
         Việt Nam Nguyệt San • 252• 10.2012                                                                                                                             2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan điểm 

 Hạnh phúc thay cho chúng ta từ khi mở mắt chào đời 
đã đƣợc nâng niu ôm ấp trong tính thƣơng của Mẹ. 
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Quan điểm 
 

 
Ví ƣớc vọng đƣợc sống tự do, chúng ta đã ngậm ngùi bỏ nƣớc ra đi, bỏ lại sau lƣng bao ngƣời thân yêu và 
vùng trời kỷ niệm nơi quê nhà. Hành trang mang theo chỉ vọn vẹn quê hƣơng, quá khứ và niềm tin ở tƣơng lai. 
Những năm tháng đầu tiên sống trong một xã hội xa lạ từ ngôn ngữ đến sinh hoạt đời sống hàng ngày, những 
khó khăn và ngỡ ngàng đã đƣa đẩy chúng ta tím đến nhau. Tím đến nhau nhƣ một chỗ nƣơng tựa, tím đến 
nhau để đƣợc nói tiếng Việt, tím đến nhau để chia sẻ kinh nghiệm hay giúp đở nhau và quan trọng hơn cả, tìm 
đến nhau để kể cho nhau nghe những kỷ niệm khi còn ở quê nhà. Từ những gắn bó đó chúng ta đã tạo dựng 
một cộng đồng Việt Nam rồi từ đó những sinh hoạt trong cộng đồng ngƣời Việt trở nên linh hoạt, văn hóa nghệ 
thuật nhanh chóng trƣởng thành. Qua những buổi giới thiệu văn hóa Việt đến ngƣời bản xứ, những ngày lễ tết 
cổ truyền tổ chức hàng năm, ta đã tụ hội về để hàn huyên tâm sự và hát cho nhau nghe, hát để nhớ về quê 
nhà, hát để giữ vững niềm tin. 

Sách báo cũng là một phƣơng tiện truyền thông chuyên chở những hoài niệm quê hƣơng của ngƣời viễn xứ, 
những mẩu chuyện thƣơng tâm trên đƣờng vƣợt biên, những vấn đề và niềm vui hội nhập cũng nhƣ những 
suy tƣ khắc khoải về vận nƣớc. Tất cả nỗi niềm ấy đƣợc gửi gấm cho nhau qua những món quà văn nghệ đầy 
sức sống. 

Tại Hòa Lan, kể từ khi cộng đồng ngƣời Việt thành hình, tờ Việt Nam Nguyệt San (VNNS) đã là phƣơng tiện 
truyền thông quý giá đƣa ngƣời Việt lại gần với nhau. Với ngƣời Việt lƣu xứ chúng ta, VNNS là vƣờn hoa văn 
nghệ rực rở muôn màu ở đó chúng ta tím lại đƣợc hƣơng vị quê hƣơng qua văn, thơ, nhạc và họa. Không 
những thế VNNS còn là phƣơng tiện đấu tranh để đòi hỏi quyền sống cho đồng bào ta tại quê nhà. Báo chí hải 
ngoại đã trở thành phƣơng tiện chuyên chở ƣớc vọng của  dân tôc. Chúng ta nói và viết thay cho đồng bào ở 
Việt Nam vì họ không đƣợc tự do nói và viết những điều họ nghĩ. 

Ai đã một lần đọc bài thơ sau đây sẽ hiểu thi sĩ khao khát đƣợc tự do cầm bút đến chừng nào. 

Tôi muốn làm nhà văn chân thật 
Chân thật trọn đời 
Ðường công danh không làm ngọt được lưỡi tôi 
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã 
Bút giấy tôi ai cướp giật đi 
Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá. (Lời Mẹ dặn - Phùng Quán) 

Ðƣợc sống trong một nƣớc tự do, đƣợc hấp thụ một nền văn minh tiên tiến trong đó quyền làm ngƣời đƣợc tôn 
trọng, chúng ta hiểu rõ giá trị của tự do, nhân bản mà ta đang đƣợc hƣởng. Chúng ta hãy dùng ngòi bút của 
mính để đòi lại cho dân tộc Việt Nam quyền đƣợc làm ngƣời chân thật trong đó nhân phẩm con ngƣời đƣợc đề 
cao và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chì đƣợc tôn trọng. 

 

Chƣơng Ngô 
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Tam Hợp 

Với một đề tựa nhƣ trên, ngƣời viết tự hiểu đây quả là một tham vọng lớn. Nhƣng xin hiểu cho là đây mới chỉ là 
bƣớc đầu để ghi nhận và đánh giá một sinh hoạt khá khởi sắc của một tập thể tƣơng đối nhỏ với khoảng hai 
mƣơi ngàn ngƣời Việt sinh sống ở Hòa Lan.  

Theo nhƣ trang mạng của ban chấp hành cộng đồng thì từ năm 1977, ở Hòa Lan đã có một ban đại diện lâm 
thời với vị chủ tịch đầu tiên là ông Nguyễn Văn Miễn và sau đó là ông Đỗ Lịnh Khoa. Với thời gian con số 
ngƣời Việt đến Hòa Lan tỵ nạn ngày một nhiều. Nhu cầu hoạt động ngày một lớn, nên cho đến tháng 8 năm 
1980 đã có một đại hội đƣợc tổ chức tại Utrecht để thảo luận và hoạch định chƣơng trính thành lập Cộng Đồng 
Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan. Sau 8 tháng làm việc, một cuộc bầu cử ban chấp hành cộng đồng đã 
đƣợc tổ chức tại hội trƣờng De Vliet ở Amersfoort. Chủ tịch đầu tiên của tổ chức này là ông Đặng Minh Kỷ. 
Cùng thời gian ấy, tờ báo của cộng đồng ra mắt với tên là Việt Nam Mến Yêu, đây là tiền thân của tờ Việt Nam 
Nguyệt San (VNNS) hiện nay.  

Từ khi ra đời, tờ báo của cộng đồng này đã là mảnh đất màu mỡ giới thiệu nhiều tác phẩm thơ và văn của 
những cây bút Việt Nam tại Hòa Lan. Những sáng tác trong thời gian đầu chủ yếu là thơ. Có lẽ là vì những vần 
thơ muôn đời vẫn là một phƣơng tiện chuyển tải dễ dàng nhất nỗi lòng của con ngƣời. Ở đây là những thân 
phận lƣu lạc nơi miền đất thấp. 

         

 

 

 

 

 

 

   

Thơ và nhà thơ 

Anh Nguyễn Hiền là một trong những ngƣời sáng lập ra Cái Đính cho biết: „trong giai đoạn đầu, trƣớc khi Cái 
Đính đăng ký sinh hoạt chính thức vào năm 1993, đã có một số tập thơ đƣợc nhóm xuất bản nhƣ tập „Ra Đi 
Giã Từ Hơi Thở‟ của Nguyễn Ngọc Ngãi, „Khi Ta Về‟ của Nguyễn Khảng và „Ðêm Dài Cỏ Thở‟ của Nguyễn 
Hoàn Nguyên. Anh nói thơ Nguyễn Ngọc Ngãi thƣờng hay nói đến thân phận của ngƣời tỵ nạn xa xứ: 

Ta đã có thêm những đường khâu 

Vết thương ta rách toạc bởi u sầu 

 

Còn Nguyễn Khảng thì nặng tính non nƣớc hơn: 

 Khi tôi chết người đừng cho nấm mộ, 

 Và cũng đừng kinh mõ dụ hồn tôi. 

 Hãy hỏa thiêu tro bụi ném lưng trời, 

 Nước đẩy, gió xô, trả về bên nớ. 

  

Trong khi đó thí thơ Nguyễn Hoàn Nguyên thâm trầm và có phảng phất đâu đó bóng dáng Thiền học: 

Mở kinh đọc vi vu 
Khoác áo xuống lưng đồi. 
Hạt bụi bay trong nắng. 
Quốc độ đầu gậy tre. 

 
 

Việt Nam Nguyệt San ấn hành 
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Dấu dép trên đồi xưa 
Trôi mất theo xuân rồi. 
Gần hai ngàn năm tuổi. 
Thiền sư nay đã già. 
Hoá thân chàng thi sĩ. 

Say mê những áng thơ của anh, tôi tò mò hỏi anh đã đến với thiền từ lúc nào? Nguyễn Hoàn Nguyên từ tốn kể: 

„để trả lời câu hỏi của anh chắc tôi phải dài dòng một chút. Sau tháng 4 năm 1975 tôi hãy còn là sinh viên đang 

trọ học ở Sài Gòn. Phần quá chán ngán các buổi học tập chánh trị, phần tự thấy lý lịch mính cũng không đƣợc 

tốt lắm, tôi bỏ học, trở về nhà ở tỉnh lỵ mà không hỏi ý kiến của gia đính. Những ngày sau đó cứ sống lêu bêu, 

không biết tƣơng lai mính đi về đâu, tôi thƣờng la cà ở các quán cóc. Chình ở nơi này tôi cũng thƣờng gặp một 

số thầy giáo bất đắc chì. Sau những lần tán gẫu, một trong những ông nầy tặng tôi một số tập san Tƣ Tƣởng 

của Viện Đại Học Vạn Hạnh, phát hành thời gian trƣớc tháng 4 năm 1975. Có thể nói đến với thiền học nói 

riêng và ý thức thật sự về văn hóa Việt Nam bắt đầu từ đó. Sau đó tôi lại đƣợc bạn bè và những ngƣời thân 

quen tặng hay cho mƣợn các kinh sách Phật Giáo Đại Thừa và Thiền Tông.Trong không khì khủng bố và mọi 

ngƣời nghi kỵ lẫn nhau lúc bấy giờ, tôi xem đó là một trong những may mắn của đời mính. 

Tủ sách nhà cũng đã bị công an khu vực và du kìch đến kiểm kê nên các quyển sách báo đó trở thành món ăn 

tinh thần chánh của tôi.‟ 

 

Tôi hỏi thêm là cuộc sống lƣu vong có tác động gí đến giòng thơ của anh không? Anh nói „chắc chắn là cuộc 

sống lƣu vong có ảnh hƣởng đến giòng thơ của tôi. Từ lưu vong đối với tôi không chỉ có ý nghĩa là bị tách rời 

khỏi đất nƣớc mính đang sống, mà còn có nghĩa là lƣu vong tâm hồn, lƣu vong khỏi vƣờn địa đàng hay lƣu 

vong khỏi bản ngã của mính. Ngoài tâm trạng đau đớn của ngƣời bị hoàn cảnh tách rời khỏi gia đính, tổ quốc, 

hành trang văn hóa lại cũng chẳng có bao nhiêu, nhƣng đời sống lƣu vong cho tôi có cơ hội thấy thế giới rộng 

lớn hơn. Tôi suy tƣ nhiều về lịch sử đất nƣớc, về một số vấn đề văn hóa và sau đó luôn ở trong tâm trạng đi rất 

xa nhƣng đồng thời cũng đang trở về. Trở về quê hương thật sự, vừa có nghĩa là quê nhà, quê hƣơng văn hóa 

đồng thời cũng là trở về quê hƣơng tâm linh. Những điều vừa trính bày đại khái cùng anh đã phảng phất không 

ìt thí nhiều trong các bài thơ của tôi.‟  

Đúng vậy, nhƣ chình anh đã viết: 

  Bởi ở giữa cuộc đời muôn ngàn lối  
                        Anh muốn đi về một ngõ vô cùng. 

Truyện ngắn 

 

Năm 1986, Việt Nam Nguyệt San đã cho ra mắt một tuyển tập truyện ngắn, giới 
thiệu năm cây bút ở Hòa Lan là Lê Duy Cƣơng, Phạm Kim Luân, Nguyễn Hiền, 
Nguyễn Hoàn Nguyên và Nguyễn Thanh Hùng. 

Đáng kể là truyện ngục tù ở Việt Nam của Lê Duy Cƣơng nhƣ „Một buổi sáng 
giáng sinh trong tù‟ và „Bói Kiều đầu năm trong tù‟. Còn Phạm Kim Luân với 
„Trong ƣớc mơ của bố‟, lời văn của anh nhƣ sự trần tình của cậu con trai đã đi 
vƣợt biên nói với bố mính đang còn sống trong trại cải tạo hoặc phải lam lũ nơi 
công trƣờng xa xăm. Lý thú nhất là ở đọan cuối câu chuyện, ông bố còn ở lại 
Việt Nam nhắn nhủ với cậu con trai yêu dấu của mính nơi xứ xa: „Con trai của 
bố. Con đang ở khoảng đời ngƣời sung sƣớng nhất... phải biết rằng những thứ 
con hiện có, rất nhiều ngƣời không có và vô cùng đau khổ vì sự thiếu thốn đó, 
hoặc đang chiến đấu sống chết để dành lấy... Con đang có tự do và tính yêu‟. 

 

 

 

Có thể nói Phạm Kim Luân đã nói thay cho tiếng nói của những ngƣời thanh niên trẻ đã đến tỵ nạn ở Hòa Lan 
trong những năm tháng ấy. Truyện ngắn của anh đã ghi lại một thời kỳ mang nhiều dấu ấn lịch sử, một thời 
nhiều nỗi truân chuyên, mà rất nhiều những cây bút ở hải ngoại đã không ngừng nhắc đến.   

 

Tuyển tập truyện ngắn do 
Việt Nam Nguyệt San ấn 
hành 

 



         Việt Nam Nguyệt San • 252• 10.2012                                                                                                                             6 
 

Phải đến năm 1994, độc giả mới đón nhận tập truyện ngắn đầu tay của một tác giả. Nguyễn Lê Hồng Hƣng 

(NLHH) xuất hiện với “Dòng Sông Sữa Mẹ”. Nhƣ Ngô nguyên Dũng, một cây viết nổi tiếng cƣ ngụ ở Đức quốc, 

giới thiệu, nhiều truyện ngắn của NLHH lấy bối cảnh ở nam bộ, quê anh là một làng nhỏ ven sông Đốc Vàm, 

nơi đó con sông xẻ đôi khu rừng Mắm và ngoằn ngoèo chạy tới tận Cà Mau. Nói tới rừng mắm, ai mà không 

nghĩ đến truyện của nhà văn Bính Nguyên Lộc. Với giọng văn mộc mạc rặt nam bộ nhƣ thế, nên truyện của 

anh dễ dàng đi vào lòng ngƣời. Nói nhƣ Ngô Nguyên Dũng: khi viết truyện NLHH chình là một nhân chứng 

sống kể lại những hoàn cảnh thƣơng tâm trong thời chiến và nói lên đƣợc sự dã man tàn ác của cộng sản 

trong vùng anh ở.  

 

Tôi hỏi anh là nhà văn miền nam nào có ảnh hƣởng đến anh nhiều nhất? Anh trả lời nhƣ sau: „tôi chƣa bao giờ 

suy nghĩ coi nhà văn nào có ảnh hƣởng nhất trong cách viết hay cách dựng truyện của tôi. Ðối với tôi, viết là 

diễn đạt những ý tƣởng lúc đó mính đang có trong đầu ra giấy, hay trong thời bây giờ là vào bộ nhớ computer. 

Tôi đọc nhiều truyện của những nhà văn miền Nam. Thời trƣớc thí có những ngƣời ai cũng biết nhƣ Sơn Nam, 

Bính Nguyên Lộc. Kế tới có những ngƣời nhƣ Võ Kỳ Ðiền, Ngô Nguyên Dũng, chƣa kể nhiều ông bà chuyên 

viết feuilleton nhựt trính. Thời gian gần đây có Nguyễn Ngọc Tƣ và các anh chị em trong nhóm Văn Nghệ Sông 

Cửu Long. Có ngƣời nói tôi viết giống ngƣời này ngƣời kia, nhƣng tôi chỉ thấy tôi giống… tôi mà thôi.‟  

 

Đúng vậy, ví truyện của NLHH không chỉ lấy bối cảnh ở vùng sông Đốc, mà anh còn lấy chất liệu từ cuộc đời 

hải hồ rày đây mai đó. Là một ngƣời tình tính ìt nói, thƣờng chỉ điềm tĩnh quan sát, nhƣng khi hỏi đến đời hải 

hồ đã đem lại chất liệu gí trong truyện của anh? anh bỗng say mê kể về những chuyến đi nhiều tháng trên tàu 

viễn dƣơng, đã đƣa anh đến những vùng đất xa xăm. Anh kể „nói về đời hải hồ thí nó phức tạp lắm. Tôi đã 

từng tiếp xúc với những thủy thủ của nhiều sắc dân, có nhiều ngƣời ví hoàn cảnh cũng phải lang bạt nhƣ 

ngƣời Việt mính. Tôi đã đi trên nhiều con sông, từ sông Amazone ở Ba Tây rộng mút mắt, sông Elbe ở Ðức với 

cảng Hamburg mà sau này tàu tôi đi thƣờng cặp bến nghỉ, cho tới sông Neva ở Sint Petersburg (Nga) lạnh giá 

nhƣng mùa hè có ngày hội Ðêm Trắng rất vui. Mỗi nơi mỗi vẻ, mà mỗi mùa mỗi khác. Có những lần cặp bến 

cảng xa xôi, lên bờ thấy dân tính cuộc sống nó cũng na ná nhƣ nƣớc Việt Nam mính. Trong những chuyến đi 

viễn dƣơng tôi còn gặp ngƣời Việt tứ xứ, trên bộ cũng có mà đi tàu nhƣ tôi cũng có. Ngay cả tận trong lòng sa 

mạc Lybië tôi cũng gặp ngƣời Việt làm công ở đó. Rồi những chuyện nghe đƣợc từ những thủy thủ, cuộc sống 

bính thƣờng trên tàu tuy nhàm chán thiệt nhƣng có đủ hỉ nộ ái ố, đụng chạm giữa văn hóa, tôn giáo, rồi đàn bà 

hiện nay cũng đi tàu nhƣ đàn ông. Những chuyện nhƣ vậy thƣờng làm cho tôi suy nghĩ về thân phận con 

ngƣời, về tính ngƣời, mặt tốt cũng nhƣ mặt xấu. Truyện của tôi phần lớn đƣợc xây dựng trên những gí tôi tiếp 

xúc thực sự ngoài đời.‟ 

 

Theo tôi, thí NLHH hiện nay vẫn là cây viết khỏe nhất trong cộng đồng ngƣời Việt ở Hòa Lan. Truyện của anh 

đã vƣơn xa hơn cả miền đất thấp và đã đến tay bạn đọc ngƣời Việt khắp thế giới qua nhiều tạp chì tên tuổi ở 

hải ngoại nhƣ Văn học, Văn, Hợp lƣu và Làng văn.  

Cái Ðình 

Tuy là một cộng đồng tƣơng đối nhỏ bé, không có những cây bút gạo cội đi trƣớc hƣớng dẫn, nhƣng cộng 
đồng ngƣời Việt ở Hòa Lan đã có may mắn là một cộng đồng trẻ năng động. Tôi đến gặp một trong những 
ngƣời tƣơng đối trẻ của những thập niên tám mƣơi và chìn mƣơi của thế kỷ trƣớc là anh Nguyễn Hiền để hỏi 
thêm về Cái Đình.     

Anh cho biết: „tên Cái Đính đã đƣợc một số bạn trẻ nghĩ ra vào những năm đầu thập niên ‟80 khi các anh chị 
em này sinh hoạt văn thơ nhạc trong vòng thân hữu. Những ngƣời sinh hoạt thƣờng xuyên trong nhóm có thể 
kể Nguyễn Hoàn Nguyên, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Ngọc Ngãi, Lữ Thế Cƣờng, Thái Tăng An. Từ năm 
1993 Cái Đính đã chình thức hoạt động dƣới hình thức một hiệp hội, những ngƣời đứng ra đăng ký chịu trách 
nhiệm là Nguyễn Hoàn Nguyên, Huỳnh Tìch Anh và Y Thanh (đã qua đời) và tôi‟.  

Sau đó anh Hiền cùng tôi dạo vào trang mạng của Cái Đính. Trong phần giới thiệu bằng tiếng Hòa Lan, thấy có 
nói đến một „dorpshoofd‟ (tạm dịch là: lý trƣởng), tôi tò mò hỏi xem có ai đóng vai trò của „lý trƣởng‟ trong làng 
không? Anh mỉm cƣời trả lời „trong xã hội Việt Nam, đính là nơi diễn ra sinh hoạt cộng đồng của làng xã. 
Những sinh hoạt tế tự, những buổi họp bàn việc làng đƣợc tổ chức trong đính. Những sinh hoạt lễ hội đƣợc tổ 
chức ngoài sân đính hay trong phạm vi chung quanh ngôi đính. Ngoài ra, Cái Ðính là một nét văn hóa đặc thù 
Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, tên Cái Ðính đã đƣợc các bạn khởi xƣớng nhóm chọn với lý do này. Khi đƣa 
Cái Đính lên thành một hội đoàn chình thức, một phần chúng tôi muốn giữ lại tên đã đƣợc những bạn đi trƣớc 
đặt cho. Phần khác, qua tên Cái Ðình, chúng tôi muốn tạo một điểm quy tụ, tạo cơ hội để mọi ngƣời có thể đến 
góp tiếng nói trong lãnh vực văn hóa văn học trong tinh thần bính đẳng tƣơng nhƣợng nhau. Đƣơng nhiên sinh 
hoạt cộng đồng phải có một số quy tắc căn bản để bảo đảm và duy trì tình thân hữu giữa những ngƣời đến 
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tham dự. Cái Đính cố gắng đảm nhận công việc này. Trong phần giới thiệu Cái Đính bằng tiếng Hòa Lan, từ 
dorpshoofd không mang ý nghĩa một cá nhân nào đó có toàn quyền quyết định mọi chuyện trong làng, mà là do 
ở khác biệt ngôn ngữ. Những ngƣời đã tham gia các buổi sinh hoạt chủ đề do Cái Đính tổ chức trong gần 20 
năm qua có thể cảm nhận đƣợc không khì tƣơng nhƣợng và hòa đồng trong phần trao đổi giữa khách mời và 
ngƣời tham dự.‟ 

Khi đọc „lời ban biên tập‟ trên trang mạng của Cái Đính, tôi có cảm giác nhƣ đang đọc một “tuyên ngôn” về „vấn 
đề khủng hoảng văn hóa Việt‟. Cái Đính phân tìch là VN đang ở trong khung cảnh của chế độ độc tài, nên 
nhiều giá trị văn hóa vẫn chƣa đƣợc phục hồi, các tổ chức văn hóa vẫn tiếp tục bị cản trở hay chi phối, các kiến 
thức mới không đƣợc tiếp nhận đúng mức và có trách nhiệm, đƣa đến sự nghèo nàn về tri thức lẫn trí thức. 
Hậu quả tất yếu là gây trở ngại cho sự phát triển đất nƣớc. Về tƣơng lai, Cái Đính chủ trƣơng phát triển đất 
nƣớc, hội nhập với thế giới nhƣng vẫn phát huy bản sắc văn hóa Việt.   

                   

  Để biết những thân hữu đánh giá thế nào về những đóng góp của Cái đính trong hai mƣơi năm qua? Tôi đến 
gặp nhạc sĩ du ca Nguyễn Quyết Thắng. Anh Thắng trƣớc đây đã phổ nhạc vài bài thơ của Nguyễn Hoàn 
Nguyên. Anh tâm tính nhƣ sau: „tôi cũng xin lỗi trƣớc, câu hỏi thật ngắn nhƣng lại khá rộng, nhƣ anh cũng đã 
thấy, sự liên hệ của tôi đối với các anh chị trong Cái Đính qua xã giao, tính bằng hữu và vì thế nói về chi tiết thì 
tôi chƣa đủ hiểu rõ hết hoạt động của nhóm, chỉ xin nói qua vài điều cảm nghĩ của tôi đối với nhóm Cái Đính 
mà thôi. Thoạt đầu khi nghe đến nhóm mang tên „Cái Đính‟ là tôi đã có cảm tình ngay, bởi từ trƣớc tới nay, cái 
đính làng ở VN ta luôn mang sắc thái dân tộc truyền thống, nơi tụ tập sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân, gìa 
trẻ gái trai, từ văn hoá đến chính trị, từ tin tức đến thông báo, đều đƣợc phô bầy nơi đính làng. Cũng nhờ nhóm 
Cái Đính hoạt động mà tôi đƣợc gặp gỡ và làm quen với đại đa số các anh chị em văn nghệ sĩ Việt Nam đặc 
biệt đang cƣ ngụ tại Hòa Lan, và cả những văn nghệ sĩ cƣ ngụ ở những nƣớc chung quanh nữa, có nghĩa là 
nhóm Cái Đính đã nối lại đƣợc những bƣớc chân rời, hồi phục đƣợc những khuôn mặt lặng câm mà bấy lâu 
nay vẫn âm thầm lẻ loi nơi vùng đất thấp này. Ít nhiều gí cũng đã đƣợc trình làng qua nỗ lực hoạt động của anh 
em trong lãnh vực in ấn sách báo, những buổi văn nghệ thơ văn nhạc họa v.v...„ 

Khi đến hỏi ông Đào Quốc Bảo, tác giả cuốn „Gió thoảng hƣơng yêu‟ đƣợc Cái Đính giới thiệu cách đây không 
lâu, ông nói: „muốn hiểu rõ về nhóm Cái Đính thí ngƣời ta phải cất công tìm hiểu. Ngay cả đối với tôi, ngƣời đã 
từ lâu cộng tác với Cái Đính với tƣ cách là một thân hữu, khi phải nói về sinh hoạt của nhóm, tôi đã suy nghĩ 
đắn đo rất nhiều, tôi rất thận trọng, anh ạ. Năm 1984 rời bỏ quê hƣơng, để lại mẹ già và ngƣời thân, tôi đặt 
chân lên xứ Uất Kim Hƣơng này, đoàn tụ với vợ con, không còn phải lo âu, cuộc sống nhƣ thật bình yên. 
Nhƣng bên cạnh đó, tôi cảm nhận ngay một điều gì rất thiếu vắng, khắc khoải và tôi nghĩ ngay đến quê hƣơng, 
đến mẹ tôi và gia đính còn đang ở lại trong nƣớc, rồi ngƣợc giòng thời gian, tôi nhớ về những kỷ niệm, những 
ngƣời thân, nhớ mái trƣờng, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ cây bàng…Để đƣợc nguôi ngoai, tôi đã viết, và cũng ví 
viết lách tôi đã quen nhóm Cái Đính. Khi tôi giao tiếp với Cái Đính thí ngƣời đại diện nhóm là anh Nguyễn Hiền, 
và trong nhóm còn có các anh Nguyễn Hoàn Nguyên, Nguyễn Lê Hồng Hƣng, và còn những ai nữa thì tôi 
không rõ. Nhóm sinh hoạt rất khí thế, có nhiều thân hữu cộng tác, hàng năm cũng có một hai lần tổ chức sinh 
hoạt, đã xuất bản đƣợc một số tác phẩm thơ, văn, nhạc. Ngoài ra lại còn có website Cái Đính nhật tu hàng 
tháng. Trong thời gian gần đây tuy có ìt tổ chức sinh hoạt nhƣng Website của Cái Đính luôn luôn nhật tu bài vở 
sƣu tầm mới mẻ, có giá trị. Riêng cá nhân tôi đã đƣợc nhóm Cái Đính và bằng hữu có đủ kiên nhẫn và nhiệt 
tâm giúp đỡ thực hiện tuyển tập thơ văn của tôi một cách viên mãn‟. 

Hoạt động 

Anh Hiền cho biết Cái Ðình có hai hình thức họp mặt, hoặc là sinh hoạt với một chủ đề về văn hóa hay văn học 
với khách mời rộng rãi, hoặc sinh hoạt bỏ túi chỉ mời đìch danh cá nhân. Trong những buổi sinh hoạt chúng tôi 
cố gắng tìm những đề tài thích hợp cho mọi giới, những sinh hoạt thu hút đƣợc nhiều bạn trẻ đến tham dự.  

 

 Cái Ðình xuất bản 

 

http://ducavn.nl/duca_files/VanNghe_files/HoiHoa/ThaiTangAn/MuaDatThap.htm
http://ducavn.nl/duca_files/VanNghe_files/HoiHoa/ThaiTangAn/NhungManhDoiTroi.htm
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Đƣợc hỏi về xuất bản. Anh Hiền trả lời nhƣ sau: „xuất bản và giới thiệu tác phẩm là một trong những hoạt động 

chình của Cái Ðính. Cho tới nay chúng tôi đã xuất bản đƣợc khoảng 10 tác phẩm. Ngoài ra, Cái Đính đã thử 

nghiệm trong lãnh vực âm nhạc với việc ra mắt một CD mang tên là „Ngàn Năm Nào Ngƣng Đọng‟. Đƣợc biết 

sinh hoạt xuất bản sách hiện nay nói chung gặp nhiều khó khăn. Tôi đặt vấn đề này với anh Hiền. Anh trả lời 

nhƣ sau: „nếu chúng ta tự đặt hai câu hỏi mỗi năm mính đọc bao nhiêu tác phẩm và mua bao nhiêu cuốn sách? 

thí chúng ta có thể hính dung tính trạng khó khăn hiện nay của ngành xuất bản và của các tác giả‟.  

Khi nói chuyện với anh Nguyễn Quyết Thắng, anh tỏ ra lo âu „theo tôi đƣợc biết, lịch trình sinh hoạt trong ngân 
qũy eo hẹp của Cái Đính ìt nhất là 4 lần một năm, nhƣng trong vài năm trở lại đây, nhóm Cái Đính không còn 
nhóm đính nữa, mà chỉ sinh hoạt qua trang mạng mà thôi, với riêng tôi đây cũng là một điều thật đáng tiếc, cho 
những ai yêu thìch văn nghệ truyền thống nơi vùng đất thấp nhỏ bé này, niềm mong muốn của tôi là thực sự 
thấy đƣợc Cái Đính hồi sinh, để tôi lại đƣợc đến bên sân đính, gặp gỡ những ngƣời bạn thân cũ, hỏi thăm 
nhau xem ai còn ai mất, để làm quen thêm những khuôn mặt mới, và nghe kể chuyện thơ văn nhạc trong tình 
thân bằng hữu nơi đất khách quê ngƣời.‟  
 
Khi hỏi anh Hiền về điều này, anh cho biết: „khó khăn trong sinh hoạt của Cái Đính cũng là một vấn đề nan giải 
của những tổ chức sinh hoạt trong lãnh vực văn hóa và văn học của ngƣời Việt ở hải ngoại. Ngƣời Việt hải 
ngoại khi ra đi mang theo hành trang văn hóa trong thời điểm họ rời nƣớc và họ coi đó nhƣ là một giá trị cần 
phải đƣợc giữ bằng mọi giá. Đây là điểm tốt, nhƣng đã dẫn đến tình trạng sợ tiếp cận với những cái mới, vì thế 
nên nhiều ngƣời trong chúng ta vẫn còn ít mở lòng tiếp nhận những nét văn hóa bản xứ, hay do không có điều 
kiện hoặc không thấy hứng thú đã không theo dõi những chuyển biến liên tục của xã hội, trong đó bao gồm 
những sinh hoạt văn hóa và văn học. Đó là chƣa kể đến dòng văn hóa văn học trong nƣớc đã bị chỉ đạo theo 
đƣờng lối phục vụ cho nhu cầu thỏa mãn mục tiêu chính trị của một đảng, đã chuyển biến theo đƣờng hƣớng 
khó đƣợc ngƣời Việt hải ngoại chấp nhận. Tổ chức những buổi thảo luận về văn học nếu chỉ loanh quanh ở 
những chủ đề cũ sẽ đƣa đến chuyện học cho thuộc bài, rồi lo trả bài cho đúng. Tím những bƣớc khai phá trong 
khi ngƣời đến nghe chƣa có chút chuẩn bị nào về đề tài sẽ dễ dẫn đến „sốc‟ hay lạc đề.‟ 
 
Thấy thế tôi liền hỏi anh xem Cái Đính có dự kiến gì mới trong thời gian tới không? Anh phân bua: „về mặt 
những hoạt động cổ điển nhƣ xuất bản tác phẩm hay tổ chức những buổi sinh hoạt văn thơ, chúng tôi vẫn tiếp 
tục quan sát và tím cơ hội thuận tiện. Hình thức sinh hoạt, theo chúng tôi nhận định, sẽ phải thay đổi, phải sống 
động hơn. Chúng tôi vẫn thƣờng xuyên tìm và tham dự những buổi sinh hoạt của các hội đoàn bạn để mong 
tìm ra một phƣơng thức tổ chức mới lạ, khả thi. Trong trang mạng, chúng tôi cố gắng tìm và thông báo những 
sinh hoạt có liên quan đến ngƣời Việt ở Hòa Lan. Trang web cần phát triển thêm với những mục âm nhạc, thể 
thao và những bài viết về lễ hội dân gian Hòa Lan. Tóm lại, có nhiều hƣớng phát triển, nhƣng điều cần nhất 
vẫn là sự giúp sức của mọi ngƣời. Vấn đề chúng tôi thấy còn rất thiếu sót nơi ngƣời Việt ở Hòa Lan là những 
tiếp cận với ngƣời bản xứ hay với những cộng đồng khác trong những sinh hoạt ngoài quan hệ bắt buộc trong 
công việc làm hàng ngày. Chúng ta phải công nhận một thực trạng đáng buồn là số ngƣời viết dƣờng nhƣ 
ngày càng giảm. Những ngƣời viết thuộc thế hệ thứ nhất đã dần buông bút. Ngay cả sinh hoạt website trong 
tƣơng lai gần có lẽ cũng sẽ phải biến thái trong hoàn cảnh cƣ dân những mạng xã hội gia tăng nhanh chóng‟.  
Tác giả Đào Quốc Bảo nhận xét nhƣ sau: „hính nhƣ cái thú đọc sách của ngƣời Việt chúng ta bị sút giảm. Phải 
chăng ví lạm phát, ví cơm áo gạo tiền hay vì báo mạng tràn lan? Có phải vì thế mà ngƣời cầm bút không buồn 
sáng tác nữa chăng?‟ Anh tự hỏi: „Cái Đính muốn hoạt động hăng thì phải làm sao?‟. 

Tôi đến hỏi ý kiến anh Đào Công Long, anh chia xẻ: „theo tôi nghĩ thí sinh hoạt của Cái Đính giảm xút rất có thể 
là do có sự khác biệt giữa phƣơng châm hoạt động và cách hành xử. Cộng đồng từ trƣớc đến nay trong mọi 
sinh hoạt đều mời Cái Đính tham gia, nhƣ Cái Đính đã mở một gian hàng giới thiệu các hoạt động của mình 
trong kỳ tổ chức 30 năm hội nhập của ngƣời Việt tỵ nạn ở Hòa Lan vào năm 2006. Cộng đồng luôn luôn sẵn 
sàng yểm trợ những sinh hoạt phục vụ cộng đồng và phục vụ quê hƣơng‟.   
Chị Miên Thụy là một thành viên của ban chấp hành cộng đồng hiện nay và cũng là ngƣời đã có nhiều bài thơ 
hay đăng trên VNNS và đƣợc Cái Đính xuất bản cho biết là: „cộng đồng ngƣời Việt ở Hòa Lan có mục tiêu sinh 
hoạt trƣớc sau nhƣ một, cộng đồng chú trọng đến những công tác văn hóa nhƣ tổ chức ngày tết dân tộc hàng 
năm để giữ gìn những tập tục tốt của dân tộc và những sinh hoạt văn học nghệ thuật có mục tiêu đốt lên 
những ngọn lửa thắp sáng quê hƣơng‟. Chị cho biết là „Cái Đính trƣớc kia rất năng động và công khai, nhƣng 
hiện nay xem nhƣ đã „chết‟. Chỉ còn thấy hoạt động trên trang mạng. Tuy vậy, tình cảm cá nhân của tôi đối với 
Cái Đính vẫn còn đó.‟ 

Đƣợc hỏi ban chấp hành cộng đồng có dự kiến gí trong tƣơng lai về những sinh hoạt văn học nghệ thuật, chị 
nói: „cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ xuất bản và giới thiệu tác phẩm. Cộng đồng muốn đến với mọi ngƣời, nhƣng 
mọi ngƣời cũng phải đến với cộng đồng‟. Chị tâm tính: „hiện nay có nhiều ngƣời viết về quê hƣơng với những 
món ăn bất hủ, về thời thơ ấu với những kỷ niệm nhẹ nhàng phóng khoáng. Những tâm trạng hoài niệm, nhớ 
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nhà và tìm về cội nguồn là nhu cầu thực tế, nhƣng cũng cần phải thấy là quê hƣơng ta cũng còn nƣớc mắt, 
còn nhiều bất công xã hội và còn nhiều mất mát‟        

Khi hỏi anh Hiền là có thực sự có sự ngoi ngóp trong sinh hoạt của Cái Đính để cần phải „hồi sinh‟ hay không? 
Anh trả lời: „khi trƣớc Cái Ðính thƣờng chỉ tổ chức 2 buổi sinh hoạt mở rộng mỗi năm. Những buổi tổ chức mở 
rộng sau này không còn thƣờng xuyên nữa. Những lý do chính là diễn giả đã mời tham dự sinh hoạt một lần rồi 
thí khó tím đƣợc cơ hội để mời lần thứ hai, bởi vì phải tìm một đề tài mới và vì lý do tuổi tác, nhiều vị không còn 
muốn xuất hiện trƣớc công chúng nữa, mà chỉ thích chuyện trò với vài ngƣời trong vòng thân mật. Ngoài ra 
cũng phải kể tới không khí nặng phần biểu dƣơng lập trƣờng chính trị trong những buổi sinh hoạt ở Hoa Kỳ đã 
làm nhiều ngƣời không thấy thoải mái khi phát biểu trƣớc một cử tọa xa lạ, họ thích những buổi trà đàm trong 
vòng chục ngƣời trở lại. Ở đây không có chuyện ngoi ngóp hay hồi sinh, mà là trong mỗi hoàn cảnh phải có 
một phƣơng thức sinh hoạt thích ứng đúng hoàn cảnh đó‟.  

