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Quan điểm 

Hòa Lan, quê hƣơng mới 

Thấm thoát đã hơn ba mƣơi năm qua, ngày đánh dấu những nhóm ngƣời Việt tỵ nạn đầu tiên đến định cƣ 
tại vƣơng quốc Hòa Lan. Ba mƣơi năm … quả là một thời gian dài với bao nhiêu kỷ niệm, đủ để chúng ta 
nhìn lại một quãng đời nhiều thay đổi đã đi qua.  

Những năm dài sống trên xứ lạ, chúng ta vẫn mong chờ một ngày trở về quê mẹ. Chúng ta coi nơi đây chỉ 
là mảnh đất tạm dung, bởi kỷ niệm nơi quê nhà vẫn còn đầy trong ký ức. 

Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau. 
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao 
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu 
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu. 
(Kỷ niệm, Phạm Duy) 
 
Mấy ai nghe nhạc phẩm này mà không xúc động, vì đây chính là vùng trời kỷ niệm quê nhà, là hình ảnh mái 
ấm gia đình vĩnh cữu trong ký ức của chúng ta. 

Làm sao quên đƣợc nồi bánh chƣng chờ đón giao thừa, tiếng pháo đì đùng đón mừng xuân mới và cả gia 
đình xum họp để chúc thọ ông bà, cha mẹ vào ngày đầu năm. Làm sao quên đƣợc những kỷ niệm của thời 
thơ ấu, của tuổi học trò, của mối tình đầu và những tháng ngày vui tƣơi hạnh phúc bên ngƣời thân yêu. Tất 
cả những kỷ niệm ấy đƣợc gói ghém mang theo trên bƣớc đƣờng tìm tự do, nhƣ mớ hành trang vỏn vẹn 
của những ngƣời Việt tha hƣơng. Những kỷ niệm ấy mãi mãi theo chân chúng ta trên mọi nẻo đƣờng. 

Với bản tính cần cù và ý chí tiến thủ, bằng hai bàn tay trắng, chúng ta đã tạo dựng cuộc sống mới nơi xứ 
ngƣời. Giờ đây, không những thế hệ thứ hai mà cả thế hệ thứ ba cũng hiện diện nơi quê hƣơng mới này. 
Mặc dù quê mẹ vẫn còn bàng bạc trong ta, mặc dù kỷ niệm xƣa vẫn còn đó, nhƣng cuôc sống hiện tại cũng 
cho ta nhiều kỷ niệm đẹp. Nhiều ngƣời trong chúng ta đã và đang tạo dựng sự nghiệp vững vàng; thế hệ 
thứ hai, thứ ba đang thành công trong việc học hành báo hiệu một tƣơng lai sáng lạng. Vùng đất đƣợc coi 
là tạm dung ngày nào nay đã trở thành quê hƣơng mới của ngƣời Việt tỵ nạn. 

Nhƣng dù thời gian có biến đồi, dù cuộc sống nơi đây có an bình và đầy đủ vật chất, tình yêu quê hƣơng 
vẫn luôn rạt rào trong ta. Niềm tin về một quê hƣơng đổi mới, về một nƣớc Việt Nam thực sự công bình, 
dân chủ và tôn trọng nhân phẩm con ngƣời vẫn là những động lực thúc đẩy chúng ta tiếp tục tranh đấu cho 
một Việt Nam tự do và nhân bản. Bên cạnh đó, qua cuôc sống hiện tại với những bận rộn hàng ngày, chúng 
ta cũng đang hội nhập vào đời sống của quê hƣơng mới. Nhƣng dù hội nhập, chúng ta hãy luôn gìn giữ 
truyền thống Việt Nam nhƣ lời nhắn nhủ của đức Giáo Hoàng Paus Johannes Paulus II trong dịp viếng 
thăm trại tỵ nạn Thái Lan vào tháng 5 năm 1984: 

“Các bạn đừng bao giờ quên bản sắc dân tộc của mình, như một con người tự do được quyền có một chỗ 
đứng trong thế giới này. Các bạn đừng bao giờ đánh mất cá tính dân tộc của mình. Hãy giữ vững nguồn 
gốc và nền văn hóa của riêng bạn, vì thế giới có thể học được rất nhiều từ bạn và với bản tính đặc thù đó 
bạn sẽ được mọi người kính trọng.” 

Ngô Thụy Chƣơng 
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Trúc Hà 

 

- “Dậy đi con, tới giờ rồi”. 

Bên ngoài trời còn tối, mới bốn giờ sáng. Tôi chần 

chờ chƣa muốn dậy vì còn muốn nghe mẹ gọi thêm 
tiếng nữa. Giọng mẹ thật nhẹ nhàng và tha thiết. 
Suốt đêm qua, tôi biết mẹ không ngủ đƣợc vì mỗi 
lần thức giấc, tôi đều cảm thấy bàn tay mẹ âu yếm 
vuốt tóc tôi hay nhè nhẹ nắn nót tay tôi.  

Trời còn tối nhƣng mẹ chỉ mở một ngọn đèn dƣới 
bếp. Ánh sáng yếu ớt làm không khí càng thêm 
buồn và lạnh lẽo.  Hai mẹ con không nói gì với nhau 
nhƣng tôi đi đâu mẹ cũng đi theo. Khi tôi vô nhà tắm 
đánh răng, thay đồ thì mẹ đứng ngoài cửa dặn dò 
đủ thứ: 

- “Con nhớ mặc hai cái áo, đêm ngoài biển lạnh lắm 
đó. Mẹ đã bỏ vô cái túi cho con mấy bộ đồ với chút 
đỉnh tiền và hai trái chanh với bịch đƣờng. Nếu lỡ 
trên tàu không có nƣớc uống thì con ăn chanh cho 
đỡ khát. Còn nếu đói thì con ngậm chút đƣờng cho 
khỏe. Có cái túyp kem đánh răng, mẹ cắt phía dƣới 
và nhét vô đó một chiếc nhẫn vàng. Nếu lỡ bị bắt thì 
con  lấy vàng đó xoay sở mà ra. Con nhớ giữ kỹ cái 
túi này, đừng rời nó. Nhớ nghe con”.  
 
Không hiểu sao tôi chẳng cảm thấy lo âu hay hồi 
hộp chút nào. Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn tự hỏi 
vì sao lúc đó tôi không cảm thấy hồi họp. Có phải 
chăng vì bên mẹ tôi luôn luôn cảm thấy an toàn. Hai 
mẹ con vừa ngồi xuống bàn ăn trong bếp, chƣa kịp 
nói gì với nhau thì ngƣời ta đã đến đón tôi đi. Mẹ 
đứng bật dậy, chụp cái túi vải dù màu xanh ấn vào 
tay tôi rồi đƣa tôi ra cửa. Tôi muốn ôm mẹ và hôn 
mẹ lần cuối nhƣng mẹ đẩy tôi ra cửa và chỉ nói: - 
“Thôi con đi đi”. Tôi chỉ kịp bƣớc nhanh theo ngƣời 
đẫn đƣờng. Ðến cuối hẻm trƣớc khi rẽ khuất, tôi 
quay đầu nhìn lại, thấy mẹ vẫn còn đứng đó nhìn 
theo, dáng thật nhỏ và lặng lẽ trong bóng đêm. 

Tất cả nhƣ một giấc mơ. Buổi sáng tinh sƣơng đó, 

tôi ra đi mà đâu biết rằng cuộc hành trình của mình 

đã thật sự bắt đầu và còn lâu, lâu lắm tôi mới đƣợc 
gặp lại mẹ.  

Ngƣời dẫn đƣờng đón thêm sáu ngƣời nữa, sau đó 
mua vé xe đò đƣa chúng tôi xuống Cần Thơ. Trên 
đƣờng đi, theo lời dặn dò, mọi ngƣời càng ít nói 
chuyện càng tốt. Ðêm đó, nhóm đƣợc chia ra từng 
tốp nhỏ để ngủ ở những nhà khác nhau. Ðó là đêm 
đầu tiên tôi xa nhà, phải ngủ một mình trong căn 
nhà xa lạ, chung quanh là những ngƣời không quen 
biết. 

Hừng sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục cuộc hành 
trình. Ðầu tiên ngƣời ta đƣa tôi đến một căn nhà 
bên sông. Họ dấu tôi trên lầu và dặn tôi không đƣợc 
cho ai thấy. Chờ mãi đến xế trƣa thì thấy có chiếc 
ghe cập vô, ngƣời ta hối tôi lên ghe. Trên đƣờng đi 
ra “cá lớn” còn ghé đón thêm mấy ngƣời nữa. Cũng 
may ghe “taxi”của tôi gặp đƣợc cá lớn một cách 
suông sẻ. Tôi nghe loáng thoáng có vài ghe taxi 
khác bị kẹt, không ráp đƣợc cá lớn nên bị bỏ lại. Cá 
lớn chỉ dài độ mƣời thƣớc, ngang bốn thƣớc mà 
chở đến trăm ngƣời. Ngƣời ta ngồi sát nhau, bó gối 
không có chỗ để duỗi chân. Tôi bị đẩy xuống dƣới 
hầm tàu, trong phòng máy, nóng kinh khủng và 
nồng nực mùi xăng dầu. Sau mấy phen hồi hộp vì 
tàu bị mắc đáy khiến một số thanh niên phải lặn 
xuống nƣớc để gỡ và thêm mấy lần qua đồn công 
an, đến chiều thì tàu ra đến cửa biển. Gió biển thổi 
mát rƣợi, một ngày căng thẳng tƣởng đã qua.  

Mọi ngƣời chƣa kịp mừng thì tàu công an biên 
phòng xuất hiện. Tài công mở máy chạy tối đa 
nhƣng tàu công an càng ngày càng đến gần. Tôi 
nghe tiếng khóc chung quanh và những lời tuyệt 
vọng: - “Nếu lần này bị bắt nữa…”.   Lúc tàu bị hƣ 
một máy thì công an đuổi kịp. Chúng chĩa súng về 
phía tàu tôi và kêu tất cả đàn ông đứng lên, cởi áo 
ra và dơ tay lên, còn đàn bà con nít phải ngồi im.  
Chúng  bắt chủ tàu và tài công bơi qua tàu chúng, 
sau đó trở về tàu để thu hết tiền và vàng vòng nữ 
trang đem qua cho chúng.  Mọi ngƣời hồi hộp chờ 
đợi rất lâu mới thầy hai ngƣời bơi về. Tƣởng đã 
thoát nạn nhƣng không, tàu công an vẫn chƣa tha, 
chúng lại đuổi theo và chĩa súng bắn về phía tàu 
chúng tôi. Rồi bọn công an leo lên tàu và lần này 
chúng tự tay lục soát khắp nơi để vơ vét tiếp. Chúng 
đổ cái túi của tôi ra nhƣng rất may chúng không lấy 
cái túyp kem đánh răng. Trời xẫm tối thì tàu chúng 
tôi đƣợc thả. Mọi ngƣời mừng quá; anh tài công mở 
máy chạy thẳng ra biển.  

Ðêm đầu tiên trên biển gặp nhiều sóng lớn. Những 
đợt sóng cao ngất liên tiếp chụp xuống con tàu nhỏ 
bé, đôi khi tƣởng nhƣ nhấc bỏng tàu lên rồi lại nhồi 
xuống, cứ nhƣ thế không biết bao nhiêu lần. Chung 
quanh tôi, ngƣời ta say sóng ói mửa, nằm la liệt. 
Không hiểu sao, tôi không hề bị say sóng; tôi chỉ 

Nhƣ một giấc mơ 
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khổ vì cái nóng và mùi ói mửa chung quanh. Ban 
ngày trên tàu rất nóng, đêm thì lạnh. Mỗi ngày đƣợc 
phát ba lần nƣớc, mỗi lần một tách nhỏ. Nhƣng rồi 
nƣớc cũng hết. Thức ăn thì hoàn toàn không có. 
Cũng lạ, tôi không hề thấy đói, chỉ khát, khát vô 
cùng. Sau mấy ngày, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái 
mê mê, nhắm mắt chỉ còn thấy một ly cola đầy nƣớc 
đá, tƣơm mồ hôi lạnh. Chúng tôi gặp rất nhiều tàu 
lớn của nhiều nƣớc khác nhau. Nhiều tàu đến rất 
gần, nhƣng không có tàu nào dừng lại để cứu 
chúng tôi.  

Ngày thứ tƣ, tình trạng trên tàu càng tệ. Ai cũng 
nằm bẹp, cố chịu cái đói và nhất là cái khát. Biển 
bắt đầu động, dấu hiệu sắp có bão. Ðêm lại xuống, 
đêm trên biển tối đen nhƣ mực và im lìm đáng sợ, 
chẳng có gì thơ mộng nhƣ hình ảnh cặp tình nhân 
đứng ngắm trăng trên chiếc du thuyền lộng lẫy. Tôi 
không còn sức, tuy đầu óc vẫn sáng suốt nhƣng lúc 
tỉnh lúc mơ. Lại một đêm nữa trên biển. Bỗng nhiên 
một luồng ánh sáng chói lòa làm tôi bừng tỉnh. Mở 
mắt ra, tôi thấy một chiếc tàu khổng lồ sáng rực đậu 
cách tàu tôi không xa mấy. Chiếc tàu đó rọi đèn vào 
tàu của chúng tôi. Rồi họ kéo chiếc tàu tí hon của 
chúng tôi sát vô tàu họ và thả thang xuống cho 
chúng tôi leo lên. Giây phút sau hoàn hồn lại, tôi 
thấy mình đƣợc một thủy thủ to lớn có râu quai nón 
bế trên tay bƣớc từng bƣớc thang lên tàu lớn. Tôi 
biết mình đã đƣợc cứu sống. 

Sau khi đƣợc tắm rửa, họ cho chúng tôi ăn cơm. 
Sáng hôm sau, tàu cập cảng Singapore và chúng tôi 
đƣợc đƣa vào trại tỵ nạn ở đây để làm giấy tờ, chờ 
ngày đi dịnh cƣ. Tôi ở đây đúng ba tháng trƣớc khi 
lên đƣờng đi Hòa Lan. Tôi đƣợc các phái đoàn 
Pháp, Úc và Canada nhận cho đi định cƣ nhƣng tôi 
đã chọn Hoà Lan, đất nƣớc xa lạ nhất đối với tôi, 
đất nƣớc đã mở vòng tay cứu chúng tôi trên biển cả 
khi chúng tôi đã gần tuyệt vọng. 

Mặc dù đã có sự chọn lựa và mặc dù ngày đi định 
cƣ không còn bao lâu nữa nhƣng thời gian chờ đợi 
cũng không kém phần hồi họp. Tôi biết mình sắp đi 
đến một đất nƣớc hoàn toàn xa lạ để xây dựng một 
cuộc đời mới, thế nhƣng tôi biết gì về đất nƣớc đó, 
ngoại trừ đây là xứ sở của hoa tu líp, cối xây gió, 
guốc gỗ sa-bô, những vùng đất bồi, bia Heineken và 
Johan Cruijf. 

Tôi đến Hòa Lan vào cuối mùa hè. Trên đƣờng từ 
phi trƣờng về trại tạm cƣ ở Leerdam, tôi chờ đợi 
nhìn thấy cảnh đô thị sầm uất, phố xá tấp nập, nhà 
chọc trời lộng lẫy. Nhƣng hai bên đƣờng, chỉ thấy 
bát ngát những cánh đồng cỏ xanh biếc phẳng lặng 
với đàn bò đen đốm trắng nhởn nhơ gặm cỏ. Ðến 
Leerdam, phố nhỏ đẹp nhƣ trong tranh cổ. Những 
căn nhà xinh xắn bọc theo con đƣòng hẹp trải gạch 
khập khễnh, chiếc cầu nhỏ bắc ngang con rạch, vài 
ngƣời dân thảnh thơi ngồi nghe chuông nhà thờ đổ. 
Ðâu đâu cũng thấy cây cối xanh tƣơi và bông hoa 
đủ màu sắc. Cảm giác đầu tiên của tôi về nƣớc Hòa 

Lan là thế đó: đẹp, sạch và thanh bình hết sức. 
Không biết rồi cuộc sống của tôi ở đây sẽ ra sao? 

Sau một tháng tạm trú ở Leerdam để hoàn tất thủ 
tục, tôi đƣợc biết mình sẽ chính thức định cƣ ở  
thành phố Hoorn. Một tháng đủ để biết tiếng Hòa 
Lan rất khó, phong tục tập quán khác xa và mọi việc 
không dễ nhƣ tôi tƣởng. Tôi cảm thấy cuộc sống 
mới của mình sao lạ lắm. 

Ngày đầu tiên đến Hoorn để nhận “bạn gia đình” 
thật hồi hộp. Trong hội trƣờng, các  bạn gia đình 
Hòa Lan ngồi một bên, bên kia là ngƣời Việt tỵ nạn. 
Phía bạn gia đình im bặt khi phía ngƣời Việt tiến vô 
hội trƣờng. Không khí hồi hộp và căng thẳng. Hai 
bên lặng lẽ quan sát nhau, bên nào cũng tò mò tự 
hỏi về bên kia. Bên phía bạn gia đình có một ngƣời 
phụ nữ với mái tóc quăn màu đỏ, màu tóc khiến cho 
phía ngƣời Việt khúc khích cƣời và xầm xì bàn tán 
vì chƣa ai nhìn thấy bao giờ. Ai cũng hồi hộp tự hỏi 
thầm không biết “bà tóc đỏ” này sẽ là bạn gia đình 
của ai. Lần lƣợt tên của từng bạn gia đình đƣợc 
xƣớng lên, theo sau là tên của từng ngƣời Việt hay 
một gia đình Việt. Và cứ thế mỗi ngƣời Việt lần lƣợt 
đứng lên nhận “bạn gia đình” của mình. Lúc “bà tóc 
đỏ” đứng lên, mọi ngƣời Việt đồng loạt ồ lên. Cùng 
lúc đó, tôi nghe gọi tên mình. 

Chúng tôi tiến về phía nhau, bắt tay và ngồi xuống 
nói chuyện. Ngày hôm ấy tôi đã làm quen với ngƣời 
bạn Hòa Lan đầu tiên của tôi. Cho đến hôm nay 
chúng tôi vẫn còn là hai ngƣời bạn. Ngƣời bạn này 
đã giúp đỡ tôi trong những ngày đầu khó khăn trên 
quê hƣơng mới. Bà giúp tôi làm quen với ngôn ngữ 
mới và phong tục tạp quán xứ này. Bà chở tôi đi 
thăm nhiều nơi, giới thiệu cho tôi biết những cái hay 
đẹp của nền văn hóa xứ bà, để tôi đƣợc hƣởng 
không khí tự do nơi đây. Mỗi năm bà tặng tôi món 
quà kèm bài thơ bà làm  vào ngày lễ Sinterklaas. Bà 
dặn tôi mua nhiều kẹo để phát cho con nít đến hát 
xin kẹo ngày 11 tháng 11 lễ Sint Maarten. Chính 
nhờ bà mà tôi cảm thấy bớt cô đơn nơi xứ ngƣời, 
mà tôi sớm hòa nhập đƣợc vào cuộc sống trên quê 
hƣơng mới. 

Hơn ba mƣơi năm đã trôi qua. Bao nhiêu biến đổi, 
bao nhiêu kỷ niệm. Tôi yêu mến xứ Hòa Lan này vì 
ở đây tôi đã tạo dựng mái ấm gia đình trong hạnh 
phúc và tự do thật sự. Tôi đã nhận nơi này là quê 
hƣơng mới vì đất nƣớc này đã cho tôi những gì tôi 
không tìm thấy nơi quê mẹ, những gì tôi đã phải 
vƣợt biển đi tìm: tự do và hạnh phúc. Ở đây, tự do 
có thật bởi sự thật đƣợc tự do*.  

Tuy nhiên mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn còn thấy hình ảnh 
mẹ tôi đứng đó, dáng thật nhỏ và lặng lẽ trong bóng 
đêm nhạt nhòa.  

*Si la vérité n‟est pas libre, la liberté n‟est pas vrai (Paul 
Valéry). Tạm dịch: Nếu sự thật không được tự do thì tự 
do không có thật. 
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Hielco van der Zee, ngƣời làm việc tự nguyện tiếp 
nhận ngƣòi Việt 1982-1985 

Thế Truyền chuyển dịch 

Sự liên hệ với ngƣời Việt Nam là kinh nghiệm đặc 

biệt nhất trong đời tôi, và tôi đã học hỏi đƣợc nhiều 
điều. Xem nào! điều này nói thì dễ, nhƣng bây giờ, 
đi xa hơn một chút nữa thì sao? 25 năm quả là một 
thời gian dài, ngay cả những kinh nghiệm đặc biệt 
nhất cũng có khuynh hƣớng tàn phai theo thời gian. 
Thực sự có còn lại gì không ngoài những ký ức mờ 
nhạt đã đƣợc tô vẽ lại dƣới ánh mặt trời đang lặn? 
Trong 25 năm đó có những điều xảy ra, không chỉ 
riêng đối với cuộc sống của một ngƣời, mà ngay cả 
ở Hoà-Lan trong một tầm mức rộng hơn. Thật là 
một thảm kịch to lớn khi nhìn thấy những ngƣời Việt 
Nam dùng thuyền rời bỏ quê hƣơng của họ và đƣợc 
những chiếc tàu đi ngang qua cứu vớt. Những hình 
ảnh này đã gây nhiều cảm xúc. Còn bây giờ thì 
sao? Không ai có thể biết đƣợc. Tình trạng của 
ngƣời tỵ nạn trong vòng 10 năm trở lại đây đã thay 
đổi thật nhiều. Hoà-Lan đang đầy ngƣời hơn và ít 
chắc chắn hơn trong việc dang tay giúp đỡ ngƣời 
khác. Tuy vậy, khi nhìn lại quá khứ và trong thực 
trạng hiện nay, tôi vẫn nói: Kinh nghiệm đặc biệt. 

Với tƣ cách làm việc tự nguyện, tôi đã thƣờng 
xuyên liên lạc với ngƣời Việt Nam trong đầu thập 
niên 80 của thế kỷ trƣớc. Phải nói rằng sự cảm 
thông nỗi khổ đã không nhiều bằng sự tò mò trong 
tôi. Những ngƣời Việt Nam đó là ai? Một mặt tôi tìm 
hiểu về ngƣời lạ đến từ nƣớc ngoài: Họ khác chúng 
ta, nhƣng mặt khác, thấy không, theo cái nhìn công 
bằng, họ vẫn giống nhƣ chúng ta. Sau này, tôi càng 
hiểu hơn rằng tôi chỉ biết đƣợc bề ngoài của họ.  

Điều này cũng giống nhƣ những ngƣời khác biết về 
họ, nhất là những ngƣời làm việc tự nguyện. Trong 
thời gian đầu tiên tiếp nhận ngƣời Việt, tôi cảm thấy 
thực sự bực bội về sự nhận định của một vài ngƣời. 
Tôi cảm thấy họ đứng trong vị trí của giai cấp 
trƣởng giả để đƣa ra cách thức giải quyết những 
vấn đề của ngƣời Viêt. Tôi nói họ không đúng, mặc 
dầu tôi cảm thấy chính tôi cũng chẳng khá gì hơn 
họ.  

Tôi vẫn còn đỏ tai mắc cở khi nghĩ lại những điều tôi 
nói lúc đó trong những câu chuyện thân mật với 
những ngƣời quen Việt Nam về  khôn ngoan chính 
trị và đƣa ra những quan điểm mà họ có thể thâu 
nhận. Tôi đã tiêu thụ nền Tự Do của Tây Âu và Hoà-
Lan mà không cần suy nghĩ và coi nhƣ đó là điều 
hiển nhiên. Điều gì mà nhiều ngƣời làm việc 
tựnguyện lúc đó đánh giá thì chính sách cũa chính 
quyền cũng đánh giá giống nhƣ thế. Sao mà chính 

 

 

 

sách đơn giản và lý tƣởng quá. Ðiều gì khiến ngƣời 
Việt Nam tự nguyện thích nghi đối với những đòi hỏi 
cũa những cơ quan đặt ra cho họ? Hằng hà vấn đề 
mà họ cảm nhận, nỗi buồn về thân nhân còn bỏ lại, 
cảm giác không đƣợc hiểu về sự áp bức khi còn ở 
Việt Nam, nỗi lo về tƣơng lai, sự xây dựng những 
quan hệ tại Hoà-Lan, tất cả những điều này đƣợc 
chất chứa trong lòng và nói một cách tổng quát 
không dẫn tới biểu lộ chống đối ra ngoài. Chính 
sách đã đề ra đƣợc duy trì không thay đổi. 

Nếu bạn đọc những bản tƣờng trình từ thời đầu 
thập niên 80 bạn sẽ thấy những hoạt động giống 
nhƣ nhau, đƣợc dùng nhƣ những thuốc sáng chế từ 
trƣớc để tạo sự kết hợp giữa ngƣời tỵ nạn và một 
xã hội đã định sẵn: Xin trợ cấp cho thể thao, cho 
những bữa tiệc liên văn hoá, cho phụ nữ, cho các 
khoá học này và các hoạt động kia. Tôi không muốn 
tranh cãi về điều này, mục đích là tốt và có lẽ cũng 
cần thiết. Nhƣng bây giờ chúng ta sống trong thời 
đại khác! trƣớc kia xã hội Hoà-Lan đƣợc coi nhƣ 
một tiêu chuẩn đặt ra không cần bàn luận. Ðó là thời 
sửa đổi chính trị của cánh tả mà hầu hết mọi ngƣời 
đi theo. Nhiều ngƣời Việt Nam có thái độ chống 
cộng rõ ràng, nhƣng mà bất cần: có những cuộc nói 
chuyện đƣợc tổ chức cho họ với những thành viên 
cộng sản của hội đồng thành phố để mà  chứng 
tỏ…vâng, cho cái gì? Có lẽ sự thôi thúc hội nhập 
đƣợc đặt quan trọng đến nỗi làm cho lằn ranh ý 
thức hệ càng trở nên tồi tệ. Dĩ nhiên sự thôi thúc hội 
nhập không phải cho hội viên hội đồng thành phố, 
hiển nhiên là họ mong muốn phái đoàn ngƣời Việt 
có thái độ thích hợp trong việc hội nhập. Nhƣng mà, 
một lần nữa xin nhắc lại, chúng ta đang sống trong 
một thời đại khác. Chủ nghĩa cộng sản đã suy yếu 
trên toàn cầu và hội viên hội đồng thành phố gốc 
cộng sản đã biến mất.  

Tuy vậy, sự bảo đảm cho những tiêu chuẩn và giá 
trị tại Hoà-Lan cũng bị yếu đi. Bây giờ ngƣời ta nhấn 
mạnh đến “văn hoá thống trị”, nhƣng mà điều đó 
cũng giống nhƣ một ông vua không mặc quần áo. 
Văn hoá thống trị cũng nhƣ là một ngƣời trƣợt băng 
bị té nhƣng cố cào víu. Nhƣng mà băng thật là trơn. 
Ðiều này cũng làm thay đổi về ý nghĩa của  sự hội 
nhập hiện nay. Những năm sau này ngƣời ta nhận 
thấy những yếu tố thách đố đối với giá trị văn hoá 
và đạo đức của xã hội tây phƣơng. Dầu sao, sự yên 
tĩnh của cái văn hoá thống trị cũng đang bị làm 
phiền. Văn hoá,  từ một quan niệm nhƣ một cuộc 
nghỉ hè không bị bắt buộc đã trở thành cái bắt buộc 
phải lựa chọn. 

Vào thời điểm này tôi biết nhiều hơn về những điều 
tôi đã học của ngƣời Việt Nam. Sức sống và ý chí, 
dĩ nhiên còn phải kể đến năng lực thích nghi với 

Một thoáng hồi tƣởng của ngƣời làm việc tự nguyện 
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hoàn cảnh của họ mà không phải mất mát nhiều. 
Ðiều này nguời Việt đã không học từ ngƣời Hoà-
Lan chúng ta. Ðiều đó hiển nhiên họ đã có sẵn. 

 Vào thời điểm này, khi mà những thành tựu trong 
xã hội Hoà-Lan dƣờng nhƣ bƣớc vào một vị trí 
không có gì chắc chắn, chúng ta đã đặt ra những 
chọn lựa nhƣ ngƣời Việt Nam đã làm từ 25 năm 
trƣớc trong vị trí của họ.  

 

 

 

 

Ngƣời Việt đã biết duy trì sự tồn tại trong một xã hội 
Hoà-Lan càng ngày càng tan vỡ, và họ sẽ có thể 
phát triển địa vị của họ trong xã hội. Yêu Tự Do và 
can đảm, họ đã vƣợt qua những khó khăn ngay tại 
Hoà-Lan. Có lẽ trong vòng 25 năm sắp đến, họ 
muốn thành ngƣời thầy của chúng ta. 

 

 

 

Thƣ Cảm Tạ 
 
Ban tổ chức tết Quý Tỵ 2013 chân thành cảm tạ quý hội đoàn, Ban Ðại Diện Arnhem, quý anh chị văn 
nghệ sĩ và Ban Nhạc Trùng Dƣơng, MC Trần Ðức Thành, đội lân Hoorn, quý anh chị đóng góp trong 
các ban Tế Tổ, tổ chức và chấm thi Karaoke, âm thanh, trang trí, trật tự, y tế, ẩm thực, kiểm soát vé, tổ 
chức bán vé số gây quỹ, và quý mạnh thƣờng quân đã đóng góp, hổ trợ cho buổi hội xuân Quý Tỵ 
2013.  
 
Chúng tôi chân thành cảm tạ những vị mạnh thƣờng quân đã đóng góp tài chánh sau đây: 
- Công ty chả giò Ty-Lê: bảo trợ cho 3 giải thi Karaoke với tổng số tiền là 350 euro. 
- Anh Hoàng Trọng Định: bảo trợ cho 2 giải an ủi Karaoke với tổng số tiền là 50 euro. 
- Natuursteen Dƣơng Đệ: bảo trợ cho giải thi cờ tƣớng trị giá 100 euro (rất tiếc giờ chót đã có những 
trở ngại ngoài ý muốn, nên cuộc thi đã không tiến hành. Tuy nhiên, mọi sự đóng góp chúng tôi luôn trân 
quý). 
- Ban đại diện Arnhem (anh Nguyễn Nhƣ Lễ): yểm trợ ban tổ chức 50 euro. 
- Anh Nguyễn Văn Châu (Eindhoven): đóng góp 100 euro. 
- Ca sĩ Thu Oanh (Nijmegen): đóng góp 50 euro sau khi nhận giải thƣởng Karaoke, giải nhất trị giá 200 
euro. 
- Ca sĩ Ngọc Thanh (Bergen op Zoom): đóng góp 25 euro sau khi nhận giải thƣởng Karaoke, giải an ủi 
trị giá 25 euro. 
 
Thay Mặt Ban Tổ Chức Hội xuân Quý Tỵ 2013, xin chân thành cảm tạ và kính chúc toàn thể quý vị cùng 
quý quyến năm Quý Tỵ 2013 an khang thịnh vƣợng. 
 
Nguyễn Ðắc Trung 
Chủ Tịch Cộng Ðồng VNTNCS/HL 

 
 

 

 
 
Thông báo kết quả thi “Giọng Ca Vàng Karaoke 2013” 
 
Ban tổ chức tết Quý Tỵ 2013 xin thông báo đến quý đồng hƣơng kết quả thi “Giọng Ca Vàng Karaoke 
2013” đã đƣợc tổ chức vào ngày thứ bảy, 26-01-2013 tại Arnhem nhƣ sau: 
 
- Giải nhất trị giá 200 euro: Thu Oanh (Nijmegen) 
- Giải nhì trị giá 100 euro: Nguyễn Thị Hợi (Delft) 
- Giải ba trị giá 50 euro: song ca Ngọc Hùng & Thanh Tâm (Nijmegen) 
- Và 2 giải an ủi mỗi giải trị giá 25 euro: Ngọc Thanh (Bergen op Zoom), Thu Hằng (Venray). 
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Tiểu Yến Tử 

Số VNNS lần này có chủ đề “Hòa Lan, quê hƣơng mới”. Không biết bạn đọc thì sao, chứ cái tên Hòa Lan 
thì Tiểu Yến Tử đã nghe quen thuộc từ lâu lắm rồi. Chẳng phải vì ở đây đã mấy mƣơi năm khiến cái tên 
nghe chi mà „quen‟ rứa. Số là khi còn bé, ai cũng bảo xanh sao là yếu gan, nên đƣợc bố mẹ thỉnh thoảng 
tộng thuốc Phenergan uống cho bổ gan. Chẳng là chƣơng trình „Phát thanh thƣơng mại‟ ngày xƣa ở Sài 
Gòn cứ oang oảng hàng ngày là thuốc này bổ lắm vì có „nƣớc cốt gan bò tƣơi Hòa Lan‟ lận mà. 

Còn xƣa hơn nữa, vào đầu thế kỷ thứ 17, thì các chàng thủy thủ Hoà Lan, còn trƣớc cả khi công ty Đông 
Ấn (VOC) đƣợc thành lập, đã ghé sang nƣớc ta. Đến đầu thế kỷ thứ 18 thì cụ Phan Huy Chú đã đƣợc triều 
đình nhà Nguyễn cử đi sứ Nam Dƣơng (ở Việt Nam hiện nay viết là Indonêxia) trong chủ trƣơng giao 
thƣơng với các nƣớc phƣơng Tây, vì Hòa Lan đang bảo hộ nƣớc này. Trong hồi ký mang tên „Hải Trình Chí 
Lƣợc‟ cụ đã kể chuyện về ngƣời Hòa Lan, mà cụ gọi là „Hòa Lang‟. 

Cụ bảo là ngƣời Hoà Lan ở Giang Lƣu Ba (Jakarta ngày nay) rất ga lăng với phụ nữ: “Mỗi khi đi ra ngoài, 
lúc lên xe thì chồng đỡ vợ lên trƣớc. Khi có khách đến nhà chơi, thì phụ nữ tiếp chuyện cƣời nói thân mật; 
không có thói phải lánh mặt trong buồng riêng.”   

Tuy ngƣỡng mộ những sản phẩm công nghiệp của Hòa Lan ngày ấy, nhƣng cụ vẫn băn khoăn là ngƣời 
Hoà Lan không biết đến lễ giáo của Nho học, nên “tuy họ tài khéo trăm thứ, cuối cùng cũng bị liệt vào hàng 
man di mọi rợ”. 

Đọc hồi ký của cụ, Tiểu Yến Tử thích nhất lối các cụ chúng ta ngày xƣa dùng từ Hán Việt để dịch tên các 
nƣớc. Nhƣ Anh thì gọi „Hồng Mao‟, Pháp là „Phú Lãng Sa‟, Mỹ là „Ma Li Căn‟. Còn đảo Java thì gọi là „Chà 
Bàn‟ hay „Đồ Bàn‟, tỉnh Riau của Nam Dƣơng thì dịch là „Hạ Liêu‟, thành phố Semarang là „Ba Lăng‟, 
Surabaya là „Tứ Lý Mạt Vân‟ v.v...     

Cũng nhƣ nhạc sĩ Phạm Duy „Việt hóa‟ nơi ông ở, gọi Midway City là „thị trấn giữa đàng‟ nghe thơ mộng 
làm sao. Cũng trong chiều hƣớng đó, một tác phẩm của Cái Đình gọi Hòa Lan là „Miền đất thấp” (Lage 
landen), văn hữu Đào Quốc Bảo gọi xứ hoa Tulip là xứ „Uất Kim Hƣơng‟, còn „thầy‟ Trƣơng Văn Bình gọi 
Leeuwarden là Lệ Hoa Đình nghe cũng hay ra phết. Tiểu Yến Tử rất thích khi một anh bạn Hòa Lan kể là 
anh học tiếng Việt ở „Ba Lê‟. Hay biết chừng nào. Tại sao cứ gọi là Pa-ri hay gọi là Mát-xcơ-va thay vì gọi là 
„Mạc Tƣ Khoa‟? Thôi thì mình cứ gọi quê hƣơng của nữ hoàng Maxima tƣơng lai của Hòa Lan là „Á Căn 
Đình‟ đi, thay vì gọi là xứ Argentina, phát âm nghe trọ trẹ quá!   

 

Phiếm Luận 

Hòa Lang 
 

Ðọc và ủng hộ 
Việt Nam Nguyệt San 

30 Euro một năm 
 

Ðịa chỉ liên lạc: 
Ban Quản Trị VNNS 

Stationsweg 46 
2131 XD  Hoofddorp 

Nederland 
 

Email: dtnguyen@congdonghoalan.com 
Ðiện thoại:+31 (0)23-5640166 

 

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
mailto:dtnguyen@congdonghoalan.com
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Xuân Tha Hương (Qúy Tỵ 2013) 

Trời mùa đông lạnh nhất tại Hoà Lan thường là vào 
tháng giêng cho đến cuối tháng hai . Nhiệt độ có lúc 
xuống dưới 0 độ và thường là vào khoảng 2 độ vào 
thời điểm tháng hai .  Không khí mùa này rất lạnh và 
rất khắc nghiệt  , tuyết có thể rơi và đóng băng bất 
kỳ lúc nào,  đôi khi kéo dài từ tuần này sang tuần 
khác . Tết đến, như mọi năm Cộng Đồng Việt Nam 
Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đều tổ chức ngay 
trong thời gian lạnh lẽo này. Vì là Cộng Đồng Trung 
Ương nên Ban Thường Vụ Cộng Ðồng thường chọn 
ngày tổ chức Tết đầu tiên, và năm nay chọn vào 
ngày 26-1-2013 để không bị trùng ngày với việc tổ 
chức tết tại các địa phương. 

 Nhớ lại buổi sáng hôm ấy dời nhà để đến địa điểm 
tổ chức tại  Arnhem giữa trời gió tuyết . Trời lạnh 
dưới 0 độ , dù quấn khăn kín cỗ , nón  che kín tai 
nhưng vẫn nghe gió rít lên từng cơn gào thét đến 
rợn người . Nói tới cái lạnh thì không cần diễn tả, tôi 
chắc mọi người cũng đã từng nếm qua nếu họ đã có 
thời gian dài hơn nữa kiếp người sống nơi xứ tuyết  . 
Xe lửa chạy băng băng giữa  trời tuyết đổ , không 
gian trắng một màu , tôi chợt nhớ bài thơ "Người Xứ 
Tuyết "' năm nào . Trong đầu tôi bây giờ chữ còn 
chữ mất và bài thơ cũng là một kỷ niệm còn đó trong 
đời .  

Anh chị Tiến đón tôi tại nhà ga Arnhem rất đúng giờ 
xe lửa tới , giờ giấc trước khi đến đây tôi cũng đã 
thông báo đến anh chị ấy rồi nên tôi chẵng ngại là 
khi tới nơi mà không có người đến đón . Anh chị 
Tiến là bạn thiết nên ngoài việc đón đưa tôi , anh chị 
cũng là những người đóng góp tích cực trong ngày 
tổ chức Tết năm nay. Chị Tuyết hiện nay cũng đang 
giữ  vai trò quan trọng của Uỷ Ban  Xây dựng Tượng 
Đài Thuyền Nhân . Công việc đã khởi xướng và họ 
cố gắng hoàn tất nhiệm vụ cùng thời gian khi BTV 
/CĐ chấm dứt nhiệm kỳ vào năm 2014 .  

Đến nơi, tôi đã thấy hội trường đã có nhiều người 
đến trước , người thì lo trang trí bàn thờ , người lo 
căng tấm biểu ngữ Chào Mừng Quan Khách và 
Mừng Xuân Qúy Tỵ . Ban nhạc Trùng Dương cũng 
đã có mặt trước  đó để lo việc gắn giàn máy và điều 
chỉnh âm thanh . Những anh em cộng tác trong ban 
nhạc Trùng Dương đều có khả năng chơi nhạc cụ 
và trình độ hiểu biết về âm nhạc không chênh lệch 
bao nhiêu . Nhất là tinh thần làm việc có trách nhiệm 
chung và tương trợ lẫn nhau của các anh chị em 
trong ban nhạc mà tôi được thấy từ đó, ngay  khi họ 
tập dợt với nhau trong thời gian sinh hoạt  . Một ban 
nhạc giữ được lâu dài trong sân chơi văn nghệ là do 

ở những đức tính này . Năm nay đặc biệt hơn là có 
màn dự giải thi Karaoke , thí sinh nào có mặt trong 
chưong trình này đều phải tới sớm hơn giờ khai mạc 
để thi hát trước khi tuyên bố kết quả chính thức . 
Những thí sinh này cũng có người đã từng là ca sĩ 
của ban nhạc Bình Minh như Thu Oanh và Ngọc 
Thanh ra tranh giải trong số muời thí sinh có mặt 
hôm nay ở khắp mọi nơi về thi giải Karaoke.  

Hội trường đã bắt đầu đông người , giờ phút khai 
mạc chương trình Tết thêm phần trang nghiêm với 
lời giới thiệu thật sống động của MC Trần Đức 
Thành trên sân khấu . Chương trình mở đầu bằng lễ 
chào quốc kỳ  và  tưởng niệm các chiến sĩ đã hy 
sinh vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên đường 
tìm Tự Do. Tiếp theo đó là nghi thức  tế tổ và dâng 
hương trước bàn thờ tổ quốc. Sau đó, ông Nguyễn 
Đắc Trung, chủ tịch Cộng Ðồng đọc diễn văn khai 
mạc  và chúc Tết đồng hương . Ông cũng đã gửi lời 
cảm ơn đến các hội đoàn đến tham dự Tết hôm nay 
. Đặc biệt là đến các phái đoàn thuộc Liên Hội 
Người Việt Âu Châu từ Bỉ và phái đoàn đại diện 
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại 
Munchensladbach đến từ Đức Quốc . Sau khi đội 
lân Hoorn trình diễn thật sống động, các em nhỏ đã 
vui mừng đón nhận những phong bì đỏ  lì xì tượng 
trưng cho sự may mắn đầu năm.  

Chương trình phần đầu do ban nhạc Trùng Dương 
với chủ đề nhạc mừng Xuân đã được MC Thành giới 
thiệu với  tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hương với bài 
Nhớ Về Mùa Xuân để mở đầu chương trình . Đặc 
biệt show nhạc Xuân năm nay ban nhạc có mời 
thêm ca sĩ Huy Tài , một giọng ca nam có giọng hát 
vững vàng qua mọi thể điệu, bên nữ thì không thể 
thiếu xót giọng hát Kim Anh, Nguyễn Hương năm 
nay lại có thêm hai giọng ca mới bổ xung cho 
chương trình nhạc Xuân là Mỹ Linh và Miên Thụy . 
Và lẽ dĩ nhiên không bao giờ thiếu tiếng kèn đồng 
Saxo của anh chàng Ronald người Hoà Lan đã 
nhiều năm gắn bó với ban nhạc Trùng Dương. Nếu 
ai đã từng nghe anh chàng thổi Saxo bài Hạ Trắng 
thì phải biết là thanh âm của tiếng kèn đồng của anh 
làm mê hoặc người nghe . Người viết không thiên vị 
gì với ban nhạc Trùng Dương  nhưng phải nói là các 
anh em trong ban nhạc giữ vững được tinh thần yêu 
thương  tương trợ lẫn nhau nên ít nhiều ban nhạc 
cũng giữ được ngôi thứ trong làng văn nghệ tại Hoà 
Lan và đã có lần tổ chức được đêm nhạc Trùng 
Dương tại Alsmeer mà tôi đã  tham dự .  

Sau phần đầu của đêm văn nghệ Mừng Xuân là 
phần thi hát vào chung kết Karaoke , trong phần này 
thì 10 thí sinh dự thi theo danh sách  và đã biểu diễn 
trước giờ khai mạc chỉ còn lại 5 thí sinh trúng tuyển 
vào phần chung kết mà thôi  như Thu Oanh , Ngọc 
Thanh , Nguyễn Thị Hợi , Ngọc Hùng _Thanh Tâm 
và Thu Hằng . Một lần nữa các thí sinh này  hát 
thêm một bản nhạc đã tự chọn để ban giám khảo có 
thể quyết định người đoạt giả hát hay nhất hôm nay 
. Ban giám khảo không ai khác hơn là  hai ca sĩ đã 
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từng hát cho ban nhạc có tên tuổi và một anh chơi 
đàn solo chính cho ban nhạc Trùng Dương . Họ có 
cùng khả năng nghe nhạc và thẩm định được lời ca 
và nhận xét chung về phong cách trình diễn của các 
thí sinh dự thi. Cuối cùng cả ba trong ban giám khảo 
đều tuyên bố thí sinh Thu Oanh đoạt giải có giọng 
ca xuất sắc nhất với bài hát mà cô tự chọn:  Em đã 
Yêu .Giải thưởng cho mục thi hát này là 200 đồng 
euro tiền mặt , và cô Thu Oanh đã tặng  lại cho 
Cộng Đồng là 50 euro  trong phần thưởng của cô 
hôm đó .Thi cờ tướng cũng có treo giải nhưng tiếc là 
không có người tham dự .Sau cùng là phần sổ số  
với giải trúng 150 euro cũng đã rơi vào tay một chị ở 
vùng Nijmegen. 

Chương trình Tết với phần văn nghệ được liên tục 
ngay sau đó trong phần hai , thấy đa số khán giả đã 
ngồi lại để xem văn nghệ , chỉ một số ít là ra ngoài 
tìm món ăn cho ngày Tết, phần thì chỗ bán thức ăn 
ở một nơi , người đi xem văn nghệ ở một ngã  . Với 
tôi nếu chỗ nơi ăn uống được sắp bày ở cùng một 
nơi thì hay nhất  . Đồng hương mình mà,  mấy khi 
có người chịu rời bỏ hàng ghế mà đi  .  

Nhạc cho tiết mục nhảy đầm ở phần hai cũng không 
thể thiếu bóng dáng cùa qúy anh chị bên Bỉ kéo 
sang ủng hộ chương trình Tết văn nghệ đêm nay , 
sàn nhảy khơi động từng bước chân dìu dặt qua 
tiếng nhạc tạo nên một không khí ấm cúng cho ngày 
hội mừng Xuân . Đã nói đến Tết mà thiếu không khí 
vui xuân, thiếu tiếng nhạc , thiếu bước chân dìu dặt 
trên sàn nhảy sao gọi là không khí Tết . Nên vì thế 
mà mỗi lần chuyển tour nhạc từ điệu nhạc chậm 
buồn, sang tới điệu nhạc  dồn dập là lúc nào sàn 
nhảy cũng đầy kín người , từng cặp , từng đôi đưa 
nhau theo tiếng nhạc như đón chào một mùa xuân 
vừa đến  .  

Càng về khuya, nhạc càng thêm sôi nỗi hơn qua các 
nhịp điệu tswits , newways nhưng rồi cuối cùng cũng 
phải chấm dứt. Mọi người đều tiếc nuối những giờ 
phút vui Xuân chóng qua. 

Xuân đến trên khắp mọi miền quê hương đất nước , 
và nơi đây trên xứ người  mùa Xuân vẫn lạnh lẽo 
tha hương . . . . 

Miên Thụy  

Viết cho mùa Xuân Qúy Tỵ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Mùa Xuân Mơ 

 

Lê Ngọc Trùng Dương 

Không gian thay áo mùa xuân 

Cỏ cây thức giấc đón mừng sớm mai 

Gió đưa lất phất hoa lay 

Nắng vàng lấp lánh , bên ngoài song thưa 

Thương em biết mấy cho vừa 

Hồn ta chới với mấy mùa xuân qua 

Trời xanh cánh én la đà 

Mai vàng khoe nụ, nở hoa đầu mùa 

Nhớ đôi tà áo năm xưa 

Trang đài áo trắng đong đưa dáng kiều 

Ước gì sánh bước em yêu 

Cùng đi dạo phố dập dìu gái trai 

Người thanh cảnh lịch, trang đài 

Bao lời tâm sự, chuyện dài tương lai 

Song hành vui bước đường dài 

Buồn vui chia xẻ, vòng tay ấm nồng 

Căn nhà hạnh phúc xây xong 

Nắng mai sáng tỏ, hoa hồng lả lơi 

Trẻ con em bé cười vui 

Bao nhiêu lạc hỉ trong đời là đây 

Gia đình đoàn tụ nơi nầy  

Ông bà, con cháu sum vầy cùng nhau 

Tổ tiên cúng bái, vái chào 

Bữa cơm đoàn tụ, biết bao ân tình 

Thịt kho, dưa giá quê mình 

Bánh chưng, bánh tét, này xin mời người 

Gió xuân hôn nhẹ môi cười, 

Hương thơm  ngào ngạt, dâng lời ca dao 

Bỗng dưng cây lá xôn xao 

Nắng vàng xuống thấp môi đào nhẹ vương 

Bầy chim ríu rít yêu thương 

Lũ ong tìm mật bên đường vàng hoa 

Có đôi bướm trắng lang thang 

Bên hàng vạn thọ hân hoan khoe màu 

Tặng em hoa thắm cành đào 

Vin cành lộc mới, lòng sao rộn ràng 

Ngắm nàng thược dược  đài trang 

Cõi lòng phơi phới, huy hoàng sắc xuân 

Cùng em cất tiếng hát mừng 

Hòa cùng tiếng pháo, vang lừng góc sân  

Với bao hạnh phúc xa gần 

Ôm người yêu mộng,  nàng xuân hữu tình 

Mùa xuân non nước đẹp xinh 

Chúc người hạnh phúc, ước mình duyên 

may. 
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Ngƣời Việt tại Hoà-Lan Mừng Xuân Quý Tỵ 

Ngƣời Việt tại Hoà-Lan tại nhiều điạ phƣơng trong thời gian qua đã nhộn nhịp tổ chức đón mừng Xuân Quý 
Tỵ 2013. Theo tin tức chúng tôi ghi nhận đƣọc thì ngoài Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-
Lan tổ chức mừng xuân tại thành phố Arnhem vào ngày 26-1-2013, thì một số các Ban Ðại Diện Ngƣời Việt 
tại địa phƣơng cũng tổ chức mừng xuân gồm Bollenstreek (Lisse và vùng phụ cận), Arnhem, Hoorn, 
Alkmaar, Purmerend. Trong dịp này Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Trung Ƣơng đã cử đại diện đến một số nơi 
để tham dự tết. Ngoài ra đại diện của Cộng Ðồng cũng đã đến tham dự tết theo lời mời của Hội Ngƣời Việt 
Tỵ Nạn Cộng Sản tại Monchengladbach Ðức Quốc. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận đƣợc trong các dịp tổ chức mừng xuân Quý Tỵ 2013.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Cộng đồng Hòa lan Mừng Xuân 2013 

Với sự góp mặt của ban nhạc Trùng Dương 
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                            Tết CĐ  Hoorn 

                         Tết CĐ Arnhem 

               Tết CĐ Lisser 

Đại diện BCH/CĐ/HL tham dự 

Tết CĐ Monchengladbach  - Đức Quốc 
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Chính Trị Hòa Lan Trong Tháng Vừa 
Qua 

Kẽ có nợ máu không đƣợc phép có mặt 

 

 

 

 

 

 

 

Nhƣ chúng ta đều biết, Nữ Hoàng Beatrix đã tuyên 
bố sẽ thoái vị vào ngày 30 tháng Tƣ năm nay sau 
đúng 33 năm trị vì vƣơng quốc Hòa Lan. Đó cũng là 
ngày lễ Đăng Quang đƣợc cữ hành tại thủ đô 
Amsterdam. Thái Tử Willem-Alexander sẽ lên ngôn 
làm tân Quốc Vƣơng và Công Nƣơng Maxima sẽ 
đƣợc tấn phong làm Nữ Hoàng. Điều đáng nói ở 
đây là hôm đó cha mẹ của Maxima sẽ không đƣợc 
phép có mặt. Ông Jorge Zorreguieta, cha của 
Maxima, vốn làm thứ trƣởng nông nghiệp cho chế 
độ quân phiệt cai trị Argentina trong thập niên 70. 
Giới chính trị Hòa Lan nói chung và chính phủ Hòa 
Lan nói riêng cho rằng trong vai trò đó, ông ta ít 
nhiều gì cũng đã có nợ máu với nhân dân của quốc 
gia Nam Mỹ nói trên. Bởi vậy sự hiện diện của vợ 
chồng ông trong một buổi lễ trọng đại của quốc gia 
Hòa Lan sẽ là một điều không thích hợp. Đây cũng 
là lý do tại sao cách đây hơn mƣời năm về trƣớc 
chính phủ Hòa Lan đã cấm vợ chồng ông 
Zorreguieta tham dự đám cƣới của con gái mình với 
Willem-Alexander đƣợc tổ chức tại Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ trưởng nông nghiệp Jorge Zorreguieta (bên phải) 
và nhà độc tài quân phiệt  Jorge Rafael Videla. 

Tình hình kinh tế nguy kịch 

Trong khi nhân dân Hòa Lan đang chuẩn bị chào 
đón vị vua mới thì nền kinh tế của nƣớc này ngày lại 
càn gặp thêm nhiều khó khăn nghiêm trọng. Nguy 
kịch nhất là sự đóng băng của thị trƣờng bất động 
sản. Giá nhà bán tiếp tục giảm, trong khi ngƣời có ý 
định mua nhà lại tiếp tục trì hoản quyết định thực sự 
làm việc đó, vì dự đoán rằng giá nhà sẽ còn giảm 
nữa. Một yếu tố khiến cho khả năng mua nhà suy 
giảm đáng kể, góp phần tê liệt hóa thị trƣờng này, là 
sự e ngại của các ngân hàng trong việc cho mƣợn 
tiền. Thông thƣờng thì việc cho mƣợn tiền mua nhà 
là một thƣơng vụ ít rủi ro, vì nếu ngƣời mƣợn không 
trả đƣợc nợ thì ngân hàng sẽ bán nhà để thu lại số 
tiền đã cho mƣợn. Nhƣng trong mấy năm gần đây, 
giá nhà chỉ có xu hƣớng đi xuống chứ không đi lên, 
nên ngân hàng rất có thể mất tiền nếu không thận 
trọng trong việc cho vay. Điều này khiến cho thị 
trƣờng bất động sản không thoát khỏi cái vòng lẩn 
quẩn mà nó đã rơi vào. Theo thống kê mới nhất, số 
nhà đƣợc xây cất cũng giảm nghiêm trọng, khiến 
cho nhiều thị xã mất khoảng tiền thu đƣợc từ việc 
cấp giấy phép xây dựng trong khi các văn phòng 
kiến trúc sƣ lại mất một phần lớn công việc làm. 

 Tháng Hai vừa qua, chính phủ Hòa Lan đã 
ban hành một kế hoạch để kích hoạt thị trƣờng bất 
động sản. Một trong những biện pháp đƣợc đề xuất 
là việc giảm thuế BTW cho ngành xây cất. Nhƣng 
chính sự ra đời của kế hoạch này lại cho chúng ta 
thấy một khó khăn mà Nội Các do Thủ Tƣớng Mark 
Rutte cầm đầu đang gặp phải trong nỗ lực phục hồi 
nền kinh tế Hòa Lan. Sau cuộc bầu cử Hạ Viện vừa 
qua, liên minh thân chính do hai đảng VVD và PvdA 
thành lập chỉ chiếm đƣợc đa số tại Hạ Viện. Ở 
Thƣợng Viện, nó chỉ có một thiểu số mà thôi. Sự 
kiện này lúc đó không đƣợc xem nhƣ là một trở ngại 
lớn, vì cả VVD lẫn PvdA đều đinh ninh rằng Thƣợng 
Nghị Sĩ thuộc các đảng đối lập sẽ tôn trọng vai trò 
chính trị hàng đầu của Hạ Viện vốn đƣợc cử tri trực 
tiếp bầu lên, trong khi thành viên của Thƣợng Viện 
chỉ đƣợc bầu một cách gián tiếp bởi thành viên của 
các Hội Đồng Tỉnh tại Hòa Lan, nên không có đƣợc 
mối quan hệ mật thiết với ngƣời dân nhƣ thành viên 
của Hạ Viện. 

Thế nhƣng trong thực tế, các đảng đối lập tại 
Thƣơng Viện hoàn toàn không e dè trong vai trò đối 
lập của mình. Bởi vậy, nên khi Nội Các Rutte muốn 
thông qua kế hoạch cứu vãn thị trƣờng bất động 
sản nói trên, nó đã phải thƣơng lƣợng với các đảng 
đối lập tại Thƣợng Viện, chấp nhận một số yêu sách 
của khối đối lập để đổi lấy sự đồng thuận của họ. 
Điều này có nghĩa là chính phủ Hòa Lan sẽ gặp 
nhiều khó khăn tại Thƣợng Viện trong việc ban 
hành những biện pháp mới, ít đƣợc ƣa chuộng hơn 
để đối đầu với tình trạng kinh tế ngày càng suy sụp. 
Mới đây Bộ Trƣởng Tài Chính, ông Jeroen 
Dijsselbloem, đã cho biết, sang năm, ngoài những 
cắt giảm trong chi phí quốc gia đã đƣợc hoạch định 
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từ trƣớc, chính phủ còn sẽ phải cắt giảm thêm 
khoảng 4 tỷ Euro nữa để đáp ứng với tình thế mới… 

Ngày 30 tháng Tƣ năm 1980, khi Nữ Hoàng 
Beatrix đăng quang, vƣơng quốc Hòa Lan đang 
đứng trƣớc một cơn khủng hoảng kinh tế có thể nói 
là nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 30. Hôm nay, 
33 năm sau, khi bà ta sắp thoái vị, nền kinh tế Hòa 
Lan lại gặp phải những khó khăn không kém nghiêm 
trọng. Nhƣng so lúc đó với bây giờ thì xã hội Hòa 
Lan đã phồn vinh đã tiến bộ hơn nhiều. Nữ Hòang 
Beatrix có thể thanh thản rời ngôi báu, nhất là khi bà 
biết rằng kẽ đào nhiệm Geert Wilders - ngƣời mà 
bà, theo nhiều nguồn tin, không ƣa thích - sẽ không 
còn đóng vai trò đáng kể nào trên chính trƣờng Hòa 
Lan nữa. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Giáo hoàng Benedict XVI chính thức 

từ chức ngày 28/2 
Giáo hoàng Benedict XVI đã rời Vatican trong ngày 
cuối ở vị trí Giáo hoàng 
Ngài di chuyển bằng trực thăng tới khu nghỉ dƣỡng 
của Vatican chỉ vài giờ trƣớc khi trở thành giáo 
hoàng đầu tiên từ nhiệm trong 600 năm qua. 
Tháp tùng bởi những phụ tá thân tín, ngài gửi lời 
chào tạm biệt tới những quan chức Vatican tụ tập 
tại sân San Damasco ở Cung điện Apostolic, cùng 
một toán lính gác đứng canh gác. 
Ngài đi bằng xe đến bãi đáp trực thăng trên đỉnh 
ngọn đồi khu vƣờng Vatican, sau đó bƣớc lên trực 
thăng cùng thƣ ký riêng, Đức ông George  

Gaenswein, để bắt đầu chuyến đi 15 phút đến 
Castel Gandolfo. Tiếng chuông vang lên ngay lúc 
chiếc trực thăng xuất phát. 
Trƣớc khi đi, ngài cam kết sẽ “tôn kính và phục tùng 
không điều kiện” ngƣời kế nhiệm. 
Chƣa giáo hoàng nào từ chức từ khi Giáo hoàng 
Gregory XII thoái vị năm 1415. 
Thông báo bất ngờ của Giáo hoàng Benedict XVI 
khiến quy tắc bầu ngƣời kế nhiệm phải thay đổi để 
giáo hoàng mới có thể đƣợc chọn trƣớc Tuần 
Thánh, diễn ra trƣớc Phục Sinh. 
Vatican tiết lộ nhà lãnh đạo tinh thần vẫn sẽ đƣợc 
gọi là “Giáo hoàng danh dự” và giữ tƣớc hiệu “Đức 
Thánh cha” sau khi thoái vị. 
Ngài sẽ giữ chiếc áo màu trắng, nhƣng từ bỏ chiếc 
nhẫn, ấn triện và đôi giày đỏ. 
 

Cƣớp kim cƣơng trị giá $50 triệu ở 
phi trƣờng Brussels  

BRUSSELS (AFP) - Các tay cƣớp võ trang tiểu liên, 
giả dạng cảnh sát, đã lấy đi số kim cƣơng trị giá $50 
triệu trong vụ cƣớp táo bạo ngay trên phi đạo của 
phi trƣờng Brussels, theo giới hữu trách hôm Thứ 
Ba 19-2-2013. 

 

Một chuyên viên xem xét viên kim cương quý 

tại Hongkong Jewellery ở vào cuối Tháng Chín 

năm 2009. (Hình: Mike Clarke/AFP/Getty 

Images) 

 

Vụ cƣớp xảy ra vào tối ngày Thứ Hai 18-2-2013 ở 
phi trƣờng Zaventern là một trong những vụ lớn 
nhất từ trƣớc đến nay, theo nữ phát ngôn viên 
Trung Tâm Kim Cƣơng Thế Giới tại Antwerp 
(AWDC), trung tâm trao đổi của các nhà mua bán 
kim cƣơng. 

Có tám ngƣời bịt mặt, võ trang hùng hậu, cắt một 
đoạn hàng rào bao quanh phi trƣờng rồi lái hai chiếc 
xe mang dấu hiệu cảnh sát vào phi đạo, theo giới 
hữu trách trong cuộc họp báo ở phi trƣờng 
Zaventern. 

Những ngƣời này lái đến một phi cơ của hãng hàng 
không Thụy Sĩ đang đậu trên phi đạo, ngang nhiên 
lấy đi ít nhất 120 hộp trong chuyến hàng kim cƣơng 

Tin Thế Giới 

http://dc308.4shared.com/img/dkWPiYyA/s7/D3600_WORLD_OF_EARTH__-DIA_CAU.jpg
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và sau đó phóng đi mất. Vụ cƣớp táo bạo này diễn 
ra chỉ trong vài phút và nhân viên phi trƣờng không 
kịp trở tay, hành khách trên phi cơ cũng không hay 
biết gì. 

Mỗi ngày số lƣợng kim cƣơng chuyển qua trung 
tâm Antwerp vào khoảng $200 triệu, theo AWDC, 
cho biết thêm rằng đây là kim cƣơng thô, chƣa 
đƣợc mài giũa, đƣợc chở từ Antwerp về Zurich. 

AWDC cho hay Antwerp có khoảng 4,500 nhà buôn 
kim cƣơng và hoạt động từ ít nhất 500 năm nay. 
(V.Giang) 

Bắc Hàn đe dọa „hủy diệt‟ Nam Hàn 

 GENEVA (Reuters) - Bắc Hàn hôm Thứ Ba 19-2-

2013 đe dọa sẽ có hành động “hủy diệt sau cùng” 

đối với Nam Hàn trong cuộc tranh luận ở Hội Nghị 

Liên Hiệp Quốc về Giải Trừ Võ Khí, nói rằng có thể 

sẽ đi bƣớc “thứ nhì và thứ ba” sau cuộc nổ nguyên 

tử hồi tuần trƣớc đó. 

 

Dân Nam Hàn biểu tình đòi chính quyền phải có 
một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt 
nhân của Bắc Hàn(Hình: Ahn Young-joon/AP) 

  

“Cũng giống nhƣ trong câu thành ngữ, con chó con 
mới đẻ nên không biết sợ cọp, thái độ của Nam Hàn 
chỉ dẫn đến sự tiêu diệt của họ,” theo lời nhà ngoại 
giao Bắc Hàn Jon Yong Ryong tuyên bố trong cuộc 
họp. 
Tuy không trực tiếp nhắc đến vụ nổ nguyên tử vừa 
qua, ông Jon nói Bắc Hàn mới đây có “bƣớc tiến 
quyết liệt nhằm tự vệ,” đƣợc miêu tả là “phản ứng 
mạnh mẽ đối với một quốc gia hiếu chiến.” 
 
“Nếu phía Mỹ có thái độ thù nghịch đối với Bắc Hàn, 
và nếu tình hình trở nên phức tạp hơn, Bắc Hàn 
không có giải pháp nào khác hơn là có bƣớc thứ nhì 
và thứ ba,” ông Jon cho hay. 
Lời phát biểu này của Bắc Hàn ngay lập tức gặp sự 
lên án của các quốc gia khác, kể cả Nam Hàn và 
Anh. (V.Giang) 
 

 

 

'Tham nhũng làm hại môi trƣờng đầu 
tƣ Việt Nam' 

Ðó là tựa đề một bài viết của tác giả Clifford Coonan 
trên trang web của báo The National, ra ngày 20 
Tháng Hai tại United Arab Emirates, một trong 
những quốc gia giàu có về dầu hỏa tại Vùng Vịnh và 
có đầu tƣ rất nhiều vào Việt Nam. 

Trong bài “State corruption poisons Vietnam's 
reputation as an investment haven,” tác giả nói rằng, 
cách đây năm năm, Việt Nam là một nơi hấp dẫn 
nhất Ðông Nam Á đối với giới đầu tƣ ngoại quốc, và 
là đối thủ chính của Trung Quốc, một nơi nổi tiếng 
đông dân nhất thế giới và có giá lao động rẻ. 

Ngày nay, các công ty ngoại quốc vẫn đầu tƣ tại 
Việt Nam, nhƣng uy tín của quốc gia có hơn 80 triệu 
dân này đang ngày càng đi xuống vì những vụ tham 
nhũng và các vụ bắt giữ các nhân vật quản trị trong 
các tập đoàn kinh tế quốc doanh, cũng nhƣ sự kém 
hiệu quả của các công ty nhà nƣớc và sự liên hệ 
quá mật thiết giữa hệ thống ngân hàng và chính 
phủ. 

Nền kinh tế Việt Nam đƣợc dự đoán có thay đổi lớn 
kể từ khi chính quyền bắt đầu mở cửa năm 1986, 
tuy nhiên, hồi năm ngoái, tăng trƣởng kinh tế chỉ đạt 
5%, thấp nhất kể từ năm 1999. 

Việt Nam còn thua một số quốc gia khác, ví dụ nhƣ 
Indonesia, một quốc gia trong khu vực Ðông Nam Á, 
nếu nói về tính hiệu quả và trị giá đồng bạc. 

Lạm phát tăng cao, trị giá tiền đồng Việt Nam giảm, 
và nợ xấu của các công ty quốc doanh làm ảnh 
hƣởng xấu tới hệ thống ngân hàng, và làm cho các 
ngân hàng cũng bị nợ xấu luôn. 

Ðối diện với sự bất bình của công chúng và sự hoài 
nghi của giới đầu tƣ ngoại quốc, chính phủ đƣa ra 
một kế hoạch loại trừ tham nhũng và rà soát lại toàn 
bộ 52 công ty quốc doanh từ nay đến Tháng Sáu, 
bao gồm cả việc bán bớt tài sản không sử dụng của 
các công ty này. 

Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ tập trung 
giải quyết vấn đề quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng 
và doanh nghiệp nhà nƣớc trong chuyện cho vay 
vốn quá dễ dãi. 

Chính phủ CS cũng dự định bán tất cả các công ty 
thuộc các tập đoàn quốc doanh làm ăn không hiệu 
quả từ nay đến cuối năm 2015, và chỉ giữ lại từ 50% 
đến 75% các công ty này trong các tập đoàn. 

Tin Việt Nam 
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Hồi Tháng Mƣời năm ngoái, sau khi đảng CSVN 
họp, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thƣ Ðảng, đã xin lỗi 
vì điều mà ông gọi là “những lỗi lầm lớn,” bao gồm 
cả tham nhũng và quản lý yếu kém các tập đoàn 
quốc doanh. 

“Bộ Chính Trị nghiêm khắc tự phê bình và thẳng 
thắn xin lỗi Trung Ƣơng Ðảng vì sự yếu kém trong 
việc xây dựng đảng và đạo đức suy đồi trong một số 
cán bộ và đảng viên,” ông Trọng nói. 

Và để lấy lại uy tín, chính quyền CSVN có vẻ đang 
làm giảm bớt diện mạo “xã hội chủ nghĩa” trong 
chính quyền. 

Theo báo Saigon Times, một bản dự thảo sửa đổi 
Hiến Pháp, sẽ đƣợc đƣa ra biểu quyết tại Quốc Hội 
và hiện đang lấy ý kiến từ dân chúng, không còn 
bao gồm ý tƣởng “doanh nghiệp nhà nƣớc đóng vai 
trò chủ đạo trong nền kinh tế.” 

Trong thời gian qua, ai cũng thấy những vụ tham 
nhũng, quản trị kém, lừa đảo, thông đồng để thu lợi 
cho phe nhóm, mà trong nƣớc thƣờng gọi là “nhóm 
lợi ích,” đã làm giảm uy tín của Việt Nam đối với 
cộng đồng thế giới và làm nhiều ngƣời dân trong 
nƣớc phẫn nộ. 

Hồi Tháng Hai năm ngoái, Ðào Văn Hƣng, chủ tịch 
Hội Ðồng Quản Trị Tập Ðoàn Ðiện Lực Việt Nam, bị 
cách chức vì công ty bị lỗ 11.5 ngàn tỉ đồng trong 
hai năm. 

Sau đó một tháng, chín giới chức quản trị của tập 
đoàn Vinahin bị bỏ tù, vì tham nhũng và làm công ty 
nợ tới $4 tỉ. 

Ðến Tháng Tám, Nguyễn Ðức Kiên (bầu Kiên), chủ 
tịch sáng lập ngân hàng ACB, một trong những “đại 
gia” giàu nhất Việt Nam và có nhiều quan hệ mật 
thiết với giới chức cao cấp đảng CSVN, bị bắt vì bị 
tố cáo “cố ý làm trái quy định nhà nƣớc.” 

Sự việc bầu Kiên bị bắt tạo ra một cuộc khủng 
hoảng ngân hàng và làm ngƣời dân đổ xô đi rút tiền 
khỏi trƣơng mục của mình. 

Ðến Tháng Chín, chủ tịch tập đoàn Vinalines cũng 
bị bắt vì bị tình nghi “vi phạm hợp đồng.” 

Tháng trƣớc, Phạm Thanh Tân, cựu tổng giám đốc 
ngân hàng Agribank, bị bắt vì tội “thiếu trách nhiệm 
trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” 

Ngoài những vụ nêu trên, lực lƣợng an ninh tại các 
đô thị lớn liên tiếp bắt nhiều cá nhân có liên quan 
đến các vụ tham nhũng và biển thủ công quỹ, bằng 
cách này hay cách khác, và kết án tù nặng, thậm chí 
tử hình, một số nhân vật. 

Doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm 40% tổng sản lƣợng 
quốc dân, nhƣng dân chúng đều nghĩ đây là những 
“ổ” đầy tham nhũng. 

Theo thống kê của Bộ Tài Chánh Việt Nam, doanh 
nghiệp nhà nƣớc chiếm 50% tất cả đầu tƣ của 
chính phủ, 70% quỹ tái phát triển, và hơn 50% nợ 
xấu trong hệ thống ngân hàng. 

Một cuộc thăm dò do Bộ Thƣơng Mại thực hiện cho 
thấy 50% chủ doanh nghiệp thừa nhận có hối lộ 
quan chức chính quyền. 

“Trong lúc Việt Nam cố gắng đứng vào hàng ngũ 
các quốc gia có thu nhập cá nhân ở mức trung lƣu, 
đây là lúc chính quyền phải rà soát lại căn nguyên 
của tham nhũng, đƣa ra những thống kê chính xác 
liên quan đến vấn đề này, và đây là lúc phải chấm 
dứt tham nhũng,” báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới 
(WB) về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam viết hồi 
Tháng Mƣời Hai, 2012. 

Bản báo cáo cho thấy ít nhất 1/3 dân số đồng ý 
tham nhũng là vấn nạn lớn nhất hiện nay tại Việt 
Nam. 

Ngoài ra, đa số ngƣời dân nhìn nhận hối lộ là một 
hình thức chi trả “không chính thức.” Trong 12 tháng 
trƣớc cuộc thăm dò của Bộ Thƣơng Mại, 44% 
doanh nghiệp và 28% dân chúng thừa nhận có hối 
lộ quan chức, và 45% giới chức chính quyền xác 
nhận hối lộ là chuyện bình thƣờng. 

Báo cáo của WB viết thêm: “Sự kiện mà tất cả 
những ngƣời đƣợc hỏi đều thừa nhận có tham 
nhũng cho thấy đây là lúc cần phải chấm dứt tình 
trạng này.” 

“Mặc dù có vẻ có một số tiến bộ trong việc giảm 
tham nhũng ở cấp thấp, nhiều ngƣời đồng ý rằng 
bớt tham nhũng có nghĩa là bây giờ vấn đề này 
đƣợc thực hiện tinh vi hơn, chứ không có nghĩa là 
giảm bớt,” theo bản báo cáo. (Ð.D.) 

Ngƣời Trung Quốc qua Việt Nam thuê 
đất trồng lúa 

LONG AN (NV) - Nƣớc Trung Quốc rộng mênh 
mông với diện tích lớn gấp 29 lần nƣớc Việt Nam. 
Sản lƣợng lúa gạo của Trung Quốc năm ngoái là 
204 triệu tấn (trong khi Việt Nam chỉ sản xuất đƣợc 
hơn 42 triệu tấn), tức gấp 5 lần Việt Nam, không kể 
các loại nông sản khác tổng cộng tới gần 590 triệu 
tấn. 

Nhƣng báo chí Việt Nam cho hay một số ngƣời 
Trung Quốc đang thuê đất tại khu vực Ðồng Bằng 
Sông Cửu Long để trồng lúa khiến ngƣời ta phải đặt 
dấu hỏi. 

“Tối 17 Tháng Hai, Lê Minh Ðức - giám đốc Sở 
Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Long An - 
cho biết ngành nông nghiệp đang tiến hành giám sát 
cánh đồng trồng giống lúa ở ấp 1, xã Hòa Phú, 
huyện Châu Thành do ngƣời Trung Quốc thuê của 
nông dân trồng trong hai tháng qua.” 
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Một nhật báo tại Việt Nam cho hay nhƣ vậy và viết 
tiếp rằng “Thông tin ban đầu cho biết ngƣời tổ chức 
trồng giống lúa trên chƣa xuất trình giấy xác nhận 
cho phép khảo nghiệm và sản xuất của Bộ 
NN&PTNT. Do đó tỉnh sẽ làm rõ động cơ và mục 
đích của ngƣời trồng cũng nhƣ hạn chế tác hại có 
thể xảy ra đối với giống lúa địa phƣơng.” 

Tờ báo cho hay tiếp là “ngƣời đàn ông Trung Quốc 
thuê đất trồng lúa nói trên là ông Lji Wen (có thể là 
Lý Văn). Ông Wen đã nhờ ông Trần Minh Nhu làm 
đại diện thuê 1.4ha đất của các hộ dân từ ngày 16 
Tháng Mƣời Hai 2012 đến 16 Tháng Tƣ 2013, với 
mức giá 30 triệu đồng/ha.” 

Mỗi gia đình nông dân Việt Nam chỉ đƣợc cấp cho 
một mảnh ruộng nhỏ nên ông ta phải thuê gom đất 
ruộng của nhiều gia đình. Thêm nữa, để có ngƣời 
làm “Ông Wen thuê nhân công và kỹ thuật viên giá 
cao để làm việc cho mình.” 

Tờ báo viết tiếp “Cũng có tin cho biết trong cùng 
thời gian này ngƣời Trung Quốc cũng đã thuê hàng 
chục hecta đất ở Tiền Giang để trồng lúa nhƣ trên”. 

Ðại đa số nông dân Việt Nam tuy làm ra lƣơng thực 
nhƣng bị nhà nƣớc bóc lột với đủ mọi loại “phí” và 
thuế từ trực tiếp đến gián tiếp nên thƣờng xuyên 
nghèo khổ. Khi có ngƣời thuê đất thay mình trồng 
cấy lại lợi mặt tiền bạc hơn, họ đã dễ dàng buông 
tay mà chẳng nghĩ gì xa hơn. 

Giữa năm ngoái, dƣ luận sửng sốt khi một số tờ báo 
tiết lộ nhiều ngƣời Trung Quốc đã mƣớn bè nuôi cá 
nuôi tôm ở gần quân cảng trong vịnh Cam Ranh. 
Ðây là khu vực rất nhạy cảm. Các bè cá có thể là 
trung tâm tình báo gián điệp theo dõi các hoạt động 
của hải quân Việt Nam, nhất là nơi đây sắp trở 
thành căn cứ của đội tàu ngầm có thể bắt đầu giữa 
đến cuối năm nay khi nhận những chiếc tàu ngầm 
Kilo 636 đầu tiên mua của Nga. 

Tháng Mƣời năm ngoái, dƣ luận cũng để ý đến tin 
ngƣời Trung Quốc đã thuê một khu đất trồng thanh 

long hơn 100 hecta ở huyện Hàm Thuận Bắc, nơi 
cũng không xa lắm với địa điểm Việt Nam dự tính 
xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở tỉnh 
Ninh Thuận. 

Hơn ba năm trƣớc, đã có báo động cho biết nhiều 
tỉnh đã cho ngƣời Trung Quốc thuê đất trồng rừng ở 
những khu vực “đắc địa” có giá trị chiến lƣợc quân 
sự thuộc nhiều tỉnh của Việt Nam từ Lạng Sơn, 
Quảng Ninh đến Nghệ An, Quảng Nam đến 
Kontum. Hàng trăm ngàn ha đất rừng đã đƣợc các 
quan tỉnh cho ngƣời Trung Quốc thuê với giá chỉ vài 
bát phở một ha, rẻ nhƣ cho không suốt thời hạn 50 
năm. 

Ngày 8 Tháng Mƣời Một 2012 báo Ðất Việt dẫn báo 
cáo từ các địa phƣơng nói “còn 8 tỉnh cho nƣớc 
ngoài thuê gần 20,000 ha đất rừng”. (T.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông dân phơi lúa ở huyện Phú Nhuận 
tỉnh Tiền Giang, tỉnh đang có người Trung 
Quốc thuê đất trồng lúa. (Hình minh họa: 

HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images) 

 

NỬA VẦNG TRĂNG...! 

 Nguyễn Thế Hoàng 

 
Nửa trời Đông...Nửa trời Tây 
Bao giờ trăng khuyết lại đầy Người ơi! 
Yêu gớm ghê! Nhớ ngút trời...! 
Thương yêu kéo lại tình vơi lại đầy. 
 
Mong sao năm tháng tàn phai 
Nước tuôn ra bể, vãng lai về nguồn 
Nửa vầng trăng khuyết... cô đơn 
Từng đêm thao thức giọt buồn mềm môi! 
 
Nửa vầng trăng - Nửa cuộc đời 
Nửa vương gối chiếc, nửa thời viễn cư 
Ngắm trăng vời vợi ưu tư 

Chiêm bao trở giấc tương tư điềm lành 

 

Chập chờn giấc ngủ đành hanh 

Những lo mộng tưởng trở thành hư vô..! 

Đông, Tây tái lập cơ đồ 

Niềm vui hội ngộ nhởn nhơ ý tình 

 

Yêu thương thanh sắc lung linh 

Nửa vầng trăng khuyết chung tình thiên thu..! 
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Mùi Tôm Rang Muối  

Nguyễn Lê Hồng Hưng      

  Những năm lƣu lạc nơi xứ ngƣời, tôi đã ăn rất 
nhiều tôm tép, nhƣng chƣa lần nào ăn cho ra hồn! 
Mấy năm đầu tới định cƣ ở Hòa Lan, tôi thƣờng lên 
khu phố Tàu trên Amsterdam mua tôm khô, củ kiệu 
đóng hộp đem về trộn chung, bày tiệc mời bạn bè 
tới nhậu. Nhƣng tôm gì mà mặn chằng, cứng ngắt 
cứng còng, còn củ kiệu ngọt ngay, mềm nhƣ củi 
mục. Hai thứ bỏ vô miệng nhai vừa xụm vừa xảm kỳ 
cục làm sao. 

Tôi cũng có ăn tôm cốc-tai của Tây phƣơng, món 
nầy tôm luộc lột vỏ, bỏ vô ly thủy tinh cao cẳng, 
dƣới đáy ly lót miếng xà lách. Trƣớc khi ăn rƣới sốt 
mayonnaise pha tỏi, tiêu, chanh, ngò tây xắt mịn và 
rƣợu whisky lên. Để cho ly cốc-tai thêm phần duyên 
dáng, ngƣời ta cắt một khoanh chanh gắn lên vành 
ly. Trông rất đẹp mắt, nhƣng gia vị hầm bà lằng nhƣ 
vậy làm mất hết mùi tôm nguyên chất. 

Có một dạo báo chí, đài truyền hình, đài phát 
thanh của Hòa Lan loan tin rầm rộ có ngƣời chết vì 
ăn nhằm tôm tép nhập cảng từ Á châu. Tin gây xôn 
xao trong dân chúng vƣơng quốc Hòa Lan và bay ra 
tận ngoài khơi, trong lúc tàu đƣơng hải hành giữa 
Đại Tây Dƣơng. Nghe đâu một ngƣời chết, năm sáu 
ngƣời ngất ngƣ phải đem vô nhà thƣơng rửa ruột. 
Câu chuyện làm thủy thủ đoàn bàn tán rùm beng... 
Cuối cùng ông thuyền trƣởng đề nghị đầu bếp đem 
bao nhiêu tôm trong phòng đông lạnh liệng bỏ hết 
xuống biển. Ông nói, ngừa trƣớc tốt hơn, lỡ ăn tôm 
có bề gì ở giữa đại dƣơng không có nhà thƣơng 
rửa ruột. 

Vốn lớn lên trên một quê hƣơng giàu tôm cá, tôi 
thấy ngƣời ta ăn nhằm mật con cá nóc mới chết, 
chớ chƣa từng nghe ai ăn tôm tép chết bao giờ. Dĩ 
nhiên, tin tức loan rầm rộ, có cả hội đồng y khoa xác 
nhận, ắt hẳn hổng phải tin gà, tin vịt rồi. Nhƣng sao 
lòng tôi không thấy chút nào xao động hay sợ hãi. 
Tôi nhứt định để dành mấy hộp tôm lại. Mỗi chiều tôi 
luộc một mớ, làm một dĩa nhỏ chanh, tiêu, muối 
đem lên phòng nhậu với bia lạnh. Tôi ăn dần trong 
hai tuần lễ hết sạch sáu ký tôm thẻ. Vậy mà trong 
ngƣời tôi hổng thấy có triệu chứng bịnh đau gì ráo! 
Rồi từ đó trở đi tôi không còn biết thèm thuồng tôm 
tép nhƣ trƣớc kia nữa. 

  

 Còn vụ ăn tôm tép cho „ra hồn‟ thì chuyện đã xảy 
ra hơn mƣời lăm năm trƣớc lận. Năm đó tôi mới 
mƣời chín tuổi. Gia đình tôi sanh sống bên vàm 
sông Ông Đốc. Anh em tôi mần nghề đánh cá, đi 
bạn cho ngƣời ta, tay làm lắm khi hổng đủ để cho 
hàm nhai. Vì vậy ngoài nghề biển ra phải mần một 
chuyện gì phụ khác châm thêm, chớ hổng thôi 
nhằm lúc biển động dai dẳng, cả nhà treo mỏ hết. 

Vì lẽ đó những ngày biển êm anh em tôi đi bạn. 
Biển động lên rừng móc cua, bắt ba khía. Động nam 

dai dẳng thì làm vợt cùng ba tôi bơi xuồng đi xúc 
tôm càng theo sông, rạch. 

Mùa động nam năm ấy, tôi bơi xuồng đi xúc tôm 
càng với ba tôi. Lần hồi vô tới rạch Vinh, thì trời vừa 
đổ mƣa to. Gió lớn quá mà hai cha con chằng 
nghịch dƣới nƣớc cả buổi, lạnh tím môi, miệng đánh 
bò cạp, nhƣng bù lại trúng tôm càng xanh. Số tôm 
nầy đem cân bán lấy tiền đong gạo chắc cũng đủ 
nuôi sống gia đình đƣợc vài ngày. Nƣớc bắt đầu 
lớn, tôm lội lan ra ngoài, xúc cũng không có nữa. 
Sẵn thấy chòi bác ba Đó bên bờ rạch, ba tôi kêu tôi 
bơi xuồng ghé vô đụt mƣa, luôn tiện thay áo quần 
khô cho ấm, chờ tạnh mƣa hẳn rồi về. 

Dạo đó rạch Vinh còn là khu rừng rậm, cây cối tạp 
nhạp. Dọc theo hai bên bờ, nhiều chòi đóng đáy, đặt 
đó dựng lúp thúp dựa lƣng bìa rừng. Những ngƣời 
khác, đầu con nƣớc họ vô đóng đáy, đặt đó, cuối 
nƣớc họ về nhà. Riêng bác ba không ƣa cảnh ồn ào 
làng xã, mới ở miết trong nầy. Căn chòi bác ban 
đầu cũng đơn sơ nhƣ những căn chòi khác, nhờ 
bác tu bổ lần hồi chòi biến thành nhà có bàn thờ bác 
gái, có buồng ngủ riêng cho con gái bác. Bên hông 
nhà một chái bếp. Tiếp liền bên ngoài sân đất cao, 
rộng dành phơi tôm, phơi củi. Chung quanh khu nhà 
bao bọc rừng rú âm u... 

Bác mần nghề đặt đó, ngƣời ta kêu ông ba Đó riết 
rồi chết danh. Bác sống với Phƣơng, đứa con gái 
duy nhứt, mƣời bảy tuổi. Năm Phƣơng học lớp ba 
trƣờng xã, chẳng may bác gái bịnh qua đời, nàng 
phải bỏ học trở về phụ bác trai lo việc nhà. Những 
khi bác Ba dỡ đó đem về, Phƣơng lựa tôm lứa luộc 
phơi khô, tôm to đem rộng chung với cá bóng trong 
chiếc rộng mây thả dƣới bờ rạch, chờ khấm khá 
chở qua nhóm chợ vàm. Phƣơng có nƣớc da màu 
bánh ít, mặt chữ điền, mắt đen, mình dây, tánh tình 
vui vẻ. Mỗi khi qua chợ bán tôm cá, nàng thƣờng 
mua bài ca đem về ngâm nga những khi rảnh rỗi. 
Buổi trƣa ngƣời ta chèo xuồng dƣới dòng rạch, 
nghe văng vẳng giọng nàng vừa làm đào vừa làm 
kép, hát cả tuồng cải lƣơng. 

Bác Ba ngồi trên bộ vạt nhâm nhi rƣợu đế. Thấy 
cha con tôi lên bác vui vẻ đón mời: 

– Kìa, anh Bảy với thằng Cu. Chà, hai tía con 
chằng nghịch dƣới nƣớc hồi sớm tới giờ lạnh lắm 
hả? Vô đây mần vài cốc cho ấm bụng. 

Bác day ra nhà sau, kêu: 

– Phƣơng, lấy thêm chén đũa, còn hai con cua 
rạch son con bỏ vô nồi luộc cho ba. 

Có tiếng dạ của Phƣơng phía nhà bếp. Bác day 
qua hỏi ba tôi: 

– Xúc khá hôn anh? 

– Chừng mƣời mấy hai chục ký à anh – luôn tiện 
ba tôi hỏi – anh cho nhờ cái buồng thay đồ một 
chút. 

– Đƣợc, đƣợc, anh với thằng Cu vô trong kia kìa. 

Sau khi tôi với ba tôi thay áo, quần khô trở ra, 
chén đũa đã dọn sẵn. Tôi đƣợc cho ké một cốc 
rƣợu và đớp một con vọp đƣa cay. Ba tôi kêu tôi ra 
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nhà sau coi có chuyện gì mần cứ phụ. Tôi bèn đi ra 
nhà sau. Phƣơng đƣơng vo gạo ngoài sàn lãng, 
thấy tôi nàng cƣời cƣời. Tôi xớ rớ chƣa biết phải 
làm gì, chợt thấy trên bếp, chảo tôm sôi ùng ục, bốc 
hơi nghi ngút, cạnh bên nồi cua cũng vừa lên bọt. 
Tôi hỏi trỏng: 

– Chảo tôm trở đƣợc chƣa đây? 

Phƣơng vừa chăm chú chắt nƣớc cơm vừa nói: 

– Đƣợc rồi. 

Sẵn chiếc bù cào dựng bên vách, tôi cầm lên, dở 
nắp chảo tôm ra trộn. Trở tôm xong, tôi day qua trở 
luôn nồi cua. Lúc đó Phƣơng bƣng nồi cơm vô bắc 
lên chiếc lò bên cạnh, chụm thêm mấy cây củi, kê 
miệng thổi một hơi, lửa phựt lên. Nàng day ngang 
bƣng nồi cua xuống, bỏ cua ra dĩa, bƣng lên nhà 
trên. Tôi thấy tôm đã phồng vỏ vớt ra đƣợc rồi, 
nhƣng còn chờ hỏi Phƣơng. 

Khi nàng trở xuống, tôi hỏi: 

– Tui vớt tôm ra nghen? 

Phƣơng ngó qua chảo tôm một cái, nói: 

– Ừ vớt đi. 

Nói vậy rồi nàng bỏ đi ra sàn lãng đánh vài rổ cá 
bóng dừa... Hai ngƣời lớn vẫn ngồi nhậu lai rai nói 
chuyện đời. Một lát sau cơm cá chín. Phƣơng dọn 
lên mời tất cả cùng ăn. Miệt nầy có câu „thấy ăn thì 
ăn, thấy mần thì mần‟ là vậy đó. 

Trƣớc đây hai nhà chỉ quen biết sơ sơ, nhƣng nhờ 
lần đụt mƣa hôm đó mà đôi bên thân nhau. Có dịp 
đi ngang rạch Vinh làm gì làm ba tôi cũng ghé thăm 
bác Ba nhậu vài cốc. Còn bác qua chợ, thế nào 
cũng ghé lai rai với ba tôi. Hổng biết hai ông bàn 
tính làm sao. Mùa động nam năm kế, ba tôi kêu tôi 
lại, ông nói: 

– Năm nay mầy qua rạch Vinh phụ bác Ba, 
chuyện xúc tôm để tao với anh Bảy mầy lo. 

Tôi hỏi: 

– Chừng nào ba? 

– Chiều mơi. 

Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu một nghề mới. Tôi 
xếp mấy bộ quần áo, bỏ vô chiếc nóp, cuốn lại cẩn 
thận. Lúc tôi sửa soạn dồ đạc, má tôi tới ngồi cạnh 
bên, giọng bà từ tốn dặn dò: 

– Con qua bển lạ nƣớc, lạ cái, chuyện nào hổng 
biết thì hỏi bác Ba, đi đứng dòm trƣớc ngó sau, ăn 
coi nồi, ngồi coi hƣớng, chớ có luông tuồng nhƣ ở 
nhà mình hổng đƣợc đâu nghe con. 

Tôi ngỡ vì lần đầu mần ăn ở lại nhà ngƣời ta, nên 
má tôi mới dặn kỹ nhƣ vậy. Nhƣng sao giọng nói bà 
cảm động giống nhƣ hồi dặn chị tôi trƣớc ngày gả 
theo chồng quá? Tôi không biết nói sao, cứ dạ dạ 
rồi ngồi thừ, cho tới khi nƣớc trở ròng, Phƣơng 
chèo xuồng ra chở tôi vô rạch Vinh. 

Miệt nầy trai gái mới gặp nhau lần đầu hỏi thứ để 
dễ xƣng hô. Khi quen biết rồi gọi bằng tên cho thân 
mật. Tôi tên Cu, tên xấu háy, vì dầm mƣa dãi nắng 
da đen thui, nên bà con gọi tôi là Cu Đen. Hổng lẽ 

nói chuyện với nhau Phƣơng cứ kêu tôi Cu nầy Cu 
nọ, nghe kỳ cục quá. Vì vậy nàng vẫn giữ nhƣ ban 
đầu nói trỏng, hoặc gọi thứ thay tên. 

Những ngày trong rạch Vinh, ban đêm tôi bơi 
xuồng theo bác Ba dỡ đó. Ban ngày thăm lại những 
tấm đăng. Tấm nào rách ít bện lại tại chỗ, còn rách 
nhiều kéo lên thay tấm khác. Ngoài ra tôi còn phụ 
quơ củi, chẻ củi, đập tôm. Lắm khi không có chuyện 
mần, Phƣơng rủ tôi vô rừng chặt củ hủ chà là, hái 
bần, bình bát hoặc làm móc đi kiếm vạt cò móc 
trứng. 

Có hôm bác Ba dẫn tôi đi bắt vọp, bắt cua. Lội qua 
một trảng nƣớc rộng, mực nƣớc ngang đầu gối, 
trong làn nƣớc phè lên những bọt trắng giống nhƣ 
con sứa bám trên mặt bùn, bên trong có nhiều chấm 
nhỏ li ti đen óng ánh. Tôi bẻ nhánh cây định vít bọc 
lên coi. Bác Ba liền ngăn: 

–  Ê! Coi chừng bể, bọc tôm đó. 

–  Bọc tôm? 

Thấy tôi lớ ngớ chƣa biết, bác dừng lại giải thích: 

–  Những bọc nầy là trứng tôm còn non, chừng 
nào già bọc bể ra... Bác chỉ tay xuống một bọc... Nè 
con thấy hôn, mỗi chấm li ti trong bọc là mắt tôm, 
tôm nầy do đất sanh nên ngƣời ta mới gọi là tôm 
bạc đất. 

Bác nói vậy tôi nghe vậy chớ biết ất giáp gì đâu. 
Nhƣng theo tôi đƣợc biết tôm càng, tôm gai, tôm 
bầu... có ôm trứng dƣới dạ bụng. Riêng các loại tôm 
bạc không thấy trứng bao giờ. Hồi tôi học quốc sử 
lớp ba, có đọc chuyện ông Lạc Long Quân và bà Âu 
Cơ, ăn ở với nhau sanh bọc trứng nở trăm con. Còn 
bọc tôm ở đây lủ khủ, lớn bằng cái mâm, nhỏ bằng 
chiếc nấm. Nếu y nhƣ lời bác Ba nói, một bọc sẽ nở 
ra hàng ngàn con, hơn bọc trứng của bà Âu Cơ 
nhiều lắm. 

Có lẽ nhờ tôm bạc đất sanh sôi nẩy nở nhiều nhƣ 
vậy, nên mấy ngày nƣớc sổ, đôi khi tôm nổi lềnh 
bềnh mặt nƣớc, chúng giơ râu tràn vô đó ào ạt. Sợ 
bể đó, bác Ba tháo đăng, day miệng hom lại cho 
luồng tôm đi trớt ra ngoài. Sau đó, hai bác cháu mới 
nhảy xuống khiêng nguyên cái đó vô bờ, lăn lên chớ 
rinh đó nhƣ bình thƣờng hổng nổi. 

Tôm bạc đất màu hơi xanh, vỏ mỏng, đúng lứa lớn 
cỡ hai lóng tay út. Vì sanh ở đầm, tràn nƣớc lợ nên 
thịt tôm ngọt, luộc phơi khô màu đỏ tự nhiên. Nhờ 
vậy tôm bạc đất làm khô bán mắc tiền hơn tôm biển. 

  

 Hồi hôm dỡ đó đƣợc mấy con cua rạch son, trong 
bữa cơm sáng, hai bác cháu luộc nhậu vài ba cốc. 
Tôi say ngà ngà, lăn ra bộ vạc đánh một giấc thẳng 
cẳng... Nhớ hồi nằm ngủ không có mền gối gì hết, 
nhƣng mở mắt ra gối kê đầu, mền phủ lên tới ngực. 
Tôi rùng mình trở dậy, ngó dáo dác không thấy ai ở 
nhà, tự nhiên lòng lo sợ vu vơ. Phải ngồi định thần 
một lát cơn sợ mới trôi qua. Tôi ngó ra dòng rạch, 
không thấy một bóng xuồng. Nắng đã nhạt, trời xế 
chiều rồi. Tiếng chim vang dội khu rừng, con kêu 
cạc cạc, con ùng ục, con chét chét... lôn xộn không 
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nhịp nhàng gì hết, nghe buồn chín ruột, chín gan. 
Không hiểu sao bác Ba và Phƣơng sống đƣợc với 
cảnh nầy? Lòng tôi đƣơng hoang mang trong cảnh 
rừng chiều vắng vẻ, chƣa biết phải làm gì, bỗng 
nghe tiếng Phƣơng ngân nga ở phía sau nhà:  

– Đố ai quét sạch lá rừng, để tui khuyên gió gió 
đừng rung cây... Đố ai nằm ngủ không mơ... 

Giọng hát ngọt ngào, nƣơng theo gió, xóa tan nỗi 
buồn vô cớ ở trong lòng. Tôi bƣớc xuống, đi ra chái 
bếp. Trên chiếc chõng, rổ cá bóng dừa đánh vảy 
sạch sẽ, để cạnh thau tôm bạc đất cũng rửa sạch. 
Nồi cơm trên lò đã cạn, củi, than trong lò đƣợc gạt 
bớt ra. Sẵn cái ca úp trên đầu cây cắm bên khạp da 
bò, tôi lấy múc một ca nƣớc súc miệng, luôn tiện 
múc thêm một ca, ngửa cổ lên nốc ừng ực một hơi 
đã khát. Tôi bƣớc ra phía sau nhà, thấy Phƣơng 
đƣơng lui cui hái trái dác. Tôi đến bên đít mà nàng 
hổng hay, cứ ngâm nga ca vọng cổ. 

– ... Bốn mùa bông cúc nở xây, thử coi trời đất bắt 
duyên nầy dìa ai... ơ. ơ... 

Chờ nàng dứt câu, tôi nói: 

– Dìa tui nè chớ dìa ai. 

Phƣơng dựt mình ngó lên, tay chận ngực, quát: 

– Cái anh mắc dịch, mần ngƣời ta hết hồn hết vía 
hà! 

Sau khi hoàn lại „hồn vía‟ nàng bẽn lẽn cúi mặt, 
tay trộn trộn những chùm trái dác. Tôi bèn giả lả cầu 
hòa: 

– Xin lỗi, tui giỡn chơi. 

– Hứ, giỡn gì mà kỳ cục. 

Phƣơng xốc xốc rổ trái dác, nhắm chừng nấu đủ 
nồi canh, nàng đứng dậy đi vô. Tôi men theo, hỏi: 

– Bác Ba đâu rồi? 

– Ba tui qua chợ câu tôm. 

– Ủa, bác dìa bển sao hổng rủ tui cà? 

– Tại anh ngủ mê quá... Ngập ngừng một chút 
nàng tiếp: "Hồi sớm thấy trời nắng tốt, ba tui dặn, 
chừng nào anh thức kêu anh bửa củi phơi, nhƣng 
thấy anh ngủ ngon quá tui hỏng kêu. » 

Tôi gãi đầu nhăn nhó, tìm cách bào chữa: 

– Đã vậy còn đắp mền kê gối cho tui nữa, làm tui 
ngủ mê nhƣ chết, bây giờ bửa củi ra nắng đâu nữa 
mà phơi? 

– Xí, đợi bửa chắc phải chẻ ống quyển ra chụm 
trƣớc. Tui bửa hết rồi... – nàng chỉ tay qua đống củi 
ở góc sân – ... anh lợi đẳng ôm vô dùm cái coi, 
hổng ấy trời mƣa xuống ƣớt hết bây giờ. 

Tôi ngó mặt lên nhìn trời. Ở hƣớng Tây mây đen 
cuồn cuộn chuyển. Mấy trống chƣn che khuất nửa 
mặt trời, còn một nửa chiếu ánh hào quang ra tạo 
thành cái mống cụt ngủn vắt ngang phía Nam. Mống 
dài trời nắng, mống ngắn trời mƣa. 

Tôi chỉ tay qua hƣớng Nam, kêu: 

– Cô Phƣơng! 

Nàng ngoái lại: 

– Gì đó? 

Tôi chỉ tay lên cái mống: 

– Kìa, cô coi kìa. 

– Tƣởng gì, cái mống mà cũng lạ dữ? 

– Ê! Mống chuồng là... muốn chồng! 

– Xí, vô duyên! 

Nàng mắng nhẹ tôi một cái, rồi bƣng rổ trái dác đi 
le te vô nhà. Tôi đi qua đống củi, gom lại, ôm vô sắp 
ngay ngắn dựa bên vách bếp. 

Phƣơng quần quật suốt ngày, vậy mà bếp núc 
nàng lo rất chu đáo, tôm cá dƣới rạch, rau cỏ trên 
rừng, nàng đem về chế biến thành những món ăn 
ngon. Chiều nay Phƣơng nấu canh chua trái dác với 
cá bóng dừa, món mặn có tôm rang muối, tóp mỡ, 
tỏi, hành. Ngoài trời cơn mƣa chiều bắt đầu rớt hột, 
tôi ôm củi vô cũng vừa xong. Phƣơng bận tay bếp 
núc, nên nàng day qua kêu tôi: 

– Anh Chín, ra đẩy máng xối qua miệng khạp 
hứng nƣớc rồi khép cánh cửa lợi dùm tui cái coi. 

Tôi đi ra đẩy máng xối, khép cửa lại. Trời im gió, 
mƣa thẳng giọt. Sóng biển mọi hôm vang tiếng rầm 
rầm, chiều nay dịu bớt nghe lào xào. Có lẽ trời trở 
đồng chung nay mai. 

Nhƣ thƣờng lệ, nấu cơm xong, Phƣơng bới cơm, 
múc cá đem lên bàn thờ cúng bác gái. Hôm nay vì 
bác trai qua xã chƣa về, nên sau khi dọn cơm cúng, 
nàng lấy mẻ un ra nhúm. Trong lúc chờ cơm tôi ra 
trƣớc nhà ngồi khoanh tay rế. Ngoài trời mƣa đã 
tạnh. Những chiếc xuồng bắt ba khía đêm nay đi 
đồng trong ngọn rạch Vinh, khua dầm, khuấy nƣớc 
lần lƣợt lƣớt qua. Họ kháo chuyện ỏm tỏi. Tiếng một 
gã thanh niên hô to: 

– Cô Phƣơng ơi tui thƣơng cô quá chời quá đất cô 
ơi!!! 

Tiếp theo là giọng một đứa khác: 

– Bác Ba ơi! Cho tui mần rể bác ơi bác ơi!!! 

Tiếng đứa nào đó thô lỗ hơn: 

– Ông già ơi hỡi ông già, có con hổng gả đốt nhà 
ông coi!!! 

Những câu chọc ghẹo tƣơng tợ, tiếng cƣời rộ 
dƣới dòng rạch vang dội lên khu rừng. Tôi áy náy 
ngó qua Phƣơng, nhƣng mặt nàng vẫn điềm nhiên. 
Nàng nói nhỏ với tôi: 

– Lần nào đi ngang, họ cũng chọc tui om xòm trời 
đất. 

– Bộ Phƣơng hổng tức mình sao? 

– Hồi đó tức lắm, tui mới chửi họ, nhƣng  ba tui 
kêu tui vô rầy. Ông nói, làm hoa phải cho ngƣời ta 
ngắm, làm gái phải chịu cảnh ngƣời ta chọc ghẹo, 
chớ dữ nhƣ chằng tinh gấu ngựa ai thèm dòm. 

Dân miệt nầy, có gái tới lứa, ngƣời ta ví nhƣ hũ 
mắm treo đầu đẳng, đêm ngày canh giữ chằng 
chằng. Còn bác Ba dạy Phƣơng nên mở rộng tấm 
lòng, cần có óc vị tha với mọi ngƣời. Tuy nhiên, bác 
cũng có lý của bác! Nguyên do Phƣơng mỗi ngày 
một lớn, lại ở nơi hẻo lánh, cũng cần giữ tánh nết 
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đàng hoàng cho ngƣời ta chú ý. Nhiều hôm hai đứa 
bơi xuồng vô rừng quơ củi, Phƣơng bận áo bà ba 
trắng, gặp mƣa ƣớt, áo bó sát thân ngƣời, để lộ cặp 
vú vun tròn nhƣ hai trái bần ổi. Trƣớc mắt tôi, mà 
nàng vẫn tự nhiên, không tỏ vẻ mắc cở gì hết. 

Tiếng động khua nƣớc, tiếng nói, cƣời của đoàn 
ngƣời bắt ba khía xa dần rồi im bặt. Dòng kinh trở 
nên im lặng nhƣ tờ. Trên cây bần de ra dƣới mé 
rạch, bầy đom đóm bu đầy, nhấp nha nhấp nháy, 
nhịp nhàng theo hơi thở, giống nhƣ muôn ngàn vì 
sao hội. 

– Cô Phƣơng ơi! 

Phƣơng vừa thổi bếp un, khói lên cay, làm nƣớc 
mắt chảy ràn rụa. Nghe tôi réo, nàng ngƣớc lên: 

– Gì vậy? 

Tôi chỉ cây bần dƣới dòng rạch, nói: 

– Sao mà đom đóm tụ lợi có mình ên cây bần 
vậy? 

– Tại đom đóm thích mùi cây bần. 

Phƣơng trả lời gọn bân rồi lui cui bƣng bếp un để 
giữa nhà. Sau đó nàng lại ngồi kế bên tôi. Bỗng 
nhiên Phƣơng giơ tay lên vỗ mạnh xuống bắp vế tôi 
cái chát. Nghe bắp vế ê ẩm nhƣng đã ngứa, tôi dòm 
xuống thấy cả chục con muỗi dẹp nhƣ cốm dẹp, 
máu dập đỏ lòm. Bàn tay Phƣơng cũng dính máu, 
nàng chùi tay vô ống quần lãnh đen, rồi ngƣớc lên 
nói: 

– Anh lấy quần dài bận vô, hổng ấy muỗi cắn chết. 

Ở rừng là vậy, sau cơn mƣa chiều muỗi, bù mắt 
kêu vo vo, bay nhƣ trấu vảy. Tôi đứng dậy đi qua 
vách buồng, lấy chiếc quần ka ki tròng vô. Một cơn 
gió lƣớt ngang làm cây cối vang tiếng lào xào. 

Phƣơng nói: 

– Gió nồm. 

Phải rồi! Trời phân phất gió nồm, báo hiệu mùa 
đồng chung gần tới. Vậy là tôi sắp sửa về nhà. Tính 
ra tôi vô đây non hai tháng rồi. Tuy cảnh rừng nơi 
đây buồn lắm, nhƣng sao lòng tôi quyến luyến 
không nỡ rời chƣn. Dạ tôi bồi hồi, tim tôi xao động... 
Tôi ngồi xuống bên Phƣơng, cầm tay nàng. Nàng 
vẫn để nguyên cho tôi nắm. Tôi lấy hết can đảm mở 
lời: 

– Phƣơng... 

– Gì? 

– Mình... mình thƣơng nhau đi! 

Tay nàng vẫn để trong tay tôi mặt ngó ra dòng 
rạch, trả lời: 

– Ừ, thƣơng thì thƣơng. 

Dễ ợt! Vậy mà tôi cũng là cà lập cập cho mất thời 
giờ. Phải xa lạ gì đâu, đằng nầy tôi đã từng nắm tay 
Phƣơng dắt qua mƣơng, kéo lên xuồng, giỡn hớt, 
ôm nhau mỗi khi đi rừng, tắm rạch... Nhƣng lúc đó 
lòng tôi hổng có rạo rực nhƣ bây giờ. Hình nhƣ 
Phƣơng cũng vậy, xích qua gần hơn, rồi nàng dựa 
ngƣời sát vô ngƣời tôi. Đƣợc trớn, tôi ôm chặt 
Phƣơng. Nàng quằn quại nhƣ con chồn mƣớp. Một 

nụ hôn đầu đƣợc đặt lên má ngƣời yêu làm tôi ngây 
ngất. Tay tôi táy máy rứt hàng nút bóp áo bà ba của 
nàng bật ra tanh tách... 

Chợt nghe tiếng xuồng lụp cụp đậu vô bến. Tôi 
giựt mình buông Phƣơng ra. Nàng hốt hoảng ngồi 
dậy nhƣ chiếc lò xo bung, tay gài nút áo, chƣn bƣớc 
nhanh vô buồng. Tôi đứng dậy đi thẳng xuống bờ 
rạch, miệng hô lớn cho đỡ ngƣợng: 

– Bác Ba dìa! 

Phƣơng lấy lại bình tĩnh lót tót đi ra. Tôi bồi hồi 
nhƣ tên ăn trộm chƣa cắp đƣợc đồ đã gặp chủ nhà. 
Định lên tiếng giả lả tự trấn an, nhƣng bác Ba đã nói 
giọng nhừa nhựa: 

– Thằng Cu Đen đó hả? 

– Dạ con đây. 

– Mày sửa soạn đồ đạc dìa ngoải, ngày mơi còn đi 
cào đi cấu, chứ ngƣời ta mới dặn ba mầy hồi chiều 
đó. 

Nói dứt câu bác trợt chƣn té cái đụi, giỏ đồ cầm 
tay văng một bên. Tôi lật đật bƣớc tới đỡ bác dậy. 
Phƣơng vô nhà bƣng đèn ống khói vặn tỏ ngọn, ra 
ngoài rọi đèn lƣợm giỏ đồ và những món lỉnh kỉnh. 
Tôi kè Bác Ba lên. Vừa đi theo tôi bác vừa nói: 

– Hồi chiều ghé nhà, tao với ba mầy mần hết cả 
lít. Tao muốn quắc cần câu, vậy mà ảnh còn chƣa 
muốn cho tao dìa nữa. 

Tôi đƣa bác ra sàn lãng rửa mình. Sau khi sạch 
sẽ, thay đồ khô ráo, bác lên nằm trên bộ vạt phía 
trƣớc. Phƣơng xuống bếp hâm lại cơm, canh. Tôi 
phụ dọn chén đũa ra chiếc chõng... Khi Phƣơng lên 
mời ba nàng ăn cơm, thì đã nghe ông ngáy khò 
khò... Sẵn đó nàng bỏ mùng, tấn cho bác cẩn thận. 
Xong xuôi, nàng trở xuống ăn cơm với tôi. 

Trong lúc ngồi ăn cơm, Phƣơng nói chuyện mà 
mặt cứ ngó đâu đâu. Để bầu không khí bớt trơ trẽn, 
tôi định gắp tôm bỏ qua chén cho Phƣơng. Nhƣng 
khi thò đũa gắp lên một cái, mèn ơi! Tôi gắp nhằm 
chùm râu kéo theo cả chục con tôm tòn ten trên đầu 
đũa. Tôi gặt gặt mà mấy râu tôm ôn dịch dai nhách 
hổng chịu rớt xuống dùm. Phƣơng đƣa đầu đũa phụ 
gạt xuống mới xong. Sau đó nàng bắt chuyện, kể: 

– Hồi đó có hai anh làm rừng. Tới bữa cơm chiều, 
một anh có cơm nhƣng không có đồ ăn. Thấy anh 
bạn rang một nồi tôm để nguyên đầu, anh ta hỏi 
mƣợn một đũa. Anh bạn giở nồi đƣa cho mƣợn, 
anh kia thò đũa quậy một cái, gắp lên chùm tôm đủ 
một bữa ăn. Hôm sau anh kia kiếm đƣợc tôm đem 
về rang, bƣng qua trả anh kia một đũa. Anh nọ thò 
đũa qua gắp một cái, chỉ vẻn vẹn có một con tôm. 
Té ra trƣớc khi rang, anh kia cắt đầu tôm trụi lủi. 
Anh bạn đòi thêm, nhƣng anh kia hổng chịu, nói: 
"Hôm qua mƣợn một đũa thì hôm nay trả một đũa". 
Anh bạn tức mình, nhƣng cãi hổng đƣợc. Từ đó về 
sau ai rang tôm cắt đầu sẽ bị bà con chê là bợm bãi. 

Câu chuyện tôi đã nghe nhiều lần. Tuy nhiên trong 
lúc nầy nó xóa tan đƣợc sự ngại ngùng. Tôi ăn cơm 
thiệt ngon. Bây giờ tôi mới thấu hiểu câu má tôi căn 
dặn hồi tôi sửa soạn vô đây „ăn coi nồi, ngồi coi 
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hƣớng‟ nhƣ thế nào. Ai vô miệt nầy mần rể, ăn tôm 
rang, hãy coi chừng! Vô ý vô tứ, thò đũa gắp nhằm 
chùm râu tôm, coi lơ mơ vậy đó, mà mất vợ nhƣ 
chơi! 

Tụi tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện rù rì... Đến khi 
nghe chồn, cáo thừa đêm tối rục rịch bò đi săn mồi, 
và tiếng thét của con vật nhỏ xấu số nào bị con thú 
lớn vồ đƣợc. Hai đứa ai nấy nhìn nhau, lua vội 
miếng cơm cuối cùng. Rồi bƣớc xuống, dọn chén, 
đũa bƣng ra sàn lãng rửa. 

Dọn dẹp xong, Phƣơng vô buồng ngủ. Tôi lật nóp 
ra chiếc chõng, chui vô. Nhƣng cứ trằn trọc trăn trở 
không sao chợp mắt. Lại thêm cơn mƣa đêm ác 
nghiệt kéo tới đổ lên mái lá rào rào, nghe cồn cào 
trong dạ. Có lẽ Phƣơng cũng khó ngủ, nên chốc 
chốc tôi nghe tiếng trở mình, động vạt cọt kẹt bên 
trong. Vài lần muốn chui vô buồng nằm với nàng, 
nhƣng ngặt nỗi bác Ba ngủ cách chỉ một tấm vách. 
Ông già nầy coi say rƣợu nhƣ vậy chớ thính tai vô 
cùng. Chồn xuống bắt cá trong ruộng ngâm dƣới 
rạch, ông còn nghe nữa. Huống hồ chun vô mùng 
mò con gái ông bất hợp lệ, chết với ông chớ hổng 
chơi! 

Sáng hôm sau Phƣơng chèo xuồng chở tôi về 
nhà. Tôi có một chút thắc mắc trong lòng. Sao bác 
Ba hổng tính sổ chia chác tiền bạc cho tôi? Gần hai 
tháng công đâu phải ít. Thắc mắc vậy thôi, chớ thiệt 
ra ba tôi đứng mũi chịu sào trong vụ mần ăn nầy, 
chuyện gì từ từ hãy tính. Dẫu sao chuyến nầy vô 
đây tôi cũng hổng lỗ, vì tôi đã o đƣợc con gái bác. 
Có ở thêm ba năm cũng chẳng nhằm nhò gì, nói chi 
chỉ mới gần hai tháng... 

  

   Về nhà tôi bị thất tình. Những đêm ra bãi, tôi mần 
việc mà hồn để tận rạch Vinh. Mong cho mau hết 
con nƣớc, tôi vô thăm Phƣơng. Thiệt ra tuổi đó tôi 
muốn vợ tới ót rồi. Nhƣng ngặt một điều, anh kế tôi 
còn khù khờ quá, đã trên hai chục tuổi, gặp gái sợ 
đến nỗi mặt xanh nhƣ tàu lá, hỏi tới run nhƣ thằn 
lằn đứt đuôi, nói năng lập cà lập cập. Hễ nghe gia 
đình bàn chuyện cƣới vợ cho thì ảnh cự nự om xòm 
trời đất, nhƣ sắp bị tử hình. Vì lẽ đó tôi có muốn vợ 
cũng đành chịu chớ đâu dám mở miệng đòi. 

Nhƣng buổi trƣa nọ, một cách nghiêm trang má tôi 
kêu tôi lại, giọng bà từ tốn cũng y nhƣ hồi tôi cuốn 
nóp qua rạch Vinh: 

– Hôm con vô ở nhà anh ba, con thấy con 
Phƣơng thế nào? 

Tuy mang một bầu tâm sự, nhƣng bị bà hỏi bất 
ngờ tôi đâm lúng túng, nói: 

– Dạ... thì... cổ cũng hiền. 

Má tôi họa thêm: 

– Chẳng những con Phƣơng hiền mà nó còn giỏi 
dàn trời. Nhà cửa, tôm cá do một tay nó đó. 

– Ờ con biết. 

Má tôi dịu giọng: 

– Ba má định đi hỏi nó cho con đó, con chịu hông? 

Tôi mừng đến đỗi bụng dạ nôn nao, nhƣng cố 
dằn, nói giọng phân hai: 

– Thì... ba má tính sao đƣợc thì tính. 

– Nhƣng con chịu nó hông cái đã? 

– Ừa... chịu! 

Chỉ có vậy thôi mà tôi phải lấy hết can đảm nói lí 
nhí một cách khó khăn rồi bỏ đi ra ngoài. 

Cuộc thăm dò ý kiến của má tôi coi nhƣ xong. Còn 
chuyện giữa hai bên có ba tôi với bác Ba. Hai ông 
già gặp nhau hà rầm, nhậu vô vài ba hột, bàn vụ 
cƣới hỏi, khỏi cần mai mối gì ráo. Bác Ba khen tôi 
siêng năng, giỏi, chịu khó. Bác nói: 

– Cái thằng mặt mày coi bậm trợn vậy mà hiền 
khô. 

À! Thì ra mấy ngƣời lớn toa rập với nhau, đƣa tôi 
qua rạch Vinh để cho bác Ba coi giò, coi cẳng... Té 
ra tôi vô ở rể chớ hổng phải đi mần ăn nhƣ đã nghĩ. 
Bắt đầu từ đó hai bên coi nhƣ nhƣ sui gia. Bác Ba 
dễ dãi, cho hai đứa gặp gỡ, trò chuyện tự nhiên, 
nhƣng bác dặn: 

– Tao cho tụi bây đƣờng đƣờng chánh chánh gặp 
nhau, còn chuyện gì khác chờ cƣới hỏi xong đã. 
Chớ có lạng quạng bậy bạ tao đập chết đa! 

Ðiều này bác Ba khỏi cần dặn. Ở miệt nầy chƣa 
cƣới hỏi mà tự do đi chơi với nhau, thỉnh thoảng 
thừa lúc vắng ngƣời ôm nhau, rờ rẫm, hun hít... 
đƣợc vậy là quá mạng lắm rồi chớ dám đâu lạng 
quạng bậy bạ. 

  

Má tôi mua một bầy vịt con và con heo vừa dứt 
sữa đem về thả nuôi, gà ở nhà lúc nào cũng sẵn. 
Cuối con nƣớc, dƣ chút đỉnh tiền bà ra chợ mua vải 
để dành, dự định chừng nào có tiền sẽ mua đôi 
bông tai. Đó là những thứ cần thiết bà để dành cƣới 
vợ cho tôi. 

Hết con nƣớc tôi thƣờng vô thăm Phƣơng. Còn 
nàng mỗi lần ra nhóm chợ, khi chợ tan, ghé nhà ăn 
cơm, ở lại chơi tới xế mới về. Tôi tiễn nàng bằng 
cách xuống xuồng chèo tiếp tới đầu xóm. Trên đoạn 
sông đƣa tiễn, tôi bắt chƣớc lời mấy bà ru con trong 
xóm, ngâm nga: "Gái thƣơng chồng đƣơng đông 
buổi chợ, trai thƣơng vợ nắng quái chiều hôm". Câu 
hát đƣa con ấy rất hợp với tình cảnh hiện thời. Nàng 
xúc động nhìn tôi đắm đuối. Tôi sung sƣớng vô 
cùng, mong cho con nƣớc ngƣợc để xuồng chậm 
lại. Nhƣng chuyện nầy không bao giờ xảy ra, vì mỗi 
khi mãn con nƣớc luôn nhằm ngày nƣớc chết. Cho 
nên buổi tiễn đƣa nào tôi cũng thấy thời gian đi 
nhanh quá! 

Tình yêu đầu đời tới một cách suông sẻ. Tôi dự 
tính, sau khi cƣới Phƣơng, vợ chồng sẽ xin ba má 
cất một ngôi nhà lá bên bìa rừng. Ở với nhau làm 
lụng kiếm ăn, sanh con đẻ cái nhƣ bao cặp vợ 
chồng trẻ khác trong vùng. 

Nếu không có chuyện thời cuộc đổi thay thì hạnh 
phúc sẽ đến với hai đứa tôi rất tự nhiên nhƣ ngọn 
gió nồm của mùa đồng chung năm ấy. Nhƣng năm 
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1978, cái năm mà hầu hết các miệt biển trên quê 
hƣơng tôi, mỗi đêm đều có ngƣời bỏ nhà, ghe bỏ 
bến ồ ạt chạy đi tị nạn Cộng sản... Tôi cũng ra đi 
trong đợt đó. Bỏ lại gia đình, bầy vịt chƣa đủ lông, 
con heo chƣa đúng tạ và ngƣời vợ sắp cƣới, một 
niềm hy vọng lớn ở tƣơng lai. 

  

 Thấm thoát đã hơn mƣời sáu năm, thời gian trôi 
nhanh thiệt. Hôm nay tôi trở về bên vàm sông cũ. 
Ba má tôi đã qua đời. Bác ba Đó cũng đã quy tiên. 
Hỏi thăm ngƣời „vợ hụt‟ năm xƣa, đƣợc biết nàng 
có chồng và đẻ một bầy con hiện vẫn còn ở bên 
rạch Vinh, mần nghề nuôi tôm xủ. Tôi định đón đò 
qua thăm Phƣơng, luôn tiện coi cách nuôi tôm có 
giống ngƣời ta nuôi cá vồ, cá tra không. Nhƣng chị 
tôi ngăn: 

– Ngƣời ta đã có chồng, con rồi, cậu mầy còn 
chàng ràng qua đó mần gì cho mang tai mang tiếng. 

Ban đầu tôi hơi ngỡ ngàng, nhƣng chợt nhớ ra, 
đây là vùng ven, miệt biển, chớ không phải những 
nƣớc bên tây phƣơng. Dƣ luận dễ gây hiểu lầm, bị 
nghi ngờ bồ cũ không rủ cũng tới. Lơ mơ ăn dao 
phay chớ hổng phải chơi! 

Hồi tôi đi, mấy đứa cháu còn vọc bùn vọc đất. Bây 
giờ chồng con lủ khủ, tay bồng, tay dắt về thăm. Một 
đứa bắt con đứng trƣớc mặt khoanh tay, dạy con nó 
nói: 

– Dạ thƣa ông Chín. 

– !!! 

Tôi rùng mình một cái, thấy thời gian qua cái vèo. 
Có lẽ tâm trạng của lão Từ Thức ngày xƣa chắc 
cũng chẳng khác gì tôi hiện giờ. Tôi cúi xuống bồng 
đứa cháu kêu bằng ông, nhƣng nó sợ quá khóc ré 
lên, day ngang câu chƣn má nó cứng ngắc. 

Trong gia đình máu mủ, ruột thịt với nhau còn lạ 
lẫm rồi. Huống hồ chi khắp xã nầy còn đƣợc mấy 
ngƣời quen? 

Tôi đi từ khu vực ba ra tới đầu khu một. Ngƣời 
đông nhƣ kiến cỏ, lạ hoắc lạ huơ. Thỉnh thoảng gặp 
vài ngƣời quen chào hỏi, ngƣời ta cũng ngần ngại 
không muốn gọi cái tên Cu Đen nhƣ ngày nào. Tôi 
đứng bên vàm sông, hƣớng đôi mắt buồn nhìn ra 
cửa biển. Ngoài khơi vài chiếc ghe đánh cá vật vờ, 
nhấp nhô. Dƣới cảnh chiều, hòn Chuối vẫn nhƣ con 
lạc đà nằm trên dải nƣớc xanh từ ngàn xƣa cho đến 
bây giờ. Thoáng chút ngậm ngùi, ký ức quay về 
chuyện tình ngày cũ. 

„Gái thương chồng đương đông buổi chợ 

Trai thương vợ nắng quái chiều hôm‟ 

Tóc tôi bây giờ đã bạc gần một nửa, tâm hồn tôi 
không còn những ảo ảnh xa vời. Nhƣng nhìn cảnh 
nắng quái chiều nay trải vàng trên sông rộng, làm 
sao tôi khỏi chạnh lòng thƣơng nhớ cái dƣ vị ngày 
nào. Tuy ngƣời xƣa còn đó, nhƣng khác xa lắm rồi. 
Có còn chăng, dòng sông dài rộng thênh thang, bên 
bồi bên lở, mặt nƣớc muôn thuở vẫn đều trời. 

Tôi đi theo bóng mình trở về khu chợ. Trời chiều, 
chợ cá còn lèo tèo vài mống. Có một cô gái nƣớc 
da ngăm ngăm, mặt chữ điền, mắt to ngồi nhóm 
chợ. Tôi giựt mình đánh độp một cái! Sao mà giống 
hệt Phƣơng. Dạ tôi bồi hồi, tim xao động. Nhƣng 
nhìn kỹ... hổng phải! Phƣơng của tôi ngày nào, có lẽ 
giờ đây đã cằn cỗi do sanh nở nhiều lần và nằm 
nhiều lửa. Còn cô gái ngồi đây mơn mởn trẻ măng. 
Thấy tôi đứng tần ngần trƣớc mặt, cô ta mở to mắt, 
sửa lại thế ngồi, nhếch miệng cƣời, mời: 

– Bác mua tôm đi bác. 

Tôi giựt mình lúng túng, nói: 

– Ờ... tui mua... 

– Mua bao nhiêu bác? 

Tôi chỉ vô chiếc thau: 

– Cô cân hết cho tui. 

Cô gái lẹ làng nghiêng chiếc thau, tay vét gom tôm 
lại. Chiếc thau lớn, tôm còn ít ỏi, đủ gói trong chiếc 
lá chuối vấn kèn. Cô gái đƣa gói tôm. Tôi vừa đón 
lấy vừa nói: 

– Tôm bạc đất mần khô ăn ngọt lắm. 

– Thôi đi bác ơi, tôm tép ở đây bây giờ hổng đủ 
bán tƣơi có đâu phơi khô làm mắm. 

Tôi tò mò muốn biết thêm chuyện nhà của cô gái, 
nhƣng chƣa kịp hỏi gì hết thì cô ta đã xách thau 
đứng dậy đi te te một nƣớc. 

Chiều hôm đó tôi đem tôm về nhà. Nhờ chị tôi 
rang muối, mỡ, hành. Tôi còn cẩn thận dặn cứ để 
tôm nguyên đầu nguyên đuôi cho tôi. Tuy có cằn 
nhằn thằng em kỳ cục, nhƣng chị cũng làm theo. 

Nhƣng bữa cơm chiều hôm đó, dĩa tôm rang dọn 
lên râu ria lởm chởm, sắp chung với dĩa đồ xào, tô 
canh khoai ngọt trông thấy vô duyên quá cỡ. Không 
ăn ngại chị rầy rà, tôi cố gắp vài đũa, nhƣng nhai 
xảm xảm, nuốt lợn cợn, ăn thêm sợ mắc cổ. Mặc kệ 
cho bà chị nhìn tôi cƣời chế nhạo, tôi cứ lờ dĩa tôm 
rang. Bà chị tôi nào có biết, thiệt tình mà nói, trong 
đời tôi chƣa ăn đƣợc bữa tôm nào ngon nhƣ ăn tôm 
rang ở rạch Vinh hồi dạo ấy. 

 

 
 

 

Lời hay ý đẹp 
 

“Ý nghĩ là sức mạnh duy nhất mà con người 
được sở hữu 

Với sự suy nghĩ, con người không chỉ tạo nên 
cá tính, 

Mà cả cơ thể và công việc của họ. 

Thành kiến là lớp sương mù che phủ 

Con đường ta đến với thế giới bên ngoài 

Ngăn cả ta tiếp xúc với những điều tốt đẹp và 
rực rỡ” 

                                           - Lord Shaftsbury  
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Hồi Ký Đời Chiến Binh  

Vết Thƣơng  
 
Nguyễn Quyết Thắng  

Lời tòa soạn: Nguyễn Quyết Thắng được nhiều 
người biết như một nhạc sĩ du ca, nhưng thời gian 
gần đây chúng ta lại thưởng thức được những bài 
viết của anh trên Việt Nam Nguyệt San. Như Thái 
Tăng An đã có nhận xét “tưởng Nguyễn Quyết 
Thắng chỉ biết đánh đàn,viết nhạc. Ai ngờ viết văn 
cũng chẳng thua ai”. VNNS mời bạn đọc thưởng 
thức “Hồi Ký Đời Chiến Binh” được viết bởi Nguyễn 
Quyết Thắng sau đây.    

 
Thắng & Chiến 

 
 Khoảng vài phút sau khi đƣợc chích mũi thuốc tê 
vào xƣơng sống lƣng, ngƣời y tá Hoà Lan cao lêu 
khêu của bệnh viện tỉnh Hoorn trở lại, lật tấm khăn 
trắng phủ kín đôi chân và dí vào đùi tôi một cái lọ gì 
đó, nghiêng đầu hỏi tôi bằng ngôn ngữ Hoà Lan: 
- Anh thấy lạnh hay nóng ? 

Tôi lắc đãu trả lời: 

 - Tôi không biết ! 

  Thế là anh ta đẩy chiếc giƣờng tôi đang nằm  từ 
bên ngoài vào giữa phòng mổ, một khung vải trắng 
mỗi bề rộng một mét đặt chắn ngang trƣớc bụng, 
cắt ngang tầm nhìn của tôi với công việc  họ đang 
làm, chỉ cảm nhận đƣợc một chút mơ hồ  cái chân 
của tôi bị đẩy qua đẩy lại, tiếng lách cách phía sau 
tấm chắn . Mũi thuốc đã làm tê dại nửa thân mình từ 
thắt lƣng trở xuống, không cảm thấy đau đớn, mặc 
dù vẫn tỉnh táo bình thƣờng. Một lúc sau tấm vải 
chắn đƣợc lấy ra, tôi vội rƣớn ngƣời nhìn xuống bàn 
chân, chỉ thấy một cuộn băng trắng quấn quanh to 
tƣớng. Liếc nhìn ngƣời bác sĩ vừa làm xong nhiệm 
vụ, tôi nhoẻn miệng cƣời ngƣợng ngạo bâng quơ. 
Ông ta bắt tay tôi và nói bằng tiếng Hòa Lan : 

- Xong rồi, tất cả đều tốt, tốt. 

    Kể từ ngày đặt chân đến vùng đất đã cƣu mang 
tôi cho đến nay cũng đã đƣợc 4 tháng, mùa thu 
1981 vội tàn nhanh để nhƣờng cho mùa đông sớm 
đến, cơn gió lạnh làm se lòng kẻ ly hƣơng đơn lẻ 
nơi xứ lạ, càng làm tăng thêm sự nhức buốt của 
bàn chân đầy thƣơng tật, dấu tích một thời xông 
pha lằn tên mũi đạn. Ở nơi lạnh lẽo nhƣ thế này vết 
thƣơng cũ cứ luôn làm tê nhức mà không thể xỏ 
chân vào đôi giầy cho ấm áp, thì thật trở ngại cho 
việc đi lại vô cùng, rốt cuộc cũng  phải xin vào bệnh 
viện điều trị. Vị bác sĩ cho tôi biết không thể mổ để 
lấy ra những mảnh kim loại đó đƣợc, vì nó nằm sâu 
ở những chỗ khó lấy và nguy hiểm, chƣa cần thiết 
để phải lấy ra, chỉ cắt bỏ cái bứu thần kinh mọc lòi 
dƣới mắt cá chân to bằng qủa nho, chính cái múi  
thần kinh này đón nhận cái buốt vào mùa lạnh và 
làm đau khi bị cọ xát lúc mang giầy. 

    Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng nhìn 
tuyết đổ ngoài cửa kính, cũng là cái ngày đầu tiên 
tôi đƣợc ngắm tuyết rơi, lòng bồi hồi thích thú  
tƣởng tƣợng ra khung cảnh thần thoại, rồi lại âu lo 
chuyện gì sẽ xẩy tới, lo xa khi tuyết rơi ngập tràn. 
Dƣới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đƣờng tỏ rõ 
những cụm tuyết trắng nhƣ bông goòng bay lƣợn tứ 
phía, phủ ngập trên cỏ, trên cây, trên hàng rào, trên 
đƣờng, tất cả trở thành một mầu trắng toát, thật lạ 
lùng, êm đềm và huyền bí. Giá nhƣ giờ này có các 
con bên cạnh, chúng sẽ thích lắm, tiếc thay vợ con 
tôi đang còn ngƣợc xuôi tìm nơi ẩn náu, tìm chỗ 
thoát thân nơi quê hƣơng trầm luân đau khổ với bao 
ngày tháng ngậm đắng nuốt cay, vƣợt xa trốn chạy, 
lòng chợt nhớ nhà khôn nguôi. 

     Vết mổ ban chiều làm đau nhức mặc dù đã uống 
thuốc, sức ép của máu dồn xuống bàn chân càng 
làm buốt tê, gác chân lên cao, hy vọng với tƣ thế 
này sẽ cảm thấy đỡ hơn, sự di chuyển phải nhờ đến 
chiếc ghế, một chân quì đầu gối lên đó, chân còn lại 
bƣớc từng bƣớc và đẩy ghế theo, giá có đôi nạng 
chống bây giờ thì đỡ biết bao? Lết tới quầy bếp, 
kiếm chút gì lót bụng, ăn xong lò cò đến cầu thang, 
một chân bƣớc, một chân qùi, rƣớn từng bƣớc lên 
phòng ngủ. Hạn chế việc đi lại, ngoại trừ chẳng 
đặng đừng, tôi nằm chết dí trong góc phòng, gậm 
nhấm nỗi bực giọc, cố dỗ giấc ngủ cho chóng qua, 
nhƣng chúng cứ lởn vởn đùa giỡn lúc đến lúc đi, 
một đêm đầy mộng mỵ vô đề ... 

    Tiếng chuông cửa bỗng vang lên làm tôi  tỉnh 
giấc, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chói chang, giờ 
hẳn đã qúa trƣa, tôi nghĩ thầm chắc ngƣời " Bạn Gia 
Đình " Hòa Lan đến thăm, vội khoác áo, bò ra cửa, 
lết xuống cầu thang mở cửa. Thì ra là Nguyễn Đắc 
Trung và Thúy Yên, cặp vợ chồng son, ghé chơi bất 
ngờ. Đứng một chân, tôi reo lên : 

- Ah ! ông Trung , vô đây !.. vô đây bà Yên !  trời 
ơi!.. có lạnh không ? ông bà đi đâu đây ? 

- Ủa ! chân ông Thắng làm sao vậy ? Trung ngạc 
nhiên hỏi tôi . 
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 Lò cò vài bƣớc, quì một chân trên ghế chân kia đẩy 
tới , tôi nói : 

- Hi..hì... Không sao, mình mới vào nhà thƣơng cắt 
bỏ cái bứu thần kinh ở chân, vài bữa là hết đau à ! 
        Tôi đánh trống lảng, cũng không muốn nhắc và 
chẳng muốn kể nguyên nhân tại sao cái chân bị 
đau, cứ lò cò nhẩy qua nhẩy lại , đẩy ghế tới, đẩy lui 
nấu nƣớc pha trà tiếp bạn, mặc dù bàn chân hiện 
giờ còn sƣng và bầm tím, hiện rõ qua những ngón 
chân lòì ra ngoài cuộn băng, Trung và Yên lo lắng 
cho tình trạng của tôi hiện tại có một mình, không 
thân nhân, không ngƣời  giúp đỡ, và điện thoại liên 
lạc cũng không có, Ông Thông- ngƣời thuê chung 
căn hộ với tôi thì không bao giờ có nhà. Yên hỏi : 
- Rồi làm sao anh đi chợ nấu cơm ? 

- Hì ..hì .. không cần ! ăn bánh mì hay mì gói cũng 
đƣợc mà, hồi nhỏ thì đã có mẹ nuôi nấng, lớn hơn 
chút nữa thì đã có 4 đứa em gái thay phiên nấu ăn, 
đến khi lập gia đình thì đã có vợ chăm sóc, tôi chỉ 
chiên trứng và làm mì gói thôi, không biết nấu cơm ! 
ở đây lại có đồ hộp đóng sẵn, thịt nguội đầy rẫy, 
bánh mì cả đống còn lo gì, ráng chờ ít bữa bà xã 
qua, lại ổn thôi ! 

 Chuyện trò quanh co một chặp, Trung nhìn vợ rồi 
quay qua tôi đề nghị : 

- Hay là ông Thắng về nhà tụi tôi chơi vài bữa đi nhe 
?  thấy ông nhƣ vậy thật không ổn chút nào, phải 
không Yên ? thật đấy! ông lấy vài thứ cần thiết, rồi 
tôi chở ông về nhà tôi cho vui , đi ... đi ... 

 - Dạ ! Đi luôn bây giờ đi anh Thắng ! đâu ... anh cần 
lấy gì mang theo?  để em lấy cho...     Yên phụ họa . 
         Không lý do gì để từ chối một tấm tình qúi mến 
của bạn dành riêng cho mình, một ý nghĩ chân tình 
bộc phát thành một hành động tự nhiên rơi đúng 
vào khoảng khắc hữu lý. Trong lúc tôi đang thèm 
một mái ấm gia đình, đang cần một sự an ủi giúp 
đỡ, thoáng chút do dự, tôi đứng dậy trả lời : 
- Ừ ! chúng mình đi nhe ? 

    Trên chiếc xe đạp cọc cạch, mua lại của Ty Cảnh 
Sát địa phƣơng, Trung chở tôi phía sau, Yên đèo 
cái túi "Care" tôi nhận hồi còn ở trại tỵ nạn, trong 
đựng bộ quần áo, vài thứ lặt vặt. Con đƣờng trơn 
trợt vì tuyết, lạnh lẽo vì gió, Trung đã chở tôi suốt 
gần 7 km, miệng luôn hỏi thăm, kể chuyện, và mắt 
luôn cầm chừng bóng xe của vợ đạp theo bên cạnh. 
         Ở nhà Trung-Yên, tôi đƣợc săn sóc kỹ lƣỡng 
từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, Trung và Yên là bạn 
cùng tầu vƣợt biển, cùng định cƣ tại Hòa Lan một 
ngày. Căn nhà của Trung cũng thiếu thốn nhiều 
phƣơng tiện nhƣ nhà của tôi, nhƣng tình bằng hữu 
thì thật dƣ thừa. Yên ít nói, ngƣợc lại Trung nói khá 
nhiều, chuyện vui chuyện tếu cƣời đùa ha hả, hết 
chuyện thời sự rồi quay qua kiếm hiệp, Trung có thể 
kể chuyện Kim Dung cả ngày và nhớ vanh vách câu 
chuyện nhƣ vừa học thuộc lòng. Nằm đây, cũng một 
góc phòng, cũng một lớp chăn mà lòng ấm áp chi lạ, 

niềm cảm xúc trong mái ấm gia đình, vởi tình bằng 
hữu thân thƣơng tạo sự rung cảm lắng đọng trong 
tâm hồn. Sự săn sóc chân tình của Trung-Yên dành 
cho tôi giống nhƣ một bổn phận, và tôi tận hƣởng 
hạnh phúc đó, tự nhiên nhƣ một điều ắt có, không 
ngại ngùng, không khách sáo. 

   Trong bóng mờ ảo của chiếc đèn ngủ phản chiếu 
từng khoảng sáng tối trên trần nhà, tạo thành những 
hình tƣợng gợi nhớ lại  khoảng thời gian nờm nợp 
những tai ƣơng, mà ban chiều vô tình Yên đã vừa 
nhắc đến : 

- Tại sao chân anh lại phải giải phẫu vậy hả ? 
- Ồ ! cái chân lại giở chứng, khi nào có dịp tôi sẽ kể 
cho nghe ! 
     
 Đã từ lâu tôi chẳng hề nhắc đến vết thƣơng cũ  
( Có cần để phải nhớ đến nó không ? ), thƣờng khi 
ngƣời ta sống trong hạnh phúc mới nhớ những 
mảnh cơ hàn trong qúa khứ, không ai trong lúc lao 
đao lại buôn nhớ đến kỷ niệm lận đận ngày hôm 
qua. Trong giờ phút chăn ấm nệm êm, trong tình 
nồng bằng hữu, nơi xứ lạ quê ngƣời đã dang tay 
chào đón. Ngoài kia tuyết có rơi thì cái rét lạnh cũng 
không bằng những đêm dƣơng mắt sáng, nằm chờ 
địch giữa rừng thƣa sƣơng phủ, lòng dặn lòng đó là 
nhiệm vụ phải bảo vệ quê hƣơng, mong một ngày 
hết lầm than đau khổ. Nhƣng không ngờ, những 
ngƣời con mà thế hệ cha anh đã đặt niềm tin mai 
sau sẽ là tƣơng lai của đất nƣớc, đã phải băng rừng 
vƣợt biển rời bỏ tổ tiên tìm một chốn nƣơng thân, 
cách xa nơi chôn nhau cắt rốn hằng vạn cây số. 
Lòng bồi hồi chợt thức .... 
           
1969 một ngày mƣa không dứt, sau  cuộc hành 
quân lùng giặc trên vùng cao nguyên Daklac, chiếc 
GMC đƣa đơn vị chúng tôi trên đƣờng trở về căn cứ 
đóng tại ngọn đồi Chƣ Cúc cây số 52, nằm giữa 
Khánh Dƣơng và thành phô Banmêthuột. Gần đến 
chân đồi, chúng tôi đƣợc  tiểu đội Thám Báo cho 
biết đêm nay du kích quân dự định phá hoại chiếc 
cầu 52, lệnh của Bộ Chỉ Huy Sƣ đoàn 23 bổ nhiệm 
đại đội Thám Kích truy lùng và tiêu diệt du kích quân 
đó. Thế là cả Đại Đội 411 Thám Kích chúng tôi nhẩy 
xuống xe đi ngƣợc trở lại, phân chia địa điểm chiếm 
cứ, mỗi toán 4 ngƣời nằm rải rác dọc theo quốc lộ 
21, toán của tôi nhằm ngay tọa độ cách chân cầu 
khoảng 20 mét. Lúc nẫy xe băng qua cầu, mƣa nhƣ 
trút nƣớc, gió lồng lộng thổi mạnh hất tung cái mũ 
rừng của tôi xuống đất giữa đám bùn lầy ven đƣờng 
mất dấu, thật là bực mình. Giờ phải đi kích giữa cơn 
giông gió trong rừng khuya thật là trở ngại, tôi bèn 
thò tay vào chiếc xe jeep của Bộ Chỉ Huy hậu cứ, 
gỡ cái nón sắt của Lang một Hạ Sĩ Quan truyền tin 
đang đội : 

- Cho mƣợn cái mũ, mai trả nhe ? cảm phiền !. 

    Từ khi ra khỏi quân trƣờng về phục vụ trực tiếp 
tại đơn vị này, tôi ít khi đội nón sắt, ngoại trừ quân 
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lễ, chiếc nón  nặng nề, xục xịch qua lại thật khó 
chịu, tôi chỉ thích đội cái mũ rừng ngắn vành rằn ri 
đen xám, vừa nhẹ vừa oai ( thật là ba gai ). Đến tọa 
độ phục kích, tôi thấy một đống tro củi dƣới đất, 
chắc chắn ban chiều  quân ta đã đóng chốt và nấu 
cơm tại đây, phía trƣớc là một rãnh nƣớc, phía sau 
là rừng tre rậm rạp không có lối thoát, đây không 
phải là chỗ tốt và an toàn để phục kích. Chúng tôi 
quyết định dời địa điểm qua phía bên kia cầu, nơi có 
một tàn cây thấp, chung quanh cỏ lau mọc cao, từ 
đây qua đó chỉ mất khoảng đôi phút, nhƣng chúng 
tôi đã phải đi lòng vòng ra xa để đánh lạc hƣớng, từ 
lúc chập choạng cho đến tối xẫm mới mò đƣợc đến 
địa điểm qui định, phải khom lƣng, gập ngƣời, quỳ-
bò-trƣờn đến chỗ lùm cây, bốn ngƣời ngồi đối lƣng 
quay về bốn hƣớng, mở mắt cho to nhìn vào bóng 
tối, tai vểnh cho rõ lắng nghe gió lộng hoang vu, về 
khuya luân phiên nhau mỗi ngƣời ngủ một giờ lấy 
sức. Trong đêm thâu nƣớc mƣa ƣớt lạnh luồn qua 
poncho nhớp nháp, tay ghì khẩu súng M16 đạn đã 
lên nòng, bên hông khẩu Colt 45 cũng đã mở chốt 
khóa. Ngồi - quì rồi nằm, càng lúc càng thấm mệt, 
nằm chờ kích giặc mà chỉ mong giặc đừng ra, tâm 
trí mơ tƣởng hình bóng ngƣời yêu trong tà áo xanh 
đồng phục thƣớt tha trƣớc cổng trƣờng chờ tôi đến 
đón. Tuổi mới lớn với tình yêu đầu đời, xa nhau một 
ngày là nhớ thƣơng một trời, lòng ƣớc mong mau 
trở về bên em. Lời vị chỉ huy trƣớc giờ hành quân, 
vẫn luôn chúc tụng tất cả binh sĩ "đi đƣợc bình an, 
về đƣợc bình yên". Hễ đụng trận là có máu đổ - thịt 
rơi, là có chết chóc, ta muốn tiêu diệt địch, và địch 
muốn loại trừ ta, câu hỏi đƣợc đặt ra: ai sẽ là kẻ 
may mắn sống sót trở về?... Những đêm ngồi trên 
đồi Chƣ Cúc nhìn về hƣớng thành phố Banmê xa 
xa, nơi có cha mẹ, các em và cả ngƣời yêu đang 
say tròn giấc điệp, đêm nay mong đừng có đạn 
súng cối của cộng quân dội về phá rối giấc ngủ mọi 
ngƣời. Chắp tay nguyện cầu cho tất cả luôn đƣợc 
yên vui, đầm ấm. 

      Đêm dài mệt mỏi dần trôi qua, cây cỏ vẫn yên 
bình ấp ủ mùi đất ẩm, ánh mặt trời không xuyên nổi 
lớp sƣơng mù uẩn đục buổi sáng, chúng tôi nhìn 
nhau không nói một lời, ngồi yên cho đến khi sáng 
tỏ mặt ngƣời, cho đến khi nghe những tiếng xe đò 
hành khách bắt đầu chạy ngang trên đƣờng nhƣ 
thƣờng lệ mới yên tâm.  Xế trƣa, tôi men theo bờ cỏ 
đến bên chiếc cầu tìm lại cái mũ gió thổi rớt chiều 
qua, mang xuống suối vò giặt đất cát, rồi lững thững 
đi lên lẩn về chỗ cũ, phơi mũ trên đầu bụi cỏ và ở 
đó đến chiều, chờ lệnh mới. 

     Nghe máy gọi rút quân, chúng tôi kéo nhau ra lề 
đƣờng đón xe, chiếc GMC gom từng toán rải rác 
bên đƣờng đang từ từ dừng lại cho chúng tôi leo 
lên, đã có 2 toán ngồi trên xe, thêm chúng tôi nữa là 
12 ngƣời, còn vài toán nữa đang chờ phía trƣớc, 
chiếc xe jeep tuyền tin cũng đang chạy theo phía 
sau. Cởi cái ba lô ra ngồi xuống băng ghế bên hông 
xe, tôi vén tay áo nhìn đồng hồ,  " 5 giờ chiều 
"  thầm nghĩ : "Tới giờ Chiến  tan trƣờng rồi."  

giơ tay sửa cái nón sắt đội trên đầu, thì bỗng : 
-  " Đùng ... "  một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay 
bên cạnh. " Đùng... " tiếng thứ hai liền theo . 
        Xe đã bị đột kích, 2 trái B-40 gần vệ đƣờng bay 
về chúng tôi, đạn trúng vào thành xe nổ chát chúa, 
tiếng nổ đã làm bùng điếc tai, buốt nhói lên óc, trái 
thứ hai trúng vào phía sau, nhƣng tôi không còn 
nghe rõ nữa. Giữa khói và lửa mầu vàng trắng cuồn 
cuộn, tôi bật dậy, phản ứng tự nhiên là phủi lửa , 
lửa xung quanh, lửa trên đầu, lửa dƣới chân.. không 
còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng của lửa, liền sau đó 
có 3 tia chớp lóe lên, tia sáng của những trái lựu 
đạn mà ngƣời lính đeo trên mình đã bị B40 bắn 
trúng, trong quay cuồng tíc tắc đó, tôi cảm thấy 
dƣờng nhƣ có vật gì đập mạnh vào gang bàn chân 
bên phải, chắc vì tiếng nổ dội mạnh làm thốn chân 
mà thôi ? tôi nghĩ thế. Tất cả diễn ra chỉ trong 
khỏang khắc mƣơi giây rồi vụt tắt. Sức công phá 
của B40 dƣờng nhƣ không mạnh nhƣ tôi từng thấy, 
có lẽ vì trúng vật cản qúa mềm bằng xƣơng thịt 
chăng ? bình thƣờng sự công phá của nó có thể 
xuyên thủng xe tăng. Chiếc GMC gựng lại làm tôi 
chúi ra sau, có lẽ ngƣời tài xế đã nhẩy ra khỏi xe?  
xoay mình dự định cũng nhẩy xuống để tìm chỗ ẩn 
nấp, nhƣng cái chân nhƣ bất động, chung quanh 
không thấy ai nhúc nhích, họ nằm im đó sống hay là 
đã chết tôi chƣa biết rõ, việc điều đầu tiên là phải 
nhặt lại khẩu súng M16 vừa buông rơi, cây súng giờ 
đã bị vỡ báng và nòng súng cong cong, tôi thoáng 
nghĩ : "Thế nào VC cũng sẽ còn tiếp tục tấn công 
nữa", nên từ từ ngả ngƣời trên băng ghế, thò tay rút 
cây Colt 45 bên hông lên đạn để phòng thân, cái cơ 
bẩm cứng ngắc không thể nào kéo lên đƣợc, cũng 
có thể vì bàn tay dính đầy máu.  Nghiêng đầu nhìn 
lại sàn xe, xác đồng đội nằm phanh thây ngổn 
ngang bên nhau, họ chết không kịp rên la, không kịp 
gào thét, không kịp biết mình đã chết, trái đạn bất 
ngờ đã biến thây ngƣời thành những mảnh vụn tan 
tác tung bay. 

     Chiếc xe bỗng rƣớn lên rồi phóng về phía trƣớc, 
xác một ngƣời lính co quắp tay chân, lƣng còn dính 
chiếc máy truyền tin PRC25 vỡ nát bị hất văng ra 
ngoài, phản ứng tự nhiên tôi giơ tay chụp lại, bàn 
tay nắm trúng vào giữa khoảng ngực trắng của thịt 
và bầy nhầy của máu, cổ và đầu đã bay đâu mất, tôi 
kéo mạnh xác hất vào lòng xe. Phía góc cuối còn 
một ngƣời ngồi dựa lƣng vào bửng sau, mắt trừng 
trừng nhìn tôi, toàn thân run rẩy bần bật, cánh tay 
phải để trên đầu gối, nhƣng bàn tay đã bị cụt mất, 
từ trên khuỷu trở xuống chỉ còn lại những sợi gân 
lòng thòng dính vào những đốt ngón tay lủng 
lẳng, đó là Y-Dhuyn một ngƣời lính gốc Ede dân tộc 
thiểu số. Tôi không còn nghe một tiếng động nào, kể 
cả tiếng máy xe nổ, tai tôi đã bị điếc vì sức ép và 
tiếng nổ qúa lớn của trái đạn đầu tiên. Sờ cánh tay 
phải rồi lần qua  tay trái, xem mình có bị thƣơng 
không ? Rờ xuống đùi phải , qua đùi trái thấy vẫn 
còn nguyên, Thắc mắc về cái nón sắt vừa đội lên 
đầu, giờ lại nằm ngửa hứng đầy máu mủ từ lúc nào 
? vành đai bên trong mũ còn đọc đƣợc chữ Lang, 
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tên của chủ nhân mà tôi đã mƣợn chiều qua, lo lắng 
đƣa tay sờ đầu, vuốt mặt, vuốt đến đâu chỉ thấy 
toàn máu và thịt bầy nhầy đến đó. Thất kinh hồn vía, 
thôi rồi ! còn gì cái mặt nữa?, nằm im không đụng 
tới nữa. Mùi thịt cháy trộn mùi thuốc đạn đắp lên 
thân thể tôi  bốc lên tanh tanh, nhờn nhợn.      
       Xe tiếp tục nhắm hƣơng Chƣ Cúc chạy về, 
cũng may ngƣời tài xế không bị thƣơng và chiếc xe 
không bị hỏng, bằng không, chẳng biết chuyện gì sẽ 
còn xẩy ra nữa. Chạy một đoạn thì đại pháo trên đồi 
bắn xuống xối xả quanh chỗ chúng tôi vừa bị phản 
kích, các toán trong đon vị còn ở lại dọc đƣờng 
cũng tấn công lên. Xác 3 đặc công công sản đã tìm 
thấy, cũng tan xƣơng nát thịt bên bờ khe nƣớc 
chẩy. Có lẽ những đặc công này đự định giật xập 
cầu, nhƣng đã phát hiện âm mƣu của mình bị bại lộ, 
và không biết chúng tôi đang phục kích chỗ nào? 
tiến thoái lƣỡng nan đành nằm im một chỗ, không 
ngờ hôm sau, nhân cơ hội thấy sự sơ hở của chúng 
tôi trong lúc rút quân, nên đã bắn tới đúng lúc. 
         
 Xe chạy vòng quanh dốc lên đỉnh, nhiều ngƣời lính 
đứng bên sƣờn đồi trố mắt nhìn xem,  thoáng thấy 
bóng dáng ai nhƣ Tuấn, ngƣời học cùng khóa, có lẽ 
hắn không nhận ra tôi. Ngày mãn khóa, Tuấn xin 
đƣợc phục vụ ở Đà Nẵng nơi quê nhà, nhƣng sao 
giờ lại hiện diện nơi đây?   Xe chạy thẳng đến chỗ 
sân đậu trực thăng thì dừng lại. Ở đây còn có cả 
đơn vị Pháo Binh, Thiết Giáp, và phi đội Trực Thăng 
của Mỹ đóng quân. Nhiều ngƣời lính nhào tới 
khiêng xác xuống, một ngƣời cõng tôi đặt lên băng 
ca dƣới đất, nhiều ngƣời lính bu lại hỏi han, bỗng 
một anh đội mũ beret đen binh chủng Thiết Giáp 
chen vào vồn vã hỏi những câu gì mà tôi không rõ, 
mặc dù trời đã nhá nhem, nhƣng tôi vẫn nhận ra đó 
là Châu. Lại thêm một ngạc nhiên nữa, không ngờ 
giữa chốn này lại gặp hắn. Châu đẩy những ngƣời 
chung quanh dạt ra, nhào vào cởi dây lƣng quần tôi 
cho lỏng ra, dò kiếm những vết thƣơng khắp ngƣời 
từ đầu xuống chân. Do quần áo dính bê bết máu  
thịt  nhớp nháp, hắn rút lƣỡi lê bên sƣờn của tôi  rọc 
khuy áo tung ra,  rọc luôn ống quần, thọc mũi dao 
vào dây giầy dựt đứt ra từng khúc, Châu nói điều gì 
đó, tôi ra hiệu không nghe rõ, hắn giơ cao chiếc giầy 
cho tôi thấy và đổ ra một dòng máu thắm đỏ tƣơi, tôi 
đã bị thƣơng ở chân, hắn rút trong balô vài tấm 
compress tẩm thuốc xát trùng vội vã thoa khắp 
ngƣời tôi, lau đến đâu hắn ra hiệu chỉ chỏ cho biết 
là chỗ bị thƣơng, hắn chăm sóc cho tôi một cách 
thản nhiên, nhanh nhẹn nhƣ y-tá chuyên nghiệp. 
Lòng tôi bỗng trùng xuống nhớ lại hình ảnh trƣớc 
đây 2 năm, lần ghé ngang trƣờng Trung Học Bồ Đề 
Banmethuột, chợt thấy đám đông học sinh đang bu 
quanh 2 kẻ đang đánh nhau tuổi chừng 16 nhỏ hơn 
tôi 1 tuổi, tôi nhẩy vào can 2 trò ra, một trò la lớn: 
 
- Thằng Châu ăn hiếp em, thăng Châu tự nhiên 
đánh em, nó bắt nạt em . 

    Thì ra đây là Châu "Đầu Đạn", có lần tôi đã nghe 
ngƣời ta kể rằng Châu là thằng du đãng hay bắt nạt 

kẻ cô thế, định bụng chỉ nói vài lời nhỏ nhẹ can 
ngăn 2 kẻ thôi đánh nhau, chứ không muốn để lớn 
chuyện làm gì ?  nhƣng không ngờ bỗngthấy Châu 
dƣờng nhƣ chùn lại không còn hung hăng nữa, hắn 
lùi dần vào sát bờ tƣờng chịu trận. Tôi đƣợc nƣớc 
tiến đến, thấy trên cổ có đeo sợi dây chuyền gắn 
lủng lẳng viên đạn đồng Garang, tôi dùng ngón tay 
gõ gõ vào đầu viên đạn và nói : 

- Không lo học chỉ ham đánh nhau, bắt nạt ngƣời ta, 
một lần nữa thì biết tay nghe ? dẹp cái đầu đạn này 
đi, biết không ? 

    Hắn lặng im không nói, mắt chằm chằm nhìn tôi 
toé lửa, không phải hắn sợ tôi, mà hắn sợ thằng 
Tây *thẹo" bạn tôi, tay " hảo hớn " mà hắn đã đụng 
độ một lần, hắn sợ những ngƣời bạn lính tôi quen, 
sợ thầy cô các trƣờng lớp mà tôi thƣờng lui tới sinh 
hoạt, dậy hát. Có lẽ hắn cũng đã biết tôi với biệt 
danh "Thắng Sữa", thƣ sinh trói gà không chặt, 
nhƣng tôi có một "hậu thuẫn" khá lớn, mà hắn đành 
phải dè mặt.  Không ngờ hôm nay gặp lại nhau 
trong một hoàn cảnh khác và với một hành xử khác, 
tôi nắm tay Châu mấp máy tỏ lời cám ơn. 
         Viên phụ tá trực thăng ngƣời Mỹ nhấc bổng tôi 
lên, đặt ngồi dựa lƣng vào hai chiếc băng ca gắn 
chồng lên nhau trên trực thăng, Y-Dhuyn cụt tay 
nằm phía dƣới im thiêm thiếp, tôi lắc vai định hỏi, 
mới thấy những vòng băng trắng quấn quanh ngang 
bụng máu ra ƣớt đẫm, anh còn bị đứt cả ruột. Y-
Kron nằm băng ca phía trên bất động, một mảnh 
đạn to bằng hạt gạo văng trúng đầu ngay giữa 
đƣờng ngôi bên thái dƣơng, óc trộn máu ứa ra từng 
lọn theo từng nhịp thở, tôi đoán chắc anh sẽ tắt thở 
trƣớc khi trực thăng hạ cánh. 

     Tôi đƣợc chở thẳng đến Bệnh Viện Dã Chiến 
Banmethuột cấp cứu, khám nghiệm và lập hồ sơ, họ 
gắn lên tôi một bình nƣớc biển, dùng một loại thuốc 
sát trùng sủi bọt trắng nhƣ xà bông chà phết lên  
thân thể, những chỗ bị thƣơng máu rị ra thấy rõ 
dƣới lớp bọt trắng những dòng đỏ, suốt từ vai trái 
xuống đến chân, là những mảnh nhỏ của B40 rải ra 
nhƣ nắm cát ném vào ngƣời tôi, không thể đếm 
đƣợc. Một mảnh lớn bay ngang mông đùi, cắt mất 
đi một khoảng da  thịt to bằng miệng chén. Mảnh 
khác nằm sâu trong bắp chân, tạo thành một lỗ 
hổng sâu hoắm to bằng đầu đũa bếp. Một mảnh lớn 
bay ngang lƣng, rạch một đƣờng từ trái qua phải, 
nếu mảnh đạn vào sâu chút nữa thì xƣơng sống 
của tôi đã bị đứt làm 2 đoạn, sẽ tàn tật và ngồi xe 
lăn suốt đời, ( Có thể ngồi đƣợc không ?). Thêm  
một mảnh hiểm nghèo nữa sớt ngang sau ót, giá 
nhƣ chỉ vào sâu thêm 1 cm nữa thì gân và xƣơng 
cổ cũng đứt thành đôi và tôi đã chết ( liệu có chết 
đƣợc không ?). Phía mắt cá của bàn chân phải, bị 
cả chùm mảnh lựu đạn tạt vào, lúc ban đầu chỉ thấy 
hơi thốn, giờ thì hoàn toàn tê dại, không thể dùng 
đến nó đƣợc nữa,  3 trái lựu đạn mà những ngƣời 
lính đã đeo bên mình, đã bị 2 trái B40 bắn trúng phá 
hƣ thìa an toàn khiến lựu đạn phát nổ, vô tình nó đã 
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tiếp tay với giặc giết hại vài ngƣời lính của mình, 
nếu nó nổ gần hơn chút nữa thì bàn chân của tôi 
cũng nát bấy không còn nguyên vẹn. Nhóc Toản 
đeo sau lƣng chiếc máy truyền tin PRC25 thƣờng 
cận kề bên tôi, đã hứng tất cả mảnh đạn thay cho 
tôi, chiếc máy  bể nát và thân hình không còn toàn 
vẹn, thƣơng cho anh ngƣời trai trẻ yêu đời mới 18 
tuổi, thích hát cải lƣơng.  Đầu ngón tay trỏ bấm đàn 
guitar, gìờ cũng bị bung ra nhƣ nụ hoa huệ,  cái 
móng tay đã bay đâu mất. Còn nữa, tiếng nổ chát 
chúa cận kề của trái pháo đã làm rách màng nhĩ tai 
trái, hệ thống thính giác bị dập vỡ, một dòng máu đỏ 
ứa ra, tôi đã bị điếc một bên,  còn tai kia bị ù đi, 
không còn nghe một âm thanh nào cả, mãi cho đến 
tháng sau mới bắt đầu nghe đƣợc với âm thanh 
lệch lạc không định hƣớng. Từng cục thịt vụn và óc 
cháy đen, khét lẹt quấn chặt vào lọn tóc, quyện xát 
vào da đầu, tạo lên mùi tanh tƣởi nhờn nhợn khiến 
tôi phải nôn oẹ khi nghĩ đến, sau này Minh Chiến đã 
dùng alcool cặm cụi vuốt từng lọn tóc, đôi khi phải 
cắt bỏ từng chùm, làm sạch. Cái mùi đó vẫn theo 
đuổi ám ảnh tôi đến cả năm sau.  

     Nằm trong phòng tiếp nhận cùng với nhiều 
thƣơng binh khác ở các nơi đƣa về, suốt đêm tôi 
không ngủ đƣợc vì vết thƣơng hành hạ, máu cứ rỉ 
ra làm tâm hồn bất an, thêm vào đó, những tiếng  
gào thét đau đớn của vài ngƣời chung quanh, càng 
làm tinh thần tôi xao động... Nhờ Ban Tiếp Nhận 
thông báo cho chú tôi ở Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu biết 
tin, chú tôi đã vội vã chạy vào thăm mang theo thêm 
chăn mền, quần áo ấm,  bố mẹ tôi chắc cũng đã biết 
tin, hẳn không ai ngủ đƣợc vì lo lắng, cũng giống 
nhƣ tôi mong cho trời mau sáng để đƣợc gặp lại 
nhau, mong xóa tan đi nỗi ám ảnh thê lƣơng của 
đêm dài tối ám,  nằm buồn nghĩ đến hoạt cảnh vừa 
qua, nghĩ đến tƣơng lai cùng nỗi buồn thân phận, 
một nỗi buồn mông lung và sâu thẳm. Mƣời hai 
ngƣời ?.. hừm !! mƣời hai ngƣời chỉ còn mình tôi 
tƣơng đối đƣợc toàn vẹn, thằng Y-Dhuyn cụt tay 
lủng ruột đƣa vào phòng cấp cứu có qua khỏi đêm 
nay không ? hay cũng cùng chung số phận với 10 
ngƣời vắn số kia? Kể từ nay thằng Y-Kron không 
cần năn nỉ xin nghỉ thêm vài ngày phép để về chơi 
với con vừa chào đời nữa, ngày đƣợc vợ cƣới xong 
lại phải quay về đơn vị ( dân tộc thiểu số còn giữ 
phong tục mẫu hệ, đàn bà đi cƣới chồng) vợ đến 
sƣớt mƣớt năn nỉ xin đƣợc theo chồng cùng ra ở 
ngoài tiền đồn. Tôi không còn đƣợc ăn những 
miếng thịt kỳ đà, thịt khỉ, cheo, mà mỗi lần săn  
đƣợc mồi, Tám luôn nhớ để phần riêng cho tôi trong 
loong Guigoz. Không còn đƣợc ăn bát canh ngon 
nấu bằng tổ kiến lửa chua ngọt, và nồi kho đọt mây 
rừng đắng nghét của Y-NangPac, Không còn nghe 
nhóc Toản lải nhải hát cải lƣơng "Lƣơng Sơn Bá-
Chúc Anh Đài", Và ông Nhài khó tánh. lúc nào cũng 
cằn nhằn không hài lòng với bất cứ chuyện gì, giờ 
cũng im hơi lặng tiếng, tất cả đã vào thinh không, đã 
thay tâm đổi tính ít nói, đã đổi hƣớng đi. Giả dụ nhƣ 
mảnh đạn đi sâu hơn một phân nữa qua cần cổ của 
tôi, thì giờ này tôi cũng nhƣ họ, nằm xuôi tay gói kín 

trong mảnh poncho tối tăm, gói kín niềm đau vết 
thƣơng tuôn trào máu mủ, gói kín kỷ niệm gamen 
cơm chan đầy nƣớc mƣa thay canh rau rừng lạt 
phách, gói kín lời tôi dự định tỏ tình ƣớc mong ngày 
cƣới mau đến. 

     Này bạn! những chiến hữu trẻ của tôi ! tôi cũng 
cùng một thời khắc, một hoàn cảnh mất mát nhƣ 
các bạn thôi, chỉ khác một chút là tôi còn nhúc nhích 
cục cựa, còn các bạn thì không! vậy xin hỏi các bạn 
có cần tôi giúp điều gì ? nói điều gì ? 

- Đƣa thẻ bài cho gia đình biết tin nhé ? Phải nói 
sao đây lời an ủi ? khi vợ con cầm " đồng tiền tử " 
trên tay tuôn trào nƣớc mắt ? 

- Có bất mãn hay hài lòng ? có tủi hờn hay hãnh 
diện khi đã hy sinh cho tổ quốc, đƣợc tổ quốc ghi 
công ? 

- Có mãn nguyện hay tiếc nuối ? mang căm thù hay 
tha thứ cho bọn giặc thù tàn ác ?  

- Ừ ! bọn nó cũng đã chết phanh thây rồi đấy ? - 
Hãy nói đi ! Ý bạn thế nào ? - Phải làm gì bây giờ ? - 
Sao lại lặng im nhƣ thế ? 

 - À ! mà cũng phải !   Hỏi:  là đã sai , mà Trả Lời: lại 
càng sai hơn nữa. 

      Cuộc chiến thì qúa dài và đời lính của tôi qúa 
ngắn, xung phong đầu quân theo tiếng gọi của non 
sông, tƣởng rằng sẽ đƣợc góp phần mau chóng 
dẹp tan nạn cộng sản, mong có một nền hoà bình 
vĩnh viễn nơi quê nhà, nào ngờ lại bị loại khỏi vòng 
chiến một cách lãng nhách, vô duyên, một điều 
không mong tƣởng. Đi hành quân, đi chiếm mục 
tiêu, mở đƣờng, phục kích, mong đối diện quân thù 
chiến đấu một phen hào hùng, Nào ngờ, phục kích 
giặc lại bị lọt kích giặc, tôi thẹn thùng với chúng bạn, 
thẹn với chàng Khánh Bộ Binh, thẹn với thằng 
Hoàng thằng Khoa Thiết Giáp, thẹn với Tấn Lôi Hổ, 
thằng Tây "Thẹo" Hải Quân, và cả đứa em Trí đăng 
lính Nhẩy Dù lúc tuổi chƣa đầy 18. Tất cả cùng bỏ 
trƣờng xung phong đầu quân sau Tết Mậu Thân 
ngập tràn khói lửa. 

      Sáng hôm sau, xe chở tôi về Quân Y Viện Sƣ 
Đoàn.  Nằm trên băng ca đƣợc khiêng vào bệnh xá, 
tôi đã thấy dáng mẹ, cùng ngƣời yêu nhỏ bé đứng 
chờ trƣớc cửa, tất cả mừng rỡ khi thấy tôi xua tay ra 
hiệu : " không có sao ! " cùng uà theo  vào phòng, 
kể từ hôm đó Minh Chiến bỗng trở thành y-tá riêng 
săn sóc đặc biệt cho tôi không quản ngại giờ giấc. 
Hai cánh chân đều bị băng bó, di chuyển thật khó 
khăn, mãi 2 tuần sau tôi mới tự đi bằng nạng gỗ một 
mình. Ngƣời duy nhất của đơn vị đến thăm tôi trong 
Quân Y Viện là Thƣợng Sĩ già Trần Văn Khuy ban 
hậu cần, ông trao cho tôi  tiền lƣơng trong tháng và 
cho biết cả đơn vị đã lên đƣờng qua Hạ Lào. Ông 
Khuy là ngƣời hay kể và khoe với tôi về đứa con gái 
yêu qúi của ông đang còn ngồi trong trƣờng Trung 
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Học, ông rất qúi và mong muốn tôi sẽ là con rể của 
ông sau này. 

    Thời gian thấm thoát trôi qua gần một năm, tôi ra 
trình diện Hội Đồng Giám Định Y Khoa tại Quân Y 
Viện Banmethuột, nơi đây hiện diện khoảng ba chục 
thƣơng phế binh, Bác Sĩ Hội Đồng Giám Định gồm 
có Thiếu Tá Lạng, Đại Úy Phu và một Đại Úy khác 
tôi không nhớ tên, họ kêu tên từng ngƣời, đọc lý lịch 
hồ sơ bệnh án, xem xét vết thƣơng và đƣa ý kiến 
quyết định : 

-Thƣơng binh... số quân... cấp bậc ... đơn vi ... nhập 
ngũ ngày ... bị thƣơng ngày ... hoàn cảnh thƣơng tật 
hiện tại  ... đề nghị :  thƣơng phế binh loại 2. 

- Loại 2 . 

- Đồng ý loại 2,  anh có thắc mắc khiếu nại gì không 
? 
         Tôi cầm giấy quyết định về trình diện Trung 
Tâm Giải Ngũ Quân Khu 2 tại Nha Trang để lập thẻ 
Thƣơng Phế Binh và nhận hồ sơ giải ngũ. Thƣơng 
Phế Binh loại 2, loại tàn phế nhẹ có thể tự sinh sống 
đƣợc, không nhận sự cấp dƣỡng tàn phế của chính 
quyền. Tôi đi tìm một công việc để sinh nhai và lập 
cuộc sống mới,  Làm thƣ ký hành chánh thuế má 
kiểm lâm cho một công ty xuất nhập cảng gỗ tại 
Nhơn Cơ - Quảng Đức , tình cờ một hôm vào thị xã 
Gia Nghĩa - Quảng Đức, gặp lại 2 ngƣời lính trƣớc 
kia cùng trong đại đội Thám Kích 411 cũ, nay lại 
chuyển qua phục vụ trong nghành truyền tin của Địa 
Phƣơng Quân, Vƣợng và Toàn rƣng rƣng kể lại 
rằng : sau khi tôi bị thƣơng và một số chiến hữu tử 
trận bên đồi Chƣ Cúc, đơn vị tôi đƣợc điều động xát 
nhập cùng 2 đại đội Thám Kích khác qua chiến đấu 
tại vùng Hạ Lào, đa số trong đơn vị tôi đã chết trong 
những cuộc giao tranh khốc liệt, một số tử nạn vì 
phi cơ trực thăng tiếp cứu bị rớt trên đƣờng trở về, 
quân số còn lại qúa ít không đủ tái lập đơn vị cho 
nên họ đã đƣợc thuyên chuyển qua những nghành 
hoặc đơn vị chủ lực khác, Đại Đội 411 Thám Kích bị 
xóa tên từ đó.  

        Tôi bôi hồi xúc động, từng khuôn mặt hiện ra 
trong trí, điểm danh từng ngƣời, từ trái qua phải từ 
trƣớc ra sau dƣờng nhƣ thuộc lòng không xót một 
ai. Những khuôn mặt tuổi từ 18 cho đến 40, luôn 
rạng rỡ khi đƣợc tôi dậy hát những bài ca hùng 
tráng. Thích thú cƣời đùa khi tôi dậy hát Qua Cầu 
Gió Bay - Lý Khỉ Đột. Tôi thấy tôi cũng đã chết theo 
mọi ngƣời trong đơn vị, tự dặn lòng từ nay lặng 
câm, sẽ không nhắc đến nữa, cuộc đời binh nghiệp 
của tôi tan tành sau tiếng nổ đầu tiên. Giờ đây tôi 
không còn đƣợc tiếp tục chiến đấu cho quê hƣơng 
trực tiếp bằng súng đạn nữa. Có chăng chỉ bằng lời 
ca tiếng hát đánh thức lƣơng tâm con ngƣời. Họa 
chăng chỉ bằng tiếng đàn xóa tan bạo tàn, hận thù, 
tủi nhục. 

     Sau bao ngày tháng, những mảnh đạn nhƣ 
những hạt cát nhỏ trên thân thể đần dần lồi lên mặt 

da, tôi có thể tự nậy, cào, bấm, nặn ra trong những 
lần đi tắm, mong gột sạch đi tất cả, bàn chân phải 
vẫn luôn tê buốt, xƣng to - bầm tím, tôi phải dùng 
những cuộn compress quấn chặt lại giống nhƣ 
những Hoàng Hậu bên Tầu với lệ bó chân cổ xƣa, 
hy vọng nó sẽ nhỏ lại để đi lọt đôi giầy, ngoài ra tôi 
phải chịu điếc một bên tai, những âm thanh nhƣ 
tiếng ve kêu, mƣa đổ suốt ngày đêm không bao giờ 
dứt. Những mảnh lựu đạn vẫn còn nguyên đó, nó 
vẫn thỉnh thoảng hành hạ tôi mỗi khi trở trời, nhƣng 
nỗi đau ở vết thƣơng nơi bàn chân vẫn không thể 
so sánh với nỗi đau trong tâm hồn, nó nằm đó, dồn 
nén, chờ đợi... 

         Giữa chốn yên bình và dạt dào hạnh phúc nơi 
mảnh đất Hòa Lan nhỏ bé đã cƣu mang một đời 
sống mới yên bình, đầy ắp tình yêu nhân loại, tình 
đồng hƣơng và tình bằng hữu, gia đình. Để tƣởng 
nhớ một thời trai trẻ trong chiến tranh tƣơng tàn, 
của một quê hƣơng ngàn đời đau khổ mất mát qúa 
nhiều mà giờ đây vẫn còn tiếp diễn. Để gởi đến  
những khuôn mặt, những tên gọi trong phạm vi bài 
viết này, một lời cám ơn trìu mến: 

- Nguyễn Đắc Trung - Lê Thị Thúy Yên : Đa tạ tình 
bạn thanh tao, những chén cơm mặn nồng, một chỗ 
nằm đầm ấm và để trả lời một câu hỏi đã hứa sẽ trả 
lời từ năm 1981. 

 
Trung Yên năm đầu tiên ở Hoà Lan 

 

- Minh Chiến : Đã săn sóc và giúp đỡ suốt thời gian 
nhập Viện 1969, trong những hoàn cảnh thật khó 
khăn, nhƣng mặn nồng quyến luyến.. 

- Vƣơng Quốc Hòa Lan : Hồi phục quyền làm ngƣời 
trong đất nƣớc tự do, nhân bản thật sự. Sau ca mổ 
đã giúp tôi mang đƣợc " Đôi Hia Bẩy Dặm " để vƣợt 
qua miền sa mạc Sahara nóng bỏng , leo lên đỉnh 
tuyết trắng Zermatt buốt giá, mà không trở ngại gì. 
           Xin gởi đến những ngƣời bạn chiến binh đã 
khuất với những vết thƣơng không bao giờ kín 
miệng, đã một thời chia cay xẻ đắng : 
- Hạ Sĩ  Lê Văn Tây, Hải Quân HQ10 :  hy sinh trong 
Hải trận  Hoàng sa 1974 .  
- Chuẩn Úy Phan Hồ Khánh, Bộ Binh :  mất tích 
 trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1974. 
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- Thƣợng Sĩ  Trần Văn Khuy, Ban Hậu Cứ : qua đời 
vì bệnh ung thƣ gan BMT 1971. 
- Trung Sĩ Trần Châu, Thiết Giáp : Tử nạn trên đèo 
Phƣợng Hoàng 1975 
 
- Chuẩn Úy Nguyễn Hữu Tuấn, Đề Lô pháo binh : 
Hy sinh tại quận Buôn Hồ-Daklak 1970. 
- Và toàn thể Đại Đội 411 Thám Kích, thuộc Tiểu 
Đoàn 23 Tổng Hành Dinh Sƣ Đoàn 23 Bộ Binh: 
Những chiến hữu đã mến thƣơng tôì, cũng là những 
ngƣời tôi hằng qúi mến nay đã nghìn trùng xa cách, 
với một niềm nhớ khôn nguôi, một nỗi đau không 
dứt, một tình thƣơng trải rộng và một tiếc nuối vô 
bờ... 
           " Một giọt nƣớc mắt này - Thƣơng gởi về nơi 
ấy - Cứ vui và hãy nhận - Làm qùa tặng chia tay ". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

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) 

 

 

Một lần thôi đã một lần 

Võ Đức Tiến 

 

Đọng bên rừng nỗi nhớ 
Trôi theo suối ước mong 
Còn trong ta nỗi lòng 
Héo hắt tự ngày đông. 
 
Một đôi lời hò hẹn 
Mấy muôn nỗi hững hờ  
Cho một phút thờ ơ 
Tiếng thở ra ơ hờ. 
 
Vi vu lời cây cỏ  
Ươm thân lá xanh mầu 
Nắng vàng xuyên sân nhỏ 
Hiu hắt đám mưa ngâu. 
 
Biết chăng từ dạo ấy 
Quên đi một lối về 
Chợt chiều qua bến lạ 
Một phần đời lê thê. 
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NỒI CANH RIÊU CÁ 

Nguyên Nhung 

Cứ ra Tết độ mùng bảy là cụ Chánh lại làm một nồi 
canh riêu cá. Lúc ấy trời đã sang xuân, nắng dịu, gió 
thổi hiu hiu, những món rau tƣơi cũng rất sẵn sàng 
cho nồi canh riêu cá đƣợc đậm đà, mát mẻ.. Mọi 
ngƣời sau những ngày Tết ăn nhiều thứ nóng nảy, 
nặng bụng, đều cảm thấy khoan khoái, dễ chịu với 
nồi canh riêu cá, một món ăn dân giả, ngon miệng 
trên những mâm cơm của gia đình miền Bắc. 

Bà Chánh ngƣời Bắc Ninh, nơi xuất xứ những bài 
dân ca quan họ nổi tiếng. Thuở còn trẻ, bà cũng có 
đi hát đối, không phải vì ăn chơi, lãng mạn gì nhƣng 
đấy là nền văn hóa đặc trƣng của dân tộc. Bà 
Chánh vào Nam thấy đám trẻ mỗi lần hát bài Dân ca 
Quan Họ, bà lại nhớ đến khúc "Ngƣời ơi, ngƣời ở 
đừng về" , cũng vì mấy câu "Hai bên vạt áo ƣớt 
đầm nhƣ mƣa" mà ông Chánh độ ấy còn trẻ, gốc 
ngƣời Thái Bình, đã phải về quê nói với cha mẹ đến 
xin cô gái Bắc Ninh về làm vợ. 

Năm năm mƣơi tƣ, dạo ấy bà Chánh còn trẻ, mới 
độ bốn mƣơi thì ông chết, bà một mình dẫn ba 
ngƣời con về quê chồng, tỉnh Thái Bình, vùng đồng 
chiêm. Sau khi ông Chánh qua đời, bà Chánh nửa 
muốn đem con về quê mình, nhƣng rồi thời cuộc 
đƣa đẩy, từ đấy cứ theo ngƣời làng nƣớc chạy ra 
Hải Phòng xuống tàu đi Nam. Bởi vậy khi ra đi, bà 
cũng mất liên lạc luôn với gia đình ở quê nhà, lúc 
cùng lũ con ngồi trên chiếc tàu há mồm  lênh đênh 
từ biển Bắc xuôi về Nam, nƣớc mắt bà cứ tuôn nhƣ 
mƣa. Nhờ ơn trời cả nhà đi đƣợc hết, không thiếu 
một mống. Năm ấy anh con trai cả mới mƣời tám, 
đứa con út lên bảy. Cũng vì bà muộn con, lấy chồng 
mấy năm cầu khẩn mãi trời mới làm phúc cho đƣợc 
mống con trai, rồi thêm luôn hai cô con gái. 

Tƣởng hôm ấy ra đi bà Chánh bặt tin luôn ngƣời 
thân ở quê nhà, nhƣng lần hồi khi vào Nam họ cũng 
gặp lại nhau. Hóa ra lúc thời thế hỗn độn, ngƣời nào 
ngƣời nấy cứ im ỉm từ giã làng quê mà đi. Lắm nhà 
kẻ ở ngƣời đi, chỉ có một dải đất mà biền biệt ngóng 
chờ nhau đến hai mƣơi năm chƣa gặp lại. Hai mƣơi 
năm ly loạn, bom đạn dăng dăng trên quê hƣơng 
làm đau lòng ngƣời dân hiền lành trên hai miền đất 
nƣớc, bà Chánh vẫn khắc khoải nhớ từng con 
đƣờng làng, lũy tre xanh, những thửa ruộng xanh 
màu lá mạ, gác chuông nhà thờ vƣơn lên khoảng 
trời đầy mây tím, vài cánh chim bay về tổ mỗi khi 
chiều xuống. Miền Nam mƣa nắng hai mùa, Tết đầu 
tiên đón Xuân trời nắng chang chang, món thịt đông 
miền Bắc không thể thực hiện đƣợc. Chợ Tết dƣa 
hấu chất cao nhƣ núi, bánh tét thay cho bánh 
chƣng, mùa Xuân mà nóng đến chảy mỡ, bà cứ 
nhớ cái rét ở quê xƣa thắt cả ruột. Bà Chánh tiêu 
biểu cho một ngƣời phụ nữ Việt Nam hiền lành,tần 

tảo và đảm đang. Bà chẳng hiểu chính chị, chính 
em là gì, nhƣng từ lúc Tây về nƣớc, Việt Minh lên 
nắm chính quyền, rồi sau này lại bảo là Cộng Sản, 
xem ra làng quê đã có chiều thay đổi. Từng đoàn bộ 
đội từ mặt trận kéo về, đêm nào cũng văn nghệ, 
đánh trống, phèng la, thanh niên nam nữ, trẻ con 
trong làng họp nhau lại để nhảy "son đố mì " thì bà 
đâm sợ. Tự nhiên ngƣời ta nhòm ngó nhau từ cái rổ 
đi chợ cho đến nồi cơm trong bếp, ngƣời ta bƣơi 
móc sự giàu nghèo của nhau để mà kết tội. Làng 
bên chồng lẫn lộn vàng thau, chẳng biết ai tốt ai 
xấu, ai thật ai giả, có một số đi biệt đã lâu nay trở về 
xem chừng con ngƣời đã đổi khác. Mỗi chiều, ngay 
cả tiếng chuông nhà thờ nghe cũng buồn mênh 
mang, dƣờng nhƣ từ độ ấy, nghe đã vắng tiếng 
cƣời vui trong các thôn ổ, gặp nhau bỗng nghi ngại 
điều gì, đa số những ngƣời lớn tuổi thƣờng nhìn 
nhau rồi quay vội đi nén tiếng thở dài. Tuy là đàn 
bà, lại góa bụa, nhƣng bà cũng biết nhìn xa, cứ kiểu 
cách này thì đám con bà khó mà nên ngƣời. Thế là 
một đêm tối trời, bà dẫn lũ con theo dăm ngƣời 
trong họ nhà chồng bỏ làng ra đi, nƣớc mắt cứ tuôn 
nhƣ mƣa dầm tháng Bảy. 

oOo 
Bà Chánh di cƣ vào Nam, nhƣng phong tục tập 
quán nơi quê cha đất tổ thì bà không thay đổi. Tết 
chƣa phải là Tết nếu không có bánh chƣng, thịt mỡ, 
dƣa hành, dƣa cải, thịt đông, thịt kho tàu và nồi gà 
xáo măng, lại thêm giò thủ nhai lựt xựt, đậm đà lẫn 
với tiêu sọ và mộc nhĩ. Món ngọt thì đã có nồi chè 
kho, đấy là thứ đậu xanh đãi vỏ nấu nhừ, nhƣng 
không nhão, cô lại với đƣờng rồi đổ ra cái mâm gỗ, 
trên mặt rắc vừng.          

Quan trọng nhất vẫn là vại dƣa, vại cà, Tết lại phải 
thêm món dƣa hành để ăn với thịt mỡ. Món dƣa 
hành miền Bắc sau này cũng có khác đi khi ở miền 
Nam, vì mỗi nơi có một lối muối khác nhau. Miền 
Nam ăn cái gì cũng ngọt, cho nên dƣa hành chua 
ngọt ăn cũng hay hay. Ở làng bà ngày xƣa, hễ thời 
làm con gái là phải biết muối dƣa muối cà, cô nào 
đoảng vị, "muối dƣa, dƣa khú, muối cà, cà thâm" là 
kể nhƣ ế chồng. 

Bây giờ theo thời gian  mọi ngƣời đã gọi bà Chánh 
bằng cụ, khi anh con trai lấy vợ rồi có đƣợc ba đứa 
con lớn tồng ngồng cả lên. Cô con gái kế cũng đi lấy 
chồng, còn mỗi cô út kén cá chọn canh vẫn ở nhà 
với mẹ, cụ Chánh vẫn ở với con trai. Phong tục Việt 
Nam mình thế, "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, 
phu tử tòng tử". Đó là cụ theo lối cổ, chứ thời buổi 
này mọi thứ thay đổi cả rồi, còn mấy ai lại chịu lệ 
thuộc con cái nhƣ phụ nữ Việt Nam ngày xƣa. 
     
Buổi sáng hôm nay, cụ Chánh vọc tay vào vại dƣa, 
xem lại mớ dƣa chua cụ làm từ trong Tết. Mấy ngày 
Tết, cả nhà đã thanh toán nhanh chóng mấy món 
thịt đông, thịt kho nƣớc dừa ăn với dƣa cải, dƣa 
hành của cụ. Dạo còn ở ngoài Bắc cụ Chánh chỉ 
làm thịt kho tàu, thịt thái từng miếng nhỏ cỡ hai đốt 
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ngón tay, kho xong miếng thịt đỏ au, tƣơm mỡ, rất 
đậm đà. Nhