóc da tiếp theo, tuy 
nhiên ít ai chú ý tới công đoạn này. 

Thực ra thường xuyên tẩy bỏ tế bào da chết sẽ loại bỏ 
được lớp sừng thâm đen trên bề mặt da giúp bề mặt 
da thông thoáng và sáng mịn hơn . 

Bước 3: Sử dụng kem bảo vệ (kem chống nắng) 

Một trong những lý do khiến gương mặt của bạn xuất 
hiện nếp nhăn chính là do tác động của ánh sáng mặt 
trời. 

Ánh sáng mặt trời có hai loại tia UBV và UAV. 

UAV làm cho đỏ rát da và đen da có thể dùng khăn 
dầy che chắn. 

UBV (tia tử ngoại “cực tím”) rất nguy hiểm vì nó sinh 
ra gốc tự do làm cho da lão hoá nhanh và dễ gây ung 

thư. 

Tia UBV xuyên qua tất cả các loại vải che (kể cả bạn có 
che cả 10 lớp khăn che mặt) và cả khi bạn ngồi 
trong  xe hơi nếu không có lớp chống tia UBV. 

Dùng kem bảo vệ da, trước khi ra khỏi nhà từ 20-30 
phút. 

Và nhớ đem khẩu trang, nón mũ, và kính râm khi đi ra 
ngoài đường. 

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời 
càng nhiều càng tốt. 

Trong ánh nắng mặt trời từ 9h trở ra có chứa nhiều tia 
cực tím khiến da bị lão hóa sớm, gây sạm da, làm 
mỏng da và da nhăn nheo. Cho nên bạn cần tránh để 
da tiếp xúc với ánh nắng nhất là thời điểm từ 10h đến 
15h. 

Tuy nhiên, bạn nên tắm nắng vào lúc sáng sớm tầm 5 
- 10 phút để chuyển hóa các cholesterol dưới da thành 
vitamin D, cần thiết cho việc hấp thụ canxi ở xương. 

Bước 4 : Dưỡng da mặt (kem dưỡng da phù hợp) 

Hoặc đắp mặt nạ hoa quả sẽ cung cấp dưỡng chất cần 
thiết nuôi dưỡng da mặt trở nên căng mịn theo thời 
gian. 

Thông thường phái đẹp ưu tiên lựa chọn cam, cà chua, 
dưa leo (da khô), chanh, mật ong (cho da dầu), nha 
đam (cho da mụn). 

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần bôi trực 
tiếp hỗn hợp được tạo thành từ hoa quả tươi lên mặt 
để yên khoảng 20 phút kết hợp thư giãn (với da mụn 
chỉ để 10 - 15 phút) rồi rửa mặt thật sạch. Kiên trì 
cách chăm sóc da mặt này 2 - 3 lần tuần để có hiệu 
quả như ý muốn. 

Trên đây là những cách chăm sóc da mặt từ thiên 
nhiên cực kỳ hiệu quả phù hợp cho mọi làn da. Tuy 
nhiên nó chỉ có tác dụng chống lão hoá và không giúp 
trị sạch vết nhăn, nâng cơ chảy xệ. 

Để xoá nhăn nếp nhăn, làm da mặt căng hồng thì phải 
dùng máy móc và một số sản phẩm kem đặc trị hỗ trợ 
(có thể liên lạc với Thanh Phương để tư vấn rõ hơn). 

Tuy nhiên muốn có một làn da đẹp thì cần có một sức 
khoẻ tốt. 

Không có một làn da đẹp trên một cơ thể không 
khoẻ mạnh. 

Phương chia sẻ thêm với các bạn cách chăm sóc cơ thể 
khoẻ mạnh nhé: 

1/Uống đủ nước 

Mỗi ngày dù bạn không có uống nước thì cơ thể của 
bạn cũng phải đào thải ra 1 lít rưỡi nước. 

Vì vậy, bạn phải uống nước để bổ sung vào lượng nước 
đã mất, trung bình mỗi ngày cần uống khoảng 2,5 lít 
nước. 

Chính xác là bạn lấy trọng lượng cơ thể của bạn nhân 
30 ra số lượng nước bạn cần dùng tối thiểu 
trong một ngày. 

CHĂM 

SÓC 

DA 

ĐÚNG 

CÁCH 
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Thí dụ: bạn 50 kg*30 = 1500ml 

Phương chia sẻ cho các bạn cách uống nước đủ và 
đúng như sau 

Sáng ngủ dậy: uống một ly nước ấm khoảng 300 - 
500ml, uống một hơi như uống bia (ly nước âm dương 
- ly nước đào thải độc tố), tất cả những độc tố đêm 
qua sẽ được đào thải qua đường vệ sinh. 

Sau đó tập thể dục, ăn sáng. 

Sau bữa ăn sáng bắt đầu uống chậm, từ từ không khát 
cũng uống đừng đợi khát nước mới uống hại thận mà 
cơ thể không hấp thu được nước, uống sao cho đủ số 
lượng nước cần. 

Ăn uống điều độ: 

Một chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng 
sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh. Vitamin C, vi-
tamin E, omega-3 và canxi được coi là những dưỡng 
chất không thể thiếu cho một làm da tươi trẻ và căng 
mọng. 

Bổ sung vitamin C từ các loại hoa quả: dưa chuột, bơ, 
cà chua, cam,… 

Omega-3 từ dầu thực vật hoặc các loại cá như cá hồi, 
cá ngừ, cá thu, cá mòi… 

Vitamin E có nhiều trong hạt ngũ cốc, lúa mì, ngô, 
dầu lạc, dầu ô liu, lá rau xanh, lòng đỏ trứng. 

Sữa chua là một món ăn rất tốt cho làn da của bạn. 

Hạn chế ăn nhiều mỡ, đường, chất cay, nóng, đồ uống 
có ga... 

3.Chế độ sinh hoạt cũng đóng một vai trò rất 
quan trọng 

Các bạn không nên thức khuya ……không nên áp lực 
công việc và luôn giữ tinh thần vui vẻ thoải mái …. 

Trên đây là một số điều cơ bản về sức khoẻ và sắc đẹp 
Phương chia sẻ cùng các bạn TV83, bạn nào cần tư vấn 
thêm liên hệ trực tiếp 

 
Thanh Phương  
Giám Đốc Vàng GD Best World Việt Nam  
Hald     0908900944,  0916052596 
Email   phuongtp43@yahoo.com 

mailto:phuongtp43@yahoo.com
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Chào Nam Thi,ở tuổi 50 những bệnh gì 
thường gặp nhất cũng như cách phòng 
chống ? 

Ở tuổi này xuất hiện nhiều trường hợp bị tiểu 
đường (type 2), nguyên nhân gây ra là ăn uống 
không điều độ, nhiều đường, chất béo, lười vận 
động 

Ăn uống quá nhiều chất béo và ngọt vào cơ thể 
mà không có chế độ vận động hợp lý sẽ tác động 
tới sản xuất insulin của tuyến tụy, theo thời gian 
tuyến tụy suy yếu, khả năng sản xuất insulin kém 
dần gây nên bệnh tiểu đường. 

Việc phát hiện sớm bệnh tiểu đường để đề ra 
chương trình chữa trị, cũng như có chế độ ăn uống 
hợp lý, phối hợp với tập luyện thể dục thể thao 
hằng ngày, biến chứng do tiểu đường gây ra nhẹ 
hơn, ít sức tàn phá, cuộc sống người bệnh sẽ kéo 
dài hơn. 

Trong điều kiện có thể bạn nên đi khám định kỳ 
mỗi năm 1 lần, ăn uống bớt đường, mỡ, tránh 
rượu, bia…là những tác nhân làm bùng phát bệnh 
tiểu đường. 

Nhiều bạn nhất là Việt Nam than phiền bị đau 
lưng nhức khớp, nguyên nhân vì đâu, có 
phương thuốc nào chữa trị không ? 

Việc này liên quan đến việc ăn uống lúc trẻ, vào 
những năm sau 75 cuộc sống khó khăn, chế độ ăn 
uống không đầy đủ làm cơ thể của phần đông các 
bạn TV83 thiếu chất calcium, cần biết rằng việc 
hình thành xương cốt, răng chủ yếu lúc còn trẻ, 
hấp thụ chất này vô cùng quan trọng ở trước tuổi 
dậy thì. 

Để bồi đắp dung nạp calcium, nên ăn các món hải 
sản, lòng đỏ trứng gà, đồ có chất sữa như yaourt, 
fromage. Riêng việc uống sữa tươi mỗi ngày tùy 
theo cơ thể của mỗi người có thể hấp thụ được dễ 
dàng hay không. 

Cần biết rằng calcium khi vào cơ thể cần phải kết 
hợp với vitamine D3 mới tạo thành xương, không 
có vitamine này calcium dung nạp qua đường ăn 
uống hoặc dưới dạng thuốc uống sẽ không có tác 
dụng, sẽ bị thải loại qua đường tiểu nếu quá liều 
mà cơ thể chấp nhận được. 

Trên thị trường thuốc Tây, có nhiều sản phẩm vừa 
có calcium, vừa có vitamine D3, nhưng theo mình 
thấy bên Việt Nam ánh sáng mặt trời hầu như có 
mỗi ngày, thay vì đi mua, các bạn có thể sử dụng 
ánh nắng để làm tạo ra vitamine này, mỗi buổi 
sáng, trên đường đi làm, nên để tay chân trần, từ 
7h sáng cho đến 8h, nắng ít nóng. 

Ngoài ra mỗi nhóm giới tính còn những bệnh 
nào cần lưu ý ? 

Giới nữ thời kỳ này bắt đầu vào giai đoạn mãn 
kinh, tỷ lệ ung thư vú và tử cung khá cao so giới 
các lứa tuổi khác, nếu phát hiện sớm việc điều trị 
sẽ có hiệu quả, tỷ lệ lành bệnh cao. Nhiều người 
được khuyên mỗi khi tắm nên tự khám nếu thấy 
khối u bất thường thì tiến hành khám sâu hơn với 
bác sĩ chuyên khoa. 

Việc chẩn đoán bằng tay ngay đối với giới chuyên 
môn cũng đã khó, vì nhiều khối u chỉ có khoảng 
2mm, nếu để lớn hơn thì đã lan ra nhiều rồi, thành 
ra cố gắng khám phụ khoa tối thiểu một lần mỗi 
năm, không nên đợi thấy khó chịu, mệt mỏi, đau 
nhức… lúc khám thì đã muộn rồi. 

Ở qúy ông ung thư tiền liệt tuyến là hay thường 
gặp ở độ tuổi này. Ung thư tuyến tiền liệt có thể 
gây đau đớn và khó khăn trong việc đi tiểu, quan 
hệ tình dục gặp vấn đề. 

Sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt liên quan 
đến nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố di truyền và 
chế độ ăn uống. Vẫn chưa biết chính xác các 
nguyên nhân cụ thể gây nên bệnh ung thư tuyến 
tiền liệt,  tuy nhiên các yếu tố nguy cơ chính là 
vấn đề tuổi tác và tiền sử trong gia đình có người 
mắc bệnh. 

Ung thư tuyến tiền liệt rất hiếm gặp ở đàn ông trẻ 
hơn 45 tuổi, nhưng càng về già thì tỉ lệ mắc bệnh 
càng tăng. 

Vì trang báo có hạn và đề tài sức khỏe cho 
tuổi 50 rất rộng, nếu bạn nào có nhu cầu, có 
thể trao đổi riêng với Nam Thi qua địa chỉ 
mail phía dưới. 

Đàn ông, hay phụ nữ nên đi khám tổng quát 
mỗi năm một lần, ăn uống điều độ và nếu 
được nên tránh bỏ rượu, bia, những thứ này 
chẳng những không bảo vệ sức khỏe, mà còn 
đi ngược lại với lối sống vui khỏe của tuổi 50. 

Cám ơn Nam Thi đã chia sẻ với anh chị em 
TV83 những điều cần biết để giữ gìn sức khỏe 
ở độ tuổi 50, chúc chị và gia đình hưởng một 
mùa nghĩ hè vui tươi. 

 

Ghi theo buổi trao đổi với Nam Thi 
Médecin généraliste 

mail thi.mai@aphp.fr  

Bảo vệ sức khỏe ở tuổi 50  
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Khi xưa nhìn mẹ 50 

Trong lòng mình nghĩ mẹ tôi đã ...già 

Tóc bà đã ngả sang sương 

Loay hoay hì hục sáng trưa sớm chiều 

  

Khi mẹ ở tuổi 50 

Bạn bè hồi nhỏ có còn bao nhiêu ?!!!! 

  

Bây giờ đến lượt phiên ..." Tui " 

Tóc bạc vài cọng, trông vẫn còn...... " Teen" 

Tướng đi lơ lửng phất phơ 

Đẹp hơn người mẫu chân dài khắp nơi !!! ( Chảnh thiệt !! ) 

Làm như ta vẫn còn.... Teen 

Xí xa xí xọn 8....8... mỗi ngày !!! 

  

Chia tay lúc mới lên 10 

Gặp nhau trên mạng thì đã ...50  !!! 

  

Nhờ có " phét bút", " I meo" 

Tụi mình lại nhớ kỷ niệm xa xưa.... 

Khi xưa " mày chọc tao hoài" 

Bây giờ mày cũng chọt chẹt kê tao " 

Ôi thôi vui quá bạn ơi ! 

Tình xưa nghĩa cũ nhắc nhau nhớ nhiều 

Gặp lại cô cũ thầy xưa 

Không ngờ họ vẫn nhớ ta ngày nào..... 

  

Có người khơi lại chuyện xưa 

Vui đùa nói chuyện bên ly rượu nồng 

Có người gặp lại tình xưa 

Trao nhau cái nhẫn thành đôi vợ chồng :) 

  

Bàn tay ngón cụt ngón dài 

Bạn bè có kẻ yêu thương, ghét thù.... 

Làm sao đo được lòng người 

Bên ngoài miệng họng cười tươi đón mừng 

Lại còn thọc thọt thêm dầu 

Tình bạn cắt đứt , chia tay suốt đời !!! 

  

Bây giờ ta đã .....50 

Chơi được thì đến không 
được thì ...bye 

Già rồi đâu phải còn ...teen 

Nên giữ tình bạn Bình 
an..... lâu dài :) 

  

Ngọc Bích tự Chảnh 

Paris 5/2015 

khi TUỔI...50 
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L 
âu lắm rồi , đã lâu lắm rồi Cali mới có vài trận 
mưa lớn như những ngày hôm nay , những hạt 

mưa nặng hạt và không khí lạnh mang đến cho 
tôi những kỷ niệm , những ngày tháng xưa ... 

  

Mưa như đi song hành với cuộc đời của tôi . Nhớ những 

ngày còn thật bé . Mỗi lần mưa xuống thật vội vã xếp 
nhanh những chiếc tàu giấy chạy thật nhanh ra trước 

sân nhà nơi có một vũng nước thật lớn , thả những 
chiếc thuyền giấy rồi ngồi đội mưa nhìn những chiếc 

thuyền trôi đi cho đến khi trôi vào một cống rãnh nào 
đó . 

  

Lớn lên một chút là những trận banh dưới mưa , mưa 

xối xả những giọt mưa như quất vào mặt vẫn mặc kệ 
vẫn hò hét đôi khi lại thắc mắc tại sao những con bé 

hàng xóm lâu lâu cũng đội mưa ra vờn banh với mình 
mà sao không chịu cởi áo ra như mình ... 

  

Lần đầu tiên biết yêu , ngày xưa không có xe đạp . 
Phải đi bộ tới nhà nàng giữa đường trời đổ mưa, núp 

dưới mái hiên nhà , lòng thầm nhủ... đến... hay không 
đến ... 

  

Đến khi quen nhau, đèo nhau đi khắp phố phường Sài 

Gòn lại gặp mưa, cũng dưới những mái hiên nhà . 
Nhưng bây giờ thì khác hơn vì có em trong vòng tay, 

những cái ôm thật chặt và đôi khi vài nụ hôn thật 
nhanh ... 

  

Mưa thật lớn , thật nặng hạt ...  Tôi khẽ xoay người em 

lại, bàn tay vuốt nhẹ tóc em và thì thầm vào tai em:. 

"Mưa thật mát và thật lạnh ...  Hôm nay 5 lần nhe ..." 

  

Em trợn mắt nhìn tôi: 

" Tại sao 5 lần ???  Hôm qua cũng mưa.  Mình 6 lần 
mà!!! Tại sao hôm nay có 5 lần?  Sáng giờ anh đi đâu, 

làm gì ?" 

  

Tôi hốt hoảng: 

" Đâu có đi đâu, sáng giờ anh ngồi ngoài hàng phở ăn 

gần hết nồi phở của bà hàng phở rồi ... Thôi được rồi... 
6 lần thì 6 lần vậy ..." 

Ngoài trời...mưa vẫn rơi… 

 

 Anh Vũ 

tiếng 

mưa đêm 
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 ...Em dịu vợi tuy gần mà xa quá. Qua năm cuối lớp mười hai 
đèn sách Tôi ngại ngùng len lén viết tên em Trên bàn học gỗ 
xưa còn lem dấu... 
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“Có một sớm con chim xanh tình ái 

Vào hồn tôi trong giây phút đăm chiêu 

Tôi chợt thấy lòng mình đau tê tái 

Vì từ nay tôi đã bắt đầu yêu….” 

Em có nhớ bài thơ tình viết vội 

Ấp ủ trên trang giấy trắng học trò 

Trái tim yêu tôi vụng về bày tỏ 

Ai hiểu cho mối tình này thơ dại. 

Ngày khai trường xếp hàng vào lớp học 

Tia nắng vàng ấm áp đậu bờ vai 

Em hàng đầu, tôi đưa mắt liếc sang 

Tuổi mười sáu làn môi ngoan đỏ mọng. 

Choàng trên vai chiếc cặp xanh màu ngọc 

Tóc mây trời thẹn thùng ngấn cổ cao 

Ánh mắt nào trong vắt nước hồ thu 

Tôi thả hồn vào bâng quơ mơ mộng. 

Thưở xưa ấy ta cùng chung trang sách 

Ngồi bên em, tôi tơ tưởng mơ màng 

Lời giảng bài êm như tiếng gió ru 

Gọi nàng thu áo mỏng vào khung cửa. 

Tôi gặp em có phải là định mệnh 

Do duyên trời se mối chỉ đường tơ 

Thế nhưng sao em lại cứ hững hờ 

Cho tôi mãi loanh quanh tìm bến đỗ. 

Giữa hai ta sao có nhiều ngăn trở 

Mình chung trường, chung lớp, có chung đôi? 

Tôi loay hoay đuổi hoa bướm trong vườn 

Em dịu vợi tuy gần mà xa quá. 

Qua năm cuối lớp mười hai đèn sách 

Tôi ngại ngùng len lén viết tên em 

Trên bàn học gỗ xưa còn lem dấu. 

Bắt đầu từ khi nào ta hò hẹn 

Rồi đón đưa mưa nắng, lúc tan trường 

Vội trao em nhành hoa tím dễ thương 

Như mở đầu thay cho câu hẹn ước. 

Nếu biết trước ta của nhau….Ngày ấy 

Đem yêu thương trao hết buổi ban đầu 

Lời tỏ tình chẳng đến muộn màng đâu 

Ôi phải chi thời gian quay trở lại 

Ta yêu em trọn đời không ngần ngại…. 

Yêu 

Phúc Nguyễn  
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Đi qua kỷ niệm ! 

Đi ngang qua ... kỷ niệm 

Hàng cây bóng im lìm 

Quán xưa nơi hò hẹn 

Lòng rất đỗi thân quen 

Đi ngang qua đường vắng 

Hồn dào dạt cơn mưa 

Người xưa không còn nữa 

Tình lạnh mấy cho vừa 

Đi ngang qua nhau đấy 

Lòng chạnh lòng đắng cay 

Đi ngang qua nhau mãi 

Làm sao tình đừng phai ! 

 

Áo Trắng 

Ô kìa, áo trắng em bay , 

Nắng vương vạt tóc, Gió vờn môi em , 

Để anh ngơ ngẩn hờn ghen , 

Giận luôn cả gió, hờn luôn mây chiều... 

Ô hay, áo trắng sao yêu 

Phủ đầy trang vở, chiếm luôn tâm hồn, 

Vắng em, dạ cứ bồn chồn, 

Vào ra ngơ ngẩn thả hồn mênh mông 

Đêm về mơ mộng bâng khuâng 

Tóc dài, áo trắng theo vào giấc mơ, 

Mẹ lo mắng bảo "thờ ơ" 

Học hành lơ đễnh bởi mơ cô nào...? 

Nếu mà Đại học không vào, 

Một đời cuốc bẩm , trâu cày chớ quên. 

Anh buồn lòng dạ mông mênh, 

Cãi mẹ,không dám,mà quên...không đành! 

… 

Ba mươi năm đã qua nhanh, 

Bóng hình áo trắng vẫn còn khắc in, 

Ước chi người ấy hiểu mình, 

Ba mươi năm vẫn ...mối tình còn trinh... 

Thân tặng cho những ai có "Mối tình nguyên thủy " 

như người trong câu chuyện này. Chúc vui vẻ . 

 

 

Ký ức 

Ký ức nào quên chốn học đường 

Tâm tình một thuở lắm tơ vương 

Sân trường vắng lặng cây xanh biếc 

Lớp học xôn xao má thắm hường 

Chọc ghẹo vu vơ nào biết nhớ 

Trêu đùa ngớ ngẩn chẳng thèm thương 

Buồn vui kỷ niệm thời thơ ấu 

Vẫn mãi còn đây giấc mộng thường 

Vẫn mãi còn đây giấc mộng thường 

Sao hồn lạc lõng giữa tình thương 

Mây vờn bảng lảng choàng sơn thẩm 

Gió gợn đong đưa khoác đoá hường 

Có lẽ nợ duyên còn phận úa 

Nên giờ số kiếp để sầu vương 

Vần thơ ướt đẫm niềm tâm sự 

Ký ức nào quên chốn học đường 

 

Dịu dàng ơi ... 

Dịu dàng ơi tránh tôi ra 

Tôi sợ vương vấn, sợ xa thì buồn. 

Đừng tặng tôi má ửng hồng 

Tôi sợ lỡ nhớ bềnh bồng trên mây... 

Đừng ngọt quá kẻo tôi say 

Tôi sợ lạc lối, cỏ may gỡ hoài. 

Đừng tặng tôi khúc khích cười 

Tôi sợ ngơ ngẩn, quên người khó hơn... 

Đừng tươi tắn tựa sương mai 

Tôi sợ sương đậu trên vai tự tình. 

Đừng đằm thắm, bớt nồng nàn 

Tôi sợ đắm đuối ngàn lần khó quên... 

Tôi sợ em, sợ chính tôi 

Tôi sợ đối diện mắt môi yêu kiều. 

Tôi sợ nên dối lòng mình 

Thôi thì em giữ chữ tình tôi trao. 

 
thơ Minh Tâm 
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Kỷ niệm những cơn mưa.  
  Thương tặng 1 thằng bạn 

Đời tôi gắn chặt với mưa. 
Số tôi mạng thủy nên yêu mưa nhiều. 
Lúc còn bé xíu tắm mưa. 
Trần truồng như nhộng lông bông ngoài đường. 

Lớn lên thêm chút tuổi đời. 
Đá banh trên phố dưới làn mưa bay. 
Hạt mưa từng bước theo tôi. 
Cho tôi nỗi nhớ lúc nào không hay. 

Nhớ về mùa hạ năm xưa. 
Tóc em bay nhẹ trong cơn mưa chiều. 
Vòng tay xiết nhẹ eo mềm. 
Đưa em đi dạo bên hồ ái ân. 

Tối về anh ốm tương tư. 
Nhớ hương mỹ nữ ngọt ngào nơi em. 
Hạt mưa cứ vẫn bay bay. 
Theo tôi đến hết cuộc đời lãng du. 

 

Câu chuyện hàng chè 
Trường tôi có 1 hàng chè. 
Chị hàng chủ quán ân cần đón đưa. 
Ngày ngày đến quán chị tôi. 
Vừa ăn vừa uống vừa ngồi ... ngắm em. 

Bọn tôi sức khỏe như trâu. 
Quất luôn 1 lúc 3 ly ... vẫn thèm. 
Tưởng rằng mình đã tham ăn. 
Hỡi ơi còn có người còn ghê hơn ! 

Ngồi gần 2 ả tố nga. 
Mắt nai đã lớn, miệng còn ... bự hơn !!! 
Mỗi nàng xơi nhẹ 5 ly. 
Trên bàn chiến tich rành rành ngổn ngang. 

Có chàng há hốc mồm ra. 
Bàng hoàng sửng sốt không tin mắt mình. 
Nàng cười ỏn ẻn thẹn thùng. 

Khoe hàm răng ngọc sáng ngời của em. 

 

Một thuở Trưng Vương. 
Có chàng nhát gái khi xưa. 
Muốn đi cua gái mà run trong lòng. 
Một hôm bỗng nổi máu liều. 
Quyết tâm cưa đổ cô nàng xinh xinh. 

Nhà nàng ở tít mù khơi. 
Bọn tôi ra sức đạp xe rã rời. 
Qua bao con dốc chập chùng. 
Nhà nàng xuất hiện sau tàn lá xanh. 

Hoa vàng cửa động mở ra. 
Mời chàng công tử bước vào vườn yêu. 
Lũ tôi nheo nhóc đứng ngoài. 
Thi nhau bàn bạc chuyện tình đôi ta. 

Nhà nàng có cái xích đu. 
Nàng mời công tử lên ngồi đu chung. 
Đung đưa theo nhịp tim chàng. 
Buổi chiều hôm ấy nhớ hoài ngàn thu. 

 

thơ Linh Vũ 
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Chào Bá Thành, bạn có thể giới thiệu đôi dòng shop 

bán hoa của bạn được không ? 

Thảo Nguyên với hơn 14 năm kinh nghiệm tự hào đã 

mang lại những mẫu hoa đẹp đến cho mọi người. Chúng 

tôi luôn bảo đảm không những mang đến món quà mà 

còn mang cả tấm lòng được gởi gấm qua những đoá hoa 

theo cách trân trọng nhất. 

Với nghệ thuật cắm hoa đi kèm với cái tâm của người làm 

nghệ thuật chúng tôi hy vọng mang lại cho quý khách 

những bình hoa tươi tắn và sống động nhất, mang đậm 

phong cách của shop hoa Thảo Nguyên. 

Chúng tôi luôn bảo đảm cung cấp cho quý khách chất 

lượng hoa tốt nhất trong mùa.Chúng tôi chỉ giao hoa tại 

Sài Gòn  

Các bạn ở nước ngoài đặt và thanh toán như thế 

nào ? 

Mọi nơi đều có có thể đặt hoa tặng người thân ở Sài gòn. 

Thanh toán qua cổng thanh toán Paypal (Paypal lúc sau 

này khi thanh toán ko cần tài khoản Paypal chỉ cần tài 

khoản ngân hàng ...) Các bạn ở VN có thể thanh toán tại 

nhà hoặc qua cổng thanh toán ngân lượng (cái này giống 

Paypal nhưng dùng tài khoản ngân hàng VN) 

Khách hàng là anh chị em TV83 có được giảm giá, 

khuyến mãi ? 

Hiện nay Website đang khuyến mãi 30% nên các bạn 

TV83 cứ đặt hàng, khi nào hết đợt khuyến mãi mình sẽ có 

ưu đãi riêng cho các bạn. 

Cám ơn Bá Thành đã trả lời  phỏng vấn của đặc san 

TV83 số đặc biệt TUỔI 50, thân chúc Shop Hoa Thảo 

Nguyên buôn may bán đắt, có thêm nhiều sáng tạo 

thiết kế đẹp để phục vụ khách hàng.   

Bá Thành và Lê Phượng, chủ nhân                   

Shop Hoa Thảo Nguyên 
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Ban Biên Tập đặc san TV83 TUỔI 50 thân chúc quý anh chị 
em có được một mùa sinh nhật thật vui, nhiều kỷ niệm với 
gia quyến người thân bạn bè bằng hữu. 

Tờ báo là chương trình cộng tác của cảm tình viên, cựu học 
sinh Trưng Vương 80-83, Saint Paul, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ 
Trường Toản, Trần Văn Ơn... 

Đặc biệt trong chuyên mục sức khỏe, các bài viết thực hiện 
bởi các bạn làm việc nhiều năm trong ngành Y, Dược, hoặc 
cho công Ty tư vấn, buôn bán các sản phẩm làm đẹp. 

Tuổi 50 đã đến đang đến hay sẽ đến, rồi sẽ qua mau để 
nhường bước cho những tuổi khác nối tiếp. Hãy nắm tay 
nhau, cho nhau vòng tay yêu thương, lời nói ngọt ngào mỗi 
khi có thể. Vì bạn bè gặp mặt hôm nay, mai này biết có gặp 
lại được không ? 

Là những biên tập viên không chuyên, thực hiện đặc san 
TUỔI 50 với sự cố gắng ít nhiều của mỗi thành viên, cộng tác 
viên. Nếu có gì sơ sót, xin bạn đọc bỏ quá cho, mọi góp ý xin 
gởi thư về dacsan.tuoi50@gmail.com, thành thật cám ơn.   

BBT 

Chúc mừng tuổi 50 

Dường như thời gian không thể nào xóa bớt hay làm 
quên đi phần nào những kỷ niệm thuở học trò, trong 
tâm khảm tuổi 50. Những bài thơ, đoản văn, câu chuyện 
mang nhiều tiếc nuối, nhớ thương thời đi học. 

Làm sao mà quên được những lần đi cua mấy em, chạy 
xe cả đám đến nhà nàng, tần ngần đứng trước cửa, 
nhấn chuông rồi … cà lăm, gãi đầu, miệng nói không 
thành lời khi đức ông, cha nàng, xuất hiện. 

Mấy chị thì chắc chắn còn nhớ hoài những cảm xúc, bồi 
hồi của lần hẹn hò, những cái nắm tay nóng hổi đầu 
tiên... 

Người mở hàng hộp thơ dacsan.tuoi50@gmail.com đó là 
cô giáo Tuyết Sương, mới ra xứ người có ít hôm thôi 
mà đã nhớ nhà nhớ bạn bè rất nhiều, vậy mới hiểu nỗi 
buồn xa quê hương, xa nơi chôn nhau cắt rốn của những 
bạn đã đi nước ngoài từ hồi năm lớp 9, lớp 10, đến bây 
giờ vẫn chưa một lần trở về. 

Bài viết cho đặc san kỳ này khối Anh Văn đã áp đảo bên 
Pháp Văn về số lượng bài viết, như Thế Long Mỹ Vân 
Phi Vũ Anh Vũ, nổi bật hơn cả là ba cây viết gạo cội 
quen thuộc, Phương Thảo, Hữu Dũng, Thế Nghiệp 
với cách hành văn thân thuộc, gần gũi...làm cho người 

đọc thi thoảng thấy mình ở trong cuộc. Còn nhiều bài dễ 
thương, vui có buồn có đã được chủ quán Khung Trời 
Hoa Mộng, Phương Thảo cất giữ. Vào xem đi không 
có bán vé đâu, nbkhiem.blogspot.com. Dùng tách trà 
thơm, nhâm nhi ly cà phê đắng, xem dăm ba câu 
chuyện để xoa dịu cơn khát yêu thương, để rồi lại tiếp 
tục đi tiếp trên con đường đời phía trước.  

Đức Thuận, họa sĩ vẽ các tranh hài, châm biếm, là 
cộng tác viên của một số tờ báo lớn tại Việt Nam, với nụ 
cười túc trực mọi lúc, mọi nơi, đã gây ấn tượng với người 
xem trong bài Ký Ức. Tưởng là chuyện phóng tác thôi, 
nào ngờ tác giả cho biết là chuyện có thật 100% ! 

Nếu có giải thưởng người đa tài đóng góp cho tập san 
thì chắc chắn BBT sẽ bỏ phiếu 100% cho Trọng Phúc, 
với các bức vẽ 6 cô nữ sinh Trưng Vương, bài thơ Yêu 
được phổ nhạc. Ngoài ra hai vợ chồng Lan Anh Trọng 
Phúc đã cùng nhau đàn hát mà mọi người có thể nghe 
online trên Facebook TV83. Qúa tuyệt vời phải không 
các bạn ! 

Phương Dung, người đam mê âm nhạc và chụp hình đã 
viết intro cho bài hát Yêu này, chị đã cùng Vũ Nguyễn 
song ca hai bài Hãy trả lời em, Tuổi xa người nhân 
dịp trình làng đặc san TUỔI 50. Gặp Phương Dung 
đừng quên yêu cầu bài “Quê hương tình yêu tuổi trẻ” 
bài hát ruột của nàng những năm 80, nếu có thêm Hoài 
Tân đệm guitare nữa thì hết ý. 

Đọc các bài thơ của Trọng Trường, Linh Vũ không chỉ 
người trong cuộc thôi mà người đứng ngoài cũng cảm 
nhận được những kỷ niệm dễ thương mà bây giờ hay 
mấy chục năm sau nhắc lại cũng vẫn còn mắc cười. 
Trường gởi cho BBT với yêu cầu đừng cho Vũ xem để 
dành bất ngờ, BBT gật đầu OK nhưng sau đó…quên 
chuyển cho Linh Vũ sửa chính tả ! Ừa lâu lâu ngồi xem 
hai ông bạn già này ì chéo cũng vui ! Mà ì chéo sau được 
ở cái tuổi này, thương còn không hết nữa mà !  

Ngoài trang Trưng Vương 83 Chung vui với Anh Tuấn 
Thủy Tiên được trang trí hoa hồng, hai bài thơ của 
Ngọc Bích và Bích Như cũng đầy hoa, tại sao ? Thì…tại 
vậy chứ sao ? Cả hai cô đều đang yêu và được yêu, vài 
nhành hồng cho bài thơ thêm thi vị. Why not ? 

Bên trong cánh gà  

Ban Biên Tập TUỔI 50 

mailto:dacsan.tuoi50@gmail.com


Minh Tâm, bạn hữu của TV83, là cộng tác viên trung 
thành của đặc san TV từ số trước, góp mặt trong số này 
với bốn bài thơ mang ít nhiều luyến tiếc chuyện ngày 
xưa. 

Mục sức khỏe được thực hiện bởi các bạn làm việc trong 
lãnh vực y tế, Nam Thi, Kim Hoàng, Michelle Mỹ 
Phương, công ty tư vấn về sức khỏe sắc đẹp, Thanh 
Phương, với nhiều hướng dẫn giải nghĩa về bệnh tật, 
lời khuyên, hướng dẫn ăn uống, sinh hoạt, khám định 
kỳ. 

Dương Liễu ngoài việc đóng góp bài viết về gia đình, 
Quán Mợ Liễu của chị, cũng còn là người liên lạc với các 
bạn trên để mời viết bài đóng góp cho mục sức khỏe. 
Liễu trao đổi với BBT :  

“TV83 của mình nhiều bạn làm việc trong lãnh vực y tế, 
nếu có được hướng dẫn của các bạn này rất hay, nhiều 
người nhất là ở Việt Nam ít khi để ý đi khám định kỳ, 
đến khi bệnh đổ ra thì chữa trị khó khăn, mong là độc 
giả TUỔI 50 sau khi đọc xong, có thay đổi về cái nhìn 
cho việc gìn giữ sức khỏe !”. 

Đã có email, Facebook, có câu hỏi nào, bạn đọc cứ 
mạnh dạn hỏi mấy bạn trên, đừng ngại, người ngoài họ 
còn giúp huống chi là dân TV83. 

Sẵn nói luôn, việc đề chức danh, trường học…của mấy 
bạn này là do BBT tìm kiếm đưa lên.  

Trang báo nhiều màu nhất là bài phỏng vấn họa sĩ 
Thuy Le. Vào website thuylestudio.com xem từng bản 
vẽ, hình tượng điêu khắc, các dịch vụ mà Bích Thùy 
làm thấy quá ngưỡng mộ. Được biết Bích Thùy còn ghi 
danh  nhiều khóa học với những chủ đề khác nhau, 
trang trí nội thất, business, makerting…Làm nghệ thuật 
không phải chỉ là cọ với hộp màu vẽ không thôi, còn 
phải biết cách giới thiệu quảng bá về các tác phẩm của 
mình nữa. 

Sau khi đọc bài viết rất xúc động ‘Mẹ’ của Tường Lâm 
trên Facebook BBT đã liên hệ với Lâm để xin bài đăng 
trên cho đặc san. Chắc chắn là ở bên kia thế giới bà sẽ 
mỉm cười mãn nguyện với đứa con trai hiếu thảo của 
mình. Chẳng cần đâu những mâm cỗ linh đình kỷ niệm 
ngày mất, nhớ về người đi xa như thế là đủ lắm rồi ? 

Shop Hoa Thảo Nguyên của Bá Thành lên báo kỳ 

này hoàn toàn có chủ ý. Các bạn Việt Nam hầu như ai 
cũng biết gánh hàng hoa của hai vợ chồng Thành 
Phượng, thông tin này dành chủ yếu cho các bạn ở 
nước ngoài. Cần dịch vụ làm hoa như thế nào cứ ới một 
tiếng là OK, chuyện giá cả chất lượng không lo. Được 
biết Thành còn là Phật tử, rằm lễ nào cũng phụ một 
tay với chùa chiền, bạn nào có điều kiện muốn giúp kẻ 
nghèo khó, gia cảnh khó khăn đây là địa chỉ tin cậy cần 
liên hệ. 

Đình Hoàng cũng hùn vô bản nhạc Một Thời Trưng 
Vương viết cách nay vài năm, do Hải chuyển đến, 
mong rằng một ngày đẹp trời bạn bè sẽ được thưởng 
thức bản nhạc này trên Youtube.  

Đình Hải đã gởi đến BTT rất nhiều bài vở, hơn 30 trang 
hình ảnh, thông tin về những chuyến đi thăm Thầy Cô, 
chưa kể cả cuốn lưu bút của những lần gặp gỡ, họp mặt 
cũng được ghi chép cẩn thận. Rất tiếc là việc biên soạn 
những tài liệu này rất khó, vượt quá quỹ thời gian cho 
phép của thành viên BBT, nếu chỉ copy rồi paste vào thì 
e ra sẽ làm giảm đi, nếu không muốn nói là mất giá trị 
công trình của Hải. Về sau nếu có điều kiện bằng hình 
thức này hay khác, nếu có yêu cầu bạn hữu TV83 sẽ 
được tiếp cận với các tài liệu này. 

Với trí nhớ đặc biệt, lối ghi chép chi tiết, cẩn thận, Đình 
Hải sẽ còn đóng vai sử gia dài lâu cho TV83 , cám ơn 
bạn rất nhiều. 

Thực hiện đặc san Trưng Vương số đặc biệt TUỔI 50 
Ban Biên Tập, các cộng tác viên mong muốn ghi lại 
những mẩu chuyện vui, những câu chuyện tình yêu, 
chia sẻ các lời khuyên cho việc chăm sóc sức khỏe đến 
bằng hữu anh chị em bè bạn. 

Theo dòng thời gian, đặc san TV83 TUỔI 50 sẽ được cất 
giữ hoặc có thể bị lãng quên ở một góc nào đó trên 
chiếc dĩa cứng máy tính. 

Cũng có thể nó sẽ lang thang đâu đó trên đám mây 
Cloud của ông thần Google. 

Năm mười năm hay vài chục năm nữa, có thể là tình cờ 
hay cố ý, từng trang, từng trang một của đặc san sẽ 
được mở ra một lần nữa …có điều là 

“...đã qua rồi cái tuổi 50 !”   Thành Trí 

Thành Trí 

Bích Thùy 

Linh Vũ 

Phương Thảo 

Hữu Dũng 

Đức Thuận 

http://thuylestudio.com/
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