 

Đến đây tôi thấy thấm thía lời phát biểu của nhà văn lớn Võ Phiến trong buổi hội thảo mang tên „Văn học hải 

ngoại : thành tựu và tiềm năng‟, ông nói „văn nghệ hải ngoại thí đƣợc cái tự do, đó là cái thuận lợi, ta mừng cho 

nó. Nhƣng yếu tố „hải ngoại‟ còn đặt thêm nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Đây là chuyện mới mẻ. Hi vọng rồi từ từ 

chúng ta sẽ thấy rõ dần.‟ 

 

 

 

 

 

Xây Chùa Vạn Hạnh mới 

Ðầu tháng 9 vừa qua Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan (Hội PGVN) đã nhận đƣợc giấy phép xây cất 
của thị xã Almere, nhƣ vậy việc xây dựng ngôi Chùa Vạn Hạnh mới với cấu trúc Việt Nam đã đƣợc chấp 
thuận. 

Theo tin từ Hội PGVN ngày đặt viên đá đầu tiên đƣợc dự định nhƣ sau: 

 12:00 giờ trƣa ngày thứ tƣ  12 tháng 12 năm 2012  

Ðƣợc biết Hội PGVN đã mua một mua khu đất với diện tích khoảng 4.400 m² tại thị xã Almere để xây cất 
ngôi chùa Vạn Hạnh. Khu vực này rất thuận tiện và thích hợp cho việc xây dựng ngôi chùa mới vì xa khu 
vực dân cƣ lại gần nhà ga và  bến xe buýt Almere Oostvaarders. 

 

 

Nụ hôn đầu 

Trần Dạ Từ 

Lần đầu ta ghé môi hôn 
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang 
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng 
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông  

Trên môi ta vạn đóa hồng 
Hôn em trời đất một lòng chứa chan 
Tiếng cười đâu đó ròn tan 
Nụ hôn ngày đó miên man một đời  

Hôm nay chợt nhớ thương người 
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh 
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh 
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa. 

 

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ 

Vũ Hữu Định 
 
phố núi cao phố núi đầy sương  
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn  
anh khách lạ đi lên đi xuống  
may mà có em đời còn dễ thương  
 
phố núi cao phố núi trời gần  
phố xá không xa nên phố tình thân  
đi dăm phút đã về chốn cũ  
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng  
 
em Pleiku má đỏ môi hồng  
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông  
nên mắt em ướt và tóc em ướt  
da em mềm như mây chiều trong  
 
xin cảm ơn thành phố có em  
xin cảm ơn một mái tóc mềm  
mai xa lắc bên đồi biên giới  

còn một chút gì để nhớ để quên  
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Thông Báo 

V/V Thành Lập Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Ðài Thuyền Nhân 

Hoà Lan, ngày 30 tháng 9 năm 2012 

Kính gởi:  

- Quý vị Lãnh Ðạo Tôn Giáo 
- Quý vị Ðại Diện Ðoàn Thể, Ðảng Phái 
- Quý Ðồng Hƣơng 

 

Kình thƣa quý vị, 

Tham chiếu biên bản buổi họp khoáng đại vào ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại thành phố Nieuwegein với sự 
hiện diện của Ban Chấp Hành Cộng Ðồng và một số đoàn thể, đảng phái, đồng hƣơng tại Hoà-Lan, chúng tôi 
trân trọng thông báo cùng quý vị: 

Uỷ Ban Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân đã chình thức đƣợc thành lập với sự tham dự trực tiếp của 8 vị 
vào Uỷ Ban. Tất cả những ngƣời hiện diện trong phiên họp đều đồng ý việc thành lập Uỷ Ban và hổ trợ công 
tác Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân. 

Ban Chấp Hành của Uỷ Ban Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân đƣợc phân nhiệm nhƣ sau: 

Trƣởng Ban                                   : bà Nguyễn Thị Nhƣ Tuyết (Arnhem) 

Phó Ban kiêm Uỷ Viên Kế Hoạch: bà Nguyễn Thị Thu Vân (Nieuw Vennep) 

Uỷ Viên Kỹ Thuật                         : ông Nguyễn Quang Kế (Ede) 

Uỷ Viên Tài Chánh                        : ông  Trần Văn Vinh (Lisse) 

Thƣ Ký kiêm Thủ Quỹ                   : ông Tạ Trung Hiếu (Spijkenisse) 

Quý ông Trần Quang Ánh (Den Haag), Bùi Ðức Hoạt (Lisse) và Bà Tuyết Lê (Chaam) là những thành viên 
của Uỷ Ban, trực tiếp giúp đỡ Ban Chấp Hành trong việc thực hiện công tác. Ngoài ra Uỷ Ban có thể tìm thêm 
những ngƣời phụ giúp trong các công tác chuyên môn. 

Ban Thƣờng Vụ Cộng Ðồng đề cử ông Nguyễn Hữu Phƣớc, phó chủ tịch ngoại vụ CÐ là ngƣời phối trí 
viên để tham dự các phiên họp của Uỷ Ban và Cộng Ðồng sẽ trợ giúp Uỷ Ban qua các phƣơng tiện thông tin 
nhƣ tờ báo Việt Nam Nguyệt San, website http://www.congdonghoalan.com 

Theo ý kiến chung của các hội đoàn và đồng hƣơng hiện diện, Uỷ Ban Xậy Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân 
trực thuộc Công Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan. Một trƣơng mục riêng dành cho quỹ xây dựng 
tƣợng đài và một website của Uỷ Ban sẽ đƣợc thực hiện để có thể thông tin và ghi nhận các ý kiến đóng góp 
của đồng hƣơng.  

Chúng tôi trân trọng thông báo và kính mong quý hội đoàn, đảng phái và đồng hƣơng tìch cực hổ trợ Uỷ Ban 
Xây Dựng Tƣợng Ðài Thuyền Nhân để có thể sớm hoàn thành công tác nhƣ mong muốn. 

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan 

Nguyễn đắc Trung 

Chủ Tịch Cộng Đồng 

http://www.congdonghoalan.com/
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Thư ngõ  
 

Thành lập ủy ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân  

 

 
Qua buổi họp khoáng đại ngày 23 tháng 9 năm 2012 vừa qua, kết quả đạt được như mong muốn 
của mọi người là ủy ban xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân đã được thành hình, như sau:  
 

- Trưởng ban: Nguyễn thị Như Tuyết  
- Thư ký & thủ quỷ: Tạ Trung Hiếu  

- Ban kỷ thuật: Nguyễn Quang Kế  
- Ban kế hoạch: Nguyễn thị Thu Vân  
- Ban tài chánh: Trần văn Vinh  

 
- Thành viên: Bùi Viết Hoạt, Trần Quang Ánh, Nguyễn thị Tuyết Lê  

Mục đích của dự án Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân:  
 
- Tưởng niệm những đồng bào đã bõ mình trên đường tìm tự do.  

- Ghi dấu sự hiện diện của những người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản trên đất nước Hoà Lan.  

- Tri ân sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Hoà Lan đối với người Việt TNCS.  
 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ của mình để không phụ lòng mong đợi của 
mọi người, dù vậy kết quả có tốt đẹp như ý hay không cũng tùy thuộc vào sự hổ trợ tính cực của 
các chú, bác, anh chị em. Những người cảm thấy việc làm này có ý nghiã, không những cho thế 

hệ đầu tiên: những người đã vượt mọi thử thách, đương đầu với cái chết đi tìm tự do, mà còn cho 
những thế hệ sau: những người muốn tìm hiểu về nguồn cội của mình.  

Thay mặt toàn ban.  
 
Kính chào,  

Nguyễn thị Như Tuyết  

E-mail liên lạc: vva@live.nl (Ủy ban thực hiện TÐTN)

  

Thông báo. 
 
 

Ban đại diện mới của hội ngƣời Việt TNCS tại Arnhem, nhiệm kỳ 2012-2015: 

Chính thức nhận trách nhiệm ngày: 17-09-2012 

- Chủ tịch: Nguyễn Nhƣ Lễ  

- Thƣ ký/Thủ quỹ: Dƣơng Tấn Phát 

- Ban nội vụ: Ðoàn văn Khoa 

- Ban ngoại vụ: Nguyễn thị Nhƣ Tuyết 

- Ban văn nghệ: Nguyễn thị Thanh Hằng 
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Vận động nhân quyền cho Việt Nam: Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói 

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2012 vừa qua đài truyền hình Việt Nam SBTN  tại California, Mỹ quốc đã gửi một thƣ 
ngỏ đến đồng hƣơng khắp nơi với nội dung nhƣ sau: 

“Thời gian gần đây nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam liên tục gia tăng đàn áp, bắt bớ, giam cầm và xử án bất 

công tất cả những ai tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho những quyền căn bản của con người là quyền 

đươc tư do và đươc đối xử công bằng của người dân, điển hình là những bản án vô lối,man rợ, thô bạo coi 

thường dư luận đối với các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon và những thanh niên Công Giáo, 

Tin Lành tại miền Trung Việt Nam. 

 

Đài SBTN cùng với các hội đoàn, cơ quan truyền thông, nhân ngày QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10 THÁNG 12 

sắp tới, quyết định phát động phong trào vận động “NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM” để phản đối các bản án 

nói trên, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của người 

dân, đã được công nhận trong bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết. 

 

Cuộc vận động sẽ kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày Quốc Tế Nhân Quyền 

10 tháng 12 năm 2012. 

 

Đài SBTN trân trọng kêu gọi qúy Đồng Hương và tất cả mọi tổ chức trên toàn thế giới, hãy hưởng ứng tham gia 

cuộc vận động này.  Chúng ta triệu triệu con tim nhưng cùng một Tiếng nói đòi hỏi Nhân Quyền Cho Việt Nam.  

Để cho thế giới biết đến những sự vi phạm trầm trọng về nhân quyền của CSVN, xin tất cả mọi người hãy: 

 

 1.    Cùng nhau ký vào thỉnh nguyện thư cho Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các 

Quốc Gia Tự Do nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền để kêu gọi can thiệp và yểm trợ. Đài truyền hình SBTN sẽ có 

một số thiện nguyện viên từ các hội đoàn, đảng phái sẽ cùng tham gia thỉnh nguyện thư gứi Liên Hiệp Quốc 

qua hệ thống internet. Số điện thoại để liên lạc là: 714 987-2768 nếu quý vị có những thắc mắc. 

 

2.     Kêu gọi tất cả mọi người cùng đồng bào trong nước gọi điện thoại & Fax đến các Lãnh sự quán và Đại sứ 

quán của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên toàn thế giới, phản đối chính sách đàn áp độc 

tài, thô bạo của chế độ hiện hành đối với các nhà yêu nước. Danh sách và số điện thoại của các Lãnh sự quán 

và Đại sứ quán Việt Nam đã có đăng trên website  sbtn.tv hoặc www.democracyforvietnam.net 

 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hợp tác của tất cả các cơ quan truyền thông, báo chí, hội đoàn, tổ chức để cùng 

tham gia phong trào này.  Xin qúy Đồng Hương hãy cùng SBTN vận động cho Đồng Bào ta tại quê nhà được 

Tư Do & Công Bằng. 

Hãy vì Quê Hương và Đồng bào,cùng nhau hưởng ứng cuộc vận động này 

Trân trọng 

SBTN” 

 

Qúy đồng hƣơng muốn ủng hộ chiến dịch Triệu Con Tim - Một Tiếng Nói  và muốn ký vào thỉnh nguyện thƣ 
nêu trên có thể vào trang mạng sau đây: 

www.democracyforvietnam.net  

 

 

  
               

                 Hãy vì Quê Hương và Đồng bào,cùng nhau hưởng ứng cuộc vận động này 

 

http://www.democracyforvietnam.net/


         Việt Nam Nguyệt San • 252• 10.2012                                                                                                                             13 
 

Tiểu Yến Tử 

Thuở còn đi học, tôi không thìch nghe nhạc sến, chỉ chuộng những ca khúc trữ tính của Ngô Thụy Miên, những 
bài ca không tên đầy ai oán của Vũ Thành An, lúc nào nổi hứng thí cũng nghe Hùng Cƣờng và Mai Lệ Huyền 
hát nhạc tuýt. Những bài nhƣ  „Túp lều lý tƣởng‟ hoặc „Hai trái tim vàng‟ nghe cũng hơi sến sến nhƣng cũng 
còn tạm đƣợc, không đến nỗi nhƣ những ca khúc thuộc loại bolero đƣợc ca sĩ Chế Linh hát, mà thiên hạ cứ 
ghẹo là ca sĩ „lình chê‟. 

Mãi về sau, khi sang tỵ nạn ở Hòa Lan, mỗi khi năm hết tết đến bỗng dƣng lòng lại xao xuyến đến rơi nƣớc 
mắt mỗi khi nghe Chế Linh hay một ca sĩ nào đó hát bài „Xuân này con không về‟. Từ đó Tiểu Yến Tử dần dần 
say mê nhạc bolero, nhƣng chỉ dám nghe một mính, ví sợ là ngƣời khác nghĩ mính là thứ „bính dân học vụ‟. 

Thật tính thí mính cũng đã thuộc giới „bính dân học vụ‟ từ lâu rồi. Từ lúc học trung học ở Sài Gòn, nhờ có „ông 
già‟ đi dạy tối ở các lớp bính dân học vụ, nên Tiểu Yến Tử đƣợc đi học miễn phì tiếng Pháp ở trƣờng ông già 
dạy. Đi học cứ cƣời ngất khi chia động từ aller ở thời tƣơng lai, đọc tiếng Pháp mà nhƣ đọc tiếng Việt thành ra 
cứ phát âm „ira‟ nhƣ là „ỉa ra‟. Rồi thằng bạn tinh nghịch dạy cách học từ cho dễ nhớ là „ma sœur chị tôi, long 
dài, mou mềm‟. Thật hết chỗ nói.  

Thế vẫn chƣa hết đâu, lúc nhà chƣa mua đƣợc tv thí Tiểu Yến Tử đi xem ké ở nhà hàng xóm, thiên hạ coi cái 
gì thì mính coi cái đó. Đi coi „chùa‟ thí làm sao có quyền phát biểu ý kiến. Nên tối tối cứ đi coi „cọp‟ cải lƣơng 
nhà hàng xóm, đã thế lại còn ngồi chễm trệ trên chiếc phản gỗ giữa nhà ngƣời ta để coi ké tv. Nghĩ lại mà phát 
ngƣợng. 

Ví hay xem cải lƣơng, nên Tiểu Yến Tử ra vào cũng nói y nhƣ trong tuồng. Khi muốn đe dọa khéo thằng bạn 
nào thí bảo là „mày chƣa đi mƣa chƣa biết lạnh‟ hay là „mày chƣa thấy quan tài nên chƣa đổ lệ‟.     

Cách ăn nói „bính dân học vụ‟ ví nghe nhiều thành quen, quen rồi thấy bính thƣờng. Cũng nhƣ kể chuyện tiếu 
lâm, phải tục tục mới vui, mới cƣời khúc khìch. Thôi thí các bác thìch „nghiêm túc‟ hãy vào đọc những câu đố 
tục giảng thanh hoặc đố thanh giảng tục của nữ sĩ Hồ Xuân Hƣơng, tôi đố các bác dám bảo đây không phải là 
văn chƣơng?    

Phiếm Luận 

Bình dân học vụ 

 

 

Họ và Tên 
 

Thành phố cƣ ngụ 
 

Ðậu bằng 

 
Ðỗ Anh Vũ 

 
Purmerend 

 
Hậu đại học Y khoa 
Ðại học Nijmegen 

 
 

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng  Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan và Ban Quản Trị Việt Nam Nguyệt 
San chúc mừng bạn trẻ đã thành công trong kỳ thi vừa qua, chúc bạn thành công nhiều hơn nữa trong 
bƣớc đƣờng sự nghiệp. Chúng tôi cũng xin chung vui với quý vị phụ huynh và gia đính về kết quả học 
vấn của con cháu hay anh chị em. Sự thành công của bạn không những là sự thành công của cá nhân 
mính mà cũng là niềm hãnh diện cho gia đính, cha mẹ, anh em cũng nhƣ cộng đồng ngƣời Việt tại Hòa 
Lan.  

BCH/CDVNTNCS  tại Hòa lan 
Ban Quản Trị VNNS 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=phi%E1%BA%BFm+lu%E1%BA%ADn&um=1&hl=nl&rlz=1W1ADFA_enNL413&biw=1152&bih=507&tbm=isch&tbnid=1zP1QPVrP4vpkM:&imgrefurl=http://lyhuong-rachgia.blogspot.com/2011/01/phiem-luan-ve-ngon-ngu-vu-inh-nam.html&docid=f1N1sIReG5GULM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_qpc_uIJ8u1k/TTRr05y6TMI/AAAAAAAAAXU/AaYB0DqzwVs/s1600/hand_holding_pen.jpg&w=375&h=375&ei=Ws67TvzRM4yWOvKzreoH&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=109949183871379165935&page=12&tbnh=130&tbnw=129&start=138&ndsp=12&ved=1t:429,r:1,s:138&tx=86&ty=72
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://baomuabanraovat.com/uploads/mbrv/uploads/sile/classified-ads/tuyensinhdaotao/mu_cu_nhan_1.jpg?1294821884&imgrefurl=http://baomuabanraovat.com/tuyensinhdaotao/raovat/110112/muon-hoc-lien-thong-trai-nghanh-len-dai-hoc-chinh-quy-nam-2011-le-huon&h=285&w=380&sz=15&tbnid=DP4HKX3GIsZV1M:&tbnh=95&tbnw=127&zoom=1&usg=__wP1mBy8N0Ro_3K1mNI9h7Nt3d1c=&docid=ZtbIAzTR7E53SM&hl=nl&sa=X&ei=KnTjT7uMA4au8QOf1sTVDg&ved=0CGUQ9QEwAw&dur=1372
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Tin Sinh Hoạt Hoà-Lan 

Bữa Cơm Tình Thƣơng YểmTrợ Thƣơng Phế 
Binh VNCH 

 

Den Bosch 15/9/2012 (VNNS).- Nhằm trợ giúp 
Thƣơng Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà tại Viêt Nam, 
Gia Đính Quân Cán Chình VNCH tại Hoà-Lan đã tổ 
chức một “Bữa Cơm Tính Thƣơng” vào lúc 19g00 
ngày 15/9/2012 tại thành phố Den Bosch. Khoảng 90 
đại diện đoàn thể và đồng hƣơng đã hƣởng ứng và 
đến tham dự bữa cơm gây quỹ này. 

 

Sau nghi thức chào quốc kỳ và tƣởng niệm các chiến 
sĩ đã hy sinh ví tổ quốc, ông Trƣơng Hải, hội trƣởng 
GĐQCC/VNCH/HL đã chào mừng mọi ngƣời và nêu 
lên những khó khăn của các Thƣơng Phế Binh 
VNCH, rất cần đến sự trợ giúp của đồng hƣơng. Ông 
Nguyễn Đắc Trung, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Tỵ 
Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã bày tỏ lòng biết ơn đối 
với những chiến sĩ đã hy sinh một phần thân thể của 
họ để bảo vệ đất nƣớc và sự cảm kích về việc làm 
của GĐQCC/VNCH/HL, hàng năm đều tổ chức những 
bữa cơm tính thƣơng để giúp các thƣơng phế binh. 
Tiếp theo đó, ông Huỳnh Bá Đắc, đại diện cho Cộng 
Đồng Ngƣời Việt Tự Do tại Bỉ Quốc cũng chia sẻ 

những cảm nghĩ của ông về sự hy sinh của các chiến 
sĩ VNCH và việc tổ chức những bữa cơm tính thƣơng 
là cách để mọi ngƣời bày tỏ lòng biết ơn đối với các 
thƣơng phế binh. 

 

Trong bữa cơm, ông Trần Văn Thắng, ngƣời điều 
khiển chƣơng trính đã đọc một vài thƣ do các thƣơng 
phế binh từ Việt Nam gởi qua, cảm ơn các món quà 
tặng của đồng hƣơng trong những đợt gởi quà trƣớc. 
Trong chƣơng trính, ngoài phần văn nghệ Karaoke do 
đồng hƣơng đóng góp, còn có phần sổ xố lotto, 
những vị trúng số đều tự nguyện đóng góp yểm trợ 
Thƣơng Phế Binh. Các món ăn đƣợc các anh chị 
trong GĐQCC và thân hữu chuẩn bị thật chu đáo và 
nhận đƣợc nhiều lời khen. Trƣớc khi chƣơng trính kết 
thúc, ông Trần Văn Thắng đã công bố số tiền thu 
đƣợc để yểm trợ Thƣơng Phế Binh và cảm ơn các 
đồng hƣơng và hội đoàn tham dự.  

Thành Lập Ủy Ban Xây Dựng Tƣợng Đài 
Thuyền Nhân 

 
 
Nieuwegein 23/9/2012 (VNNS) Sau một thời gian hoạt 
động để tham khảo ý kiến của đồng hƣơng, Ban Vận 
Động Thành Lập Tƣợng Đài Thuyền Nhân đã nhận 
đƣợc nhiều ý kiến cổ vũ và ủng hộ việc làm này. Để 
tiến tới việc chính thức thành lập Uỷ Ban Xây Dựng 
Tƣợng Đài Thuyền Nhân, Ban Chấp Hành Cộng 
Đồng đã triệu tập một phiên họp khoáng đại vào lúc 
13g30 ngày 23/9/2012 tại thành phố Nieuwegein. 
Khoảng 30 đại diện đoàn thể và đồng hƣơng đã đến 
tham dự phiên họp. Sau khi ông chủ tịch Cộng Đồng 
chào mừng mọi ngƣời hiện diện và nêu lên ý nghĩa 
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của việc xây dựng tƣợng đài, ông Lê Quang Kế, 
Trƣởng Ban Vận Động đã tƣờng trình kết quả cuộc 
vận động và tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ để mọi 
ngƣời thảo luận và tiến hành việc thành lập Uỷ Ban. 

Sau khi thảo luận, tất cả các tham dự đều đồng ý việc 
thành lập Uỷ Ban Xây Dựng Tƣợng Đài Thuyền Nhân 
và hổ trợ công tác này. Uỷ Ban sẽ có một trƣơng mục 
riêng, một website riêng và hoạt động trực thuộc 
Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 
(AVVN). 

 

 

Thành Phần Ban Chấp Hành của Uỷ Ban gồm: 

- Trƣởng Ban: Bà Nguyễn Thị Nhƣ Tuyết 
(Arnhem) 

- Phó Ban kiêm Uỷ Viên Kế Hoạch: Bà Nguyễn 
Thị Thu Vân (Nieuw Vennep) 

- Uỷ Viên Kỹ Thuật: Ông Nguyễn Quang Kế 
(Ede) 

- Uỷ Viên Tài Chánh: Ông Trần Văn Vinh (Lisse) 
- Thƣ Ký kiêm Thủ Quỹ:Ông Tạ Trung Hiếu  

(Spijkenisse) 
 
Các ông Trần Quang Ánh (DenHaag), Bùi Đức Hoạt 
(Lisse) và bà Tuyết Lê (Chaam) là những thành viên 
của Uỷ Ban, trực tiếp giúp đỡ Ban Chấp Hành trong 
việc thực hiện công tác. Ông Nguyễn Hữu Phƣớc, 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng là ngƣời đại diện 
Ban Chấp Hành Cộng Đồng đƣợc đề cử làm Phối Trí 
Viên, tham dự các phiên họp của Uỷ Ban, giúp ý kiến 
và trợ giúp Uỷ Ban qua các phƣơng tiện thông tin của 
Cộng Đồng gồm tờ báo Việt Nam Nguyệt San và 
website của Cộng Đồng  

http://www.congdonghoalan.com 

Buổi họp thành lập Uỷ Ban Xây Dựng Tƣợng Đài 
Thuyền Nhân chấm dứt lúc 17g00 cùng ngày. 

 

 Tin Việt Nam 
Dân tung mƣa đá vào công an chặn khai thác 
cổ vật  

QUẢNG NGÃI (NV) - Cuộc “thủy chiến” bùng nổ giữa 
ngƣ dân và chình quyền địa phƣơng tại vùng biển 
Châu Thuận, thuộc xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi 
ngày càng trở nên quyết liệt. Ðối đầu để giành nhau 
quyền khai thác cổ vật nằm trong chiếc tàu chìm 500 
năm về trƣớc giữa đôi bên bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 
qua. 

Tin “kinh thiên động địa” này lan từ sáng sớm ngày 7 
tháng 9, thí ngày hôm sau có hàng trăm chiếc tàu, 
thuyền, thúng... của ngƣ dân Bính Sơn vây kìn vùng 
biển có chiếc tàu chím. Cùng lúc đó, chình quyền 
Quảng Ngãi lập tức ra lệnh cấm ngƣ dân lặn vớt cổ 
vật. 

Lực lƣợng thừa hành đã thực hiện hàng loạt biện 
pháp ngăn chận, trong đó có việc thả xuống biển 240 
tấm lƣới sắt phủ chụp toàn bộ chiếc tàu chở cổ vật bị 
đắm. Ít nhất 10 tấn đá cũng đã đƣợc tuôn xuống để 
giằng lên chiếc tàu cổ, đối phó với ngƣ dân đột nhập 
vào trong tàu mò vớt cổ vật. 

Mới đây, chình quyền tỉnh Quảng Ngãi cho thành lập 
đoàn khảo sát và đƣa thợ lặn đến hút cát, mở đầu 
“chiến dịch thăm dò tàu cổ”. 

Trận đối đầu giữa ngƣ dân và lực lƣợng bảo vệ 
“chiến dịch khảo sát” bùng nổ sáng sớm ngày 13 
tháng 10. 

Theo tin báo chì, ìt nhất 60 ngƣ dân bơi ra biển tấn 
công thợ lặn của chình quyền, trong khi trên bờ hàng 
trăm ngƣ dân khác ném đá, đập vỡ kình và lật nhào 
xe chở công an. Ngƣ dân dƣới biển ném cả đá vào 
hai chiếc ca nô đến can thiệp. Kết cuộc, tàu chở đoàn 
khảo sát phải lùi ra xa. 

Số ngƣ dân trên bờ tập họp mỗi lúc một đông. Ngƣời 
dân hò hét, đòi lực lƣợng công an, quân đội của chình 
quyền phải rút lui ví cho rằng “cổ vật của làng chài là 
lộc biển, phải để cho ngƣ dân khai thác kiếm cơm, 
chứ nhà nƣớc không thể lấy đi”. 

Cuối cùng chình quyền đã điều động khoảng 300 cán 
bộ công an, bộ đội biên phòng “tái lập trật tự,” giải tán 
đám đông. Công an và bộ đội Quảng Ngãi đóng trại 
ngay trên bãi biển túc trực ngày đêm, nói là để “bảo 
vệ kho cổ vật”. 

http://www.congdonghoalan.com/
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Ngƣời ta e rằng tính hính yên ổn vùng biển Châu 
Thuận ngày 14 tháng 10, có vẻ chỉ tạm thời “trong 
giây lát”. 

Vỡ đập thủy điện sau 15 ngày khánh thành  

QUẢNG BÌNH (NV) - Thân đập thủy điện dài 30m vỡ 
đột ngột chỉ sau 15 ngày khánh thành tại tỉnh Quảng 
Trị buộc 13 gia đính phải di tản gấp. Vụ vỡ đập đã 
làm bùng nổ phản ứng gay gắt của chính quyền địa 
phƣơng đối với ngƣời điều hành đập vì cho rằng cán 
bộ điều hành đã cố ý bƣng bìt tai nạn thê thảm gây 
thiệt hại nặng nề cho dân. 

 

Ðập thủy điện mới hòa lưới điện được 15 ngày 
đã bị vỡ  

Ðập thủy điện Dak Rông 3 thuộc tỉnh Quảng Trị đã 
đƣợc khánh thành và phát điện “hòa vào lƣới quốc 
gia” hôm 25 tháng 9 vừa qua, sau hai năm ròng thi 
công, xây dựng. 

Tin vỡ đập thủy điện sáng ngày 7 tháng 10, chỉ sau 
15 ngày hoạt động, mặc dù chỉ mới đón vài cơn mƣa 
nhỏ không đáng kể đã làm cƣ dân địa phƣơng phẫn 
nộ. 

Tin báo chì dẫn lời nhiều cƣ dân nói đã tiên đoán 
trƣớc sự việc xảy ra. Những ngƣời dân này quả quyết 
rằng cán bộ xây dựng sử dụng vật liệu “dởm,” và vét 
cả cát sỏi dƣới lòng sông để xây đập, bất chấp yêu 
cầu về độ an toàn xây dựng. 

Trong khi đó nƣớc tuôn ồ ạt ví đập vỡ đã cuốn trôi 
sạch hoa màu trồng lúa, sắn của 13 gia đính cƣ dân. 
Một số cƣ dân đã di tản khỏi vùng nƣớc ngập. 

Hiện nay chƣa có con số thiệt hại chình thức về tài 
sản của ngƣời dân cũng nhƣ nhà máy thủy điện ví tai 
nạn này. Tuy nhiên, có ngƣời cho rằng tổn thất về tài 
sản sau vụ này ƣớc lƣợng khoảng 20 tỉ đồng, tƣơng 
đƣơng 1 triệu đô. 

Hãng Shell Gas rút khỏi Việt Nam vì gas lậu  

VIỆT NAM (NV) - Thị trƣờng gas Việt Nam chấn động 
trƣớc tin hãng Shell của Hòa Lan chính thức rút khỏi 
Việt Nam. Ðây là công ty ngoại quốc thứ ba trong lĩnh 

vực khì đốt rời khỏi Việt Nam, sau Mobil Unique Gas 
của Hoa Kỳ và BP của Anh Quốc. 

 

Bình gas màu xanh dương của hãng Shell rời 
Việt Nam vì không cạnh tranh nổi bình gas lậu  

Bất chấp thực tế cho thấy thị trƣờng gas Việt Nam 
đang tăng trƣởng, trung bính mỗi năm khoảng 10%, 
đại công ty Shell Gas Việt Nam xác nhận đã bán hết 
cổ phần của mính cho một công ty Thái Lan. 

Ðại diện Shell Gas Việt Nam chỉ nói vắn tắt rằng việc 
chuyển nhƣợng đó “phù hợp với chiến lƣợc kinh 
doanh của hãng Shell trên thế giới”. 

Tuy nhiên theo lời của bà phó chủ tịch Hiệp Hội Gas 
Việt Nam - thí cho rằng các “đại gia” lớn của ngành 
gas rút khỏi Việt Nam ví môi trƣờng kinh doanh không 
thuận lợi. 

Theo bà, hoạt động chiết gas lậu tràn lan khắp nơi, 
đặc biệt tại tỉnh Long An và Ðồng Nai, giúp giới buôn 
lậu gas ở Việt Nam cạnh tranh quyết liệt về giá. 

Họ hạ giá để tung bính gas chiết lậu ra thị trƣờng, đi 
vào từng ngõ ngách, góc bếp của ngƣời tiêu thụ, giới 
kinh doanh gas lậu đã giết chết những sản phẩm 
“chình thống” tuy đắt nhƣng bảo đảm an toàn cho 
ngƣời tiêu thụ. 

Mặc dù nạn bính gas cháy nổ, gây hỏa hoạn làm chết 
ngƣời liên tiếp xảy ra thời gian qua ở nhiều tỉnh 
thành, nhiều nhất là Hà Nội, chình quyền Cộng Sản 
Việt Nam hầu nhƣ “bính chân nhƣ vại”. Cuối cùng, ví 
bị lỗ lã ví không cạnh tranh nổi với các nhóm chiết 
gas bất hợp pháp, những ngƣời làm ăn chân chình 
đành phải ra đi. 

Trƣớc đây công ty Shell Gas Việt Nam chỉ phân phối 
gas cho các tiệm bán độc nhất bính gas của hãng 
mính để bảo vệ uy tìn thƣơng hiệu và sự an toàn cho 
ngƣời tiêu thụ. Số tiệm bán độc quyền này ìt dần rồi 
chẳng còn ai, ví giá bính gas của Shell quá cao, 
không bán đƣợc hàng. Tuy đã “lùi một bƣớc,” chịu 
bán chung với các hiệu gas khác, cuối cùng bính gas 
của hãng Shell cũng bị ế dài dài, đến nỗi phải rút khỏi 
Việt Nam. (P.L.) 
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Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa Qua 

Kẻ đào nhiệm Geert Wilders tạo điều kiện cho liên 
minh VVD-PvdA 

 

Harold Wilson, nguyên Thủ Tƣớng Anh Quốc, từng 
nói rằng một tuần là một thời gian rất dài trong chính 
trị. Điều đó đã tỏ ra rất chính xác khi áp dụng vào 
cuộc vận động bầu cử Hạ Viện tại Hòa Lan đƣợc tiến 
hành cuối tháng Tám đầu tháng Chìn năm nay. Hai 
tuần trƣớc ngày Bầu Cử là ngày 12 tháng 9 hầu nhƣ 
mọi ngƣời đều đinh ninh rằng cuộc vận động bầu cử 
năm 2012 thật ra là một cuộc chạy đua vào Dinh Thủ 
Tƣớng giữa Thủ Tƣớng đƣơng nhiệm Mark Rutte và 
Emile Roemer, lãnh tụ đảng SP, một trong những 
đảng đối lập. Các đảng khác - nổi bật nhất là đảng 
PvdA, vốn là một trong ba đảng nồng cốt của hệ 
thống chính trị Hòa Lan - sẽ chỉ có thể đóng những 
vai trò phụ thuộc. 

Căn cứ vào kết quả của các cuộc thăm dò dân 
ý đƣợc công bố lúc đó, nhiều ngƣời cũng dự đoán 
rằng sau ngày Bầu Cử khó có thể thành lập đƣợc một 
liên minh thân chính có sự hậu thuẫn quá bán và ổn 
định trong Hạ Viện. Vì cử tri Hòa Lan không còn dồn 
phiếu vào một số ìt đảng lớn nhƣ trƣớc nữa, mà lại 
trải phiếu ra cho một số lớn đảng ở hạng trung và 
nhỏ, nên muốn thiết lập đƣợc một liên minh có trên 75 
ghế trong tổng số 150 ghế tại Hạ Viện thì sẽ phải cần 
đến 4 hoặc 5 đảng thay ví 2 hay 3 nhƣ trong quá khứ, 
một yếu tố khiến liên minh dễ sụp đổ. 

Thế nhƣng cuộc tranh luận giữa các vị thủ 
lãnh của bốn đảng đang có nhiều ghế nhất trong Hạ 
Viện đƣợc đài RTL 4 tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 
26 tháng 8 đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Trong 
cuộc tranh luận này, ông Roemer của đảng SP đã tỏ 
ra thiếu hoạt bát, trong khi đó Diederik Samsom, tân 
lãnh tụ của đảng PvdA, lại cho cử tri thấy rằng ông là 
một ngƣời rất chững chạc, thấu hiểu những thử thách 
kinh tế mà Hòa Lan đang gặp phải và có một số đề 
nghị thiết thực để đƣơng đầu với chúng. Ấn tƣợng tốt 

mà Samsom tạo đƣợc qua cuộc tranh luận nói trên đã 
có thể gây ra một tác dụng tức khắc. Những cuộc 
thăm dò dân ý đƣợc tiến hành sau đó cho thấy khối 
cử tri thiên tả lúc trƣớc nói rằng sẽ bỏ phiếu cho đảng 
SP lại lũ lƣợt trở về với đảng PvdA.  

Một nguyên nhân sâu xa hơn cho sự thay đổi 
bất ngờ này có thể là sự thiếu tin tƣởng của cử tri 
thiên tả đối với đảng SP nói chung và cá nhân ông 
Roemer nói riêng. Đảng này vốn là một đảng thiên tả 
cực đoan, chƣa bao giờ đƣợc nắm chính quyền ở 
cấp quốc gia. Tuy hôm nay nó đã ôn hòa hơn xƣa 
nhiều, nhƣng nhiều ngƣời ở bên cánh tả vẫng còn 
phân vân không biết đảng này có đủ khả năng để lèo 
lái con thuyền quốc gia vƣợt qua cơn bảo kinh tế mà 
Hòa Lan hiện giờ đang gặp hay không. Do đó nên 
ông Samsom hính nhƣ đã giúp cho họ có một cái cớ 
để rời bỏ đảng SP và trở lại đảng PvdA, một đảng tuy 
đã từng làm họ thất vọng nhƣng cũng đã chứng minh 
là có khả năng “kinh bang tế thế,” khiến cho cuộc 
chạy đua đƣợc dự đoán là cuộc chạy đua giữa Rutte 
và Roemer đột nhiên biến thành cuộc tỷ thí giữa VVD 
và PvdA. 

Kết quả nhƣ thế nào thì bây giờ chúng ta đã 
biết. Cuối cùng đảng VVD của Rutte chiếm đƣợc 41 
ghế, còn đảng PvdA của Samsom thắng 38 ghế. Kết 
quả này hầu nhƣ đã ép buộc hai đảng hợp tác để 
thành lập một nội các mới, tuy VVD và PvdA vốn là 
đại diện cho hai khuynh hƣớng đối nghịch với nhau 
trên chình trƣờng Hòa Lan.Theo tin mới nhất thì hiện 
giờ hai đảng này đang mật đàm để đạt mục đìch đó. 
Nếu cuộc thƣơng lƣợng của họ thành công và liên 
minh thân chính giữa VVD và PvdA đƣợc thành lập 
dƣới sự điều hành của đƣơng kim Thủ Tƣớng Mark 
Rutte thì đó sẽ là một kết quả mà không ai khác hơn 
là Geert Wilders đã góp phần quan trọng để tạo nên. 
Sau kỳ bầu cử Hạ Viện năm 2010, đảng PvdA cũng 
đã muốn cùng với đảng VVD thiết lập một nội các với 
sự bổ sung của hai đảng D66 và GroenLinks. Nhƣng 
khối cử tri hữu khuynh của VVD lúc đó nhất định 
chống đối một liên minh với đảng thiên tả PvdA, nên 
Rutte đã phải đi đến sự hợp tác với đảng CDA và, 
một cách bán chính thức, với đảng PVV của Wilders. 
Hành động đào nhiệm của chính trị gia này trong 
tháng Tƣ vừa qua (cũng nhƣ sự mất phiếu trầm trọng 
của đảng CDA trong kỳ bầu cử vừa rồi) đã khiến cho 
khối cử tri của đảng VVD thấu hiểu rằng họ không còn 
có chọn lựa nào khác hơn là đảng PvdA. Có lẽ điều 
này đã khiến cho cuộc thƣơng lƣợng giữa hai đảng 
đối nghịch này đang đƣợc tiến hành một cách trôi 
chảy. 

Các tin linh tinh khác 

1/ Đảng SGP mất ảnh hưởng: Khi Mark Rutte còn 
cầm quyền với CDA và PVV, ông ta đã phải lệ thuộc 
vào lá phiếu của đảng Tin Lành tối bảo thủ này ở 
Thƣợng Viện. Do đó nên Nội Các Rutte I đã không 
cho các thị xã Hòa Lan đƣợc tự do trong việc cho 
phép các cơ quan thƣơng mại mở cửa vào ngày Chủ 
Nhật hay không. Bây giờ, tuy cuộc thƣơng lƣợng vẫn 
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chƣa kết thúc, nhƣng liên minh thân chình đang đƣợc 
hình thành giữa VVD và PvdA đã bắn tin cho giới 
truyền thông biết rằng họ sẽ để cho chính quyền địa 
phƣơng quyết định về việc này. Ngoài ra, để mua 
chuộc đảng Tin Lành nói trên,  Nội Các Rutte I cũng 
đã phải cho phép một số công chức làm việc ở các 
Tòa Thị Sảnh từ chối cử hành hôn lễ cho các ngƣời 
đồng tính vì lý do tôn giáo (weigerambtenaren). 
Nhƣng nay thí liên minh phôi thai VVD-PvdA lại cho 
biết những công chức không chịu thi hành công vụ 
trong chuyện này vẫn sẽ đƣợc tiếp tục làm việc cho 
chính quyền cho đến khi mãn nhiệm, nhƣng kể từ nay 
chính quyền sẽ không còn chấp nhận tân công chức 
không chịu làm lễ kết hôn cho tất cả mọi cặp, không 
phân biệt cặp đó là đồng tính hay dị tính. 

2/ Khủng hoảng trong đảng GroenLinks: Cuộc bầu cử 
năm nay đã đem đến sự đại bại cho đảng này. 
GroenLinks vốn có 10 ghế trong Hạ Viện, nhƣng chỉ 
còn giữ lại đƣợc 4 ghế. Đảng viên không đỗ lỗi cho 
lãnh tụ đảng là bà Jolande Sap. Họ yêu cầu bà ta tiếp 
tục giữ vai trò đó để gầy dựng đảng lại từ đầu. Thế 
nhƣng, vị chủ tịch và các thành viên khác trong ban 
chấp hành đảng đã lại tổ chức một cuộc cách mạng 
cung đính, ép bà Sap phải từ chức. Khi sự việc bị 
vạch ra, vị chủ tịch đảng và đồng bọn cũng đã phải từ 
chức trƣớc sự phẩn nộ của đảng viên. Nhƣ vậy, 
GroenLinks hiện giờ là một đảng không có lãnh tụ 
cũng nhƣ không có ban chấp hành. 

3/ Đảng CDA tìm hướng đi mới: Tƣơng tự với 
GroenLinks, CDA cũng đã phải chịu thảm bại trong kỳ 
bầu cử vừa qua. Trong số 21 ghế vốn có, đảng này 
còn giữ lại đƣợc 13 ghế. Đảng CDA đã suy sụp 
nhanh hơn mọi dự đoán. Chỉ cách đây hơn 2 năm về 
trƣớc đảng này là đảng lớn nhất Hòa Lan với 41 ghế 
trong Hạ Viện và vị lảnh tụ đảng trong Dinh Thủ 
Tƣớng. Bây giờ thì nó lại nhỏ hơn đảng SP. Theo một 
bình luận gia của tuần báo Elsevier, một tuần báo 
khét tiếng hữu khuynh tại Hòa Lan, thì sự sa sút 
nghiêm trọng của đảng này bị gây ra bởi ảnh hƣởng 
quá mạnh của thành phần Tin Lành cấp tiến trong 
đảng. Nhƣ chúng ta biết, CDA là một đảng tƣơng đối 
hữu khuynh dựa trên tìn ngƣỡng Ki-tô giáo, bao gồm 
cánh Tin Lành và cánh Công Giáo. Theo nhà bình 
luận nói trên thí đảng này chỉ có thể giành lại đƣợc 
khối cử tri đã chạy sang các đảng hữu khuynh khác, 
nếu thành phần Công Giáo bảo thủ chiếm lại đƣợc 
thế thƣợng phong trong đảng. 

Ông Năm Chuột tổng hợp các nguồn tin lấy từ báo 
chí, đài phát thanh, đài truyền hình và hệ thống thông 
tin toàn cầu. 
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Tôi Cứ Chờ 

TyNa 

(Họa bài thơ "Tôi vẫn đợi" của Thượng tọa Thích 
Tuệ Sỹ )  

Chiều nắng tắt giã từ ngày khoắc khoải  

Ngây ngơ tôi nhìn, như hổ nhớ rừng  

Giữa bao người con tim mù mịt mãi  

Tôi cứ chờ, dấu ánh mắt lệ rưng 

 

Tôi cứ chờ, quên bốn mùa tuyết gió 

Hút sâu vào nỗi nhớ tự tình  xưa  

Nhánh sông thét gào, đau chung dòng Lệ Sử    

Thổn thức lệ trào, thêm mặn biển quê Cha   

 

Tôi cứ chờ, buồn .. giờ không Mẹ dỗ! 

Liễu gục đầu, ngậm hát khúc thùy dương 

Chẳng tự do bay, nằm lì thân ong chúa ! 

Như lạc đà lưng cõng nặng vầng dương 

 

Tiếng hót yếu ớt, loài họa mi bé bỏng  

Không sức, tài xô bật  cửa  phong rêu 

Tôi cứ chờ, mặc ngày tan vào mộng  

Biết mộng vô thường, mỏng manh tợ sương 

chiều  ... 
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Bài Thơ Còn Lại  

Mây Lang Thang 

 

 

Mùa thu đã về với chút gió se lạnh và lá vàng xào xạc 
khắp lối đi. Một chiếc lá vừa rụng chợt làm khách 
ngẩn ngơ. Chiếc lá úa vàng nhƣ gợi nhớ mùa xuân 
êm ái đã qua và hạ nồng nàn vừa dứt. 

Sáng hôm nay Trang trở lại trƣờng sau thời gian dài 
gián đoạn. Mặc dù không gian ở đây có khác nhiều 
với trƣờng xƣa của nàng ở Việt Nam nhƣng Trang 
không cảm thấy bở ngỡ hay xa lạ lắm. Cũng hàng cây 
rợp bóng sân trƣờng, cũng giảng đƣờng cao rộng với 
những hàng ghế nồi tiếp nhau, và ở đây cũng những 
khuôn mặt sinh viên thật trẻ, hồn nhiên và sinh động.  

Trang vào lớp sớm, thấy vài sinh viên ngồi rời rạc ở 
mấy dãy bàn đầu. Trời se lạnh, Trang mặc chiếc áo 
len mõng màu thiên thanh, chợt nhớ đến những chiếc 
áo lụa màu mỡ gà thật nhẹ và mát mà ngày xƣa nàng 
vẫn thƣờng mặc đến trƣờng. Nhẹ nhàng ngồi xuống 
chỗ đầu hàng ghế ở cuối lớp, nàng nhìn thấy phía 
dƣới bàn có một ngăn tủ hẹp. Bất chợt một hình ảnh 
quen thuộc hiện về, rồi một cảm giác bàng hoàng kéo 
đến khiến Trang ngẩn ngơ. Ðây có phải là cái ngăn tủ 
có lá thƣ mà nàng đã tò mò đọc hơn mƣời năm về 
trƣớc? 

Ngày đó đã lâu, Trang là cô sinh viên mới bƣớc chân 
vào đại học. Vốn tình lƣời nên lối học trên đại học có 
vẽ thích hợp với nàng. Vì không bắt buộc điểm danh 
hàng ngày nên nàng chỉ đến lớp những môn nào 
thích hay cần phải đến. Thời gian còn lại nàng tha hồ 
đi dạy thêm hay đi kèm trẻ để kiếm tiền tiêu vặt. Hôm 
đó Trang đến trƣờng sớm vì có giờ học trên giảng 
đƣờng lớn, phải đi sớm để có chỗ ngồi. Nhƣ thƣờng 
lệ nàng đến ngồi ở dãy ghế cuối giảng đƣờng. Ðịnh 
cất sách vở vào ngăn tủ dƣới bàn thì nàng chợt nhìn 
thấy một chiếc phong bì. Không thấy đề tên ai gởi, ai 
nhận, mà cũng không dán kìn. Tò mò nàng mở ra 
xem. Trên tờ giấy trắng học trò, một nét chữ khá đẹp 
và hai câu thơ: 

Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót 
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu 

Trang không rành văn chƣơng Việt Nam  nhƣng cũng 
thấy hai câu thơ nhẹ nhàng, dễ thƣơng quá. Có lẽ ai 
đó vừa cảm hứng sáng tác trong giờ học hoặc ai đó 

thấy hay, chép rồi bỏ quên, nàng nghĩ. Nàng xếp tờ 
giấy trả lại phòng bì. Tuần sau vào giờ học trên giảng 
đƣờng, Trang cũng đến ngồi ở chỗ cũ. Chiếc phong 
bì vẫn còn đó và tò mò nàng mở ra xem. Cũng tờ giấy 
trắng hôm trƣớc nhƣng ơ kía … dƣới hai câu thơ hôm 
nọ có thêm hai câu nữa.  

Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ 
Như màu trời len lén bước vào xanh 

Lạ thật, không lẽ ngƣời ta lại vô tính bỏ quên lần nữa, 
sau khi đã làm thêm hay chép thêm hai câu mới? 
Trang đƣa mắt nhín quanh chỉ thấy vài cô sinh viên lạ. 
Nàng xếp tờ giấy trả lại phong bí. Suốt buổi học nàng 
bắt gặp mính nghĩ đến bốn câu thơ và cảm thấy mính 
không đƣợc tự nhiên lắm. Lúc ra về không hiểu sao 
nàng cố buớc thật nhẹ, phải chăng ví muốn yểu điệu 
nhƣ ngƣời trong thơ hay ví sợ vỡ sự rung động mong 
manh ban đầu của ai đó. 

Phải chờ một tuần nữa Trang mới lại có giờ học trên 
giảng đƣờng. Nàng hồi họp tiến đến chỗ ngồi thƣờng 
lệ. Chiếc phong bí vẫn nằm đó và nàng chẳng ngạc 
nhiên khi thấy có thêm hai câu thơ mới. 

Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở 
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao 

Giờ học hôm đó hính nhƣ Trang không vô đƣợc mấy 
chữ. Cứ nhín quanh quẩn để đoán thầm ai là “thủ 
phạm” trò chơi lý thú này. Ai đó có điều gí muốn nhắn 
nhủ nàng hay có điều gí riêng tƣ muốn thố lộ mà 
không dám nói? Sao không làm quen theo kiểu thông 
thƣờng nhƣ hỏi thăm bài vở hoặc giả vờ mƣợn sách? 
Nàng tự hỏi mính có phải là đối tƣợng của lá thƣ hay 
tất cả chỉ là một sự tính cờ. Hồn thơ đẹp quá, gần 
nhƣ một lời tỏ tính tuyệt vọng. Tự nhiên nàng có ý 
nghĩ thủ phạm chắc hẳn không đẹp trai lắm… Dù sao 
nàng cũng sẽ bƣớc thật nhẹ để mộng đẹp còn dài. 

Tuần lễ kế tiếp, phong thƣ vẫn nằm đợi nàng ở chỗ 
cũ, và Trang đọc tiếp hai câu thơ mới. 

Bước rất nhẹ như mùa thu con gái 
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh 

A thí ra “ngƣời ta” biết nàng chơi đàn tranh; ngƣời ta 
gởi lời thơ đến cho riêng nàng. Nhƣng ngƣời ta là ai 
trong số gần trăm sinh viên ở chung quanh nàng? Ai 
là ngƣời theo dõi từng bƣớc chân của nàng và ai lặng 
lẽ viết những câu thơ cho nàng đọc?  

Những tuần lễ sau đó là những câu thơ nối tiếp nhau, 
mỗi tuần hai câu, cũng trên tờ giấy ban đầu. 

Em đi ngang xin ráng bước cho êm 
Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ 

Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ 
Ðừng nói trước để anh buồn vơ vẩn 

Có đi qua xin em đừng đánh phấn 
Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai 
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Trang thôi không thắc mắc ai là “thủ phạm” để lại lá 
thƣ cho nàng đọc mỗi tuần. Nàng chỉ nôn nóng chờ 
đợi ngày đến trƣờng để nhín thấy nét chữ bay bƣớm 
và những câu thơ gởi riêng cho nàng. Tuần lễ nào 
không có giờ học trên giảng đƣờng, Trang bồn chồn 
nghĩ đến chiếc bàn ở cuối lớp và lá thƣ đợi nàng. 

Nhƣng rồi hai tháng sau, một lần Trang không thấy lá 
thƣ trong ngăn tủ. Lạ nhỉ, hay ngƣời ta đã ngã bịnh, 
hay có chuyện gí bất trắc xảy ra? Thời chiến mà, mấy 
ai biết đƣợc ngày mai. Hay phải chăng chiêm bao đã 
vỡ? Bao nhiêu câu hỏi làm bận lòng Trang. Mấy tuần 
nàng lặng lẽ đến trƣờng, thấy giảng đƣờng giờ trống 
vắng, thênh thang và vô duyên chi lạ. 

Rồi một hôm, khi Trang không còn chờ mong nữa thí 
lá thƣ lại bất ngờ xuất hiện. 

Tay vụng quá nên thư không viết nổi 
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ 

A thí ra anh chàng định thay đỗi chiến thuật, định viết 
thƣ thay ví mƣợn lời thơ để tỏ ý với nàng, nhƣng rồi 
lúng túng mãi không viết đƣợc nên đành trở lại 
phƣơng cách cũ. Càng hay, Trang nghĩ, bởi nàng 
thìch thơ hơn. Những câu thơ thừa sức chuyên chở ý 
tính mà lại không trực diện làm bối rối một ai. Một bài 
thơ hay sẽ còn đẹp mãi. 

Trang chờ xem anh chàng còn những lời gí nữa. 
Nhƣng rồi nàng phải nghĩ học mấy tuần ví phải theo 
mẹ đi xa. Lần trở lại giảng đƣờng nàng hồi họp rồi vui 
mừng gặp lại lá thƣ trong ngăn tủ. Và nàng thật sự 
bối rối khi đọc bốn câu thơ lần này. 

Em có về ăn cưới những vì sao 
Ðể chân bước trên giòng sông loáng bạc 
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc 
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông 

Lời tỏ tính đã thốt ra. Một đi không trở lại. Anh chàng 
đã tỏ hết nổi lòng. Không biết có chờ đợi gí ở mính, 
Trang nghĩ. Nàng xếp lá thƣ trả lại phong bí, nhƣng 
thay ví để lại chỗ cũ trong ngăn tủ, nàng bỏ lá thƣ vào 
sách của mính. Nàng đảo mắt nhín quanh khắp giảng 
đƣờng … rối nhƣ có một linh cảm nào thúc dục, nàng 
quay đầu nhín về phìa hành lang cuối lớp. Trong đám 
sinh viên đứng ngoài hành lang, nàng bắt gặp một đôi 
mắt đăm đăm nhín nàng, ý chừng nhín đã lâu, từ 
trƣớc khi nàng quay đầu lại. Ðôi mắt thăm thẵm, nồng 
nàng nhƣ muốn nói thật nhiều, đôi mắt làm nàng nghĩ 
đến bài thơ của mấy tháng nay. Rồi một nụ cƣời nhẹ 
trên gƣơng mặt chữ điền. Trang bối rối nhƣng thật 
lòng nàng không ngạc nhiên lắm. Ngƣời và thơ thật 
hợp với nhau. 

Tuần lễ sau đó, nàng nhận đƣợc lá thƣ cuối cùng. 
Nguyên bài thơ chép trên giấy trắng học trò bằng nét 
chữ bay bƣớm, Bài Thơ Còn Lại của Hoàng Anh 
Tuấn, trong đó có hai câu đƣợc viết bằng mực khác 
màu. 

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ 
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em 

Nhƣ mối tính đầu muôn thuở, nhƣ bài thơ còn lƣu 
luyến mãi, nhƣ kỷ niệm thời gian không xóa nổi, bài 
thơ của lứa tuổi đôi mƣơi đã theo nàng qua bao nhiêu 
năm tháng, theo nàng đến tận nơi đây. Mãi mãi theo 
nàng. 

Thu 2012 

 

 

 

Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót 
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu 
Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu 
Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức 
 
Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất 
Màu áo hường còn gợn bóng âm thanh 
Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành 
Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa 
 
Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở 
Cho hồn nhiên, mắc cở với hoài nghi 
Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi 
Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ 
 
Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ 
Như màu trời len lén bước vào xanh 
Như thời gian vò nát lá thư tình 
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại 
 
Bước rất nhẹ như mùa thu con gái 
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh 
Như chưa lần nào em nói: yêu anh 
Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ 
 
Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở 
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao 
Em có về ăn cưới những vì sao 
Ðể chân bước trên giòng sông loáng bạc 
 
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc 
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông 
Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng 
Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ? 
 
Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ 
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the 
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che 
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi 
 
Tay vụng quá nên thư không viết nổi 
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ 
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ 
Tầu bay giấy ngượng ngùng bay qua cửa! 

Bài Thơ Còn Lại 
Hoàng Anh Tuấn 
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Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ 
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em 
Em đi ngang xin ráng bước cho êm 
Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ 
 
Ðừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ 
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa? 
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ 
Ðừng nói trước để anh buồn vơ vẩn 
 
Có đi qua xin em đừng đánh phấn 
Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai 
Mắt vương tơ của những phút học bài 
Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn 
 
Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn 
Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi 
Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê 
Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết. 

 

 

Một Chút Hƣơng Quê 

ĐÀO QUỐC BẢO 

Cảnh Thu ở quê hƣơng mính đẹp lắm, đẹp từ nét 
chấm phá thủy mạc : 

Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 

Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo… 

(Nguyễn Khuyến) 

 

Đẹp từ hình tượng đơn sơ : 
Em không nghe rừng Thu 
Lá Thu kêu xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô... 
(Lưu Trọng Lư) 

 Nhƣng nếu kể về phong cảnh mùa Thu có tính cách 
rộng lớn thì suốt từ vùng cao nguyên Lâm Viên ra đến 
miền Trung nối với vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi lên 
tuốt vùng Hoàng Liên Sơn kéo dài tới biên giới Trung 
Việt thí có cơ man nào là cảnh Thu hùng vỹ, u trầm, 
đẹp não nùng. Nhƣng tiếc thay, cảnh Thu thƣờng làm 
sao xuyến lòng ngƣời và trƣớc cảnh Thu, con ngƣời 
có cảm tƣởng nhƣ già đi, nỗi buồn, nỗi nhớ từ đâu ập 
về. 

Khi trời vào Thu, tuy không có " ngõ trúc quanh co 
khách vắng teo ", phong cảnh ở Âu Châu cũng đẹp 

mê hồn, cũng đủ gợi nhớ cho Hân những kỷ niệm về 
quê hƣơng, về gia đính mà trong đó không thể thiếu 
những món ăn dân dã đầy tình tự dân tộc. Những kẻ 
ly hƣơng nhƣ Hân, ngƣời ta không nặng lòng về hiện 
tại nhƣng lại thiết tha với quá khứ hơn, đúng nhƣ 
nhận định của nhà văn Vũ Bằng. 

Hôm nay, sáng chủ nhật đầu Thu, trời nắng trong, 
Hân đạp xe đạp thay cho chạy bộ thƣờng ngày quanh 
vùng Vleuten De Meer cách nhà chừng 8 cây số. Sau 
gần một giờ đạp xe, Hân thấm mệt, chàng ngừng xe 
tại ven một khu rừng, có cây cao vút, có hồ nƣớc bao 
quanh, không gian nhƣ trầm lắng dƣới ánh nắng hồng 
ban mai. Hành trang của Hân chỉ vỏn vẹn có một 
chiếc croissant, một lon Coca và một cuốn sách có 
tựa đề Miếng Ngon Hà Nội của Vũ Bằng, một nhà văn 
rất rành rẽ về tâm lý khách tha hƣơng. Bên hồ Thu, 
dƣới rặng cây rừng thẳng tắp, lác đác lá Thu rơi, Hân 
ngồi nghỉ chân trên ghế đá để đọc sách : 

" Cứ nhìn bát phở không thôi, cũng thú. Một nhúm 
bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn 
rau thơm xanh biêng biếc, mấy nhát gừng mầu vàng 
thái mƣớt nhƣ tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ mầu 
hoa hiên vừa đỏ xẫm nhƣ hoa lựu...ba bốn thứ mầu 
sắc đó cho ta cái cảm giác đƣợc ngắm một bức họa 
lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ tiền tiến 
dùng mầu sắc hơi lố bịch, hơi bạo quá, nhƣng mà 
đẹp mắt. 

Trên tất cả mấy thứ đó, ngƣời bán hàng (ý nói anh 
phở Tráng) bấy giờ mới thái thịt bò từng miếng bầy 
lên...Chỉ còn phải chan nƣớc dùng, rắc một chút hạt 
tiêu, vắt mấy giọt chanh... Thế là " Bài Thơ Phở " viết 
xong rồi đấy, mời ông cầm thìa, húp một tì nƣớc thôi, 
ông đã thấy tỉnh ngƣời rồi phải không ? 

Nƣớc dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhƣng 
ăn phở có nhƣ thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì 
dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay 
cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt, thỉnh thoảng 
lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm 
hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm díu dịu cái 
thơm của thịt bò tƣơi và mềm...rồi thì hòa hợp tất cả 
những vị đó lại, nƣớc dùng thì cứ ngọt lừ đi, ngọt một 
cách hiền lành, ngọt một cách thành thực. Không, ông 
phải thú nhận với tôi đi. Có phải ăn một bát phở nhƣ 
thế thì khoan khoái quá, phải không ? 

Quả vậy, ăn một bát phở nhƣ thế, phải nói rằng có 
thể ề lâm ly " hơn là nghe thấy một câu nói hữu tình 
của ngƣời yêu ; ăn một bát phở nhƣ thế thì có thể ví 
nhƣ, sau một thời gian xa cách, đƣợc ngã vào trong 
tay ngƣời vợ đẹp mà lại đa tính vậy". 

Đọc đến đây, Hân bỗng khựng lại vì sự chuyển động 
của cây rừng, những luồng gió se lạnh xô đuổi những 
chiếc lá vàng đầu Thu cuốn đi nhƣ chạy trốn, Chàng 
với chiếc áo field jacket khoác vội lên ngƣời rồi lại ngả 
lƣng trên ghế đá, phóng tầm nhìn ra hồ nƣớc xa xa, 
nhƣng thực sự, Hân vẫn loay hoay với tô phở Tráng : 

http://photo.bonghongxanh.vn/displayimage.php?album=22&pid=540
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- Chỉ nghe tả thôi mà đã thấy thèm ! Ác độc thật ! 
Ngoài quê hƣơng mính ra, ta đào đâu ra một tô phở 
nhƣ thế này ? Hình thức trình bầy cho đẹp mắt thì có 
thể đƣợc, nhƣng phở chất lƣợng và hƣơng vị thơm 
ngon nhƣ anh phở Trọc của Thạch Lam, nhƣ anh phở 
Tráng của Vũ Bằng thí làm sao có đƣợc ở hải ngoại ! 
Làm mình thèm muốn chết vậy đó ! 

Hân hồi tƣởng lại những ngày xa xƣa khi còn là cậu 
học trò. Nói về ăn sáng, chàng chỉ thích những món 
ăn có nƣớc dùng nhƣng mê nhất là phở, có thể nói là 
mê tìt thò lò, mê nhƣ điếu đổ. Bạn bè mỗi khi nhắc 
đến Hân thì nhắc đến phở và ngƣợc lại, hễ nhắc đến 
phở là nhắc đến Hân, ngƣời thì xổ nho xổ Hán : Phở 
đối với thằng Hân thì " Nhất nhật bất phấn nhƣ tam 
thu hề " . Kẻ thì châm biếm có tình cách văn nghệ 
hơn : " Một ngày không có em là lòng Hân tan nát... " 
Hân không buồn nghĩ đến đình chình hay giải độc tại 
vì các bạn nhận xét quá ƣ là chính xác, vả lại, ngƣời 
ta nói nấu phở và ăn phở là cả một nghệ thuật cơ 
đấy, vậy mê phở, phải lòng phở thí đã có sao đâu ? 

Vào những ngày tháng rong chơi, Hân chỉ có mấy 
việc là cắp sách đi học và gõ đầu trẻ kiếm tiền tiêu 
vặt, tâm hồn vô tƣ, chƣa vƣớng lƣới tình. 

Một ngày nhƣ mọi ngày : Để mở đầu cho một ngày 
mới, Hân phóng xe lên phở Tầu Thủy ở Nguyễn 
Thiện Thuật. Vì là thân chủ nên Hân không phải gọi 
đặt phở, chàng chỉ mới dựng xe, đã có tiếng gọi phở 
của mấy chú hầu bàn : Phở cậu Hân nhé ! Tiếp theo 
có tiếng đáp nhận của bác hàng phở : Rồi, phở cậu 
Hân có ngay ! Chờ không lâu, Hân đã tím đƣợc một 
chỗ ngồi. Trong quán, bàn ghế đã kìn ngƣời, cũng 
may chƣa có ai phải đứng chờ lấy tài. Mùi phở quyện 
lấy mùi cà phê phin thơm điếc mũi làm cho hân cảm 
thấy đói tợn. Tiếng gọi phở của mấy chú hầu bàn chát 
qua chát lại, chạy tới chạy lui : Bàn 5 một nạm vè ăn 
thêm ! Một chén nƣớc béo hành trần Bàn 2 ! Hai tái 
gầu ròn Bàn 8 !v.v...Mải nghe đối thoại náo nhiệt của 
mấy chú chạy bàn, phở của Hân đã đƣợc bƣng lên : 
thật đúng ý ! Bánh phở to sợi mà mỏng, không nát ; 
thịt thái to và mỏng : nào gầu ròn, nạm vè và thịt tái, 
nƣớc béo, hành trần, nƣớc dùng ngọt thịt và trong. 
Hân chỉ còn rắc chút tiêu, nặn miếng chanh, ra thêm 
chút tƣơng ớt, ngắt vài lá húng cây là có thể phục vụ 
thần khẩu...Ăn xong,chàng kêu ly cà phê phin uống 
cho tiêu thực và " gôm " đi mùi gây của mỡ bò. 

Phải là khách quen mới biết đƣợc sinh hoạt của phở 
Tầu Thủy : Chủ quán phở là của Ông bà chủ già, răng 
đen, hút điếu cầy xòng xọc, có mấy thằng con trai hầu 
bàn. Khâu cà phê giải khát lại do cặp vợ chồng khác 
mà Hân quên không nhớ tên, hơi trẻ hơn, đảm trách. 
Ông này lại uyên bác về tƣớng số tử vi, cà phê phin 
lại ngon, cho nên đƣợc nhiều ẩm thực khách mến mộ. 
Đây cũng là một yếu tố làm cho Phở Tầu Thủy đông 
khách thêm. 

Khoảng 10 giờ sáng hết phở, quán đóng cửa. Ông bà 
chủ cà phê về nhà riêng, cũng ở trên đƣờng Nguyễn 
Thiện Thuật nhƣng ở trong hẻm gần phía Hồng Thập 

Tự mở cửa bán cà phê giải khát ngay tại nhà cho đến 
khuya lắc khuya lơ. Khách đến uống cà phê phần 
nhiều là mê tử vi tƣớng số. 

Những khi có hẹn bạn bè hay có công việc vùng Ngã 
Bẩy, Nguyễn Tri Phƣơng...Hân và các bạn lại ghé 
phở Tầu Bay ở Lý Thái Tổ, gần nhà thờ Bắc Hà (nếu 
Hân không lầm). Nghe nói phở Tầu Bay xuất xƣ ùtừ 
Hà Nội, 1954 di cƣ vào Nam. Hàng quán tọa lạc trên 
đƣờng Lý Thái Tổ gồm 2 gian lợp tôn thấp lè tè, bên 
hông phải đƣợc nới ra thêm một chái chạy dài theo 
con hẻm có thể kê thêm đƣợc vài chiếc bàn theo kiểu 
quán cóc, tuy nhỏ nhƣng cũng đỡ cho khách bớt phải 
đứng chờ. 

Ở đây, chủ tớ không kêu tên khách hàng mà chỉ kêu 
bằng số bàn. Đặc điểm của phở Tầu Bay là bánh phở 
và thịt đƣợc bầy sẵn trong tô, những tô xe lửa trông 
mà phát khiếp và đƣợc sắp la liệt trên quầy. Khách 
gọi thì tùy theo yêu cầu mà thêm bớt bánh thịt, điểm 
hành ngò rồi chan nƣớc dùng. Phở ở đây bánh nhỏ, 
thịt thái to và dầy, hơi thô kệch. Nƣớc dùng không 
trong lắm, thơm nhƣng vẫn chƣa khử hết đƣợc mùi 
gây. Phở thuộc loại " ăn chắc mặc bền " . Thực khách 
ngồi ăn thấy thoáng và thoải mái hơn một vài nơi 
khác, nhiều khi còn đƣợc ngắm những tà áo mầu tha 
thƣớt đi lễ nhà thờ.  

Nếu phải lƣợng giá để xếp loại thì Hân xếp Phở Tầu 
Bay đứng sau Phở Tầu Thủy. 

Những ngày nghỉ cuối tuần, Hân và các bạn thƣờng 
hẹn gặp nhau ở một tụ điểm trong khoảng từ sáng 
đến trƣa : Đó là nhà hàng Pôle Nord sát cạnh thƣơng 
xá Tax, góc đƣờng Lê Lợi Nguyễn Huệ. Để đến điểm 
hẹn, thủ tục đầu tiên của mấy anh em Hân là ghé Phở 
Bà Dậu ăn sáng. 

Phở Bà Dậu tọa lạc trên đƣờng Công Lý, ngay trong 
cƣ xá công chức loại B, gần ngã tƣ Công Lý Yên Đổ, 
do đó Phở Bà Dậu còn đƣợc gọi là Phở Công Lý. 
Quán phở là một căn hộ trong một dãy gồm mƣời 
mấy căn, nằm trong cùng của cƣ xá, tƣờng xây gạch 
papin, mái lợp fibro-ciment giữ nhiệt đƣợc nâng cao 
lên cho thoáng. Từ nhà trong ra đến nhà ngoài không 
có tƣờng ngăn và đƣợc kê hai dẫy bàn dài, chỉ chừa 
một khoảng trống trong cùng làm bếp nấu phở. Ngoài 
sân, chừa ra chỗ để xe cho thực khách, đƣợc kê 
thêm những chiếc bàn nhỏ để bán cà phê giải khát. 

Khi mấy anh em Hân đến, cũng còn vừa đủ chỗ, may 
mắn không phải xếp hàng chờ lấy tài. Hai dẫy bàn dài 
thế mà gần nhƣ không còn chỗ trống, mấy chú hầu 
bàn phải đi năn nỉ dồn chỗ. Mùi nƣớc dùng phở thơm 
phức, thơm đến điếc cả mũi, một mùi thơm tinh khiết 
đúng mức, đúng tiêu chuẩn...Ngƣời ta gọi là phở Bà 
Dậu nhƣng thật ra có những hai bà, răng trắng, ăn 
vận bộ cánh tráng tân thời, nói giọng Bắc thành thị. 
Bà Dậu có lẽ là xếp sòng, nhƣng bà nào là Bà Dậu 
đây ? Thắc mắc một chút cho vui thôi, chứ thật ra, bà 
nào là bà Dậu cũng đƣợc, Hân cũng nhƣ thực khách, 
chỉ cần phở Bà Dậu ngon nhức nhối là ô kê. Những tô 
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phở theo yêu cầu đã đƣợc đặt trƣớc mặt anh em Hân 
: Nạm vè, nạm gầu ròn, thịt tái, chín sụn, nói chung, 
các loại thịt đƣợc thái thật mỏng rất tỉ mỉ bầy biện trên 
nền xanh mƣớt của hành ngò, hành chần, điểm xuyết 
vài khoanh ớt đỏ xậm, nƣớc dùng trong trong mầu hổ 
phách nhƣ đỡ lấy, nhƣ dâng lên cả khối mầu sắc làm 
tăng trƣởng sự thèm muốn của thực khách vậy. Hân 
cảm thấy thật khó diễn tả hơn, nên mƣợn mấy giòng 
thơ của Tú Mỡ để bổ khuyết : 

Này bánh cuốn, này thịt bò 

Này nước dùng sao nhánh mỡ 

Ngọn rau thơm, hành củ thái trên 

Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm ớt điểm thêm 

 

Khói nghi ngút đưa lên thêm điếc mũi 

Như xúc động tới ruột gan bàn phổi 

Như giục khơi cái đói của con tì 

Dẫu sơn hào hải vị cũng khôn bì. 

 

Xơi một bát thƣờng khi chƣa thìch miệng ! 

Trƣớc 75, phở Bà Dậu đƣợc đánh giá là ngon nhất 
Sài Thành. Nhƣ vậy, Phở Tầu Thủy xuống hạng nhì 
và dĩ nhiên phở Tầu Bay tụt xuống hạng ba và nếu 
nhƣ không chau chuốt o bế nồi nƣớc dùng thì có 
nguy cơ trụt xuống thấp nữa, bởi vì những ngƣời 
ghiền phở rất tinh và rất khó tính. 

Ăn gần hết, Hân gọi một chầu tô nhỏ ăn thêm. Không 
phải chết đói đâu mà quý bạn cƣời ! Chúng tôi có 
khỏe mới ăn đƣợc nhiều ! Và phở có ngon thì mới thế 
chứ ! 

Ăn xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bọn Hân vội thoát ra 
ngoài sân , tuy khí hậu Sài Gòn đâu có mát, trên dƣới 
30 độ C, vậy mà Hân cũng cảm thấy hạnh phúc. 
Chemise Nylfranc mỡ gà, quần Terrylaine mầu beige, 
đôi mocassin bằng peau de dain mới sắm: nguyên bộ 
đồ vía láng xì cún bị bết bát mồ hôi, thật mất sƣớng ! 
Hân mơ ƣớc một ngày nào đó, dọn về ở gần Công Lý 
hay Yên Đổ gí đó để đƣợc mỗi sáng mặc pyjama thả 
bộ sang ăn phở Bà Dậu rồi về tắm rửa thay đồ xịn đi 
bát phố thì tuyệt biết bao ! Cà phê Bà Dậu cũng khá 
nhƣng không đủ làm hạ nhiệt cho thực khách, bọn 
Hân tím đƣờng lên ề Bắc Cực " giải nhiệt và gặp bạn 
bè. Gọi một tách café liégeois, ngả lƣng trên ghế da 
trong phòng lạnh, vừa ngắm bàn dân thiên hạ qua lại 
vừa đấu hót thì thú vị thật ! 

Ăn phở đối với Hân thì có thể 24 trên 24 hoặc 365 
trên 365, nói tóm lại là Bất Phân Nhật Dạ, lúc nào xơi 
cũng đƣợc, nhƣng với điều kiện chất lƣợng phở phải 
đƣợc lƣợng giá trên trung bình. Những khi trái gió trở 
trời, mƣa phùn gió bấc thí đã có phở xe đầu ngõ. 
Những lúc lỡ độ đƣờng cũng không thể bạ đâu ăn đó, 
cho nên mính cũng phải biết một vài nơi khả dĩ nhƣ 
phở Hiền Vƣơng Tân Định, phở 79 Võ Tánh Sài Gòn, 
cổng xe lửa số Một Phan Thanh Giản...Phở bình dân 
có phở Quyền, Phú Nhuận cho lính tráng, thấp hơn 

nữa có phở Cao Vân Quận Nhất cho giới công nhân 
thợ thuyền. 

Làm thân con vạc thƣờng đi ăn đêm, nhẩy nhót đến 
tận một hai giờ sáng, đói lả thí mò đến hẻm Nguyễn 
Thiện Thuật ăn bánh canh giò heo, vào hẻm Phan 
Đính Phùng ăn bánh cuốn, đến La – Cai, ngã năm 
Bính Hòa, ngã sáu Sài Gòn v.v... mà ăn hoành thắn, 
hủ tiếu bò viên. Nhƣng muốn ăn phở thì phải về 
Pasteur. Tại đây có phở Ngân và phở Hòa là khá hơn 
cả. Những địa điểm ăn đêm vừa nêu không chỉ dành 
riêng cho bầy vạc hƣ thân, mà còn lo bồi dƣỡng cho 
các cô các cậu, gọi văn hoa là những sĩ nữ sĩ tử gí đó 
thức thâu đêm suốt sáng để gạo thi mong chiếm bảng 
vàng. 

Năm 1981, từ tỉnh Thanh về Thành Đô, Hân lội khắp 
phố phƣờng để tìm lại một thoáng hƣơng xƣa mà 
không thành, chàng thật nản lòng. Một hôm, lang 
thang vùng Trƣơng Tấn Bửu Võ Tánh, tình cờ Hân 
tím đƣợc phở Bắc Huỳnh ở ngay ngã ba. Quán phở 
có chiều ngang khoảng gần 4 thƣớc, nhƣng chiều dài 
thì sâu hun hút. Phở Huỳnh nghe nói là từ Đà Lạt di 
tản về. Ông bố đứng bán, ba cô con gái xinh đẹp chạy 
bàn. Quán thật đông khách ví phở ngon, ngon nhƣ 
phở Bà Dậu. Chình ví mùi thơm của nƣớc dùng mà 
Hân đã lần đến quán và khám phá ra phở Bắc Huỳnh. 
Ngồi ăn bên cạnh một ông già chạc bẩy mƣơi tuổi kêu 
ìt nƣớc dùng, cụ gọi xin thêm. Ông chủ chiều lòng 
khách, múc thêm nửa muôi, vừa chan vừa nói : Nếu 
cụ biết trị giá một muỗng súp nƣớc dùng của cháu là 
bao nhiêu thì cụ sẽ không chê trách cháu đâu ! Hân 
đồng ý với ông chủ Bắc Huỳnh. 

Cho đến năm 1999,tức là sau 15 năm, Hân trở về 
thăm quê hƣơng và gia đính. Vốn ghiền phở, Hân lại 
lần mò đi tím một chút hƣơng quê, nhƣng có lẽ không 
còn may mắn nhƣ kỳ trƣớc. Cách đây 15 năm Hân đã 
tìm ra phở Bắc Huỳnh. Nhƣng rồi cũng lại tình cờ một 
hôm, Toàn, một ngƣời bạn học từ thuở hàn vi đến rủ 
đi ăn sáng . Toàn hỏi Hân : 

- Còn mê phở không ? 

- Vẫn mê tít thò lò. Dân ghiền mà bị cai ngoài ý muốn 
từ khi xa bà Dậu đến giờ. 

_ Ý cậu muốn nói là ở hải ngoạikhông có phở sao ? 

- Có nhiều lắm chứ ! Nhƣng hƣơng vị phở Bà Dậu 
không đâu có. 
 
- Bạn vẫn nhớ phở Bà Dậu cơ à ? Thế thí đi thôi, kẻo 
không còn ! 
 
Hân bán tìn bán nghi : Nghĩ đi thí có thể là lời nói 
bông đùa, nhƣng nghĩ lại, Toàn là một ông cụ non, lúc 
nào cũng đạo mạo từ khi còn ở bậc trung học, bạn bè 
ai mà đùa quá trớn là giận. Cứ đi ! Biết đâu chẳng là 
một khám phá mới thú vị. Nghĩ rồi, Hân leo tót lên yên 
sau chiếc Dream cũ kỹ của bạn. Xe lƣớt đi, một hồi 
đến ngã tƣ Công Lý Yên Đổ, Toàn cho xe rẽ vào cƣ 
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xá, phóng thẳng vào cuối sân, chỗ có bãi đậu xe. Hai 
ngƣời lững thững vào quán. Đúng là địa điểm phở Bà 
Dậu, mái bếp nhƣ đƣợc nâng cao lên nữa, khá đông 
khách, có mùi phở nhƣng nhẹ quá. Một ông trông 
hom hem, lại hơi móm mém ra chào mời ra chiều 
thân mật vớiToàn. Bạn Hân giới thiệu : 

- Này anh Dậu, giới thiệu thân chủ phở Bà Dậu từ xứ 
tuy- lìp trở về. Và đây là anh Dậu, chủ quán. 
- Cháu chào ông. Anh Dậu nhanh nhẩu. 
- Không dám, chào ông chủ. Thế bà Dậu đâu ? Bây 
giờ tôi mới đƣợc biết ông. 
Anh Dậu lúng túng : 

- Dạ, cháu là Dậu đây. Cháu hiểu thắc mắc của ông. 
Sự thể là nhƣ thế này : Nguyên trƣớc đây, hồi mới di 
cƣ vào Sài Gòn đƣợc mấy năm, có hai bà đến thuê 
nhà cháu để mở hàng phở. Chẳng bao lâu, phở ngon, 
nên hàng quán phất lên. Hồi đó cháu mới chỉ là thằng 
cu Dậu bé tí teo. Hai bà xin mẹ cháu lấy tên Dậu làm 
tên quán phở. Tuy chẳng có bảng hiệu, nhƣng thực 
khách cứ gọi là quán phở Bà Dậu, lâu dần thành chết 
tên luôn.  

Sau một thời gian phở Bà Dậu lại có thêm một tên 
nữa là phở Công Lý, cho dù nói tên nào thì khách 
thập phƣơng cũng lần ra. Tiếng lành đồn xa tiếng dữ 
đồn xa, phở Bà Dậu đƣợc tôn vinh lên là Đệ Nhất 
Nhục Phấn ở cái đất Sài Đô Văn Vật này. Khi xẩy ra 
biến cố 75, để cảm ơn chủ nhà, hai bà truyền nghề lại 
cho cháu. Giờ đây, hai ông đang xơi phở do đệ tử hai 
bà nối nghiệp. Hai bà và gia đính hiện định cƣ ở Mỹ. 

Phở vừa đƣợc bƣng ra, Hân nói với anh Dậu : 

- Câu chuyện phở Bà Dậu thật ly kỳ và hấp dẫn. Nếu 
có dịp, tôi sẽ kể trên báo chí.Bây giờ xin phép để 
chúng tôi thƣởng thức tài nghệ của đệ tử kế thừa, 
đồng thời cũng thử đi tím lại một chút hƣơng xƣa nhé!  

- Vâng, cháu xin mời hai ông xơi ! 

Ông Dậu là ngƣời Nam hay ngƣời Bắc thì không rõ, 
nhƣng nghe phát âm thí ông thuận tiếng Nam hơn. 
Khi nói chuyện, ông nói giọng Bắc pha giọng Nam, 
nên nghe nhƣ nhại tiếng, ngƣời ta nói chửi cha không 
bằng pha tiếng, dễ giận lắm đấy. Thế nhƣng ông Dậu 
kể chuyện chất phác,hồn nhiên và thật thà, 
câuchuyện lại hấp dẫn thì thử hỏi làm sao giận cho 
đƣợc ! 

Nhận xét về phở Công Lý hay phở Bà Dậu năm 1999, 
Hân kể lại : Tô phở Bà Dậu là tô chiết yêu con gà 
miệng rộng, chân cao, to đùng, có thể nói nó to hơn tô 
xe lửa của phở Tầu Bay, nhƣng dung lƣợng tô phở 
chỉ đƣợc lƣng lƣng. Bánh nát, thịt thái to và mỏng 
nhƣng không phân biệt loại thịt rõ rệt, có nghĩa là vè 
chẳng ra vè, gầu chẳng ra gầu, Hân nhìn tô phở 
không vừa ý về thịt. 

 Đã thế, nƣớc dùng chan rất ít, vị ngọt có, nhƣng là 
ngọt nhạt, thơm nhè nhẹ, không có cái hƣơng thơm 

quyến rũ mãnh liệt nhƣ Bắc Huỳnh, Tầu Thủy hay Bà 
Dậu của năm75 về trƣớc. Kết luận là phở Bà Dậu 
ngày nay không còn " xịn " nữa, không còn ngon nhƣ 
xƣa, có phải ví đệ tử chân truyền chƣa thuộc bí kíp 
của hai vị sƣ mẫu chăng ? Nhà văn Vũ Bằng đã 
chẳng nói " tình yêu nhiều khi có dƣ vị cay cay đắng 
đắng, cái ngon thí không đánh lừa ai, nó chung thủy 
nhƣ vợ hiền chiều chồng... ".Quả không sai chút nào ! 

Bƣớc ra khỏi quán, Hân nói với bạn : Phở khá đấy ! 
Không biết có phải Hân khen cho vừa lòng bạn hay vì 
tinh thần hoài cổ, vì một chút hƣơng quê, một chút dƣ 
hƣơng ngày tháng cũ ? 

Phở là món quà cổ điển của miền Bắc đã lƣu truyền 
từ đời này qua đời khác, cho dù trải qua bao biến 
thiên của thời đại, bao đổi thay của thời cuộc, nó vẫn 
luôn luôn giữ đƣợc hƣơng vị cổ truyền của dân tộc, 
nhƣ thế, nó chẳng khác gì một tác phẩm văn chƣơng 
cổ điển có giá trị, nó biểu hiện nét dân tộc, nó là cái 
hồn của quê hƣơng vậy. 

Hân ngồi giữa rừng thƣa có lá Thu bay, để tìm lại chút 
dƣ vị quê hƣơng, thiết tƣởng cũng không phải là điều 
vô bổ. Một nhà văn cũng đã viết : " Phở tuy chỉ là một 
chút quà sáng nhƣng nó cũng là một mảnh sống vụn 
vặt gom góp lại thành một cuộc đời " . 

Hân miên man với những kỷ niệm tuyệt vời, nắng 
chiều đã ngả về Tây, một mầu vàng Thu nhuộm khắp 
cả mặt hồ, nhuộm úa cả lòng ngƣời viễn xứ .. 

 

Nhận làm các loại bằng đá thiên 

nhiên(natuursteen)như: 

 Mặt bếp 

 Bàn ăn 

 Bàn Salon 

 Trang trí phòng tắm 

 Mộ bia v.vv… 

 

Xin liên lạc với: Dương Đệ 
Tel:        077-4752391 

Mobiel : 06-41887617 (sau 18 giờ) 
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Trầm Luân 

Nguyễn Hiền 

 Dằng dai đến tháng thứ sáu thì vợ chồng Thuận đã 
mất kiên nhẫn và cùng đi đến quyết định là phải chỉnh 
đốn lại bàn thờ. Chỉnh đốn hiểu theo nghĩa của hai vợ 
chồng là thay pho tƣợng Phật trên bàn thờ bằng một 
pho tƣợng khác hợp thời trang hơn. Chỉ khổ cho pho 
tƣợng, nếu gỗ đá cũng có linh hồn thì hẳn nó cũng 
đang lo cho số phận mình, chẳng biết sẽ đi về đâu. 

Nếu nói là cả hai cùng đi đến quyết định thí cũng 
không đúng lắm. Thực ra là vợ Thuận quyết định, nhƣ 
đã từng quyết định những chuyện quan trọng hàng 
ngày. Thuận chỉ có một việc là chiều theo. Quyết định 
quan trọng độc nhất trong đời Thuận có lẽ là quyết 
định lấy Diễm làm vợ. Ðây có lẽ cũng là quyết định 
quan trọng cuối cùng, bởi theo nhƣ miệng lƣỡi ngƣời 
đời là vợ con chỉ làm hèn đi chì nam nhi. Có lẽ cũng 
vì cớ ấy, cho đến bây giờ, mọi chuyện trong nhà nhất 
nhất đều trông cậy vào hai tay và một miệng Diễm. 

Nói đúng ra, việc „chỉnh đốn‟ lại bàn thờ không phải 
hoàn toàn không có ý kiến của Thuận. Thực ra anh 
cũng thấy có cái gí đó không ổn, không hài hòa ở 
đám đồ vật chung quanh anh, theo ngày tháng, đã 
dần trở thành thân quen. Hôm đám cƣới, dì Ba của 
Diễm mang từ trong nƣớc ra cho hai ngƣời một pho 
tƣợng Phật làm quà. Pho tƣợng là nguyên một khối 
gỗ nâu sậm, đƣợc thợ khéo ra công chuốt, đánh bằng 
lá mìt đến nhẵn bóng (dì bảo vậy), lại còn đình thêm 
một vòng hào quang có những bóng điện tí hon vàng 
và đỏ thay phiên nhau chớp tắt. „Ðồ này hiện đang 
mốt ở Việt Nam đó, dí cho hai cháu để bàn thờ, 
chƣng vừa đẹp, vừa có Phật phù hộ hai cháu làm ăn 
phát đạt.Dí đã lên chùa thỉnh thầy Trí Huệ xin Phật gia 
ân rồi, tƣợng bán ngoài chợ có khi ma quỉ ám vô 
không tốt đâu cháu.‟ Có lẽ Phật phù hộ hai vợ chồng 
mới cƣới thực, nên chỉ vài tháng sau Thuận đã xin 
đƣợc chỗ làm tốt hơn. Diễm cũng ra đƣợc cửa hàng 
bán đồ ăn dặm. Hai vợ chồng tậu xe, mua nhà, chỉ 
trong vòng bốn năm nhín lại đã thấy bạn bè mình ở 
tuốt dƣới xa ngƣớc lên thèm thuồng. 

Nhƣng cũng chình ví vậy mà mới đâm ra cớ sự. Một 
tối, sau khi đã bật nhang và đèn cầy điện trên bàn 
thờ, đặt lên đó một dĩa trái cây mới mua ngoài chợ 
theo thói quen, Diễm bỗng buột miệng: 

„Anh à! Mính để hoài bức tƣợng đó coi quê quá đi.‟ 

Khi ngƣời ta buột miệng nói một điều gí, thí điều ấy 
luôn từ tiềm thức trồi lên, không gạn lọc, không sửa 
chữa. Nhƣng ví vậy, thƣờng làm ngƣời khác mích 
lòng. 

Thuận cũng không thoát khỏi những qui luật trần tục 
nhƣ thế. Anh đỏ mặt nạt ngang: 

„Bậy nào! Tƣợng để bàn thờ đâu có phải muốn thay là 
thay nhƣ thay áo đƣợc đâu.‟ 

„Hôm qua con Hồng nó sang đây chơi, nó nói với em: 
trong nhà mày cái gí cũng xịn, chỉ có cái bàn thờ là đồ 
mã.‟ 

„Em mà nghe nó có ngày bán lúa giống mà ăn. Con 
quỉ ấy lúc nào cũng muốn kê mỏ vô chuyện ngƣời 
khác.‟ 

„Thí em đã nói với nó là thời này ai cũng chơi nhang 
điện, đèn cầy điện hết. Bên nhà con Bé Tƣ chồng nó 
còn mua thêm cái timer có vô chƣơng trính sẵn, tới 
mồng một và rằm là tự động bật đúng từ sáu giờ sáng 
đến chín giờ khuya, em thấy nó cũng tiện. Hay là 
mình mua một cái để khỏi mất công coi ngày...‟ 

„Anh thí anh để nhang đèn tối ngày sáng đêm hoài, 
khỏi mất công tắt.‟ 

„Ðể nhƣ vậy nó giống nhà Tàu lắm. Mà coi nó u ám 
làm sao ấy. Nhƣng thôi. Con Hồng nó nói với em là 
mày có cái nhà đẹp, đồ chƣng toàn thứ xịn, chỉ có cái 
bàn Phật chớp đèn xanh đỏ là không giống ai.‟ 

Cũng bằng chừng đó ý, nhƣng lời nói đƣợc thêm 
mắm dặm muối đã trôi đƣợc một nửa. Thuận buông 
xuôi: 

„Vậy em tình làm sao?‟ 

„Em đã nói với con Hồng thấy có tiệm nào bán tƣợng 
lớn mà đẹp thí kêu mính đi coi. Không chừng để hè 
này mình về nhờ dì Ba dỉ coi mua giùm cho mình, 
bằng không mình ghé Hồng Kông hay Ðài Loan gí đó 
mua một cái. Tƣợng Phật mà mua tận gốc chắc chắn 
phải đẹp hơn đồ nhái lại anh há.‟…  

Thế là một ngày kia, sau khi bức tƣợng Phật mới đã 
đƣợc thỉnh lên bàn thờ cùng một bữa cỗ chay mời 
bạn bè, vợ chồng Thuận và Diễm trịnh trọng mang 
bức tƣợng có phần số hẩm hiu đến gặp thầy trụ trì 
ngôi chùa hai ngƣời thỉnh thoảng vẫn đến thăm vào 
những ngày rằm chính. 

Diễm bàn với chồng: 

„Ðể lần này em cúng trƣớc một trăm đồng thì mọi 
chuyện sẽ êm đẹp, đầu xuôi rồi thí đuôi lọt đƣợc 
ngay.‟ 

Thuận tiếp bằng bản nhạc ruột: 

„Ừ thì em muốn làm gí đó thí làm.‟ 

„Nhƣng anh phải cất cái bản mặt hâm của anh đi, ra 
đƣờng họ thấy họ lại nói em ăn hiếp chồng.‟ 

„Ừ thí em tình làm sao đó thí tình, miễn là đừng để 
mình phải mang cái tƣợng về thì không ra cái gì cả.‟ 

Anh chàng bồi thêm một phát: „Sao em không xem 
bạn bè ai cần thì cho họ, khỏi phải mất công tính tới 
tính lui xem cúng một trăm hay cúng năm chục nhƣ 
mọi lần.‟ 
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„Em đã hỏi mấy con bạn rồi. Nhƣng đứa nào cũng có 
bàn thờ, không thờ Phật thì thờ Chúa. Ai mà vƣợt 
biên lọt cũng phải vội vàng lập bàn thờ tạ ơn. Còn 
mấy gia đính bên Tiệp mới chạy sang tị nạn thì em 
không biết, nhƣng anh đừng có láng cháng qua bên 
đó, mấy đứa bạn anh họ thấy họ đồn tùm lum lên thì 
tiệm mính có nƣớc dẹp.‟ 

Vợ chồng anh tiếp tục lái xe, không nhìn lại phía sau. 
Trên băng nệm pho tƣợng nằm lăn lóc. Nếu tình cờ 
ngoái lại, may ra họ chỉ thấy pho tƣợng tủi thân chảy 
nƣớc mắt. Ðọc tới đây có lẽ bạn sẽ nghĩ nhƣ vậy, 
nhƣng từ xƣa tới nay ngƣời ta chỉ thấy tƣợng Mẹ 
Maria chảy nƣớc mắt. Bằng nƣớc mắt, nỗi đau của 
con ngƣời đƣợc cất đi. Nhƣng nỗi đau trần thế cũng 
giảm khi con ngƣời biết mang nụ cƣời vào đời. Pho 
tƣợng Phật tắt hào quang néon thấm tƣ tƣởng này, 
đã mỉm cƣời ở yên trong tƣ thế tòa sen trên suốt 
khoảng đƣờng dài, mặc cho xe dằn, bỏ ngoài tai 
những lời toan tính trần tục.Cũng may mọi sự xảy ra 
dễ dàng hơn hai vợ chồng đã nghĩ. Thầy trụ trì nhìn 
hai vợ chồng trẻ rón rén đặt pho tƣợng lên bàn, nhỏ 
nhẹ nói: 

„Con đừng nên câu nệ tƣợng lớn tƣợng nhỏ. Phật ở 
trong tâm. Tƣợng chỉ là phƣơng tiện, là một phần nhỏ 
trong Tam Bảo...‟ 

„Nhƣng thầy nghĩ coi. Chúng con ở căn nhà rộng rinh, 
tƣợng nầy nhỏ quá để trên bàn thờ huốt trong một 
góc không ai thấy hết. Thầy tình coi,‟ chị van nài. „Nếu 
thầy để bức tƣợng nhỏ chút xíu trên bàn thờ trong 
chánh điện thí nó chƣớng mắt lắm, mà ngƣời ta thấy 
tƣợng nhỏ họ lại nói tới nói lui...‟ 

Phải nói miệng lƣỡi đàn bà... Chỉ một câu từ tốn đã 
dồn vị tăng mƣời mấy năm tu luyện đến một tình thế 
khó xử. Hoặc giả trên con đƣờng tu tập không có 
những khóa học dậy cách đối phó với những mánh 
khóe điên đảo ngoài đời. Thầy ngần ngừ trƣớc một 
tình thế nan giải, trƣớc một nan đề chƣa ai đặt ra với 
thầy. Bởi vì, khi mới nghe ban trị sự bắn tin khởi công 
khơi mở lại cảnh chùa lớn hơn và có ngăn nắp hơn, 
một Phật tử mộ đạo đã khẩn khoản xin thỉnh cả một 
bộ ba tƣợng cũ của chùa, Phật Thích Ca, Quan Âm 
và Di Lặc, để mang về giữ làm kỷ niệm. Ðổi lại, gia 
đính đó đã chịu một nửa kinh phí mua và chở bộ 
tƣợng mới, thếp kim nhũ, đặt thợ làm từ Hồng Kông, 
chƣa kể một mâm sen Bạch Ngọc đem thả xuống hồ. 

Tội nghiệp cho Thuận và Diễm. Họ chƣa có gí để nổi 
tiếng ngoài mấy món đồ ăn vặt bán cho một dúm 
khách bụng bự quen ăn quà chợ. Bức tƣợng của họ, 
vì thế, giá cũng chẳng hơn đƣợc lũ tƣợng đất nung 
sờn sứt bày ngoài chợ đồ cũ bao nhiêu. 

Cũng may bác Thọ, ông già lụm cụm, ngƣời giữ việc 
coi sóc ngôi chùa, làm những chuyện lặt vặt tình 
nguyện nhƣ nhổ cỏ, thổi cơm... đang ngồi tiếp nƣớc, 
đã nhanh trì đỡ lời: 

„Thôi nếu hai cháu đã thỉnh tƣợng mới rồi thì cứ để 

Phật ở đây,‟ bác nói một cách thành kình nhƣ sợ 
phạm thƣợng. „Ðể bác hỏi những ngƣời mới đến quy 
y, thế nào cũng có ngƣời cần.‟ 

Vợ chồng mừng rỡ cám ơn, rìu rìt dắt nhau ra về. Xe 
chƣa khuất, thầy trụ trí đã cau mặt nhìn bác quản 
chùa: 

„Bác nhận nhƣ vậy rồi cất chỗ nào đây?‟ 

Thầy đang nghĩ đến chuyện trong tƣơng lai không 
khéo Phật tử khi nghe chuyện này đồn ra, họ sẽ dùng 
ngôi chùa làm chỗ tống khứ đồ tế tự thì thật phiền. 
Bác Thọ đoán đƣợc ý thầy, thƣa: 

„Chuyện đó để con tính. Thầy khỏi lo. Con cất nó dƣới 
nhà hậu, chừng có dịp tuần chay thế nào cũng có 
ngƣời hỏi...‟ 

Tuy thế bức tƣợng để trong nhà kho chùa đã trải qua 
mấy mùa Phật Ðản, Vu Lan, rồi mấy bận rằm tháng 
giêng, tháng mƣời trôi qua không ai thăm nom đến. 
Cho tới một hôm, tình cờ trong câu chuyện sau buổi 
lễ cầu siêu, các bà từ chuyện đạo nhảy sang chuyện 
đời, so sánh đạo Phật với đạo Thiên Chúa. Một bà hỏi 
bác Thọ vì sao thầy không làm phép hôn phối nhƣ 
cha sở nhà thờ. Nghe bác hỏi tới, bà kể: 

„Tôi mới làm đám hỏi cho con bé nhà tôi, bên đàng 
trai họ tình năm tới thí rƣớc dâu. Tôi chỉ muốn chúng 
nó cƣới sớm chừng nào hay chừng nấy. Nếu bên 
Phật mà mấy thầy cũng chịu đi làm phép cƣới, tụng 
kinh cho bọn trẻ thì nói gì nó chẳng nghe. Tôi chỉ sợ 
chúng nó hƣ, thời này mới nứt mắt chƣa gí đã ngủ 
với nhau.‟ 

„Nhƣng còn hơn để thằng rể tƣơng lai của bà đi ngủ 
lang rồi sau này đổ bệnh cho con vợ nó,‟ bà bạn ngắt 
lời. 

Bác Thọ bỗng trực nhớ ra pho tƣợng Phật bỏ lăn 
trong hậu liêu. Ðƣợc dịp, bác nói: 

„Trong chùa có cái tƣợng Phật của một Phật tử để lại 
cho chùa giữ. Chị có muốn thỉnh thì nói với thầy một 
tiếng.‟ 

Bác dắt bà tín chủ xuống gian nhà ngang cất bên 
hông chùa, bên trong lỉnh kỉnh đồ làm vƣờn chung lộn 
với đồ nấu tiệc. Chiếc hộp carton đƣợc mang xuống, 
nét chữ bằng mực bút nỉ bên ngoài còn nguyên nhƣ 
mới: „Tƣợng Phật.‟ Bác mở hộp, kính cẩn lấy pho 
tƣợng ra, se sẽ thổi bụi và đƣa cho bà nọ: 

„Bà về lấy nƣớc chùi lại là nó sạch bóng nhƣ mới liền. 
Của hai vợ chồng ông đó, nhờ có bức tƣợng mà họ 
ăn nên làm ra...‟ 

„Sao họ không giữ mà lại cho đi?‟ bà kia ngần ngại 
hỏi. 

„Họ không ở đây nữa,‟ bác Thọ nói, dƣờng nhƣ ví 
thấy kết quả sắp tới bác đã quên cả giới thứ tƣ. „Mà 
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thƣờng thí khi ngƣời ta thành công rồi lại hay quên ơn 
ngƣời đã giúp. Ðời mà chị.‟ 

Thế là pho tƣợng đã có chủ mới. Thùng phƣớc 
sƣơng cũng đƣợc lót thêm ít tờ bạc. Bác Thọ mừng 
rỡ. Chiều đó bác định làm một món gì ngon dâng 
thầy, nhƣng cả đời bác chỉ quay trong vòng dăm bảy 
món: hết đậu hũ kho tƣơng chung với cà rốt, mí căn 
xào măng thí tới canh trái su bắp cải. Ðồ chay khó 
làm tiệc hơn đồ mặn. Thế là bác đành quay lại bản 
cũ: một đĩa gỏi chay, một tô canh cà rốt củ cải và một 
ơ nhỏ dăm miếng tàu hũ chiên, kho với đu đủ xanh 
xắt quân cờ. Hai thầy trò im lặng ăn, mùi hƣơng 
phảng phất từ chánh điện đƣa xuống dẫn cả hai tâm 
hồn theo ngõ của ý. Bác Thọ tƣởng đến nét hớn hở 
của bà khách khi mang bức tƣợng đến nhà cậu con 
rể tƣơng lai, nhƣ một thứ bùa trấn yểm, để những 
chuyện bậy bạ ngoài ý muốn của bà sẽ không xảy ra. 
Còn vị đại đức. Ông đang suy tƣ về những hệ lụy 
giữa đạo và đời, hai phạm trù cần nƣơng tựa vào 
nhau, không thể tách lía. Cũng nhƣ ông và bác Thọ. 
Cả hai đều cần đến nhau. Không có ông, chắc bác 
Thọ giờ này đang quay cuồng theo những toan tính 
ngƣời trần. Không có bác Thọ, chắc giờ ông cũng vẫn 
còn tiếp tục ngồi thiền trên căn gác nhỏ, cả chuông 
lẫn mõ đều phải ngậm giẻ tránh làm phiền hàng xóm. 
Chân lý mầu nhiệm nhƣng đơn giản ấy, giờ nhƣ mới 
thấm vào tâm của vị sƣ già. 

Chỉ riêng pho tƣợng trên đƣờng về chỗ mới vẫn 
nguyên vẻ hồn nhiên, nụ cƣời muôn thuở vẫn nhƣ 
dạo nào, không thay đổi, dù chỉ một nét nhỏ. 

Thƣ Không Viết 

Nguyễn Lê Hồng Hưng 

 Này hải đăng Hải Yến 
Em yêu lắm và ta cũng yêu nhiều lắm 
 
Hôm tàu về Âu Châu tôi có nhận của Hoàng Yến gói 
quà gói trong một phong bì giấy xốp, bên trong ép 
những tờ giấy trắng tẩm nƣớc hoa ngọc lan thơm 
phức. Phần quà có hai cuộn băng cải lƣơng, một tập 
thơ lay out trên máy vi tình, bía màu vàng bóng, mỗi 
bài thơ in trên một màu giấy khác nhau. Trong gói quà 
có kèm theo một bức thƣ viết nắn nót nét chữ học trò. 
Yến cho biết, trên biển có nhiều loài chim lạ mà cô rất 
thích, cô muốn tôi kể cô nghe về chuyện các loài chim 
biển và chuyện vui buồn trên chuyến hài hành. 

Hôm kia có xảy ra một chuyện mà tôi cũng hông biết 
vui hay là buồn, chỉ thấy sau khi dọn dẹp xong thủy 
thủ đoàn thằng nào thằng nấy mệt muốn đứt hơi. 
Chuyện bắt đầu vào buổi trƣa. Trong lúc tàu chạy 
cách bờ biển Châu Phi gần trăm hải lý. Chợt nghe 

chuông báo động reo ầm ĩ, thƣờng thì chuông reo 
một ngắn một dài là báo hiệu tàu bị cháy, bảy dài một 
ngắn tức là tàu bị nạn gí đó, thủy thủ phải chuẩn bị rời 
tàu. Nhƣng hôm đó chuông reo liên hồi không ai hiểu 
là báo hiệu chuyện gì hết. Tuy vậy thủy thủ đoàn cũng 
mang áo phao tụ tập lên phòng lái. 

Lên tới nơi thấy mặt viên thuyền trƣởng không có gì 
là khẩn trƣơng hết, ông kêu mọi ngƣời cởi áo phao ra 
và  ông chỉ tay về phìa trƣớc mũi tàu. Mọi ngƣời nhìn 
theo tay ông và ồ lên một cái. Xa xa một vùng khói 
sƣơng mù mịt.  Jono, thủy thủ ngƣời In Đô, thắc mắc: 

– Mƣa hay sƣơng mù? 

Thuyền trƣởng đáp: 

– Không phải mƣa cũng không phải sƣơng mù mà là 

cát từ trong sa mạc Sahara bị gió lốc cuốn ra. 

– Mình cách bờ gần trăm hải lý thì làm sao cát bay ra 

đƣợc. 

– Gần trăm hải lý mà nói gì, cát của sa mạc Sahara 
bay qua tới Âu Châu lận. Ở Hoà Lan, nhứt là những 
ngày mùa xuân, lắm khi sáng thức dậy đi ra ngoài 
thấy trên lá cây, trên mui xe và trên mái nhà cát mịn 
đóng một lớp mỏng, thì biết đó là cát của sa mạc 
Sahara bị gió lốc cuốn rải về. 

Giải thích xong chuyện cát bị gió lốc cuốn từ sa mạc 
Sahara sang Âu Châu, viên thuyền trƣởng ra lịnh 
đóng kìn hết các cửa và trong lúc tàu chạy qua ngang 
vùng cát không ai đƣợc ra ngoài boong, trừ trƣờng 
hợp ngƣời nào có chuyện cần ra ngoài thì phải đeo 
mặt nạ hoặc kiếng che mắt và khẩu trang. 

Không bao lâu tàu lọt vào vùng gió cát mịt mùng. Lạ 
thay lẩn, trong cát vô số cào cào, con nào con nấy lớn 
bằng nửa cƣờm tay, xanh màu đọt chuối, hai hàm 
răng giống nhƣ hai kím sắt, loại cào cào nầy lỡ đáp 
lên một thửa ruộng hoặc một vƣờn hoa màu nào chắc 
chắn trong nháy mắt sẽ bị chúng cắn phá sạch sành 
sanh. May mắn cho nhà nông, nhà vƣờn đám cào cào 
không bay vào ruộng, vƣờn mà theo gió cát bay ra 
tận biển khơi làm mồi cho cá. 

Khi tàu qua khỏi vùng gió cát thì trời đã về chiều. 
Những trự cào cào bị ống khói phun cháy cánh rơi 
rụng nằm lẫn lộn trong cát ngập cả boong tàu. Thủy 
thủ đoàn phải mất một phen xúc cát và xác cào cào 
đem đổ xuống biển, sau đó kéo ống nƣớc ra xịt rửa 
tàu, tới khi xong chuyện thí đã quá giữa khuya. 

Biển Châu Phi thƣờng êm sóng và màu nƣớc rất 
xanh. Một ngày trôi qua và ngày thứ hai đã hết. Mọi 
ngƣời đã quên chuyện cát sa mạc Sahara và con tàu 
chạy rất bình yên. Thủy thủ đoàn lúc nầy đƣợc nhàn 
rỗi hơn, tối lại họ tụ tập vô phòng ăn coi phim và uống 
bia. Tôi cầm chai bia ra lái tàu ngồi nhâm nhi. Đêm 
nay hăm mốt âm lịch, đầu hôm trăng chƣa mọc. Biển 
tối đen, chƣn vịt tàu đạp nƣớc rù rù, nƣớc biển gợn 
lên một đƣờng dài ngời sáng trông giống nhƣ dãy 
Ngân Hà vƣớng vô bánh lái và bị tàu kéo theo. Ngồi 
trên tàu tôi có cảm giác nhƣ ngồi trên một hành tinh 

http://photo.bonghongxanh.vn/displayimage.php?album=22&pid=619
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lạ. Xa xa trên hải phận quốc tế nổi bật sáu chòm đèn 
tàu buôn, ba chiếc xuôi Nam, ba chiếc ngƣợc Bắc, 
tàu tôi đƣơng hƣớng về phìa Đông. 

Đƣơng thả hồn theo cảnh vật chợt nghe tiếng động 
rột rẹt ở góc mui. Tôi mới nhớ tới con nhàn bị bịnh 
sao đó mà tôi để nó trong lòng cuộn dây lái từ hồi 
sáng tới giờ. Con nhàn nầy hồi hôm đậu với hàng 
trăm con nhàn khác ngủ ở đằng trƣớc, sáng sớm 
đồng bọn bay đi săn mồi còn vãi phân lại trắng trên 
mặt boong. Trong lúc xịt nƣớc rửa tàu, Jono thấy một 
trự đứng co ro bên cuộn dây cáp của cần trục, anh 
bắt đem vô giao cho tôi. Tuy biết thức ăn của loài 
nhàn là cá sống, trên tàu không có cá, tôi mới lấy 
bánh mì xé nhỏ và lon nƣớc đặt trƣớc mặt nó nhƣng 
từ sáng tới giờ nó không ăn uống gì hết. 

Trong ánh đèn lờ mờ từ trên trần mui dọi xuống, trông 
con nhàn thê thảm với bộ lông khô, xoắn lại từng 
cọng, chỉa ra nhƣ lông nhìm, đôi lần nó nhấp cánh 
định bay nhƣng thân hính lê thê lết thếch, miệng ngáp 
ngáp rồi quỵ cặp giò chúi nhủi. Thấy tội nghiệp quá, 
tôi đỡ nó dậy để lại chỗ cũ, lấy bánh mì nhét vô miệng 
nhƣng nó không nuốt đƣợc, cần cổ cứ lắc lƣ mỏ rẫy 
mạnh làm bánh văng tứ tung, cái mửng nầy kéo dài 
cho tới ngày mai thì làm sao nó sống đƣợc. Con nhàn 
cũng có quê hƣơng là hài đảo xa gần nào đó, với đôi 
cánh ngàn dặm nó có thể đi đi về về bất cứ lúc nào, 
chẳng may giữa đƣờng lâm bịnh hấp hối và nằm đây 
chờ chết.   

Nhìn con nhàn sắp chết, tôi nhớ tới Hoàng Yến, 
ngƣời con gái mảnh mai, ốm nhƣng không yếu, nhan 
sắc trung bình. Cô biết viết văn, làm thơ, không uống 
rƣợu nhƣng ăn thịt chó và cô rất thích nhìn loài chim 
biển bay lƣợn trên bãi biển lúc chiều hôm. Tôi gọi loài 
chim biển trắng là con nhàn, còn cô gọi nó là hải âu. 
Tôi bắt bẻ: 

– Hải âu không phải tiếng Việt. 
Cô cãi lại: 
– Gọi hài âu là nhàn thí giống dân Hai Lúa. 
– Hai Lúa làm ruộng thí làm sao biết đƣợc tên của 
các loài chim biển.  
– Tại sao thủy thủ các anh gọi hải âu là con nhàn? 
– Tui hổng biết từ đâu nữa, nhƣng nhớ hồi còn nhỏ 
làm ngƣ phủ trong vịnh Thái Lan, miệt đó có hai loại 
nhàn, nhàn sẻ nhỏ con, lông màu trắng mƣợt, nhàn ô 
thì lớn hơn nhàn sẻ, lông cũng mƣợt mà và trắng tƣơi 
nhƣng đặt biệt dƣới ức có một đốm lông đen. 

– Vậy thí chữ nhàn ô cũng không phải thuần tiếng 
Việt. 
– Nhƣng ìt ra cũng có phân nửa tiếng Việt. 
– Nhƣng Yến thìch gọi nó là hải âu nghe thi vị hơn. 
– Giống tiểu thuyết tình cảm của Tàu thí có, nhƣng cô 
là nhà thơ mà, gọi sao nghe hay và có vị thơ là đƣợc, 
còn tôi thì quen gọi chim nhàn rồi sửa lại kỳ thấy mồ. 

Có lần đi chơi ngoài bãi biển, Yếu thấy một con nhàn 
chết khô nằm trên gành đá, cô rƣng rƣng buồn, cầm 
con nhàn chết cứng đƣa cho tôi và biểu tôi đào cát 

chôn cất cho đàng hoàng. Mỗi lần gặp chuyện cảm 
động cô hay thốt lên câu “Buồn năm phút”. Hôm đó 
mặt cô dàu dàu buồn...năm phút khi thấy tôi đào cát 
chôn cất hải âu. 

Hồi chiều có mấy thủy thủ sợ con nhàn ỉa dình dơ tàu 
mới kêu tôi liệng nó xuống biển, tôi không nỡ lòng 
liệng khi thấy nó chƣa chết. Cứ để đó khi nào nó chết 
rồi tính sau. 

Không biết bây giờ là mấy giờ mà ánh trăng già hơn 
nửa mảnh nằm ngang đọt cần trơi, ánh sáng nhạt 
nhoà chan hoà trên mặt biển. Trời nƣớc yên bình 
quá, có lẽ tôi phải viết cho Yến một lá thƣ dài, kể 
chuyện biển cho cô nghe. Tôi trở vô phòng, kéo mở 
hộc tủ lấy giấy, viết để lên bàn. Chợt thấy tập thơ của 
Yến bên cạnh, tôi ngồi xuống lần giở tập thơ. Đập vào 
mắt mắt tôi một bài thơ chữ nghiêng trên trang giấy 
màu xanh nƣớc biển và có in hình mấy con nhàn 
đƣơng dang cánh bay. 

Tôi đọc: 

"Ta yêu lắm nhịp đều hoà của biển 

Sóng trầm lặng rồi sóng lại dâng 

Bình minh lên và hoàng hôn xuống 

Trong thoáng mơ hồ bâng khuâng một chút 

Cho Hải Yến tung cánh giữa khơi 

Lẩn vào mây... 

Mây xanh ngát bầu trời 

Cho đêm đen thẳm tối 

Có hải đăng mịt mù xa trên cao 

Này Hải-Đăng Hải-Yến 

Em yêu lắm và ta cũng yêu nhiều lắm 

Biển trời xanh... 

Thời tuổi nhỏ cũng xanh" 

Hoàng Yến chƣa từng ra khơi bao giờ vậy mà cô làm 
thơ về biển rất sống động. Còn tôi thí lênh đênh trên 
biển nhiều hơn ở đất liền. Biển khi xanh màu da trời, 
lúc xanh màu cẩm thạch, bàng bạc lóng lánh và lúc 
thí đục màu phù sa. Chim biển rất nhiều loại, có con 
đen nhƣ quạ, con thân hình mập chè bè, chƣn thí 
giống nhƣ chƣn con vịt, con thì giống nhƣ cò đen, cò 
trắng, hạc... nhƣng nhiều nhứt vẫn là chim nhàn. Tôi 
không biết viết văn, làm thơ gí hết thì làm sao viết thƣ 
tả cảnh biển ban đêm có trăng tỏa sáng và triệu trệu 
sao trời lấp la lấp lánh, ban ngày thì có chim bay 
lƣợng trên mặt bƣớc và bầu trời xanh bát ngát... Tôi 
ngần ngại, muốn viết cho Yến một lá thƣ dài, nhƣng 
chuyện biển của tôi quái đản, kỳ cục, nhạt nhách nhạt 
nhẽo cũng nhƣ chuyện cát, cào cào và chuyện con 
nhàn sắp chết. Biết đâu đọc xong thƣ Yến hỏi tôi con 
nhàn chết chƣa và nếu chết rồi thí có đem nó chôn 
cất cho đàng hoàng không. Trên biển lấy đất đâu mà 
chôn. Còn nói tôi sẽ thủy táng con nhàn sau khi nó 
chết thì thế nào Yến cũng thốt lên câu tội nghiệp và 
“buồn...năm phút”. Không muốn cô nhỏ phải mất năm 
phút buồn, tôi bèn thu xếp giấy, viết cất vào học tủ và 
cầm lấy tập thơ leo lên giƣờng nằm đọc và vỗ giấc 
ngủ. 
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Tình Xƣa Nghĩa Cũ 

Võ đức Tiến 

 Trên khuôn mặt ngƣời đàn ông hiện rõ những lo âu, 
những nôn nao, chờ đợi. Ðè nặng trong khuôn mặt 
xạm nắng, bóng loáng mồ hôi. Trên vầng trán, những 
nếp  nhăn, vẽ những đƣờng hằn xâu hoắm. Mài tòc 
mầu muối tiêu, bồng bềnh, dáng ngƣời cao, gầy, 
chững chạc trong bộ đồ vét cũ. Tất cả đều gìa cỗi. 
Trừ đôi mắt sâu dƣới hàng mi rậm vẫn sáng long lanh 
đầy tự tin, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Có lẽ sự khác 
biệt là nhƣ thế. Nhƣng vẫn không dấu đƣợc vẻ lúng 
túng giữa sự rộn rịp, giữa hành lang rộng lớn, giữa 
những ngƣời xa lạ. Ngƣời đàn ông đẩy chiếc xe chở 
hành lý to kềnh càng, trên xe vỏn vẹn hai cái valy nhỏ, 
một chiếc túi xách, bƣớc từng bƣớc dài thong thả. Cô 
gái mặc áo dài mầu trắng, rụt rè đi bên cạnh, tay ôm 
bó hoa. Một bó Cẩm Chƣớng, những cánh hoa nở rộ. 
Cả hai đứng lại ở một góc vắng ngƣời. Có vẻ chờ ai. 
Thỉnh thoảng ngƣời đàn ông xoay đầu từ từ nhìn bên 
phải, rồi nhìn bên trái. Dừng lại một lúc rồi lại nhìn từ 
trái sang phải. Cô gái kìn đáo hơn chỉ liếc mắt thật 
nhanh. Thời gian nhƣ ngừng lại. Bỗng hai bàn tay của 
ngƣời đàn ông đang nắm chặt tay cầm, nắm chặt 
hơn, những sợi gân tay nổi lên, đôi mắt sáng hơn, cả 
thân ngƣời còm cõi vùng dậy chồm về phìa trƣớc, 
nhanh nhƣ một con báo. Nhìn thấy phản ứng của 
ông. Cô gái cũng giật mình mở to đôi mắt, dáng đứng 
thẳng hơn, bó hoa đƣợc ôm sát vào ngực, che lại 
những rung động theo hơi thở dồn trên lớp vải áo 
mỏng. Không lâu lắm, ngƣời đàn ông thở ra. Quay 
sang nhìn cô gái không nói gì. Ðôi vai chùn lại. Cúi 
nhìn nền gạch bóng loáng, hính nhƣ ông thấy cả 
những thất vọng của mình trải trên nền nhà. Ông 
ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Những ngƣời đi cùng 
chuyến bay đã đƣợc đón. Từng đôi, từng nhóm, ôm 
nhau mừng rỡ, những  ngƣời đƣợc tặng hoa cƣời 
rạng rỡ, họ hôn lên má của nhau, lên môi nhau, 
những ánh mắt chan chứa tình, long lanh. Vòng tay 
mở rộng. Ngả đầu lên vai. Hay tựa vào ngực nhau. 
Cô gái cúi đầu nhìn xuống chân. Hành lang nhộn nhịp 
còn trơ lại hai ngƣời. Thỉnh thoảng một vài ngƣời đi 
qua, bƣớc những bƣớc dài,vội vã. Ngƣời đàn ông 
đẩy chiếc xe qua một bên. Nhìn hàng ghế trống, rồi 
nhìn cô gái. Ông ngồi xuống lƣng cong vòng. Cô gái 
vén vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh. Ðể bó hoa lên 
đùi. Bó hoa cô nâng niu chăm sóc cẩn thận từ khi cô 
chọn mua. Hơn hai mƣơi giờ, vừa chờ dƣới đất, vừa 
trên máy bay, chẳng mấy khi cô để bó hoa một mình. 
Cô thì thầm, vuốt ve rất nhẹ. Thỉnh thoảng ghé mũi 
hít. Liếc mắt nhín ngƣời đàn ông đang thở từng hơi 
khói thuốc, pha lẫn tiếng thở dài. Cô gái cúi đầu vân 
vê những cánh hoa. Những ngón tay gầy xạm nắng. 
Mái tóc dài rủ xuống mỏi mệt. 

Ngƣời đàn ông xoay đầu nhìn và hỏi? 

_ Uống một chút nƣớc nhá? 

Cô gái lắc đầu, mái tóc đong đƣa. 

_ Dạ không. Mẫu đối thoại ngắn duy nhất của buổi 

trƣa. Từng ngƣời lững thững đi, từng nhóm nhỏ tụ lại 
cƣời nói ngả nghiêng. Hành lang lại đầy ngƣời. 
Những giọt nƣớc mắt từ đôi mắt phờ phạc thiếu ngủ 
của cô gái, rơi trên giấy gói bó hoa, từng giọt, từng 
giọt. Cô đƣa ngón tay xoay vòng trên những giọt 
nƣớc mắt, vết loang lớn dần dần. Ngƣời dàn ông 
hƣớng ánh mắt bắt lực nhín. Ðƣa bàn tay gân guốc, 
vuốt mhẹ mái tóc dài óng mƣợt. Cô gái đƣa khăn tay 
lên chặm mắt, đôi vai run run thổn thức. Từ lúc đó cô 
không còn liếc mắt nhìn quanh không còn những 
phản ứng theo ngƣời đàn ông. Cô chỉ nhìn xuống 
sàn. Không nói nhƣng có vẻ không còn tin vào những 
cú giật mình của ngƣời đàn ông nữa. Mặc cho ngƣời 
đàn ông đứng lên ngồi uống, mặc cho ngƣời đàn ông 
bồn chồn hụt hẫng. Càng lâu ngƣời đàn ông càng bối 
rối, đôi mắt đăm chiêu nhín. Ông ta móc ra điếu thuốc 
cuối cùng, đƣa lên môi ngậm. Bóp bao thuốc rỗng. 
Khi chiếc bao vuông vắn trở thành một cục giấy tròn 
nhỏ, ngƣời đàn ông xoay ngƣời bỏ vào thùng rác bên 
cạnh. Môi vẫn ngậm điếu thuốc chƣa mồi. Cánh cửa 
lại rộng mở, nhả ra từng nhóm ngƣời, kẻ vội vã dõi 
mắt nhín dáo dác, ngƣời nhởn nhơ, ngơ ngác nhín. 
Bên cạnh những xe chở hành lý đầy ắp, lăn bánh 
nặng nề. Ðể lại trên khuôn mặt ngƣòi đàn ông thêm 
những lo âu. Ông thôi không còn bồn chồn nôn nóng, 
và những khi nhìn ai thì có vẻ lừ đừ . Khi bóng đêm 
thấp thoáng bên ngoài khung cửa kính, ông ta lấy 
trong túi xách một cái bánh mì nhỏ, phần ăn để dành 
từ trên máy bay, gói cẩn thận trong khăn giấy. 

_ Ăn một tì nhá? 
_ Dạ không. 
 
 Cô nghiêng ngƣời tím chỗ tựa. Ngƣời đàn ông dang 
tay kéo vào, khoát tay lên vai, vỗ nhè nhẹ, nhín xa 
vắng đôi mắt trở nên buồn, long lanh. 
 
-  Bố ơi! Nhỡ Mẹ không đến đón thí mính làm sao hở 
Bố? 

_ Sao lại không đến. 

_Ngƣời đàn ông trả lời nhanh và chắc. 

_ Hãy cố thêm tí nữa nhá! 

Ông khe khẽ thở dài. Tuy nói vậy, nhƣng trong lòng 
ông thật ra, ông còn nôn nao hơn cả con ông. Ông 
cũng đã nhiều lần tự hỏi " Nếu Bà không đến đón thí 
hai Bố con phải làm sao, trên đất nƣớc xa lạ này. Tiền 
bạc thì chỉ có mấy chục bạc. Không quen ai ? ". Cô 
gái mỏi mệt, nhắm đôi mắt buồn hiu. Mái tóc loà xoà, 
những lọn tóc rối vƣơng hờ hững trên vai ngƣời đàn 
ông. Tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ chiếc loa treo 
trên vách tƣờng. Giọng ca của ngƣời nữ ca sĩ da đen. 
Tiếng ca buồn buồn, nhƣ rên. Chắc cô có điều gì 
buồn lắm .  Ru cô vào giấc ngủ. Bàn tay giữ bó hoa 
lỏng dần. Cánh tay cô buông thõng xuống. Bó hoa cô 
nâng niu rơi xuống sàn nhà. Tiếng động rất khẽ. Giật 
mình, mở đôi mắt đỏ hoe. Ngƣời đàn ông cúi lƣợm bó 
hoa để lên xe. Xoa nhẹ lên vai cô gái, cho gối đầu lên 
đùi mính. 
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_ Ngủ một tì nƣã đi. Giọng trầm trầm. 

Ðắp nhẹ chiếc áo vét lên ngƣời cô gái, dáng cong 
nhƣ con tôm kho. Ngƣòi đàn ông cắn chặt môi dƣới, 
nhín nhƣng hính nhƣ chẳng thấy gì. Cả hai đều dè 
xẻn lời nói. Ngƣời đàn ông mỏi mệt gục đầu thiu thiu 
ngủ. Những biến động trong lòng trải ra trên khuôn 
mặt ông, khi nhăn nhìu nhƣ những đau đớn nào đó 
đang dày vò ông. Khi ông nhếch môi, một nụ cƣời 
héo hon. Một hai tiếng nấc nho nhỏ làm cả thân ngƣời 
gầy của cô gái run run theo. Những giọt nƣớc mắt 
đọng trên khóe, chảy theo khuôn mặt nghiêng 
nghiêng. Một vài tiếng động nhỏ đánh thức. Ông dõi 
mắt nhìn về phía cuối hành lang nơi dành cho ngƣời 
đến đón. Ngƣời lao công da đen đẩy xe lau xàn nhà, 
chậm rãi đi vào, cƣời chào. 

_ Good night  Sir. 

Ngƣời đàn ông chào lại. Cúi đầu nhín cô gái đang ngủ 
ngon. Ðƣa điếu thuốc lên môi, thong thả mồi và hít 
từng hơi thật dài. Ðôi mắt đăm chiêu nhín xa xôi theo 
làn khói thuốc bay lãng đãng. Lồng ngực ông căng 
lên, tiếng thở não nề tuôn ra, ông xìu xuống đôi mắt 
khép lại, những khi buồn ông vẫn hay làm nhƣ thế và 
mơ. Cứ nhƣ là trong đám khói thuốc kia ẩn hiện 
những hình ảnh vẫn theo ông. Một dĩ vãng dài nhằng, 
đầy dẫy những muộn phiền, những hạnh phúc, những 
đổ vỡ. Có vẻ bằng lòng điều gí đó, ông nhếch mép 
cƣời nửa nụ. Nụ cƣời ông dành dụm cho con gái ông, 
và mỗi khi nghĩ về thuở xƣa.  

Thuở ấy. Ôi ! đẹp làm sao. Ði đến trƣờng ngƣời đi 
trƣớc kẻ đi sau, ngƣời đi trƣớc tuy đi không nhanh 
nhƣng ngƣời đi sau vẫn không bƣớc kịp. Khoảng 
cách cứ nhƣ thế. Ngƣời đi trƣớc có việc phải dừng lại 
thí ngƣời đi sau đành phải bƣớc luôn. Trong lớp nhìn 
ngang là thấy nhau nhƣng thấy nhau thí nhƣ bị điện 
giật, cho nên chỉ lén nhín. Cho đến một hôm; Nàng 
đùa với bạn chạy từ ngoài cửa vào, chàng từ trong 
lớp chay ra đụng nhau, hoảng hồn nàng ôm chàng, 
chàng ôm nàng, ôm nhau thật chặt. Khi buông tay ra 
nàng khóc nhƣ cả cha  lẫn mẹ vừa.... chết. Chuông 
reo vào lớp. Ngọc vẫn thút thít khóc. Thầy giáo hỏi 
chuyện gì? Nhao nhao một đám. 

_ Vũ ôm Tơ Ngọc nên Tơ Ngọc khóc đấy thầy. Thầy 

Phạt......ôm lại trừ đi thầy. 

_ Sao lại ôm ngƣời ta? 
_ Tai nạn lƣu thông. 
_ Gớm chỉ giỏi nghịch. 
 

Từ đấy mỗi ngày vào lớp, ông nhận đƣợc những cái 
liếc, những cái háy cháy cả lòng. Gặp nhau ngoài 
đƣờng chàng cúi đầu tránh. Trong lớp chàng chỉ nhìn  

thẳng phía trƣớc. Ðang là ngƣời học giỏi. Chàng từ từ 
tuột dốc. Hạng năm. Hạng mƣời. Rồi gần áp chót. 
Mấy làn bị đuổi ra khỏi lớp. Bàn bè xầm xí. Nàng cũng 
thấy mính qúa đáng. Mắt lại tìm mắt. 

Loanh quanh những cái kiêu, cái nhỏng nhẽo của 
nàng mất mấy năm. Yêu nhau. Cƣới nhau trƣớc khi 
ông vào lình. Ngày ông đi tù, vợ ông mang thai. Ngày 
ông về gặp lại thì con gái ông tám tuổi. Vợ chồng xa 
nhau đến nay thời gian cũng gần bằng khoảng tuổi 
thuở mới yêu. Bây giờ bà ra sao nhỉ? Lâu quá không 
gặp. Nhƣng chắc thế nào cũng nhận ra. Làm thế nào 
mà không nhận ra đƣợc. Ông tự nhủ lòng, và có vẻ 
vui ra. Mím môi ông gật gù cƣời. Những ngƣời ra 
nƣớc ngoài lâu năm hính nhƣ ai cũng mập ra, đẹp 
hơn. Và chắc vợ ông cũng thế! Bà ngày xƣa vốn đã 
đẹp. 

Ngƣời đàn bà mới đến dáng vội vã, bƣớc những 
bƣớc thật dài. Ðôi giầy cao gót  gõ những tiếng dồn 
vang cả hành lang. Bà nhín quanh, đôi mắt sáng dƣới 
hai hàng lông mày đen đậm, mũi thanh cao, môi hồng 
nũng nịu. Trang phục sang, thật đẹp. Và nhƣ bà nhận 
ra bà đƣa ngón tay chỉ về phìa hai ngƣời. Khi đứng 
trƣớc hai ngƣời bà cúi đầu chào và cƣời. Sự xuất 
hiện của ngƣời đàn bà nhƣ có luồng điện vô tình nào 
đó đã khìch thìch ngƣời đàn ông. Mừng rỡ, mở to đôi 
mắt ngạc nhiên nhín ngƣời đàn bà mới đến. Ông khẽ 
lay vai cô gái. 

_ Linh thức dậy con. Linh vùng ngồi dậy ngơ ngác 
nhín. Và nhín chăm chăm ngƣời đàn bà đang đứng 
trƣớc mặt, nhƣ cố moi tìm trong vùng trí nhớ. Cố 
gắng lắm, cô nhíu cả mày, cổ khô Linh nuốt nghẹn 
nghe ừng ực.  Nhƣng hính nhƣ Linh không nhận ra 
ngƣời đang đứng trƣớc mặt mình là ai. Nên cô chỉ cúi 
đầu chào. Ðôi ba lần cô liếc mắt nhín ngƣời đàn bà 
rồi nhìn bó hoa. 

Ngƣời đàn bà nói tiếp. 

_ Xin lỗi đã để hai Bố con chờ lâu quá. Vì cứ phải dời 
đi dời lại ngày đi đón. Nên ngày ông và cháu đến thì 
tôi đi công tác xa. Tôi cũng vừa xuống máy bay đấy. 
Trễ qúa. 

 Ngƣời đàn bà vòng tay ôm vai cô gái cúi đầu hỏi:      
_ Cháu có mệt lắm không? 
Cô gái trả lời nhỏ, lẫn nụ cƣời héo: 
_ Dạ thƣa không. 
Nhín bó hoa Linh đang ôm trong lòng. Ðôi mắt bà 
chớp chớp. Mặc dù bà là ngƣời rất cứng rắn. 
 Nắm tay Linh. 
 _ Mính đi thôi. 

Ngƣòi đàn ông đẩy xe đi phìa sau, bƣớc chậm theo 
hai ngƣời. Bây giờ ông mới ngẩng đầu nhìn ngắm 
chung quanh. Khi cả ba đứng bên cạnh chiếc xe hơi. 
Loại xe của những ngƣời giầu. Chiếc xe sang trọng, 
lầm lũi đi vào những con đƣờng nhộn nhịp, tràn ngập 
áng đèn, ngƣời đàn ông im lặng. Ngƣời đàn bà bận 
rộn, hết làm việc này đến làm việc khác. Khi thì gọi 
điện thoại Chiếc xe kềnh kàng nhƣng ngoan ngoãn 
dƣới hai bàn tay trắng, những móng tay trau chuốt, 
lấp lánh ánh kim cƣơng. Linh ngồi phía sau chồm 
ngƣời ra trƣớc hỏi: 
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_ Thƣa Bác mẹ cháu vẫn khỏe chứ? 

Ngƣời đàn bà chỉ gật gù, không trả lời. Chăn chú nhín 
về phìa trƣớc. Con đƣờng nhƣ một giòng suối tràn 
ngập ánh sáng. Ngƣời đàn ông nhắm mắt tựa vào 
kình xe lim dim. Dù sao thí cũng đã có ngƣời đón. Xe 
chậm rãi vào bãi đậu của của một khu phố sầm uất. 
Ngƣời đàn bà mời: 

_ Mính vào ăn tối. Về đến nhà thí cũng khuya lắm. 

Cả hai bố con im lặng làm theo. Nhìn những món ăn 
ngon đƣợc dọn ra, đói thí cũng đói nhƣng chẳng 
muốn ăn. Lòng dạ nào mà ăn. Hai ngƣời nhƣ vừa từ 
trên trời rơi xuống.   Thỉnh thoảng ngƣời đàn ông nhín 
sang ngƣời đàn bà rất nhanh. Bà cũng có vài nét 
quen. Nhƣng mũi của vợ ông thí không đẹp bằng, môi 
thí cũng không mọng thắm nhƣ bà. Giọng nói thì có 
giống, nhƣng trầm hơn. Nhƣng vẫn có điều gì là lạ. 
Ngƣời đàn bà thí rất dạn dĩ, khi nhín thí nhín thẳng 
ngƣời đối diện, và khi nói cũng vậy. 

  _ Ông và cháu ăn ìt quá! Vậy để tôi bảo họ gói mang 
về. 
Ngƣời đàn ông ái ngại nói: 
 _ Chúng tôi làm phiền bà quá. 
Bà cƣời thay cho câu trả lời. Rút trong bóp ra một tấm 
danh thiếp đƣa cho ngƣời đàn ông, và một phong 
thƣ. 
_ Trong ấy có ìt tiền để ông và cháu tiêu tạm. 
Ngƣời đàn ông gật đầu cám ơn. Cúi nhín tấm danh 
thiếp. Luật sƣ. Camly Võ. Bên dƣới có thêm mấy 
hàng chữ nhƣng nhỏ qúa ông không mang kính nên 
không đọc đƣợc. 

Ông có nhiều điều muốn biết, nhƣng ông cũng không 
hỏi gí. Bà là ngƣời có học. Dĩ nhiên bà hiểu trong đầu 
ông, trong đầu con gái ông nghĩ gí. Bà không nói ví bà 
không muốn nói. Nếu cần thí bà đã nói rồi. Hai bố con 
cám ơn những việc bà đã làm. Trên con đƣờng về. 
Ông biết đây là con đƣờng về. Nó sẽ đƣa hai bố con 
ông về đâu, đến đâu? Nơi đó có những gí đang chờ. 
Ông cố gắng nén tiếng thở dài cứ muốn tuôn ra. 

_ Thƣa Bác bao giờ thì Bác gặp mẹ cháu? 

_ Tôi cũng không biết. Tôi chƣa gặp Mẹ cháu bao 
giờ!! Văn phòng của tôi nhận việc này, và giao cho tôi. 

Xe chạy ngang chạy ngƣợc. Ðến đây thí ông không 

còn biết phƣơng biết hƣớng nữa. Thả hồn lêng đêng 
với tiếng nhạc văng vẳng, thân ông ngả ngiêng theo 
giòng xe cộ. Xe chạy chậm dần.Lúc chạy lúc dừng Bà 
hạ kiếng xe, nghiêng đầu nhìn ra ngòai, lẩm nhẩm 
đọc. 

_ O.K. Ðây rồi. Bà nhoẻn miệng cƣời. Lùi xe, đậu gọn 
bên lề đƣờng. 

Cả ba ngƣời loay hoay một hồi mới mở đƣợc cửa của 
căn nhà lƣu động nho nhỏ. 

 Bà Camly Võ ra về và hẹn sẽ gặp lại. Trong căn 
phòng nhỏ có mọi thứ cần thiết. Linh ngồi ở mé 
giƣờng hai tay đan vào nhau, để trên đùi. Ngƣời đàn 
ông hai tay thọc trong túi quần đi tới đi lui. 

 _ Linh đi tắm và thay áo quần đi con! 

Linh không trả lời cũng không đi. 

_ Bây giờ mình phải làm sao hở bố? Ngƣời đàn ông 
trần ngâm một lúc lâu. Quay lại nhín con, nhƣng 
không nói gì. Óng  

_ Bố. Con muốn giữ bó hoa này mãi Bố ạ. 

_ Ừ , để đấy Bố làm lại cho đẹp. Ði tắm nhanh lên, 
xong vào bố lau tóc cho. 

Ông lom khom ngƣời mở va ly cho con. Linh ôm trên 
tay mấy thứ cần dùng. Cô đi vào phòng tắm. Còn lại 
một mính. Ông ngồi lặng lẽ nhín bóng mính xoi trên 
vách, và thèm một điếu thuốc. Có lẽ chƣa lúc nào ông 
thèm thuốc lá nhƣ bây giờ. Chống cùi chỏ lên bàn tí 
trán lên tay, những sợi tóc muối tiêu lòa xòa. Những 
cơn đau bao tử đang dày vò, ông oằn ngƣời chịu 
đựng, mồ hôi ƣớt trán. Những câu hỏi đang giẫy dụa 
trong đầu, ông thở dài. Lƣng ông cong, những nỗi 
buồn chất chồng. Ông gục đầu lên bàn nhƣ kẻ kiệt 
sức.  
_ Bố mệt lắm phải không? Bố ngậm kẹo sâm Bố nhá? 
Ngƣời đàn ông giật mình nhìn quanh. 
_Bố ơi! Bố vào giƣờng nằm đi. 
Ông chậm rãi đứng dậy, ngả lƣng xuống giƣờng. Linh 
kéo chăn đắp cho bố. Cô quí bên cạnh thí thầm: 
_ Bố ngủ đi. 

Ông chớp đôi mắt đỏ mấy lần thay câu trả lời. Nhắm 
mắt tìm giấc ngủ. Ông mỉm cƣời khi hai bàn tay mát 
lạnh của con gái nắm chặt tay ông. Ông cố xua đuổi 
những ý nghĩ đang dày vò ông. Thấm mệt sau chuyến 
bay dài, chen lẫn những rối ren trong ngày, ông chìm 
vào giấc ngủ. Ðêm thâu lặng lẽ, cô gái ngồi nhìn 
chăm chăm vào khoảng không đen đen trƣớc mặt, 
lẩm nhẩm đọc bài  kinh đêm. Gió khuya lùa những 
cành dƣơng liễu rủ phủ trên mái nhà xào xạc, nhƣ có 
ai thì thầm. Tiếng thở nặng nề, không đều, khi nặng 
khi nhẹ, khi thí nhƣ tiếng thở dài. 

_ Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu? 
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Tháng chín và Em 

Miên Thụy 
09Sept2012 

 
Chiều cuối tuần không có anh dạo phố 
Nên trời buồn và mây cũng ngừng trôi 
Anh đâu rồi mình em bước lẻ loi 
đời hụt hẫng con phố chiều hiu hắt 
 
Anh ở đâu khi phố đông dầy đặc 
Tìm bóng anh em biết ở đâu tìm 
Bên cuộc đời còn có lúc ngã nghiêng 
Cũng lắm khi em bềnh bồng chao đảo 
 
Đời không anh sẽ không là mộng ảo 
Em tìm về một lối cũ thân quen 
Có bao giờ anh biết nghĩ về em 
Tội em lắm mà thôi đừng nên tội 
 
Trời tháng chín nắng hạ buồn len lõi 
Nắng vẫn nồng như những lúc bên nhau 
Em sẽ khóc khi mùa yêu cuối mặt 
Trả lại em vũng nhớ buổi ban đầu 
 
Khúc tháng chín lời tự tình cuối nẻo 
Em gục đầu trong một thoáng ăn năn 
Rồi anh cũng quay lưng cười ngoảnh mặt 
Đành bỏ em với giọt lệ âm thầm 

 

Cảnh Chiều 
Nguyễn Thanh Quang 

 

Chiều về, xong “nợ” văn-phòng, 

Lang-thang nhẹ bước ngắm đồng lúa tươi. 

Vầng ô xuống tận chân trời, 

Nắng ngày nhạt chiếu, bụi đời lặng bay. 

 

Mục-đồng vài trẻ thơ-ngây, 

Thảnh-thơi, xua đuổi trâu quay về chuồng. 

Từng đàn cò trắng bốn phương, 

Hướng về tổ ấm, cánh vườn xa xa… 

 

Tứ bề gió rít, dế ca, 

Cùng mùi hương-lúa bao-la ngạt-ngào. 

Cảm-thông ngoại cảnh thanh-cao, 

Mến miền thôn-dã, ngán-ngao hồng-trần. 

 

Chuông chùa vài tiếng vẳng ngân, 

Khiến lòng lữ-khách bâng-khuâng nỗi-niềm! 

 

Nhớ Em 
Nguyễn Thanh Quang 

 

Ðêm nay gió lạnh trăng mờ, 

Một mình một cảnh làm thơ giải sầu. 

Tâm-tình gói trọn niềm đau, 

Hồn thơ nặng-trĩu một màu nhớ thương. 

 

Thương em thao-thức đêm trường,  

Thu-canh gối chiếc, lệ buồn đọng mi. 

Ngày đêm vất-vả, sá gì! 

Cửa nhà, cơm nước… ai thì giúp em? 

 

Tổ-uyên ngăn-nắp, ấm-êm, 

Tình ta xa cách, càng thêm mặn nồng. 

Nhớ em viết vội đôi dòng, 

Ghi ngày ly-cách, nhưng lòng bên nhau. 

 

Ngàn Năm Nào Ngưng Ðọng 
Nguyễn Hoàn Nguyên 

 

Mở kinh đọc vi vu 

Khoác áo xuống lưng đồi 

Hạt bụi bay trong nắng 

Quốc độ đầu gậy tre 

 

Dấu dép trên đồi xưa 

Trôi mất theo xuân rồi 

Gần hai ngàn năm tuổi 

Thiền sư nay đã già 

Hóa thân chàng thi sĩ 

 

Ngôn ngữ chẳng là hoa 

Nở ra trong tịch mịch 

Ngôn ngữ dựng lời không 

Thét gọi hồn sử lịch 

 

Gần hai ngàn năm chẵn 

Hay hơn bốn ngàn năm 

Ngàn năm nào ngưng đọng 

Em mỉm cười vô ưu 
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TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC 

Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ 

(Trích dẫn tác phẩm Tìm Hiểu Đời  sống An Lạc của Tiểu Đệ NPT) 

LTS: Ông Nguyễn Phú Thứ, một thân hữu của VNNS, cựu giáo sư toán đệ nhị cấp, 

nhiệm sở cuối cùng Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá Kiên Giang. Ông 

vượt biên năm 1979, hiện nay cư ngụ tại Pháp quốc. Ông bắt đầu cầm bút từ năm 

1980 và đã đóng góp rất nhiều  các đề tài khác nhau về: Phong Tục Tập Quán, Tử Vi 

Đẩu Số và Ngôn Ngữ học.  

VNNS trân trọng giới thiệu bài viết ´TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC´ của thân hữu                     
Nguyễn Phú Thứ sau đây. 

Trƣớc đây, tôi có viết bài CHỮ AN để góp phần mọn cho đời sống hằng ngày, có đoạn về sự bất An của cuộc 
đời con ngƣời tôi, xin nhắc lại nhƣ sau:  

…..« Nhớ lại thuở còn tuổi học trò ở quê nhà, tôi cũng phải tranh đấu với bạn bè cùng lớp từ bậc 
tiểu học, rồi trung học và đại học, cứ tƣởng khi ra trƣờng đi dạy làm thầy sẽ thoải mái và sung sƣớng hơn tuổi 
học trò đầy mơ mộng. Nhƣng than ôi! khi đến tuổi lập thân, nên ngƣời và có sự nghiệp trong tay rồi, thí tôi cũng 
tiếp tục tranh đấu vì sự sống hằng ngày, mà chẳng thực hiện đƣợc chữ An, nhớ lại cái tuổi học trò, sống với 
Cha Mẹ, thì thật là sung sƣớng vô cùng, mỗi ngày chỉ vui chơi, rồi đi học, về nhà thí đƣợc Cha Mẹ nuông 
chiều, lo cơm áo đầy đủ, duy chỉ có cái lo học cho đƣợc điểm cao ở nhà trƣờng và mỗi lần có cuộc thi làm bài 
trúng và đƣợc chấm đậu là xong, chớ nào có hay biết Cha Mẹ phải tranh đấu để làm ra tiền của, để nuôi 
dƣỡng cho mính ăn học đâu? Thành ra cuộc đời tuổi học trò thật là An vui, mà tôi không bao giờ hay biết, mà 
tôi còn cứ than Khổ mỗi khi phải lo học hành, đến ngày nghỉ cuối tuần mới đƣợc rông chơi với bạn bè hoặc vào 
dịp nghỉ hè đƣợc nhà trƣờng tổ chức đi thăm viếng danh lam thắng cảnh quê hƣơng mính và nhín lên bục 
giảng bài của những vị thầy, những vị giáo sƣ, thí tôi cũng không An, với tuổi học trò đầy mơ ƣớc sau này sẽ 
trở thành những vị ấy, sẽ sung sƣớng và hảnh diện và An vui hơn cái tuổi học trò. Thế rồi, nƣớc chảy ngày tới, 
thời gian cứ trôi qua, tôi đã thật sự thành công cái mơ ƣớc của mình, thì tôi lại thấy cái tuổi học trò quả thật An 
vui hơn, mà tôi không chịu An hƣởng cái An hiện có của mình, cho nên cái tuổi học trò tôi vẫn mất An là thế đó. 
Vì thế, tôi mới tiếc rẻ cái An của cái tuổi học trò, vì nhứt nhứt sự sống, từ cái ăn, cái mặc đều do Cha Mẹ lo 
lắng đầy đủ cả, chớ đâu phải nhƣ ngày hôm nay… » 

Nay, tuổi tôi trên đƣờng đi đến thất thập niên, nhìn lại quảng đời đã đi qua, mới thấy cuộc đời: « Khi còn trẻ, 
đứng dƣới chân núi nhìn lên thấy núi cao lớn, nhƣng khi leo lên đến ngọn núi, thì thấy ngọn núi kia nhỏ bé so 
với Trời cao, Biển rộng không khác sự hiểu biết khi đến tuổi đã già vậy, cho nên tôi thấy: <Càng học lại càng 
dốt>. Bởi biển học mênh mong vô tận, nhƣng sức ngƣời hiểu biết rất hạn hẹp không thể thấu hiểu biết hết 
đƣợc.» 

Hôm nay, tôi xin mạo muội viết tiếp bài TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC, để góp phần mọn cho đời sống. Nhƣ 
chúng ta điều biết và thấy đƣợc:   

«Loài ngƣời sanh ra do vận hành của Trời Đất tạo thành, không khác hột kim cƣơng, có đủ loại, đủ cở. Vì thế, 
mỗi ngƣời có mỗi ý và có số mạng khác nhau, cho nên đã làm con ngƣời thì không bao giờ giống nhau hay 
toàn bìch hơn ngƣời khác hết đƣợc.  

Do vậy, chúng ta đừng bao giờ lẩm cẩm hay khờ dại bắt buộc ngƣời khác giống mình hoặc chỉ biết xét lỗi 
ngƣời mà quên lỗi mình, làm cho tâm mình bất an không lợi lộc cho bản thân mình, mà nên xét lỗi mình và nên 
có tấm lòng thƣờng ngƣời nhƣ thể thƣơng thân ».  

Quả đúng vậy: Con ngƣời chúng ta do Trời Đất tạo thành  không có ngƣời nào giống ngƣời nào, mặc dù có 
sanh đôi cùng Cha Mẹ chăng nữa, bởi vì, mọi ngƣời có đời sống riêng biệt và có phúc đức tiền kiếp ông bà, 
cha mẹ không giống nhau. Do vậy, có cuộc sống về tƣơng lai cũng khác nhau.  

Nhân đây, xin trìch dẫn trang 33 và 34 trong quyển Tử Vi & Địa Lý Thực Hành của Nguyễn Phú Thứ: 

Tại sao hai ngƣời sanh cùng: Giờ, Ngày, Tháng, Năm  và cùng Quê Hƣơng. Nhƣng Không Giống Nhau về 
Tƣơng Lai Sự Nghiệp ?Khi nói đến trƣờng hợp hai ngƣời sanh đôi, chỉ khác giờ, tôi nhớ lại giai thoại diễn ra 
dƣới triều Lê, hai ngƣời không những giống nhau nhƣ sanh đôi, mà còn sanh cùng giờ và cùng quê hƣơng 
nữa, nhƣng tƣơng lai sự nghiệp lại khác nhau, xin trích dẫn nhƣ sau:  
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Khi Lê Thái Tổ thành đại nghiệp, lên ngôi vua, trở về quê hƣơng đất tổ, một ông lão ngƣời  cùng quê hỏi 
Tƣớng Trần Nguyên Hãn rằng:  

Tôi với bệ hạ sanh cùng: Giờ, Ngày, Tháng, Năm và cùng Quê hƣơng, thế sao bệ hạ làm vua, mà tôi thì vẫn là 
dân? 

Tƣớng Trần Nguyên Hãn đáp:  

Đó là Phúc cả, Cung Phúc của Chúa tôi và ông đều có Thiên Đồng tọa thủ tại Hợi. Nhƣng ngôi mộ tổ ông lại 
không để trúng long mạch, ngƣợc lại ngôi mộ tổ Chúa tôi để trúng long mạch, nên đƣợc hƣởng. Bởi giống 
nhau, nên tƣớng mạo của ông và Chúa tôi giống nhau tƣơng tự.  

Tôi nghï rằng: Số ông cũng có phần nào giống Chúa tôi chứ! Ông làm nghề gì? 

Ông lão đáp: 

Tôi làm nghề nuôi Ong, hiện nuôi đƣợc 9 tổ Ong. 

Tƣớng Trần Nguyên Hãn nói: Đó, tôi nói có sai đâu? Bệ hạ tôi làm Chúa 9 Châu, còn ông làm chủ 9 tổ Ong, tổ 
nào cũng có vua, có tƣớng, có quan mà. 

Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng: <Mỗi con ngƣời đều có cái số riêng cả, không ai tránh khỏi vận mạng 
cuộc đời của mỗi ngƣời, bởi ví, có ngƣời sao giàu sang quá, trong khi có ngƣời khác lại nghèo nàn, khổ cực> 

Hơn nữa, cuộc đời khó ai biết đƣợc tƣơng lai, để chọn sự sống đƣợc sung túc thoải mái về vật chất lẫn tinh 
thần suốt đời.  

Nhân nhắc đến <vận mạng cuộc đời của mỗi ngƣời >, thì chúng ta đã thấy: Con ngƣời cũng bị chi phối 
các vận hành trong Trời Đất tạo nên, dù giàu hay nghèo, cho nên không thoát khỏi Sanh, Lão, Bịnh, Tử. 

Bởi vì, mọi ngƣời đã hiểu biết và thấy đƣợc: <Cuộc đời vô thƣờng và đều có số mạng  
Ví thế: 

Số Không là số trời ban, 
Không ai tránh khỏi bƣớc qua kiếp ngƣời. 

Quả đúng vậy, Số không là số thần kỳ. 
hết cả>.  

Bởi vì, là số bắt đầu tức số không dƣơng  khi chúng ta lọt lòng mẹ để chào đời  và số chấm dứt tức số không 
âm khi chúng ta nhắm mắt lía đời, không một ai tránh khỏi của cuộc đời Có Không, Không Có này.  

Hơn nữa, khi chúng ta chào đời hay khi lía đời cũng trắng tay, mặc dù ngƣời đó có giàu sang, danh vọng nhƣ 
thế nào cũng không mang theo hết đƣợc.  

Từ đó, chúng ta mới thấy đƣợc tất cả đời sống có đƣợc hiện tại chỉ là tạm bợ kể cả bản thân, chớ không phải 
của riêng của ai mãi mãi và mỗi ngƣời có số mạng cả trong thời gian nào đó.Do vậy, nếu chúng ta tự suy nghĩ 
sẽ thấy và nên làm ngay: Không bao giờ tranh đua hơn nhau một lời nói hay ích lợi vật chất vô ích nữa, đôi khi 
để đƣa đến sự mất lòng nhau, mà chúng ta nên thƣơng yêu mọi ngƣời nhƣ thể thƣơng thân, phải biết Nhẫn 
Nhục, Từ, Bi, Hỉ, Xả với mọi ngƣời và nên cho những nụ cƣời với nhau để có đời sống đƣợc An Lạc. 

Trái lại, nếu chúng ta cứ không từ bỏ cứ tiếp tục: ganh ghét, hơn thua, sân hận và hỉ, nộ, ái, ố…mỗi khi khi thấy 
ngƣời khác hơn mính, thí phải nói xấu ngƣời cho bằng đƣợc để triệt hạ và đôi khi phải bỏ ăn, mất ngủ làm hại 
sức khoẻ mính để suy nghĩ rồi dựng chuyện hoặc làm những điều độc ác để làm lợi cho mính mà không nghĩ 
đến sự đau khổ của ngƣời khác, để rồi sẽ mang vào thân hậu quả khó lƣờng về sức khoẻ và tuơng lai sau này.  

Ngoài ra, chúng ta cũng đừng bàn chuyện thiên hạ để lãnh nợ, lọt vào Bốn Cái Ngu của ngƣời xƣa đã từng nói: 
«Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu », mà chúng ta nên:  

Tăng ái bất quan tâm, 
Trƣờng thân lƣỡng cƣớc ngọa. 

   Chuyện thƣơng ghét chẳng bận lòng, 
Nằm thẳng hai chân mà an giấc. 

 
Viết đến đây, tôi nhớ lại các trang phụ, xen vào sau khi hết tiểu mục của các quyển sách của tôi, xin 

trìch dẫn trang 132 quyển  Tử Vi & Địa Lý Thực Hành nhƣ sau:  

Ngƣời xƣa đã nói: "Ái Nhân nhƣ kỷ"   
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tức "Thƣơng ngƣời nhƣ mính"  
hoặc là: 
"Kỷ sở bất dục vật thi ƣ nhơn"  
                tức "Điều mính không muốn, chớ làm cho ngƣời" 
 
Riêng tôi, 
Thương người như thể thương thân, xem mọi người như họ hàng thân tộc từ đời đời kiếp kiếp luân hồi 
với nhau, cho nên lúc nào cũng tận tình trợ giúp từ vật chất đến tinh thần và cũng đừng bao giờ làm 
những gì mình không thích cho mọi người, mà nên làm những gì mình thích cho mọi người. Có vậy mới 
chấm dứt sự đau khổ triền miên ở trần gian này nữa. Mong lắm thay ! 

Một đặc điểm khác nữa,  

Ngƣời ta thƣờng ví: Cuộc đời giống nhƣ canh bạc, có kẻ thắng ngƣời thua. Nếu quả thật vậy, thì tâm của mình 
sẽ bất an, vì chỉ lo nghĩ đến sự thắng thua mà quên đi hƣởng an lạc cuộc đời. 

Do vậy, nếu muốn hƣởng đƣợc cuộc đời an lạc, thí ngƣời ta nên nhứt quyết không thèm lo nghĩ sự thắng thua 
của nó là quan trọng nữa. 

Hơn nữa, nếu chúng ta thực hiện đƣợc Tri túc, tri chỉ (Biết đủ, biết thôi)  
hoặc là:  
 
Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc (Biết đủ thí đủ) 
Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn (Biết nhàn thí nhàn) 
 
 Và xin trìch dẫn bài thơ dƣới đây: 

Biết đủ sẽ đủ 
Các bính chậu hủ đựng lủ khủ, 
Biết dùng chúng nó đời sẽ đủ, 

Không tranh đủ thiếu đƣợc an ngủ, 
Vui sống mọi ngƣời trong hoàn vủ 

 
thì cuộc sống sẽ đƣợc An Lạc trên trần gian này. 

Ngoài ra, chúng ta đã từng biết, mỗi ngƣời có mỗi ý cho nên đừng cho rằng ý tôi là tuyệt đối, là hay hơn cả, mà 
nên áp dụng câu: «Le moi est haïssable» của Blaise Pascal (1623 - 1662) đã để lại cho đời «Cái tôi thật đáng 
ghét» đáng suy ngẫm vậy. 

Nhân nhắc, mỗi ngƣời có mỗi ý, có cái nhìn khác nhau  xin trích dẫn chuyện xa xƣa <hai cha con mua Ngựa 
trở về nhà > (Ngựa hay Lừa?, nhƣng tôi thấy con vật nào cũng không quan trọng, tuy nhiên, tôi thấy con Ngựa 
có lý hơn con Lừa, vì nó có sức mạnh để cho hai cha con cùng cỡi và nội dung cốt chuyện mới quan trọng) 
nhƣ sau:  

Chuyện kể, có hai cha con ngƣời kia đi mua đƣợc một con Ngựa, trên đƣờng trở về nhà  ngƣời cha bảo ngƣời 
con lên cỡi con Ngựa, dọc đƣờng bị ngƣời ở bên đƣờng quở rằng: « Ngƣời con bất hiếu, bởi ví ngƣời con còn 
tráng kiện, trong khi ngƣời cha già yếu lại đi dƣới nắng nóng bức mùa Hè ».  

Ngƣời cha nghe nói có lý, nên bảo ngƣời con xuống và nhƣờng con Ngựa dể ngƣời cha lên cỡi. Nhƣng đi 
đƣợc một khoảng đƣờng, thì bị ngƣời qua đƣờng lại quở rằng: « Ông già này không biết thƣơng con, trong khi 
trời nắng trƣa mà để đứa con đi bộ với con Ngựa nhƣ vây ? ».  

Ngƣời cha nghe vậy, cũng cho rằng có lý, cho nên ông bảo đứa con cùng lên ngồi trên con Ngựa để cỡi về 
nhà. Nhƣng đi đƣợc một đổi đƣờng, thì bị ngƣời qua đƣờng lại quở: «Tại sao hai cha con ngƣời này rất nặng 
mà bắt con Ngựa để cỡi, không biết thƣơng thú vật » 

Ngƣời cha nghe vậy, cũng cho rằng có lý,, cho nên ông bảo đứa con cùng ông tuột xuống, không cỡi con Ngựa 
nữa, từ đó hai cha con cùng đi bộ với con Ngựa cho chắc ăn và tin rằng lần này đi đến nhà sẽ không bị thiên 
hạ phê bính. Nhƣng khổ thay, cha con ông chỉ đi đƣợc một khoảng đƣờng, thí cũng bị phê bình: «Tại sao hai 
cha con ông dạy dột, không biết dùng con Ngựa để làm phƣơng tiện cỡi con Ngựa đi về nhà cho khỏe, mà phải 
đi bộ cực nhọc ?. Bởi vì, phàm ở đời <vật dƣỡng nhân>» 

. Qua câu chuyện này, tôi nhớ lại câu chuyện Năm Ngƣời Mù Xem Voi, vì bị mù, cho nên mỗi ngƣời rờ Voi và 
cho rằng con Voi hình dáng khác nhau, nào là Voi giống nhƣ: Cái quạt, tấm thớt, cột nhà…. 
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Ngoài ra, tôi còn nhớ một ngƣời kia mới dự định cất một ngôi nhà ở bên đƣờng cái, thiên hạ đi ngang qua, bảo 
nên cất quay về hƣớng này, ngƣời thì bảo hƣớng khác, phải làm cửa chánh và các cửa sổ nhƣ thế nào? để 
sau này làm ăn đƣợc sung túc, hạnh phúc, giàu có….  

Nhƣng nếu Ông Bà chủ nhà cứ theo ý của mọi ngƣời, thì tôi tin rằng việc cất nhà sẽ không bao giờ thực hiện 
đƣợc một căn nhà. 

Do vậy, chúng ta muốn hiểu biết tƣờng tận một vấn đề gì cần phải là ngƣời trong cuộc hay chúng ta đã từng 
thực hành rồi, thì mới có một kết luận chánh xác, chớ nên tin tƣởng  

qua sách báo hay lời nói của ngƣời trọn vẹn, để đánh giá vội vàng hƣ thực của mọi vấn đề, để rồi đƣa đến sự 
thật hiểu lầm đáng tiếc sau này. 

Nhân đây, xin kình chúc mọi nhà đƣợc An Vui và thân tâm An Lạc. 

 

 

Thƣ cảm ơn 

Cuộc chiến đã qua hơn 37 năm ,nhƣng nỗi đau bất hạnh vẫn đeo đẳng trong cuộc sống vốn đã lầm than 
,theo thời gian ngày càng bi đát hơn... 

Nhằm chia xẽ phần nào niềm đau , khổ nạn cùng anh em TPBVNCH , năm nay một lần nữa  
BCHGDQCCVNCH/HL cùng quý ân nhân tiếp nối thực hiện câu “Lá lành đùm lá rách”. 
 
Thay mặt anh em TPB chúng tôi chân thành cảm ơn quý đồng hƣơng , quý niên trƣởng , chiến hữu ... đã 
nhiệt tình yểm trợ bữa cơm tính thƣơng 15-09-2012 vừa qua. Quý ân nhân đã không quãng ngại đƣờng xá 
xa xôi , hy sinh một tối cuối tuần của gia đính để đến góp cùng chúng tôi một bàn tay xoa dịu phần nào vết 
thƣơng chƣa lành của anh em một thời là chiến hữu , ân nhân của chúng ta... 

Chúng tôi xin đƣợc phép nêu tên quý ân nhân trên trang báo nầy để tri ân quý vị . 

1/ Chuyển qua bank- Gữi ngƣời mang đến: Thƣợng Tọa Thích Minh Giác 50USD, Bác Minh 100,chị Dạ Lan 
50,Trần văn Dức 15, PhanPhú 30,Thúy Diệp 50,Tôn Loan 50,Dào tấn Chúc20,Phan văn Thảo 30, Nguyễn 
văn Châu 50,Quách Liễu Huê 50,Mỹ Lệ 10, Bà cụ Sình 20, Bùi đức Hoạt 20, Nguyễn thị Kim Chi 50, chị Tách 
20,bà Trần văn Anh 50,Hoài tâm Niệm15,Lê thị Nam20,bà Hồng khắc Lợi 100,Dinh ngọc Hiển 30, Doàn văn 
Khoa 50,Thúy Hiền 60,bà Trần thị Liên 50,Nguyễn khai Trì 30, Lƣơng H T 100, Dinh đức Quyết 50, Huỳnh 
tích Anh 50 

2/Ấn nhân hiện diện: ô.bà Trình khoa Âm 80, ô.bà Dào công Long 75,Hoàng Mai 30, Ngọc Dƣợc 65,Viên 
15,bà Kim Hoàng 115, ô. Nguyễn kim Linh 35,Bùi thị Xuân 15, Thông Nhiên 30, Hoàng trọng Dịnh 35, Hồng 
quốc Lộc 50,Nguyễn Quang Kế 20, Nguyễn hữu Phƣớc 40, bà Kim Loan 50, Nguyễn đắc Trung 50,Hồ cảnh 
Thuần 50,Võ văn Thông 45,Nga Thảo Hƣơng 45,Nguyễn văn Dũng 30,Mỹ Dạt 30,Dũng Venray 15, ô.bà  Lý 
trịnh Lƣơng 80,LHNVBỉ 100, các anh Dắc Phong Huy 75, ô.bà Võ hồng Vâng 280,Thanh Hằng 15,Hồ tấn Việt 
50,Lê Phú 45,Nguyễn thế Việt 35, ô.bà Huỳnh văn Công 50,Phong Lan 45, ô.bà Nguyễn liên Hiệp 45,bà Võ 
Nuôi 50, ô.bà Nguyễn văn Xứng 230, ô.bà Bùi công Hải 130, Trƣơng phi Hoàng 35, Nguyễn văn Mến 45, 
Miên Thụy 20,Quyên Bính 65,Sơn Mai 50, Thy 15, ô.Lê quang Kế 15và 5kg heo quay, ô.bà Trƣơng Hải 50 và 
3 con vịt quay, Minh Anh 20 và món xôi mặn , ô.bà Nguyễn văn Tiếng 50, ô.Trần quốc Sủng món mì chay, Cô 
Chuyên 15 và bánh bèo, bánh xếp, chị Diệu Hiền 15 và chè trôi nƣớc, gia đính Thọ, Thắng : 60 và  các món 
cơm chiên , gỏi chay , gỏi mặn , soup, bò kho , bánh mì . 

Ba giải trúng đƣợc tặng lại: Chị Trƣơng Hải 20, cô Quyên 50, cháu Trân(ái nữ ô.bà Nguyễn liên Hiệp) 30. 

Môt lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị 

BCH/GDQCCVNCH/HL 
Bank 4861397 FVVN -  Den Bosch 
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Kỷ niệm khó quên  

LTS: Bùi Văn Đỗ là cộng tác viên của VNNS, anh viết rất thường xuyên và 
là cây viết không hề mệt mỏi, các bài viết của anh trên VNNS thường 
mang ý tưởng hội nhập và học hỏi. Anh Bùi Văn Đỗ hiện nay sống cùng 
gia đình tại Pumerend, Hòa Lan.Mời bạn đọc thưởng thức bài “Kỷ niệm 
khó quên” do anh viết sau đây.   

 

Bùi Văn Đỗ 

Hôm nay một ngày cuối tháng tám năm 2012, Hòa Lan trời nắng ấm và đẹp, không khí thật nhẹ nhàng so với 
những ngày nắng nóng của những ngày đầu tháng. Lòng tôi bâng khuâng nhớ đến đoạn văn quen thuộc và bất 
hủ của Thanh Tịnh mà là ngƣời Việt Nam những ai đã đƣợc cắp sách đến trƣờng  

đều thuộc nằm lòng: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi 
dẫn đi trên còn đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. 
Cảnh vật chung quanh đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học”. Bâng khuâng 
nghĩ về bài học gần 60 năm thủa trƣớc, trong khi đang lái xe đến trƣờng đại học Nijmegen để chứng kiến tận 
mắt việc nhận lãnh bằng cao học y khoa do chình tay Giáo Sƣ Tiến sĩ Dr.B.J.A.M. Bottema trao tận tay một 
thanh niên tỵ nạn Việt Nam. Đây đúng là một niềm vui. 

Trƣờng đại học tọa lạc tại: Huspost 166 

                                           Postbus 9101 

                                           6500 HB Nijmegen 

Đƣợc biết đại học Nijmegen đƣợc thành lập từ năm 1923, thủa mới thành lập chỉ có 27 giáo sƣ và 189 sinh 
viên. Nhƣng hiện nay ( ngày 31-08-2012) 89 năm sau có đến 460 giáo sƣ và  10.000 nhân viên phục vụ với 
17.500 sinh viên 

Là phụ huynh, là thân nhân của các tân chức nên chúng tôi đƣợc đón tiếp ngay tại cửa phòng hội lớn của 
giảng đƣờng đại học vào lúc 15 giờ 30. 

Sau khi hàn huyên trà đàm với vị thầy hƣớng dẫn của sinh viên tân cử, chúng tôi lần lƣợt vào phòng hội lớn 
của trƣờng, nơi đây sẽ diễn ra buổi phát văn bằng tốt nghiệp cho các tân sinh viên ra trƣờng hành nghề bác sĩ 
nhà vào lúc 16 giờ. 

Để mở đầu cho buổi lễ, ngƣời dẫn chƣơng trính cho biết đại cƣơng chƣơng trính lễ phát bằng cho các sinh 
viên, sau đó giới thiệu Giáo Sƣ Tiến Sĩ Bottema là chủ nhiệm của khoa này (Hoofd huisartsenopleiding) lên nói 
ít lời khai mạc. Sau đó từng sinh viên đƣợc mời lên trƣớc hội trƣờng, rồi mời ngƣời hƣớng dẫn trực tiếp cho 
sinh viên đó cùng lên để cho biết tình hình học tập của ngƣời đƣợc thụ huấn (thực tập) với ông, kết quả thu 
hoạch, việc học, việc làm . . . và cả những tình cảm mật thiết gắn bó với công việc tại phòng mạch của ông. 
Sau phần phát biểu của ngƣời hƣớng dẫn trực tiếp, Giáo Sƣ Tiến Sĩ Bottema trao chứng chỉ tốt nghiệp 
(certificaat) cho tân sinh viên vừa tốt nghiệp, kế đó ngƣời phụ trách trao cho ngƣời vừa tốt nghiệp quà lƣu niệm 
của trƣờng cùng với một bông hoa hồng màu đỏ, trở về chỗ ngồi và tân sinh viên khác đƣợc mời lên. 

Buổi lễ kết thúc vào lúc 17 giờ 15, sau đó tất cả các tân cử và thân 
nhân đƣợc mời đến kantine của trƣờng đại học để dùng nƣớc, 
chúc mừng và hàn huyên. Chúng tôi dời trƣờng đại học vào lúc 17 
giờ 45. Đƣợc biết trong ngày lễ phát bằng hôm nay có tổng cộng 23 
tân sinh viên bác sĩ nhà ra trƣờng, họ chia ra thành hai nhóm 
(groep 1 và groep 2), nhóm 1 gồm 13 sinh viên bắt đầu từ 12,30 và 
kết thúc vào lúc 15 giờ 30. Nhóm hai gồm 10 sinh viên bắt đầu từ 
15 giờ 30 và kết thúc vào lúc 17 giờ 45. 

Tham dự lễ tốt nghiệp cũng là cơ hội để học hỏi, biết thêm về 
những ngành nghề thật thiết thân với cuộc sống của mỗi ngƣời 
chúng ta, mà thực sự ra chúng ta chƣa có cơ hội để biết đến nó 
một cách tƣờng tận. Đây là cơ hội cho chúng ta biết thêm về những 

điều cần biết và nên biết. 
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Muốn trở thành một bác sĩ nhà, quen gọi là bác sĩ gia đính, ở các nƣớc tiên tiến ngoài Việt Nam họ đào tạo 
nhƣ sau: 

Trƣớc hết ứng viên đó phải là một bác sĩ tổng quát, có nghĩa em đó phải tốt nghiệp tú tài toàn phần (ở Việt 
Nam hiện nay là cấp ba), ở Hòa Lan em đó phải tốt nghiệp VWO, muốn học ngành y khoa ở đại học, ở Hòa 
Lan vì số ngƣời muốn học ngành này đông, số thí sinh muốn học nhiều hơn nhu cầu, nên muốn học, ứng sinh 
phải bốc thăm, trừ những thí sinh có số điểm thật cao đƣợc ƣu tiên. Nếu bốc thăm trúng thí đƣợc học ngay, 
không trúng thì phải đợi năm sau bốc thăm lại. Chƣơng trính học tại Hòa Lan kéo dài 6 năm, ở các nƣớc khác 
nhƣ Đức, Bỉ, Pháp, Mỹ kéo dài là 7 năm, nếu học chăm, năm nào đậu năm đó. Có những sinh viên học chậm 
hay ví lý do riêng kéo dài đến 10 năm hay hơn nữa. 

Sau khi thi tốt nghiệp đậu bằng bác sĩ ở một trƣờng đại học, (bằng này có tính tổng quát), muốn theo học 
chuyên ngành nhƣ: Tim, Mắt, sản khoa, gây mê, bác sĩ gia đính . . .  phải tím nơi tím chỗ (giáo sư hướng dẫn) 
cho mính, lúc đó mới có chỗ để học, rồi tùy ngành nghề, có những thứ phải học sau 6 năm, có thứ 5,4 hay ba 
năm sau, mới làm bài (tiếng Việt hay gọi là trình luận án) để ngƣời trách nhiệm chấm, có hội đủ điểm, điều kiện 
mới ra trƣờng (ở đây không bàn đến những luận án tiến sĩ và thạc sĩ). Chuyên ngành về bác sĩ nhà, hiện nay 
tối thiểu cũng mất ba năm học, sau khi thi đậu và ra trƣờng mới đƣợc làm bác sĩ gia đính, hay gọi là bác sĩ nhà 
(ở các nước tiên tiến hành nghề bác sĩ hoàn toàn khác với lối hành nghề bác sĩ chữa bệnh ở Việt Nam trước và 
nay). 

Chính vì vậy khi ra trƣờng bác sĩ ở các ngành chuyên môn (quen gọi là hậu đại học), các ứng sinh cũng ở vào 
tuổi 30 đổ lên. Nên trong dịp dự lễ phát bằng kỳ này, 23 tân bác sĩ nhà, đến dự lễ nhận bằng ngoài cha mẹ, vợ 
hay chồng và ngƣời thân, còn có những bé bi con của các tân cử, những hình ảnh đẹp khi cha bồng con lên 
nhận bằng tốt nghiệp từ tay Giáo Sƣ Tiến Sĩ Bottema. 

Vào ngày 12-09-1983, cách nay đúng 29 năm 13 ngày, trên chuyến thuyền bằng gỗ nhỏ bé mong manh so với 
đại dƣơng bao la, có kìch cỡ chiều dài 10 mét, ngang 2 mét 20 khởi hành từ bãi đậu là bến Súc Bà Rịa thuộc 
tỉnh Đồng Nai, trực chỉ biển đông tím tự do. Chuyến ghe ngụy trang là một thuyền đánh cá để trốn thoát nhà 
cầm quyền cộng sản Việt Nam. Ghe không lớn, nhƣng số ngƣời cũng không đông, 32 ngƣời gồm lớn bé già 
trẻ. Lênh đênh 4 ngày đêm trên biển khơi với bao sóng gió và nghịch cảnh, chiều ngày 16-09-1983 đƣợc tàu 
Hòa Lan vớt từ biển đông, rồi đƣa số ngƣời vớt đƣợc gởi tạm trú tại Singapore và cuối cùng đƣợc đƣa về định 
cƣ tại Hoà Lan. 29 năm sau một thuyền nhân 3 tuổi trong chuyến hành trính đó nhận văn bằng Cao Học y 
Khoa của đại học Nijmegen qua tay Giáo Sƣ Tiến Sĩ  Bottema.  Thật ngậm ngùi nhớ lại lời Thánh Vịnh 156:  

 “Ngày đi trong nước mắt ngậm ngùi gieo giống, 

   Mùa gặt  vinh quang khấp khởi mừng”. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thơ 

   Tỏ Ý 

Không biết đường thơ học bạn đường 
Hỏi nhiều thể luật hiểu nhiều chương 
Dậm màu hoa thắm hoa tươi sắc 
Chấm phá nhụy vàng nhụy ngát hương 
 

Thi phú vịnh ngâm ngâm lắm vẽ 
Văn từ xướng họa họa theo Phương 
Hiếu kỳ hiếu bạn dâng đầy ý 
Lý lẽ cân phân lý tỏ tường 
 

Hoài Tâm Niệm 
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Về Du Ca Nguyễn Quyết Thắng 

Ngô Thụy Chương 

Nói đến sinh hoạt ca nhạc tại Hòa Lan, ngƣời ta 
thƣờng nghĩ đến hình ảnh Nguyễn Quyết Thắng với 
cây đàn trên tay, say sƣa hát với tất cả tâm hồn để 
gửi đến ngƣời nghe những bài hát ca ngợi quê 
hƣơng, ca ngợi tính ngƣời. 

Năm 1981 Nguyễn Quyết Thắng rời bỏ Việt Nam 
bằng đƣờng biển để lánh nạn Cộng sản và Hòa Lan 
là quê hƣơng mới của anh. Tại nơi đây, anh cùng bạn 
hữu thành lập đoàn Du Ca Hòa Lan. Từ đó Du Ca 
Hòa Lan cất vang tiếng hát, hát đề nhớ về quê nhà, 
hát để nhóm lên niềm tin trong trái tim con ngƣời. 

Trong những năm đầu của cuộc đời tỵ nan, Nguyễn 
Quyết Thắng và bạn hữu đã nhiệt tình tham gia các 
sinh hoạt cộng đồng. Từ những buổi thăm viếng đồng 
hƣơng tại bệnh viện tâm thần Arnhem do cộng đồng 
tổ chức, những sinh hoạt với nhóm sinh viên Việt 
Nam tai Amsterdam, những vở kịch nói lên tinh thần 
chiến đấu của quân dân miền Nam, đến sinh họat với 
chùa Vạn Hạnh, với Thanh Thiếu Niên hay với hội 
Ngƣời Việt Cao Niên, đâu đâu cũng có bóng dáng Du 
Ca Hòa Lan. Những bản nhạc nói về quê hƣơng, nói 
về tuổi trẻ, về một ƣớc mơ “Quê Hƣơng Sẽ Sáng 
Ngời” và về khát vọng của một dân tôc đƣợc sống 
trong tự do hạnh phúc đã đƣợc Nguyễn Quyết Thắng  

và bạn hữu cất cao tiếng hát gởi đến mọi ngƣời. 

 Ngoài các sinh hoạt cộng đồng phải kể đến các buổi 
trình diễn tổ chức tại Paris Cùng Hát Cho nhau Nghe, 
Những Tối Hoa Xưa, Hát Từ Tim-Hát Bằng Hơi Thở, 
tại Cali 30 năm hát cộng đồng và tại Hòa Lan Trả Ta 
Sông Núi, Tình Ca Nguyển Quyết Thắng và Tình ca 
người hát rong. 

Trong tất cả những lần nghe Nguyễn Quyết Thắng 
hát, ngƣời ta đều thấy xuất hiện bên anh ngƣời nữ ca 
sĩ Minh Chiến và trong những bản nhạc anh trình bày 
thế nào cũng có vài bài hát về Ban Mê. 

 Ðiều ấy cũng dễ hiểu ví Ban Mê đối với Nguyễn 
Quyết Thắng là cả một vùng trời kỷ niệm. Ban Mê là 
cái nôi nuôi anh khôn lớn, nơi đó anh gặp Minh Chiến, 
ngƣời yêu và ngƣời bạn trăm năm của anh. Ban Mê 
cũng là hành trang đầu tiên cho cuộc đời hát rong của 
anh. 

Ta ngồi nơi đây viết lên bài ca  
Mơ về phương xa hát rong quê nhà 
Nơi hàng phượng vĩ rợp đầy bướm hoa 
Nợi hàng dậu thưa có nắng ban trưa 
Ta ngồi nơi đây bồi hồi tiếc nhớ 
Lần chờ trăng lên làm vỡ hồn ta  
Giờ còn không em bụi mờ gió pha? 
Và giàn hoa thơm nằm sát bên nhà?  
(Banmê về nhớ) 
 

Ban Mê với những đồi cà phê bát ngát, với thác 
Draisap, Drailinh thơ mộng, với gió lạnh mỗi chiều, 
với mối tính đầu và mái gia đính đầm ấm, đã là chất 
liệu ngọt ngào cho các bản nhạc của anh nhƣ Ban Mê 
và Mƣa, Ban Mê về nhớ, Mù Sƣơng, Dấu buồn Ban 
Mê v.v..  
 
Trở lại Ban Mê một sáng sớm mai hồng 
rừng chưa thay lá, rừng có nhớ ta chăng 
qua bao nhiêu đoạn tình, từ khi nghe trong hồn mình 
giấc mộng ngọt ngào môi thơm 
 
Trở lại Ban Mê phượng vĩ vẫy tay chào 
Dù cho mưa gió hạ vẫn trắng như xưa 
Mây bay qua mặn nồng và hôn lên môi phượng hồng 
Núi đối miệt mài ươm mơ   
(Lần trở lại Banmê) 
 

Nói đến nhạc Nguyễn Quyết 
Thắng mà không nói đến Tình 
ca Nguyễn Quyết Thắng là 
điều thiếu xót. Tính ca Nguyễn 
Quyết Thắng đƣa ta về một 
thế giới trong sáng, thánh 
thiện của tuổi học trò, nhẹ 
nhàng nhƣ hơi thở và mặn 
nồng nhƣ tính nghĩa lứa đôi. 
Hãy nghe Thắng hát: “Tôi yêu 
tôi yêu em nồng nàn, tôi yêu 

đôi má thắm, tôi yêu giọng hát tiếng reo cƣời”, hoặc 
“em đi giữa phố che mƣa, mắt xanh nũng nịu gió đùa 
áo bay”. 
 
Ôi người em áo mầu xanh  
tôi chờ trong nắng vàng hanh 
Hôm nào trời mới vào xuân 
khi mưa hắt hiu rơi rụng thơ 
Yêu kiều đôi mắt thật trong 
Mơ màng say đắm hồn tôi 
em cười giam kín hồn tôi 
Tung tăng chắt chiu trên đường về 
(Tôi yêu) 
 
Những bài hát đƣợc sáng tác trƣớc 1975 tại Sài gòn 
và đƣợc giới trẻ yêu thìch nhất là Bài Ca Học Trò, Vắt 
Tay Lên Trán, Suốt Đời Lang Thang, Những Tối Hoa 
Xƣa. 
 
Em đi giữa phố che mưa 
Mắt xanh nũng nịu gió đùa áo bay 
Tôi đi bước ngắn bước dài 
Bước cao bước thấp bước hoài dưới mưa (Suốt đời 
lang thang) 
 
Nguyễn Quyết Thắng phổ nhạc rất nhiều các bài thơ 
của bạn hữu nhƣ của Đoàn Văn Khánh, Hoàng Khởi 
Phong, Nguyển Minh Nữu, Nguyễn Hoàng Nguyên, 
Ðào Quốc Bảo v.v.. 
 
Mở kinh đọc vi vu, khoác áo xuống lƣng đồi 
Hạt bụi bay trong nắng. Quốc độ đầu gậy tre 
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Dấu dép trên đồi xƣa, trôi mất theo xuân rồi 
Gần hai ngàn măm tuổi, Thiền sƣ nay đã già 
Hoa thân chaàg thi si, Thiền sƣ nay đã già  
(Ngàn năm nào ngƣng đọng, thơ Nguyễn Hoàn 
Nguyên) 
 
Từ xứ Uất Kim Hương 
Ði trên vạn nẻo đường 
Tóc vàng chiều nắng hạ 
Ðâu phải đường quê hương 
Ðâu phải đường quê hương  
(Từ xứ Uất Kim Hương, thơ Ðào Quốc Bảo) 
 
Thơ phổ nhạc của Nguyễn Quyết Thắng đƣa ta vào 
một thế giới êm đềm, vẽ cho ta một bức tranh tuyệt 
mỹ, dễ thƣơng và tính tứ. Một trong những bài thơ 
phổ nhạc đƣợc giới sinh viên một thời ƣa thìch đó là 
Những tối hoa xƣa. 
 
Năm mười mười lăm hai mươi 
Tôi che mắt kiếm, em cười rất trong 
Con trăng sớm biết mặn nồng  
bay ngang một sợi mây hồng như mơ 
Thương em xé vở học trò  
đêm khuya cắn bút làm thơ tỏ tình 
Trên dòng lục bát mông mênh  
Gọi mưa về lá, hồn yên ngủ vùi   
(thơ Ðoàn Bằng Hữu) 
 
Vào lứa tuổi thiếu niên lại sống trong thời điểm chiến 
tranh, Nguyễn Quyết Thắng đã chứng kiến những 
hoang tàn đổ nát trên quê hƣơng và những chia ly 
tang tóc chung quanh anh. Với cây đàn trên tay anh 
đã đến các trại tạm cƣ, những xóm làng xa xôi vừa bị 

tàn phá; anh dấn thân vào các công tác từ thiện ở 

mọi nơi.  
 
Tôi vẫn thấy nhiều người những người trên quê 
hương tôi 
Tôi vẫn thấy nhiều người mong ngày quê hương rạng 
ngời 
Ngàn bàn tay vươn cao, hang triệu bàn chân đi lên 
Ôi quê hương mẹ hỡi con xin về giữ vững lời thề 
Ôi quê hương mẹ hỡi con xin nguyện nắm chặt bàn 
tay  
(Nhận diện quê hƣơng) 

Anh  cất cao tiếng hát kêu gọi mọi ngƣời cùng đứng 

lên, cùng nắm tay nhau xây dựng lại quê hƣơng. 

 

Xin hãy cùng chúng tôi nào cất cao lời hát 

Xin hãy cùng nắm tay và nói lên tình thương 

Tình yêu thương con dân trong một nước đọa đầy 

Triệu từng triệu bàn tay vươn trong lửa khói 

Xin hãy cùng chúng tôi nhìn núi song rực sáng 

Xin hãy cùng đúng lên về phố tan chợ hoang 

Dựng tương lai em thơ cho mạch sống tran đầy 

Dựng lại nhà Việt Nam quê hương rạng ngời  

(Hãy đến với chúng tôi) 

 

Ngày nay, mặc dù đã bƣớc vào tuổi lục tuần, Nguyễn 

Quyết Thắng vẫn không ngừng sáng tác. Những bài 

hát mới của anh nhƣ Lặng im, Nợ hay Ðừng quên 

vẫn còn dồi dào ý nhạc. Trong một ngày không xa, 

một tuyển tập nhạc tựa đề Tính Yêu Quê Hƣơng và 

Thân Phận gồm năm mƣơi ca khúc do anh sáng tác 

sẽ đƣọc trình làng.  

Mong sẽ còn đƣợc nghe Nguyễn Quyết Thắng hát 

thật nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thơ 

 Hạnh Ngộ 
 

Lưu giữ văn thơ giữ luật đường 

Từng chương đọc lại thật văn chương 

Nội dung rõ nét càng thêm nét 

Ý nghĩa đậm hương lại thấm hương 

 

Đối ý đối câu theo thể luật 

Điệp lời điệp ngữ tự khai phương 

Văn nhân thi phú văn thời cổ 

Hạnh ngộ hôm nay ngộ cát tường 

 

Hoài Tâm Niệm 

Garage  Trung Tran 

Karel Doormanstraat 36 - 6651 ZM  Druten 
(Industrieterrein Kerkeland) 

 

Reparatie & onderhoud van alle 
automerken en wij zorgen ook voor APK, 

verkoop van occasions 

Tel. 0487-519467. 
Gsm. 06-55775918 
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GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC 
Quang Ngữ 

Chúng tôi xin mạn phép chia xẻ cùng quý đồng 
hƣơng vài niềm vui nho nhỏ của chúng tôi trong thời 
gian đƣợc may mắn tiếp tục thực hiện lý tƣởng đời 
mính nơi xứ lạ quê ngƣời. 

Cách nay hơn ba mƣơi năm, ví hoàn cảnh đất nƣớc, 
chúng tôi đã phải díu dắt bốn đứa con nhỏ cùng gia 
đính các em ngậm ngùi lía bỏ quê hƣơng, bỏ những 
ngƣời thân thƣơng ruột thịt (nhất là Mẹ già) để ra đi 
tím TỰ DO. Chúng tôi ra đi với hy vọng rất mong 
manh, giữa muôn vàn nguy hiểm. 

Nhờ ơn Trời Phật, giữa biển khơi, trong cơn nguy 
ngập, chúng tôi đã đƣợc cứu sống nhờ lòng nhân đạo 
của vị Thuyền trƣởng (mà chúng tôi xem nhƣ ÔNG 
TIÊN trong các chuyện cổ tìch) của một chiếc tàu Hòa 
Lan. Sau đó, chúng tôi đƣợc định cƣ trên đât nƣớc 
TỰ DO này. GIẤC MƠ ĐẦU TIÊN của chúng tôi đã 
thành sự thật. 

Từ đó, cuộc sống của chúng tôi từ từ đƣợc ổn định 
nhờ sự giúp đỡ tận tính và chu đáo của chình quyền 
cùng các cơ quan Từ thiện đầy lòng nhân ái. 

Chúng tôi đƣợc đi học tiếng Hòa Lan và đƣợc chỉ dẫn 
mọi cách sinh hoạt để có thể hội nhập vào xã hội mà 
đối với chúng tôi mới lạ về mọi mặt. Các con thí đƣợc 
đến trƣờng, đƣợc hấp thụ môt nền giáo dục hoàn 
toàn tự do và bính đẳng về mọi phƣơng diện, đƣợc 
các thầy cô ở trƣờng thƣơng yêu và tận tính giúp đỡ. 
Chúng tôi không phải lo nhiều cho các con trong việc 
học hành, ngoài việc nhắc nhở các con phải có ý thức 
về bổn phận và trách nhiệm đối với tƣơng lai của 
chình mính. Với ý thức đó, các con luôn luôn cố gắng 
ở từng giai đoạn, trong  mọi hoàn cảnh.Và chúng tôi 
đƣợc an tâm rất nhiều khi GIẤC MƠ THỨ HAI của 
chúng tôi thành hiện thực. 

Tiếp theo là giấc mơ thứ ba: Trong lúc các con còn 
nhỏ, thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội đến trƣờng để 
tiếp xúc với thầy cô giáo. Ở đó, chúng tôi đƣợc nhín 
thấy hính ảnh thân quen của lớp học khiến chúng tôi 
nhớ rất nhiều về nghề cũ của mính. Chúng tôi lại mơ 
ƣớc: đƣợc tiếp tục công việc ngày xƣa mà hoàn cảnh 
đã làm gián đoạn. 

Năm năm sau, chúng tôi đƣợc toại nguyện khi chình 
phủ Hòa Lan ban hành luật: học sinh ngoại quốc ở 
bậc tiểu học đƣợc học ngôn ngữ và văn hóa dân tộc 
mình (môn nhiệm ý trong chƣơng trính). Chúng tôi 
cũng nhƣ nhiều anh chị em đồng hƣơng cùng nghề 
đã may mắn đƣợc trở lại nghề giáo. 

Từ đó, hằng ngày, chúng tôi đƣợc đến trƣờng, ngồi 
bên các cháu đồng hƣơng với ý nghĩ mính là cô, là 
bác ... đang tiếp tay cha mẹ dạy dỗ các cháu những 
điều cha mẹ các cháu mong muốn. Ngoài việc dạy 
cho các cháu biết nói, đọc và viết tiếng mẹ, chúng tôi 

tập cho các cháu những tình tốt của một đứa con 
ngoan, một học sinh giỏi để sau này trở thành ngƣời 
tốt trong xã hội. Các cháu lớn thí đƣợc dạy những bài 
học Sử, Địa cùng những nét đặc thù của  văn hóa dân 
tộc mính. Ðặc biệt các cháu đƣợc hiểu về lý do sự có 
mặt của những ngƣời Việt tha hƣơng trên đất nƣớc 
này cũng sự cƣu mang đầy tính ngƣời của dân tộc 
Hòa Lan, là Ân Nhân của chúng ta. 

Chúng tôi hy vọng trong tƣơng lai, các em ý thức 
đƣợc bổn phận của một ngƣời Việt Nam và với đầy 
đủ những tình tốt sẽ tạo uy tìn đối với ngƣời bản xứ 
và sẽ cố gắng đóng góp chút gí vào việc xây dựng xã 
hội đã dang tay đón nhận và giúp đỡ chúng ta. 

Thực tế nhất là khi các em biết đƣợc tiếng mẹ và hiểu 
văn hóa dân tộc mính, các em sẽ hiểu đƣợc cha mẹ 
và hai bên dễ thông cảm nhau hơn. Hố ngăn cách - vì 
sự bất đồng ý kiến giữa hai thế hệ với hai nền giáo 
dục khác biệt - giữa hai bên cũng sẽ nhờ đó mà giảm 
đi phần nào. Con cái sẽ hiểu đƣợc tâm tƣ của cha 
mẹ và cha mẹ sẽ hiểu đƣợc những khó khăn của con 
cái -là thế hệ sống giữa hai nền văn hóa của gia đính 
và xã hội. 

Trong gần hai mƣơi năm ở trƣờng học, chúng tôi có 
rất nhiều niềm vui: 

- Nhờ thƣơng chúng tôi mà các cháu chịu nghe và 
làm theo những lời khuyên nhũ nên có kết quả khá tốt 
trong việc học và hành. Một kỷ niệm khắc sâu trong 
ký ức của chúng tôi là khi chùa Vạn Hạnh mới hính 
thành, trong lần sinh hoạt đầu tiên của Gia đính Phật 
tử Chánh Tìn, chúng tôi đã vô cùng xúc động không 
cầm đƣợc những giọt nƣớc mắt sung sƣớng khi nhín 
thấy vài em Oanh Vũ - là học trò của chúng tôi ở 
Purmerend - đứng trƣớc bàn Phật, bên cạnh các anh 
chị Huynh trƣởng, cầm quyển kinh tiếng Việt, chăm 
chú đọc. Lúc đó chúng tôi cảm nhận mính đã làm 
đƣợc một việc hữu ìch. 

- Mỗi khi nghe các thầy cô giáo Hóa Lan khen học trò 
Việt nam ngoan ngoãn, dễ thƣơng và chăm học, cha 
mẹ các em thí luôn luôn tử tế với các thầy cô giáo của 
con mính, chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện với những 
đồng nghiệp Hoà Lan. 

- Chúng tôi có cơ hội gặp gỡ cha mẹ các em, đƣợc 
đón nhận sự tin tƣởng và tấm chân tính quý báu và 
bền bĩ của phụ huynh. Ðôi khi chúng tôi có cảm tƣởng 
nhƣ mính là ngƣời trong gia đính. Đó là niềm khìch lệ 
lớn lao đối với chúng tôi ví ở đời không gí quý hơn 
tính cảm chân thật. 

- Ví lý tƣởng bảo tồn văn hóa dân tộc mà các Ban Đại 
Diện ngƣời Việt tại các địa phƣơng luôn luôn ủng hộ 
tinh thần chúng tôi, nhất là trong giai đoạn tổ chức và 
hính thành các lớp học tiếng Việt ở Maarssen (giữa 
1986) cũng nhƣ ở Purmerend (đầu 1988). 

- Các hiệu trƣởng cùng đồng nghiệp Hòa Lan lúc nào 
cũng tử tế và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. 
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- Thỉnh thoảng có những buổi họp mặt với các anh chị 
em đồng hƣơng cùng nghề để trao đổi kinh nghiệm 
nghề nghiệp cũng nhƣ tâm sự về những khó khăn 
gặp phải, hầu cùng nhau góp ý giải quyết vấn đề. Sợi 
dây thân ái này rất cần thiết cho những ngƣời cùng 
hoàn cảnh, chung lý tƣởng. 

Bao nhiêu tính cảm thân thƣơng đó đã giúp chúng tôi 
có đủ nghị lực để vƣợt qua những trở ngại thỉnh 
thoảng xảy ra trong thời gian làm nhiệm vụ. 

Rất tiếc do sự thay đổi chình sách trong ngành giáo 
dục, chƣơng trính dạy tiếng Việt không còn nữa nên 
chúng tôi cũng nhƣ bao nhiêu đồng nghiệp khác 
không còn cơ hội tiếp tục công việc lý tƣởng này. Mặc 
dù vậy một vài anh chị em đến nay vẫn còn tiếp tục 
trong các lớp học tính nguyện ở một vài địa phƣơng, 
thật đáng khâm phục.  

Chúng tôi thành thật tri ân chình quyền, đồng nghiệp 
ở các trƣờng và nhất là quý đồng hƣơng thân mến đã 
giúp chúng tôi thực hiện đƣợc những GIẤC MƠ trong 
cuộc đời một nhà giáo ly hƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Thơ Nguyễn Chí Thiện 

 

Vì ấu trĩ 

Vì ấu trĩ, thờ ơ, ngu tối 

Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương 

Cả nước đã quy về một mối 

Một mối hận thù, một mối đau thương! 

Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường 

Ðảng tới là tan nát tất cả! 

Lịch sử sang trang, phũ phàng, tai họa 

Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà? 

Ðau đớn này nầy không chỉ riêng ta 

Mà là tất cả! 

Cả những kẻ đã nằm trong mả 

Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra 

Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha 

Ðã để chúng xa xuống hầm tai vạ… 

Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả 

Mấy ai người đem hết tâm can? 

Trước quân thù hung hiểm gian ngoan 

Biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc! 

Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác 

Ðến bao giờ lấy lại được giang san! 

Chế độ này trâu ngựa sống không an 

Sài lang đã dựng xong nền thống trị 

Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ? 

Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn 

 

 

Nguyen  - Truong 
Administratiekantoor 

 Khai thuế ( Inkomsten belasting)tƣ nhân 

 Quản lý về kế toán,tài chính và thuế vụ 

cho doanh thƣơng và tƣ nhân. 

 Địa chỉ tin cậy,kinh nhgiệm 

 Giải thích rõ ràng dễ hiểu 

 Giá đặc biệt cho đồng hƣơng 

 Particulier:belastingaangifte IB 

 Ondernemers: overstapkorting 30% 

 

Xin liên lạc:Trang Trương 

Simon van Ooststroomhof 41 

2341 KG Oegstgeest 

Tel:071-5760175 

E-mail adres:   truong1961@yahoo.com 

 

Sẽ có một ngày 

Sẽ có một ngày có người hôm nay 

Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Ðảng 

Ðội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng 

Oan khiên! 

Về với miếu đường, mồ mả gia tiên 

Mấy chục năm trời bức bách lãng quên 

Bao hận thù độc địa dấy lên 

Theo hương khói êm tan, tan về cao rộng 

Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng 

Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân 

Sống sót về đây an nhờ phúc phận 

Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân 

Ðứng bên nhau trên mất mát quay quần 

Kẻ bùi ngùi hối hận 

Kẻ bồi hồi kính cẩn 

Ðặt vòng hoa tái ngộ trên mộ ông cha 

Khai sang kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng 

Tiếng sáo mục đồng êm ả 

Tình quê tha thiết ngân nga 

Thay tiếng tiến quân ca 

Và quốc tế ca 

Là tiếng sáo diều trên trời bao la! 

 

Tel:071-5760175
mailto:truong1961@yahoo.com
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Phỏng vấn Lâm Ngô, một ngƣời “columnist” cố định của BOS 

 

Ðã gần năm năm qua, ông Lâm Ngô – nguyên là một thuyền nhân – là cây viết cho  

chuyên mục “Hemelsbreed” trong chƣơng trính phát thanh vào ngày thứ bảy của Cơ 

quan Phát thanh Truyền hình Phật giáo (Boeddistisch Omroep Stichting – BOS).  

Nhiều ngƣời Việt theo dõi những câu chuyện hàng tháng của ông, trong đó ông triết lý 

về đời sống và tâm linh, đồng thời chiếu cái nhìn vào cội nguồn của ông, Việt Nam, 

trƣớc kia và bây giờ. “Bạn của kẻ thù có phải là kẻ thù không?”  

(Is een vriend van een vijand een vijand?) phát thanh vào thứ bảy 23/06/2012 là đóng 

góp cuối cùng của ông Lâm Ngô cho “Hemelsbreed”. Trong bài phỏng vấn này do Cái 

Ðình thực hiện, ông Lâm Ngô nhìn lại khoảng thời gian vừa qua. 

 

  Lâm Ngô 

  
Làm sao ông bắt liên lạc được với BOS? 

Năm năm trƣớc Thày Thích Minh Giác có hỏi xem tôi có thể viết bài cho chuyên mục để phổ biến trong chƣơng 

trình phát thanh Phật giáo đƣợc không. Ngƣời tiền nhiệm của tôi, Nguyễn Quang Nhựt, khi ấy không còn thời 

giờ nữa. Chƣơng trính rất muốn giữ một ngƣời viết cho chuyên mục có một căn bản về Phật giáo và thuộc một 

sắc dân thiểu số. Tôi thay mặt cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, chi nhánh Hòa Lan, nhận công 

việc này do anh chuyển giao lại. Nhƣ quì vị có lẽ cũng biết, một cơ quan phát thanh truyền hính đại chúng có 

những tổ chức phía sau ủng hộ. Với chƣơng trính phát thanh truyền hình Phật giáo thí đó là Liên Hội Phật giáo 

Hòa Lan, BUN, và trực thuộc vào đó là Hội Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan (VBSN), mà quí vị đƣợc biết qua 

tên Chùa Vạn Hạnh, đã giới thiệu tôi với chƣơng trính phát thanh này. 

 

Ông làm việc chung với một số người chuyên viết bài cho mục thường xuyên này? Thời khóa biểu 

được phân chia ra sao? Mỗi người lần lượt viết theo thứ tự hay có những giao ước với nhau? 

 

Chƣơng trính Phát thanh Phật giáo có bốn ngƣời thƣờng xuyên viết bài cho chuyên mục này. Cá nhân chúng 

tôi không quen biết nhau. Ton Maas là chủ biên radio của chƣơng trính. Ông sắp xếp chƣơng trính làm sao để 

mỗi tuần có một bài phát thanh trong chƣơng trính chuyên mục. Bài của tôi lên mỗi ngày thứ bảy của tuần thứ 

ba trong tháng trong chuyên mục “Hemelsbreed‟ trong đài Radio 5. 

 

Những đề tài được người viết tự do chọn hay có những qui định? 

Cả Chƣơng trính Phát thanh Phật giáo lẫn Chùa Vạn Hạnh đều không đƣa ra một điều kiện nào cho sự chọn 

lựa đề tài của tôi. Tôi cũng có toàn quyền tự do lựa chọn văn phong cho những bài của tôi. 

 

Trong vòng 5 năm ông phải chọn mỗi tháng một đề tài, nhưng trên thế giới này không phải lúc nào 

cũng có những đề tài hấp dẫn. Có khi nào ông bị cạn nguồn cảm hứng? 

 

Ông nói là tôi phải chọn mỗi tháng một đề tài. Tôi nhìn vấn đề một cách khác. Thế giới quanh ta vẫn luôn biến 

động. Tôi có quyền chọn mỗi tháng một đề tài nào tôi thấy đáng lƣu ý. Vấn đề không nằm ở chỗ chọn đề tài ra 

sao, mà thật là khó khi muốn viết những điều bổ ích cho một đề tài mà không đƣợc dài quá bốn trăm chữ. Một 

bài viết nhƣ vậy đƣợc mào đầu với một đoạn dẫn nhập và sau đó vấn đề sẽ đƣợc khai triển nhanh chóng qua 

vài đoạn có mạch lạc với nhau trong toàn bài, tốt nhất là bài đƣợc kết làm sao để bắt ngƣời nghe phải suy 

nghĩ. Ðiều này không đơn giản. 

 

Những người viết chuyên mục cho BOS có thực sự là Phật tử hay (cũng có thể) là người chỉ thực hành 

Phật pháp? 

Tôi là một Phật tử, nhƣng chuyện đó không nằm ở điểm này. Theo nhƣ chủ trƣơng của BUN thì BOS là một 

hiệp hội phát thanh truyền hính mang căn bản Phật giáo. Bởi vì BOS là một cơ sở phát thanh dành cho đại 

chúng, nên BOS hƣớng đến một quần chúng rộng lớn. Tức là gồm cả những ngƣời quan tâm đến Phật giáo 
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hay những ngƣời có cảm tình với Phật giáo và cũng đừng nên quên những nhóm dân thiểu số trong cộng đồng 

Phật giáo. Vấn đề ở đây là những ngƣời viết bài có thể làm số quần chúng rộng lớn này thích thú hay không. 

 

Ông có nhận được nhiều phản ứng từ thính giả không? 

Tôi không nhận đƣợc nhiều phản ứng từ những thính giả. Radio là một phƣơng tiện truyền thông cá nhân và 

thân mật thật tuyệt vời, nó cho ngƣời ta cảm giác là họ chỉ trò chuyện với một ngƣời duy nhất. Ngoài ra những 

đề tài đƣợc tôi trình bày, theo ý tôi, không gây tranh cãi. Ít nhất là trong phạm vi nƣớc Hòa Lan. Chúng  

thƣờng là một phần của sự quan sát của tôi trộn lẫn với kinh nghiệm sống cá nhân với một chút xíu triết lý 

trong phần kết thúc.Vì những bài của tôi cũng có thể xem và nghe đƣợc qua một vài trang mạng và trong trang 

facebook của BOS nên tôi cũng đã từng đọc qua những phản ứng thuận lợi. Sau khi tôi cho biết là sẽ không 

tiếp tục công việc này nữa sau năm năm, tôi có nghe đƣợc thêm, đặc biệt là vài ngƣời trong cộng đồng ngƣời 

Việt ở Hòa Lan lấy làm tiếc là tôi không làm công việc này nữa. 

 

Ông thường tìm kiếm một mối dây liên lạc giữa những sự kiện thời sự với tình trạng ở Việt Nam, hoặc 

ông bàn luận về xã hội và văn hóa Việt Nam. Việt Nam chi phối tư tưởng của ông nhiều như vậy sao? 

 

Tất nhiên Việt Nam là một phần nhận thức của tôi. Tôi đã lớn lên ở đó hai mƣơi bốn năm trời. Tôi muốn dẫn 

giải mối liên lạc giữa tôi với Việt Nam qua vở tuồng Gijsbrecht van Aemstel của Joost van Vondel nói về trận 

chiến bảo vệ Amsterdam. Cuối cùng rồi Amsterdam rơi vào tay quân thù. Gijsbrecht cùng vài ngƣời trong gia 

đính ông phải chạy trốn. Tôi rất thích thú ở đoạn này: 

 

“Tiếc thay! Cay đắng làm sao phải lìa bỏ đất nước 

nơi mọi sự đều tiêu tan! 

Tình quê hương là bẩm sinh nơi mỗi người.” 

 

Tôi còn có thể nhớ lại là trong một bài, tôi đã kể lại là mặc dù Việt Nam vẫn luôn là một phần của thế giới nhận 

thức của tôi, nhƣng nhận thức của tôi về chuyện đó không bắt buộc phải giống nhƣ nơi những ngƣời Việt khác. 

Trong chiều hƣớng đó tôi muốn từ từ buông bỏ một hình ảnh Việt Nam nhƣ tôi đã từng muốn thấy. 

 

Trong giờ rảnh ông có làm thêm những chuyện khác cho người Việt ở Hòa Lan hay cho Việt Nam 

không? 

 

Tôi đã làm quá nhiều cho Việt Nam trong giờ làm việc. Vì thế tôi lại cố gắng làm sao để trong giờ rảnh làm 

những chuyện không nhất thiết phải có liên quan đến Việt Nam. 

Giờ đây ông chấm dứt viết bài cho chuyên mục của BOS, rồi ông sẽ làm gì nữa? 

Trƣớc khi nhận việc này tôi đã tự nhủ là sẽ không giữ mục này cho BOS lâu hơn năm năm và bây giờ thời hạn 

đã đến rồi. Trong quá khứ tôi đã có lần nghĩ đến chuyện cùng chung với một nhóm ngƣời có nhiệt tâm gây 

dựng nên một cái gí đó, những cuộc hội luận với bài thuyết trình cá nhân về những chủ đề làm cộng đồng 

ngƣời Việt chú tâm. Sau hơn 30 năm ở Hòa Lan, cộng đồng Việt Nam ở Hòa Lan đã lớn mạnh thành một cộng 

đồng đầy tự tin. Chúng ta là những đại diện xứng đáng trong nhiều lãnh vực nghề nghiệp khác nhau trong xã 

hội Hòa Lan. Giờ đây là lúc cùng chung nhau nhín về tƣơng lai. Chúng ta có tiềm năng làm danh thơm của 

mình lớn lên mãi. Chúng ta phải cùng nhau tận dụng những khả năng này. 

 

*** 

Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là ông đã giã từ Hemelsbreed. Chắc chắn nhiều 

ngƣời Việt sẽ cảm thấy thiếu vắng những lời phê phán và triết lý của ông. 

 

 Nguyễn Hiền 
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Thái Tăng An, ngƣời họa sĩ 
trầm lặng 

 Lời Tòa soạn: Ai đã một lần 
thƣởng thức tranh của Thái Tăng 
An sẽ không khỏi cảm nhận một 
vài tƣ tƣởng Phật giáo, nét trầm 
lặng và sự êm đềm bàng bạc 
trong đó. 

Thái Tăng An sinh tại Quảng Trị, 
Việt Nam và tốt nghiệp trƣờng 
Cao đẳng Mỹ Thuật Huế. Các tác 
phẩm hội họa của anh đã đƣợc 
trƣng bầy tại Việt Nam, Paris và 
Hòa Lan. 

Vào những năm „80-„90 Thái Tăng An là chủ bút tờ 
Việt Nam Nguyệt San (VNNS). Trong giai đoạn đầu 
tiên của cuộc đời tỵ nạn, anh đã bỏ nhiều công sức 
để xây dựng tờ báo. Cũng trong thời gian đó, nhiều 
tác phẩm đã đƣợc VNNS ấn hành nhƣ Hoa Ðịa Ngục 
của Nguyễn Chí Thiện, Bông hồng cài áo của Nhất 
Hạnh và nổi bật nhất là tuyển tập Truyện Ngắn của 
các cây bút định cƣ tại Hòa Lan nhƣ Lê Duy Cƣơng, 
Nguyễn Hiền, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Kim Luân 
và Nguyễn Hoàn Nguyên. 

 Hiện Thái Tăng An sống cùng gia đính tại Houten, 
Hòa Lan. Thân mời độc giả đọc bài viết sau đây về 
Thái Tăng An. 

******* 

Tôi và Thái Tăng An mỗi ngƣời sống ở một đỉnh núi, 
ngƣời Pleiku, kẻ Banmêthuột, nay hội ngộ kỳ thú nơi 
vùng đất thấp Hòa Lan. Dù mới gặp nhau trong giây 
lát nhƣng vẫn kể và lắng nghe những kỷ niệm của 
nhau một cách thìch thú tƣởng chừng thân nhau từ 
lâu lắm rồi.  

Số là tôi gặp Thái Tăng An trong một dịp họp mặt tại 
nhà một ngƣời bạn lúc mới đặt chân đến miền đất 
Hòa Lan, vì tình cờ tôi nghe anh nhắc đến tên một 
ngƣời bạn mà tôi cũng đã quen thuở còn ngồi dƣới 
mái trƣờng trung học. Câu chuyện về nhân vật này đã 
bắc cầu cho tôi và Thái Tăng An quen biết nhau. 
Chúng tôi dễ dàng thân nhau hơn khi đƣợc biết mỗi 
ngƣời đều có một sở thìch văn nghệ riêng biệt. Thái 
Tăng An rất ham chuộng về hội họa; anh là một họa 
sỹ, họa sỹ ở đây là danh xƣng do các bạn qúi mến và 
những ngƣời yêu chuộng tranh vẽ của anh đặt cho. 

Tình anh ìt nói và dƣờng nhƣ anh chỉ thổ lộ tâm tình 
của mình bằng nét vẽ, bằng ngòi bút lông. Qua cặp 
kính trắng anh nhìn cuộc đời diễm ảo bằng muôn 
ngàn sắc tía, và tiếng cƣời bật lên nhè nhẹ nhƣ 
những nét chấm phá trên tranh chỉ đủ làm hàng ria 
mép rung lên, lƣợn sóng.  

 
 
Vọng tiếng dương cầm (họa phẩm Thái Tăng An) 

 

Tôi không rành rẽ về nghệ thuật thƣởng thức tranh, 
tôi chỉ có thể cảm nhận sơ khái và phóng tác những 
cảm nghĩ của mình với những mầu sắc và cảnh trí 
trƣớc mặt; đôi khi tôi nhặt đƣợc những tâm tình và 
ƣớc muốn của ngƣời vẽ đã để rơi trong đó. 

Có lần tôi đƣợc nghe ngƣời ta ca tụng những họa sỹ 
nhƣ Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Rembrandt 
van Rijn, tôi nẩy ra một ý nghĩ muốn đối chiếu tranh 
vẽ Thái Tăng An với những tác phẩm của các nhân 
vật này ra sao.  

- Pablo Picasso : nét vẽ đầy qủi quái, hoang tƣởng, 
đau khổ và giận dữ. Thái Tăng An thí hoàn toàn 
ngƣợc lại, hính tƣợng tôn giáo, hƣớng về tâm tƣởng 
đạo Phật, trầm lắng và suy tƣ. 

- Vincent van Gogh: rõ nét, thô mạnh và những mầu 
sắc nguyên thủy đƣợc phóng xuống, ẩn chứa một sự 
bất mãn, cuồng loạn, cứng rắn. Thái Tăng An thí 
ngƣợc lại, mầu sắc đƣợc pha trộn, nắn nót phết lên 
nền tranh nhẹ nhàng, cho thấy một cái tâm bình yên, 
thanh thản, phóng khoáng. 

- Rembrandt van Rijn : nét truyền chân, tranh vẽ nhƣ 
một tấm ảnh chụp, mỗi nét là một công trình nắn nót 
từ ánh sáng đến mầu sắc hoạt cảnh, cho thấy đây 
cũng là một ngƣời chi ly khó tánh. Thái Tăng An thí 
ngƣợc lại, tranh anh vẽ là hiện thực, xong - ngƣời 
xem tƣởng nhƣ trong huyền thoại, anh vẽ thật dễ 
dàng, mộc mạc, thân thiện, ngƣời xem nhận thấy 
ngay câu chuyện đang diễn biến, và cảm hứng thêu 
dệt riêng tƣ sẵn sàng bộc lộ.  

 
 
Huế và mùa thu (họa phẩm Thái Tăng An) 
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Tôi không dám và không có khả năng so sánh tranh 

của Thái Tăng An với những hoạ sỹ nổi tiếng khác, tôi 

chỉ muốn nói đến cái tâm của con ngƣời trong sáng 

tác, và tôi thấy tranh Thái Tăng An thật đẹp. Vì anh là 

bạn gần gủi bên tôi, tôi  hiểu rõ ý nghĩa tranh vẽ của 

anh một cách chân thực hơn. Tôi hiểu đƣợc tâm tƣ 

tình cảm của con ngƣời đã cống hiến nhân loại tƣ 

tƣởng của mình qua những sáng tác bằng mầu sắc, 

bằng nét bút và trái tim. Tôi quì anh con ngƣời hiền 

lành ìt nói, và vui thú nào hơn mỗi khi gặp lại anh với 

khuôn mặt và niềm hân hoan tỏa ra từ cặp kính trắng, 

với hàng ria mép rung lên, lƣợn sóng ... 

 

Nguyễn Quyết Thắng 

KHÔNG CÓ DÂN TỘC NÀO ĐAU THƢƠNG NHƢ DÂN TỘC VIỆT NAM ! 

                                                                                            HOÀNG - HOÀNG - MAI  

 

Dù đang sống ở mảnh đất đầy yên vui, thanh bình gần giống nhƣ trên 
THIÊN ĐÀNG, nhƣng cứ mỗi lần vào đọc những thông tin trên mạng, hay 
tình cờ gặp một ngƣời đồng hƣơng từ quê nhà ra nƣớc ngoài...là tôi quá 
xốn xang cho số phận ngƣời Việt mính còn đang trong nƣớc. Cũng từ 
những sự thật đau lòng xem trên mạng và từ ngƣời thật việc thật mà tôi 
gặp, đã khơi trong tôi một '' dòng thác hồi tƣởng '' đổ về quá khứ bản 
thân khi còn ở trong nƣớc... Tin rằng ngƣời VN lƣu vong nƣớc ngoài  
hầu hết đều cùng chung một số phận đắng cay- nên sẽ rất dễ hiểu những 
gí đang xãy ra ở quê nhà và sẽ chấp nhận cái tựa đề tôi ghi trên " 
KHÔNG CÓ DÂN TỘC NÀO ĐAU THƢƠNG NHƢ DÂN VIỆT NAM ''  

Tất nhiên, hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn: truyền thông, báo chí, tiểu thuyết, phim 
ảnh..v...v... để khuyếch đại hình ảnh vị thánh nhân HCM và các bậc lãnh đạo anh minh  của họ trong toàn đất 
nƣớc cũng nhƣ toàn thế giới. Nhƣng, chỉ những ai còn '' non dại trong hiểu biết và suy luận " mới có thể bị CS " 
bỏ bùa " bằng những thứ tuyên truyền hết sức chuyên nghiệp đó! ĐCS cũng dùng mọi thủ thuật: khen thƣởng, 
phần thƣởng, danh hiệu cao quý ..v..v.. để tặng cho những ai biết đánh bóng, tô son bộ mặt  Bác Đảng trong 
các tác phẩm mà họ tự làm. Không có dân tộc nào đau thƣơng nhƣ dân tộc VN vì sao: 

1. Việt Nam đau thƣơng nhất vì có : một Tập đoàn độc ác nhất, một tập đoàn vừa ác vừa phát xít. 

Thực dân Pháp đô hộ nƣớc ta chỉ trong vòng 80 năm nhƣng đã để lại cho dân tộc ta cả một chƣơng lịch sử bi 
thƣơng hơn gấp nhiều lần so thực dân Hà-Lan đô hộ 300 năm nƣớc Indonesië. Đã có những dẫn chứng và kết 
luận của một số nhà nghiên cứu lịch sử rằng '' không có một bọn thực dân nào độc ác, man rợ đối với ngƣời 
dân thuộc địa (VN) nhƣ thực dân Pháp. Nhƣng để xác thực cách đánh giá đó, ngƣời ta cần nhìn rõ nguyên 
nhân vì sao thực dân Pháp lại ác với ta nhƣ thế mà ta không có cách nào chấm dứt nhanh sự tồi tệ đó:  

Năm 1789 cách mạng Pháp  đánh đổ chế độ vua chúa tại Pháp, trong khi chế độ vua chúa của ta vẫn chƣa ai 
đánh đổ. Theo nhƣ các nhà lịch sử cho rằng triều đính HUẾ bấy giờ rất NHU NHƢỢC với thực dân Pháp. 
Thực dân Pháp ban đầu đến nƣớc ta với danh nghĩa truyền bá đạo Thiên Chúa, nhƣng mục đìch để đô hộ và 
khai thác tài nguyên phong phú của nƣớc ta. Nhân việc các vua triều Nguyễn nhƣ Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Ðức  không đồng ý để cho Pháp làm công việc truyền bá đạo THIÊN CHÚA cho dân tộc Việt Nam, lấy lý do đó 
Pháp đã đổ quân vào VN, chúng coi dân ta là những kẻ nô lệ - ngang thời trung cổ ! chúng ác với dân ta hơn 
bất cứ một loại thực dân nào trên thế giới này !!!! 

Trong khi Pháp xâm lƣợc thì Nhật cũng thèm khát biến nƣớc ta trở thành miếng mồi ngon cho máu phát xit của 
họ.Tội ác này cũng tầy trời không thể kể hết.  

Tháng 3-1944 khi Pháp vừa đầu hàng Nhật thì tháng 9-1945 Pháp cùng Anh xua quân vào chiếm NAM BỘ để 
giải giới quân Nhật. Thực dân Anh không ác và cũng không ở lâu nhƣ Pháp tại VN,  nhƣng cũng đƣợc coi là 
đồng lõa với Pháp. 

Cách mạng vô sản tháng 10--1917 của Nga, với mục đìch đánh đổ phong kiến, thực dân, tƣ sán, phát xit, làm 
chấn động cả trái đất. Chình lúc đó Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tự nhận " VN LÀ TIỀN ĐỒN CỦA PHE 
XHCN'' '' và coi Nga là anh cả, Trung Quốc là chị hai rất kính nể! Thế nhƣng cay đắng thay sau này chính 
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ngƣời anh cả đã bỏ rơi đứa em ngoan vì tự thấy cái chủ nghĩa Mác Lê của mính quá CÔN ĐỒ ! còn chị hai 
(TQ) thí coi đứa em tội nghiệp kia chỉ là kẻ thù không đội trời chung !  

Với một đất nƣớc nhỏ bé, gầy còm, ốm yếu dài ngoằn hình chữ S mà bao nhiêu thế lƣc từ thực dân, phát xít 
cho đến chủ nghĩa Mác Lê đã  dày xéo quê hƣơng trong cùng một thời điểm .  

 2. VN đau thƣơng nhất vì chịu dƣới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản. 

Ngày nay Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tiếp tục say men nồng CHIẾN THẮNG ! nên vẫn nhiệt huyết làm 
thật tài,cthật giỏi cái nhiệm vụ của ông anh cả LX, bà chị hai TQ giao cho: '' VN LÀ TIỀN ĐỒN CỦA PHE XHCN 
''. 

Không ''TIỀN ĐỒN'' sao đƣợc khi trên thế giới chỉ còn có VN duy nhất mang nhãn hiệu '' CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM '' 

 VN là "TIỀN ĐỒN CỦA PHE XHCN " cái chức vụ '' lừng danh''này  của CÁCH MẠNG VÔ SẢN TOÀN THÊ 
GIOI Nga hồi xa xƣa đã trao cho ! Nhƣng cho tới nay phe XHCN đã sụp đổ tan tành, còn các nƣớc đàn em 
muốn theo chân VN lắm, nhƣng họ còn lƣỡng lƣ. Chƣa có nƣớc nào dám lấy danh ''XHCN''nhƣ VN. Hãy xem 
những dẫn chứng dƣới đây,bạn đọc sẽ thấy rõ hơn: 

   1. nƣớc Lào cũng chỉ  '': Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào '' 

   2..Căm pu chia              '': Vƣơng quốc Cămpuchia '' 

   3. Cuba                          ''Công hòa nhân dân Cuba '' 

   4. Bắc Triều tiên             '' Công hòa nhân dân Triều Tiên 

 Còn Trung Quốc là chị hai (sau anh cả Liênxô) cũng mới chỉ ''Công hòa nhân dânTrung Hoa '' thôi. Thế mà VN 
vẫn cứ tự nhận vơ: " TQ là chị hai của gia đính XHCN mang dòng họ: MACLENIN bất diệt  ! " 

Ngay những năm thực dân Pháp còn đô hộ, Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã lộ rõ bộ mặt độc ác và háo 
danh đối với dân ta: họ nói CNML du nhập vào VN là do lòng yêu nƣớc và trí thông minh của Bác, Đảng đem 
lại !  Thực tế thí ngƣợc lại: chính họ đã gieo bao đau thƣơng cho những ngƣời dân yêu nƣớc không cùng lý 
tƣởng XHCN của ho và mọi ngƣời dân đói nghèo,cơ cƣc,không cùng chình kiến với CS ! Hãy nhìn lại đôi chút 
thời gian trôi qua và hiện tại: 

a.Trong quá khứ:  Để đảm bảo độc tôn quyền lực về đối nội, VIỆT MINH ( VM) thực hiện kế hoạch mà  VM gọi 
là '' Giết tiềm lực '', hay '' tiêu diệt tiềm lực -- tức là tiêu diệt tất cả các đảng phái và tất cả những ngƣời có khả 
năng và yêu nƣớc, nhƣng không chịu công tác với VM --có thể nguy hiểm cho VM, hay trở thành đối thủ của 
VM trong tƣơng lai. Trong các năm 1945, 1946, 1947 trên toàn quốc: VM đã giết khoảng 100.000 ngƣởi tất cả 
các cấp từ trung ƣơng xuống địa phƣơng: làng, xã . Đứng đầu danh sách này là: Phạm-Quỳnh, Ngô đính Khôi, 
Tạ  Thu Thân, Phạm Văn Hùm, Huỳnh phú Sổ,Trƣơng tƣ Anh.( trìch đoạn lịch sử..) 

 Vì bản năng SINH TỒN, những ngƣời theo chủ nghĩa dân tộc ( tức không theo CN MACLENIN ) đã phải trốn 
tránh ra nƣớc ngoài, hoặc phải đến sống tại vùng  do Pháp tái chiếm khi Pháp trở lại Đông -Dƣơng ( VN ), hay 
đành tạm thời cùng  Pháp chống lại VM. VM thƣờng chủ trƣơng nhƣợng bộ các lực lƣợng nƣớc ngoài,để rãnh 
tay đàn áp các tổ chức đảng khác.  

Qua đó ta thấy:chình là Đảng CộngG Sản Việt Nam, thời đó đã tím mọi cách tiêu diệt mọi đảng phái khác, do 
vậy mà các đảng phái đó đã yếu đi, chứ có phải các đảng phái đó đã yếu ớt và kém cõi ngay từ đầu nhƣ ngày 
nay Cộng Sản tuyên truyền. Và chình các đảng đó mới thực sự yêu nƣớc, thƣơng nòi nên họ mới muốn đoàn 
kết tất cả dân tộc để xây dựng một CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, Không phải chủ nghĩa MACLENIN du nhập từ NGA 

Ngay cái lá cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện ở thời điểm có ông thủ tƣớng  NGUYỄN VĂN XUÂN hiện hành, cũng 
đủ nói lên niềm khao khác thống nhất ba miền của các đảng phái theo CNDT -  vì chính thủ tƣớng XUÂN 
không thuộc ĐCS .  

Cuộc Cải Cách Ruộng Ðất 1949--1956 có tới 127.008 ngƣời dân bị chôn sống hay,bắn bỏ không thƣơng tiếc. 
Cũng nhƣ ''chiến dịch đỏ''  MẬU THÂN hơn 7000 ngƣời dân Huế mất xác. Tổng số hy sinh mất mác của cả 
nƣớc lên tới gần 5 triệu. Sau kết thúc chiến tranh hai miền đã có hàng triệu ngƣời tỵ nạn ra nƣớc ngoài; Cùng 
lúc đó ngƣời của VNCH đã tự sát để chống chế độ CS rất nhiều. Chiến tranh kết thúc - gọi là '' thống nhất nƣớc 
nhà'', nhƣng lòng dân không thống nhất ! Cả dân tộc nhƣ chịu cái tang khổng lồ đầy nƣớc mắt vì hầu nhƣ 
không có gia đính nào dù BẮC hay NAM mà không có mất máT, chia rẽ, khó nhận ra cha mẹ  anh, chị, em ruột 
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thịt ví ĐCS đã đem lý tƣởng CS độc tài vào đầu mỗi ngƣời dân (nhất là ở Miền Bắc ) trong khi đa số ngƣời 
Miền Nam đã quen một xã hội với chũ nghĩa dân tộc. Cho dù lúc đó ở MN thể chế đa đảng còn non yếu ví ĐCS 
nằm vùng tìm cách phá phách nó và nền tảng dân chủ chƣa có đủ thời gian xây dựng ! Song dù sao nó vẫn 
không mang tính chất độc tài nguy hiểm nhƣ ở MB. Ngƣời viết bài này đã trông rõ sự khác biệt của hai miền 
khi đó: 

Ví dụ: ở Miền Nam ai muốn vào đảng nào thì cứ việc vào,đâu cần ''LÝ LỊCH PHẢI TRONG SACH, PHẢI CON 
ÔNG CHÁU CHA '', ngƣời dân có quyền bầu cử theo ý muốn, có quyền sống và định cƣ bất cứ chỗ nào, có 
quyền ra vào trong ngoài nƣớc nếu muốn, có quyền học hành đến nơi đến chốn,quyền chọn bệnh viện bác sĩ 
mà không phái cần Học  Bạ, Lý  Lịch nộp cho cấp cao  

Miền Bắc có cửa hàng riêng cho lãnh đao cao cấp để mua gạo,dầu,mắm muối,xà phòng, thuốc đánh răng,vải 
vóc,thịt cá...v...v.. Miền Bắc cũng có bệnh viên cao cấp,biệt thự cao cấp,xe hơi riêng cho cả một tập đoàn CS 
lãnh đạo vô cùng phí tổn ! hơn vua chúa nhiều lần !. Ngƣời dân phải sống xa cách hẵn những khu vực cán bộ 
cao cấp để lãnh đạo đƣợc tha hồ nghỉ ngơi đi lại, giải trì cũng nhƣ để dấu bớt sự khác biệt kẻ giàu, ngƣời 
nghèo.Trong mỗi ngôi nhà to lớn, bệnh viện cao cấp..v..v..có rất nhiều công an, mật vụ để bảo vệ.... Những loại 
lãnh đạo đó thƣờng béo phí, đỏ hổng và ra nƣớc ngoài thăm viếng, tiệc tùng, ngoại giao...v...v..thƣờng xuyên. 
Tuy đồng lƣơng họ có thể không cao lắm nhƣng quà cáp mà họ mang từ nƣớc ngoài về để bán, hoặc để dùng, 
làm quà biếu xén khi cần thiết..thì vô cùng lớn nhƣ đại gia. Đó là cái thời quá khứ mà tôi còn ở Miền Bắc ... có 
bút giấy nào diễn tả nổi sự cách biệt giàu nghèo, tầng lớp của phe XHCN đâu  Ôi ! nói cho lắm thí ngƣời ta cho 
rằng tôi phản bội BÁC ĐẢNG ! 

 b. Trong hiện tại:  

 Đảng CSVN đã không bao giờ biết rút bài học kinh nghiệm là đã làm cho dân tộc mính quá điêu đứng nhƣ trên 
tôi đã viết..bởi vì họ say men nồng CHIẾN THẮNG để quốc thực dân lớn nhất. 

Khi Liên Xô  khuyên VN thôi đừng đánh Miền Nam nữa, hãy cùng nhau vào tổ chức liên hiệp quốc đi, thí CSVN 
nhất định không chịu - đòi phải đánh '' bọn phản động MN'' cho bằng đƣợc ! trong khi đó nhân dân miền bắc đã 
suy kiệt mọi mặt. Sau chiến thắng chỉ còn lại các ông bà đảng viên cao cấp là sung túc, sung mãn, đa số dân 
biết điều đó,nhƣng phải chịu im !   Lẽ dĩ nhiên khi đó tôi - ngƣơi viết bài này vẫn ƣớc mong thống nhất thật 
nhanh- để đƣợc trở về quê hƣơng nhƣng lòng dấu kín, sợ ai đó nghi ngờ tôi phản động. Vì Liên Xô  không ủng 
hộ Miền Bắc  đánh Miền Nam  nên ĐCS bấy giờ gọi LX là CHỦ NGHĨA XÉT LẠI  ( phản động ) '! Ông anh cả 
LX biết rõ thằng em VN quá hiếu chiến, điên dại nhƣng ông không làm gí đƣợc, đành chịu bó tay để cho thằng 
em đƣa cả dân tộc nó vào CÕI ĐỊA NGỤC ( tự sát ! ) 

 VN bấy giờ đã ngã hẵn về phìa TQ, và MAO đã hứa sẽ ủng hộ VN để xứng đáng là ''NGƢỜI CHỊ HAI'',vì anh 
cả LX bỏ rơi em mính rồi 

Nhƣng TQ vừa giúp đỡ VN  chiến tranh hai miền, thí năm 1978 TQ bắt đầu mang quân sang biên giới VN để 
xâm lƣợc khi thấy VN đã thống nhất BĂC-NAM. Lại một cuộc đổ máu kinh hoàng mất hết TÌNH HUYNH ĐỆ và 
TÌNH HỮU NGHỊ V-TR MUÔN NĂM trong vòng 3 năm ; tƣởng sẽ không còn hàn gắn đƣợc... Cho dù VN đã 20 
lần xin gặp TQ để hàn gắn lại vết thƣơng lòng nhƣng TQ vẫn làm đủ mọi chuyện dằn mặt với VN, nhƣng VN 
vẫn  ngọt xớt: "Xin chị hai TQ ở lại thay LX để soi đƣờng dẫn lối cho em theo CNML mãi maĩ ''.  

Năm 1990 có hội nghị thƣợng đĩnh V-TR, Việt-Nam chấp nhận mình là một tỉnh nhỏ của TQ ; Nguồn tin tuyệt 
mật này chỉ mới hé lộ vì vậy khi Tàu vào ồ ạt xây dựng Biển Đông năm 2010, xây dựng công trình 
BAEUXIT..v...v.. nhân dân VN cứ biểu tình phản đối TQ với khẩu hiệu ''quân xâm lƣợc bành trƣớng.cut đi ', họ 
chẳng biết đƣợc CSVN đã tự ý qua mặt dân: nhận VN là một tĩnh nhỏ cho TQ từ lâu 

Ai chẳng biết hàng xóm với nhau thì hãy cố gắng bỏ qua khúc mắc, tha thứ cho nhau để cuộc sống hài hòa, 
thịnh vƣợng vi " BÁN  ANH  EM XA MUA LÁNG GIỀNG GẦN ''. Nhƣng không thể một thằng khổng lồ, xấu tính 
cứ muốn nuốt chửng thằng hàng xóm nhỏ bé mãi đƣợc.!  

Trƣớc đây,khi nói về chủ trƣơng,đƣờng lối của đảng CSTQ với các nhà lãnh đạo, ông MAO cũng đã hé lộ âm 
mƣu thâm độc của mình là:kéo VN vào quỹ đạo TQ để có cơ hội tiến về phía NAM - nơi có nhiều tài nguyên 
quý báu ! vậy VN đã đủ cay đắng rồi - sao không thức tĩnh ?VN không muốn thức tĩnh bởi VN hám danh '' 
CHIẾN THẮNG " phải không ? 

Vì quá si mê mấy ông tổ của CNMACLENIN  nhƣ si mê ông MAO nên khi nghe Stalin chết, Đảng và NDVN đã 
khóc thƣơng ông đến độ điêng khùng - nhƣ câu thơ của nhà thơ Tố HỮU tả: 

                 THƢƠNG CHA THƢƠNG MẸ THƢƠNG CHỒNG 
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          THƢƠNG MÌNH,THƢƠNG MỘT,THƢƠNG ÔNG THƢƠNG MƢỜI  ''                                         

 Đảng Cộng Sản Việt Nam  đã biến ngƣời dân Việt Nam thành những con ngƣời lúc nào cũngquỳ gối lạy lục  
BÁC, ĐẢNG ; Hễ ai đƣợc miếng cơm manh áo, hay mua đƣợc: cái đài,cái xe đạp, cái đồng hồ..v...v...,là nghĩ 
ngay tới cái: " ƠN BÁC,ĐẢNG ĐEM LẠI CHO CON ''. Họ coi BAC nhƣ là BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM  nên quỳ gối 
xin cái gí BÁC cũng  cho, ví vậy tƣợng QUAN THẾ ÂM BỒ TAT NHẬP VÀO BÁC  ngày nay đặt ở nhiều chùa 
chiềng. Còn ĐCS thí sao ? ngƣời dân lắng nghe, tin tƣởng tuyệt đối nhƣ các bậc thánh sống !  

  Buồn thay, cả dân tộc VN từ ngày có ĐẢNG BÁC ngƣời ta nhƣ bị, ngây dại đi, não trang kém phát triển. Anh 
LÊ CHÍ ĐỨC là một ĐV trƣờng ĐHBK đã bỏ thẻ Đ ví cảm thấy đau lòng cho dân tộc VN sao mỗi ngày một hèn 
yếu trƣớc cái uy quyền của tập đoàn CS, anh nói anh nhín thấy cái dáng đi của ngƣời VN mình chậm chạp với 
vẻ yếu đuối, sợ sệt... không nhƣ cái dáng đi của ngƣời TQ,HÀN,NHẬT,PHILIPIN...Những ngƣời nhƣ anh và 
nhƣ LÊ HIẾN ĐỨC, HUỲNH NHẬT TẤN là ĐV nhƣng hết đổi thƣơng dân, coi cái thẻ Đ là rác..Thế GIới và 
NDVN  

 ĐCS đã từ lâu âm mƣu biến tất cả ngƣời dân thành "dân ngu khu đen " để đảng giành thế thƣợng phong. 
Đảng cấm ngƣời dân hiểu biết nên tình hình hiện nay; nông dân thì bị ruộng đất sở hữu toàn dân,--thế giới 
không có một nƣớc nào ác với nông dân nhƣ ở nƣớc ta. Công, nông, binh, trì, sĩ ngày nay khổ hơn ngàn lần 
so với đảng viên, không thể nào diễn tả nổi. Nhƣng hễ cứ nói tới dân khổ thí đảng không chịu ! đảng cho rằng: 
thế lực thù địch luôn nói xấu thành tích THÁNH THẦN CỦA BÁC ĐẢNG 

2. Kết luận: 

 Vẫn biết xƣa kia Cách Mạng Tháng 10-  NGA bùng lên khắp hoàn cầu để cứu sống giai cấp: công, nông, 
binh....bị bọn địa chủ, cƣờng hào, tƣ sản bóc lột thậm tệ.. Vẫn biết khối dân chủ Tây Âu ngày nay tƣơi đẹp hơn 
ngàn lần những nơi khác ! Quả là chủ nghĩa MácLê ngày nay đã gần nhƣ tự sát, chỉ còn có VN duy nhất vì sao: 

 Ví anh ta đã và đang say MEN NỒNG CHIẾN THẮNG ! anh say quá nên cứ mơ ảo cái danh  " TIỀN ĐỒN 
PHE XHCN " của ông tổ LENIN giao cho nhƣ kẻ suy tình, nghiện ngập điêng khùng.  Làm gí đây dân ta? phải 
tự cứu lấy mình. 

Đã đau thương tột cùng khốn khổ ! 
Không thể ngồi một chỗ cầu xin 
Khóc thương đời,TRỜI,PHẬT không nhìn. 
Tự cứu rỗi - xây một nền DÂN CHỦ 
 

PHÂN ƯU 

Vô cùng xúc động khi nhận đƣợc tin: 

Nhà thơ Thomas More NGUYỄN CHÍ THIỆN 

đã vĩnh viễn ra đi ngày thứ Ba, 2 tháng 10 năm 2012. 

Hƣởng thọ 73 tuổi. 

Thành kình phân ƣu cùng gia đính và tang quyến 

Nguyện cầu linh hồn nhà thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN  

sớm đƣợc về nƣớc chúa 

 Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan 

 Ban Quản Trị  báo Việt Nam Nguyệt San 
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BS. Lê văn Vĩnh 

  
Trong cuộc sống văn minh và đầy đủ dinh dƣỡng nhƣ 
hiện nay, bệnh lý tim mạch và đột quị cũng nhƣ béo 
phí chiếm một tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế rất cao 
không chỉ xảy đến cho ngƣời già mà còn cho ngƣời 
trẻ nữa nếu không biết cách hạn chế dinh dƣỡng và 
tập luyện một cách hợp lý trong sự thu nhập đƣờng 
và mỡ vào cơ thể chúng ta 
  
Có rất nhiều ngƣời nghĩ rằng chơi thể dục thể thao 
với cƣờng độ mạnh là hoặc thể dục qua loa sơ sơ là 
có thể làm tiêu mỡ, đƣờng nhƣng sự thật là không 
phải thế…Rốt cuộc theo với thời gian năm tháng bệnh 
tật kéo đến rất sớm nhƣ gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, 
tiểu đƣờng, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và 
đột quị…..Do đó bài viết này nhằm giúp quì bạn hiểu 
rõ và nắm vững sự vận động hợp lý trong mục tiêu 
ngừa và trị liệu các rối loạn chuyễn hóa mỡ bằng 
phƣơng thức vận động 
  
TỪ MỘT LÁ THƢ THẮC MẮC… 
  
Tôi năm nay 55 tuổi, thử máu thấy cholesterol cao, 
mỡ máu tăng (triglycerid) , gan nhiễm mỡ, vợ tôi 50 
tuổi ngƣời gầy ốm cũng bị cao nhƣ tôi. Tôi đánh 
tennis, vợ tôi chơi vũ cầu liên tục 2 giờ mỗi ngày, Sáu 
tháng sau thử lại cả 2 ngƣời thí vẫn thấy mỡ và 
cholesterol cao không giảm cùng với sự tồn tại gan 
nhiễm mỡ. Tôi thắc mắc là tại sao có vận động cơ thể 
tối đa đều đặn nhƣ thế mà không giảm mỡ trong máu 
và vợ tôi gầy ốm mà tại sao vẫn bị mỡ cao ? 
  
  ĐỐI TƢỢNG BỊ MỠ CAO TRONG MÁU 
-         Thông thƣờng là những ngƣời ăn uống nhiều 
chất mỡ, tinh bột, đƣờng và lƣời vận động 
-        Không có nghĩa là mập mới bị mỡ cao trong 
máu, ví khi cơ thể đến lứa tuối trên 50, chuyển hóa đã 
bắt đầu kém không chuyển hóa hết mỡ hằng ngày do 
thức ăn đƣa vào trong cơ thế, do đó dù ăn ìt mỡ hoặc 
gầy ốm cũng có thể bị mỡ cao trong máu gọi là rối 
loạn chuyển hóa mỡ do tuổi già 
  
VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ? 
 Thƣờng thƣờng ngƣời ta đều tƣởng rằng vận động 
thể thao thể dục với cƣờng độ mạnh nhƣ chạy 
marathon, tennis, vũ cầu kéo dài, bơi đua, tập tạ, 
đánh võ, chạy xe đạp nhanh.v.v..cho đến khi thở mệt 
hỗn hển, mồ hôi ra nhƣ tắm tức là có tác dụng giảm 
mỡ trong máu (cholesterol, triglycerid) . Rồi khi đi thử 
máu thấy mỡ vẫn còn cao nhƣ cũ hoặc siêu âm thấy 
gan vẫn còn bị nhiễm mỡ, không bớt gí hết. Tại sao ? 

Ta hãy phân tìch sự chuyển hóa của mỡ trong sự vận 
động sau đây : 
  
Cƣờng độ vận động gồm 2 loại, đó là vận động có 
oxy và vận động không có oxy  
  

1. Vận động có oxy : là loại vận động có cƣờng 
độ nhẹ và vừa nhƣ đi bộ, chạy chậm, nhảy 
dây, đi xe đạp chậm, tập dƣỡng sinh…cơ thể 
có đủ oxy, cơ bắp chủ yếu xử dụng năng 
lƣợng thu đƣợc từ sự oxy hóa acid béo, mỡ 
đƣợc tiêu hao nhanh. Nếu vận động nhẹ mà 
thời gian dài thí sự giảm mỡ sẽ trên 80%, nếu 
vận động với cƣờng độ vừa thí tỷ lệ tiêu hao 
mỡ và đƣờng bằng nhau tức là 50/50%. Nếu 
vận động có cƣờng độ lớn mạnh mẽ thí sự 
tiêu hao mỡ chỉ chiếm 15 – 20 % mà thôi   

Chỉ sau 20 phút vận động, cơ thể mới bắt đầu dùng 
mỡ để tạo năng lƣợng, trong 20 phút này chỉ có 
đƣờng glucose đƣợc tiêu thụ mà thôi do đó muốn tiêu 
hao mỡ thí phải vận động trên 30 phút khi đó mỡ và 
glycogen (là loại đƣờng từ glucose đƣợc dự trữ ở gan 
và cơ) mới đƣợc chuyển hóa thành năng lƣợng. Cùng 
với sự kéo dài thời gian vận động thí sẽ tiêu hao 
đƣợc mỡ từ 70 – 90%. Do đó vận động dƣới 30 phút 
là không có tác dụng giảm mỡ gí cả dù cƣờng độ lớn 
hay nhỏ 
  
Thời gian vận động phải liên tục không gián đoạn vì 
dụ đi bộ nên đi bộ nhanh hơn là đi bộ chậm trên 30 
phút liên tục không nghỉ nửa chừng chứ không phải đi 
một đoạn rồi nghỉ rồi đi lại. Nhƣ vậy là không có tác 
dụng tiêu mỡ và nên nhớ lúc vận động phải có thở hìt 
sâu, đều đặn bằng mũi hìt vào và bằng miệng thở ra. 
Tóm lại vận động trung bính từ 45 – 60 phút là tốt 
nhất, nếu ìt quá thí tác dụng chẳng là bao 
  
Trong sự vận động nhƣ đi bộ thí theo nghiên cứu nếu 
đi nhanh vào buổi sáng 1-2 giờ, lƣợng chất béo tiêu 
hao không đáng là bao nhƣ trái lại buổi tối dù chỉ đi bộ 
nửa giờ lƣợng chất béo tiêu hao lại tăng rõ rệt. Sở dĩ 
nhƣ thế là do đồng hồ sinh học của cơ thể quyết định. 
Thống kê cho thấy 2 giờ sau ăn tối đi bộ khoảng 40 – 
60 phút thí lƣợng chất béo tiêu hao nhiều nhất, có thể 
làm giảm sự thèm ăn, rất có lợi cho sự giảm 
cholesterol và triglycerid máu 
Khoảng cách đi bộ càng dài thí mỡ máu càng giảm 
Tốc độ đi khoảng 10km/giờtức là đi nhanh mới đạt 
mụctiêu giảm mỡ nhiều 
  

2. Vận động không có oxy : là loại vận động có 
cƣờng độ mạnh mẽ nhƣ chạy, đá bóng, bóng 
rỗ, nhảy cao, nhảy xa, bơi đua, tập tạ,  

 Vận động thế nào để giảm mỡ máu 
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3. tennis…Vận động này đòi hỏi oxy thật cao, 
trong lúc cơ thể không cung cấp đủ oxy , năng 
lƣợng có đƣợc là từ chuyển hóa đƣờng 
glucose theo con đƣờng vô khì (không có 
oxy), cuối cùng sẽ tạo acid lactic tăng cao sẽ 
ức chế sự phóng thìch acid béo tự do, giảm 
sự chuyển hóa mỡ lipid. Do đó đối với cƣờng 
độ vận động quá lớn sẽ không có tác dụng 
giảm mỡ trong cơ thể chỉ tiêu hao chất đƣờng 
mà thôi  

Hơn nữa, khi vận động mạnh mẽ, ta phải thở nhanh 
và gấp để bù oxygen thiếu hụt thí sẽ đƣa đến sự gia 
tăng thông khì phổi tức là thở hỗn hển, thở cạn làm 
tăng sự thải CO2 nhanh, cuối cùng nồng độ CO2 giảm 
trong máu và sự bù đắp lƣợng oxy thu vào không 
cao. Kết quả là sẽ làm co thắt mạch máu não và cơ 
tim đồng thời ức chế sự di chuyển oxygen từ huyết 
sắc tố sang các tế bào. Mức độ C02 quá thấp có thể 
đƣa đến thiếu máu não và thiếu máu cơ tim cục bộ. 
Chình điều này gây ra những tai biến nhƣ đột quị, 
nhồi máu cơ tim, cao huyết áp nhất là ở lứa tuổi 50 
trở lên khi vận động mạnh. Ngay cả tuổi trẻ cũng có 
thể bị nếu sự vận động mạnh mẽ này kéo dài nhƣ ở 
các cầu thủ bóng đá, tuy họ còn trẻ nhƣng vẫn bị đột 
quị trong lúc đá bóng mà thỉnh thoảng chúng ta 
thƣờng thấy 
  
Làm thế nào biết đƣợc vận động có oxy hoặc không 
có oxy ?  

Lƣợng tiêu hao oxy tỷ lệ thuận với nhịp tim nên chỉ 
cần đo mạch đập của mính trong lúc luyện tập là biết 
đƣợc sự vận động có thìch hợp hay không. 
Muốn cho mỡ đƣợc đốt cháy thí phải vận động nhẹ 
và vừa. Thời gian vận động càng dài, tốc độ càng 
chậm thí lƣợng mỡ tiêu hao càng nhiều. Ta có thể 
theo công thức sau đây để giảm mỡ một cách lý 
tƣởng : 
  
Nhịp tim : (220-số tuổi) x (60% hoặc70%) 

  
            Vì dụ : Ngƣời 50 tuổi thí phải có nhịp tim tối đa 
trong lúc vận động là :  

220-50 x 70% = 119 lần/phút 
Nhƣ thế ta phải kiểm tra nhịp tim bằng cách đo mạch 
đập ở cổ tay phải nhỏ hơn hoặc bằng 119 lần /phút 
thí mới có tác dụng giảm mỡ. Nếu trên số ấy thí là 
vận động mạnh chỉ có đƣờng và protein tiêu hao mà 
thôi 
Từ đó ta thấy những máy đi bộ luôn luôn có một cái 
hộp nhỏ gắn ở trên và trƣớc mặt máy để đo nhịp tim 
của ngƣời tập rất tiện lợi cho ta điều chỉnh cƣờng độ 
đi bộ của chình mính có oxy hay là không có oxy 
 
  
VÀI ĐIỂM CẦN LƢU Ý 

-  Lẽ dĩ nhiên tập luyện vận động phải kèm theo chế 
độ dinh dƣỡng hạn chế tinh bột, đƣờng và mỡ  
-  Ăn vừa phải trái cây ví đƣờng của trái cây là 
fructose, nếu dƣ thí sẽ biến thành mỡ trong cơ thể 

-  Nƣớc ngọt bánh kẹo cũng phải hạn chế 
-  Nếu vận động mỗi ngày trên 30 phút thôi cho dù 
không thay đổi chế độ ăn uống cũng có thể làm thể 
trọng giảm dần trong nửa năm. Nhƣng nếu tiết thực 
mà không vận động thí sẽ không giảm mỡ và không 
giảm thể trọng 
-   Nếu thời gian vận động trong 20 phút thí chỉ có thể 
khống chế tăng thể trọng mà không thể giảm thể trọng 
-  Phải vận động đều đặn, tối thiểu 3 lần/tuần, nếu 
hằng ngày thí càng tốt. Sau khi vận động thí hiệu ứng 
miễn dịch, giảm mỡ có lợi cho sức khỏe chỉ tồn tại 48 
giờ mà thôi nếu không vận động trở lại thí hiệu ứng 
đó không còn nữa 
-   Sự vận động hợp lý nhƣ đi bộ nhanh 60 phút/ngày 
sẽ cho ta nhiều tác dụng ìch lợi nhƣ : giảm cholesterol 
và triglycerid máu, HDL tỷ trọng cao (high density 
lipoprotein) có lợi gia tăng trong việc huy động mỡ từ 
ngoại biên nhƣ thành mạch máu trở về gan giúp cho 
mạch máu không bị xơ vữa tránh đột quị và nhồi máu 
cơ tim. Và LDL tỷ trọng thấp (low density lipoprotein) 
có hại giảm (LDL có nhiệm vụ chuyển mỡ ra ngọai 
biên ứ đọng ở thành mạch máu rất nguy hiểm) 
-  Vận động hợp lý cũng làm giảm huyết áp, ngừa 
bệnh tiểu đƣờng loại 2 và bệnh mập phí 
-  Dƣỡng sinh khì công có tác dụng giảm mỡ không ? 
Chỉ có khì công động là có thể giảm mỡ đƣợc với 
điều kiện phải luyện tập liên tục trên 30 phút hằng 
ngày kèm theo chế đô ăn kiêng hợp lý 
  
KẾT LUẬN 
 
Tóm lại, muốn giảm mỡ hoặc chống mập phí thí nên 
vận động nhẹ vừa, kéo dài liên tục trên 30 phút, lý 
tƣởng là 1 giờ kết hợp với tiết thực giảm mỡ, đƣờng 
và đơn giản nhất là đi bộ nhanh mà ai ai cũng có thể 
thực hiện đƣợc 

 
 

Mƣời hai năm rƣỡi Hôn Phối của 
 Bảo Quốc &Thu Tuấn 

và Hôn Phối  
Huân Chƣơng & Hồng Hạnh 

 thành công tốt đẹp  
 

Chúc các con thật nhều hạnh phúc 
 

T.M TRẦN 
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Không những trên mạng (internet) mà ngay cả bên máy rút tiền tự động (ATM: automatic teller machine) quý vị 
có thể bị mất tiền do những thành phần bất hảo.  

Hàng chục ngàn ngƣời Hòa Lan ở trong và ngoài nƣớc đã thành nạn nhân của những vụ sao chép (copy) thẻ 
băng và xâm nhập phá (crack) trƣơng mục ngân hàng trên mạng với thiệt hại lên đến hàng chục triệu euro. 
Các ngân hàng dù cố gắng nhƣng vẫn chƣa thành công trong việc ngăn chặn những tội phạm này. Quý vị có 
thể tự làm gí để ngăn ngừa những thiệt hại có thể xảy ra cho mính? 

Một mánh khóe đang thƣờng đƣợc áp dụng hiện nay là “cash trapping”. Những tên tội phạm dán nắp đậy nơi 
tiền đi ra ở máy rút tiền. Ngƣời rút tiền khi thấy tiền không ra tƣởng là máy bị hƣ nên bỏ đi. Những tên trộm sau 
đó nạy nắp lên để lấy tiền! Tổng số những trƣờng hợp này xảy ra đã gia tăng khủng khiếp. Cơ quan EAST 
(European ATM Sercurity Team) đã ghi nhận 10.808 vụ năm 2011, trong khi năm 2010 chỉ có 240 vụ! 

Tháng sáu năm nay cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt ở Bacelona hai ngƣời Romania bị tính nghi đã phá 48 máy 
rút tiền trong vùng. Không có gí ngạc nhiên họ là ngƣời Ronamia ví những ngƣời này cũng thƣờng xuyên liên 
hệ đến “skimming”, một hính thức khác để chiếm đoạt tiền bằng sao chép dải magneet (magneetstrip) trên thẻ 
băng và đặt máy thu hính trên máy rút tiền để lấy mật số (pincode).  Hiện nay việc thanh toán tiền bằng thẻ 
băng phần lớn đã không còn xử dụng   “ magneetstrip” mà thay vào đó là EMV-chip. Việc thay đổi này đã làm 
khó khăn hơn cho những tên tội phạm ví sao chép EMV-chip không dễ dàng nhƣ magneetstrip. Ở Hòa Lan 
năm 2011 đã xảy ra 87.000 vụ thẻ băng bị sao chép trong đó 45.700 lần tiền đã bị rút khỏi trƣơng mục! Để 
chống tội phạm này hiệu quả hơn, những ngân hàng nƣớc Bỉ đã dùng biện pháp gọi là “geoblocking”: khách 
hàng chỉ đƣợc rút tiền trong Âu Châu, nếu đi ra khỏi Âu Châu, họ phải thông báo với ngân hàng để cho phép 
họ rút tiền ngoài Âu Châu. Một số ngân hàng Hòa Lan đã và sẽ xử dụng biện pháp này cho những thẻ băng 
không có EMV-chip ngoài Âu Châu.  

Phishing là một mánh khóe cũng thƣờng đƣợc những tên tội phạm xử dụng để “câu” những tin tức về trƣơng 
mục ngân hàng, mật mã để xử dụng và chuyển tiền bằng những trang mạng giả giống nhƣ của ngân hàng. 
Chúng cũng thƣờng xuyên giả mạo ngân hàng chuyển những thƣ điện tử (email), hoặc giả mạo nhân viên 
ngân hàng trực tiếp điện thoại để “câu” những tin tức chúng cần. Các ngân hàng ví thế đã khuyến cáo khách 
hàng là ngân hàng không bao giờ hỏi những tin tức đó qua mạng hoặc điện thoại, ví thế đừng bao giờ cho ai 
những tin tức này! 

Ngoài những mánh khóe nêu trên, những tên tội phạm (có thể nói phần đông là những ngƣời đến từ Romania, 
Hungary) còn đóng đủ mọi màn kịch tại máy rút tiền, hoặc ngay tại nhà riêng (!) để lợi dụng sự sơ hở đánh cắp 
thẻ băng hoặc tiếm đoạt mật số để rút tiền. Những màn kịch này chắc hẳn quý vị đã đƣợc xem qua chƣơng 
trính truyền hính nhƣ Opsporing Verzocht … 

Quý vị có thể nhận lại số tiền bị mất do những vụ lừa đảo nêu trên không? Không phải trong trƣờng hợp nào 
quý vị cũng có thể nhận lại hoàn toàn hoặc một phần số tiền bị mất. Việc đền bù còn tùy thuộc vấn đề thận 
trọng của quý vị khi xử dụng thẻ băng hoặc giữ bì mật về những tịn tức về trƣơng mục ngân hàng và mật mã 
của mính. Những biện pháp dƣới đây có thể giúp quý vị ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra khi 
xử dụng thẻ băng và dịch vụ ngân hàng trực tuyến (online banking). 

- Chỉ xử dụng máy rút tiền đặt ở những nơi thông thoáng và đƣợc chiếu sáng đầy đủ. Tránh    những máy đặt 
ở những khu phố vắng, quảng trƣờng đông đúc. 

- Nếu ở ngoại quốc (hoặc ở một địa điểm cảm thấy không an toàn) quý vị nên đi kèm với một ngƣời khác. Bọn 
tội phạm thấy hai ngƣời sẽ dè dặt hơn. 

-Kiểm soát máy rút tiền trƣớc khi xử dụng. Coi xem nắp đậy có bị dán hay không. Trên máy có gắn kiếng soi 
hoặc máy chụp, thu hính hay không. 

Bạn có biết 

PAS OP UW PAS! 

(Coi chừng thẻ băng của quý vị!) 

http://www.bing.com/images/search?q=belasting&view=detail&id=1845A1A98FEE8C5893EAC695590F60155C7F9A97&first=31&FORM=IDFRIR
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-Khi rút tiền hoặc trả tiền ở những cửa tiệm, tuyệt đối không cho ngƣời khác nhín trộm pincode, yêu cầu ngƣời 
đứng sau giữ một khoảng cách đầy đủ. Nếu cảm thấy không tin tƣởng máy rút tiền, quý vị có thể nhấn nút 
ngƣng (stopknop) để chấp dứt và lấy thẻ ra.  

-Lấy bàn tay còn lại che tay quý vị bấm pincode. Đây là biện pháp đơn giản nhƣng rất hiệu quả để tránh bị thu 
hính hoặc nhín trộm pincode. 

-Đừng chấp nhận bất cứ “sự giúp đỡ” nào của kẻ lạ bên máy rút tiền và đứng để bị phân tâm về những màn 
kịch của những thành phần bất hảo. Chúng sẽ lợi dụng sự xao nhãng của quý vị để lấy trộm tiền bạc, thẻ băng 
của quý vị. 

- Thƣờng xuyên kiểm soát tiền ra vào trong trƣơng mục ngân hàng, tốt nhất là tối thiểu tuần một lần. Thông 
báo lập tức cho ngân hàng khi phát hiện điều gí khả nghi. 

- Đừng để tiền nhiều ở trƣơng mục chi trả (betaalrekening), tiền không dùng đến nên chuyển ngay sang trƣơng 
mục tiết kiệm (spaarrekening) ví với thẻ băng không thể rút tiền từ trƣơng mục này. 

-Trính báo cơ quan cảnh sát những trƣờng hợp mất an ninh và những máy rút tiền có vẻ nhƣ đã bị phá để việc 
phòng chống tội phạm đạt đƣợc hiệu quả hơn.  

-Dù rất cẩn thận nhƣng tính huống xấu vẫn có thể xảy đến. Do đó quý vị luôn phải có sẵn số điện thoại khẩn 
(noodnummer) để thông báo cho ngân hàng ngăn chặn cấp thời việc xử dụng thẻ băng của quý vị khi bị mất 
hay nghi ngờ bị sao chép. Tốt nhất là quý vị cài sẵn những số điện thoại này trong máy điện thoại di động để 
khi cần có thể xử dụng ngay. Ngoài số điện thoại của ngân hàng, quý vị cũng có thể điện thoại cho 
Bankpassen Meldcentrale để chặn việc xử dụng thẻ băng (bankpas blokkeren). Số điện thoại của Bankpassen 
Meldcentrale trong Hòa Lan là 0800-0313, ngoài Hòa Lan là +31302835372. 

Cuối cùng nếu quý vị có những bất đồng ý kiến với ngân hàng về vấn đề bồi thƣờng thiệt hại, quý vị có thể liên 
hệ với Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) để đƣợc giải quyết: 

Kifid 
Bordewijklaan 38 
2591 XR Den Haag 
Telefoon 070-333 8 999 
 
V.T. Hoang (Tổng hợp tin tức trên mạng) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 29-08-2012 đến 14-10-2012 

stt ngày trả tiền Tên vùng số độc giả  số tiền  ghi chú 

       

       
1 13-9-2012 Nguyen Van Ut Venlo 330 30 

 
2 13-9-2012 Pham Phung Vu Lopik 826 30 

 
3 14-9-2012 Ta Thi Van Goirle 718 30 

 
4 14-9-2012 Tran Van Dien Hoorn 588 30 

 
5 22-9-2012 Nguyen TCV Echt 761 30 

 
6 23-9-2012 Nguyen VV Helmond 760 60 2 năm báo 

7 26-9-2012 Bui Thi Thu Cuc Rijnsaterwoude 634 30 
 

8 2-10-2012 Nguyen Van Thieu Leusden 804 60 
 

9 3-10-2012 Nguyen Van Hue Alkmaar 86 35 
 

10 11-10-2012 Tran Ba Lap 's-Gravenzande 148 30 
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Lá thƣ tòa soạn 

Qua tờ báo VNNS số 252 này với chủ đề Văn, chúng tôi gửi đến quý bạn một khía cạnh nào đó về sinh hoạt 
văn thơ & nghệ thuật của ngƣời Việt tại Hòa Lan. 

Tuy là một cộng đồng ngƣời Việt nhỏ so với cộng đồng ngƣời Việt tại các quốc gia khác nhƣ Mỹ, Pháp, Ðức, 
Anh v.v.. nhƣng chúng ta không khỏi tự hào có một cộng đồng thuần nhất và có nhiều sinh hoạt đa dạng và 
phong phú suốt hơn 30 năm tỵ nạn. 

Nhìn qua các sinh hoạt cộng đồng, trong lãnh vực báo chí, nổi bật nhất là Việt Nam Nguyệt San, tờ báo của 
ngƣời Việt tỵ nạn cộng sản tại Hòa Lan, xuất bản đều đặn trong suốt hơn 30 năm qua. Ðiều này cho thấy từ 
trƣớc đến nay biết bao anh chị em đã bỏ công sức để vun bồi cho tờ báo phát triển vững vàng tới ngày hôm 
nay. Nhìn hiện tại, chúng ta rất tự hào VNNS có một đội ngũ cộng tác viên mạnh mẽ, và càng khích lệ hơn nữa 
khi các cộng tác viên, văn hữu đa số đều sống tại Hòa Lan. Ðiều này nói lên VNNS do chính bàn tay chúng ta 
cùng nhau vun sới. Này Mây Lang Thang với những bài viết về du lịch bổ ìch hay các bài văn êm đềm, sâu 
sắc; Tiểu Yến Tử với mục chuyện phiếm khiến ngƣời đọc phải suy gẫm; Ðỗ Văn Bùi cây viết không mệt 
mỏi;Tam Hợp với các bài viết, bài phỏng vấn xúc tích, công phu; Ðắc Khanh với những câu chuyện đời lính; rồi 
Hoàng Hoàng Mai với những bài viết lột trần sự phi nhân của Cộng Sản Việt Nam; V.T.Hoàng với các bài An 
Sinh Xã Hội thật gần gũi và hữu ích; Thế Truyền với tin sinh hoạt cộng đồng nóng bỏng hay Ông Năm Chuột 
với bản tin Hòa Lan đầy thú vị. Về thơ, thƣờng xuyên xuất hiện những bài thơ đầy thiền tính nhẹ nhàng của 
Hoài Tâm Niệm và Tyna, hoặc thơ tính thơ mộng của Miên Thụy. Về phần nhạc luôn có sự đóng góp phong 
phú của Nguyễn Quyết Thắng, và đặc biệt hôm nay trong tờ VNNS này chúng ta đƣợc ngắm họa phẩm của 
Thái Tăng An. Ngoài ra VNNS cũng hân hạnh đƣợc sự đóng góp của một số văn, thân hữu sinh sống tại các 
nƣớc khác nhƣ Doãn Kim Khánh, Nguyễn Phú Thứ, Mây Hải Ðảo… Tất cả đã tụ họp trên trang báo VNNS này 
và biến nơi đây thành một vƣờn hoa văn nghệ đa dạng và sống động. 

Nói đến báo chí mà không nhắc đến các ân nhân đã và đang đóng góp tài lực cho tờ báo thì quả là một điều 
thiếu sót. Những đóng góp âm thầm nhƣng bền bỉ qua hình thức đặt mua báo hàng năm của quý đồng hƣơng, 
hay sự ủng hộ của các cơ sở thƣơng mại và dịch vụ qua các trang quảng cáo chính là chất liệu mầu mỡ để 
nuôi dƣỡng tờ VNNS. Chúng ta có thể hãnh diện VNNS là một trong số rất ít tờ báo Việt Nam trên thế giới 
đƣợc nuôi dƣỡng bằng chính sự đóng góp chân tính từ đồng hƣơng. 

Qua đây chúng tôi chân thành cám ơn quý độc giả, quý cơ sở thƣơng mại đã thƣờng xuyên ủng hộ VNNS. 
Cảm tạ quý thân hữu và văn hữu đã đóng góp vô vị lợi nhiều bài vở giá trị, các anh thuộc nhóm kỹ thuật, phát 
hành cũng nhƣ thủ quỹ đã bỏ rất nhiều công sức để VNNS đƣợc hoàn hảo và phát hành đúng thời hạn mỗi kỳ, 
xứng đáng là đứa con tinh thần trong mọi gia đính.     

Số báo 253 kỳ tới mang chủ đề Giáng Sinh sẽ đƣợc phát hành đầu tháng 12 năm 2012.  VNNS mong mỏi tiếp 
tục đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 14-11-2012 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

Ban Biên Tập Việt Nam Nguyệt San 

 

Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2012 

 
Trang 

 
Màu hoặc trắng đen 

 
Số tiền mỗi số báo 

 
1 năm (8 số báo) 

 
Trang ngoài bìa sau Hình màu €150 €800 

 
Trang trong bìa sau Trắng đen   100   600 

 
1/2 trang trong Trắng đen     50   300 

 
1/4 trang trong Trắng đen     25   200 

 
1/8 trang trong Trắng đen     15   100 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
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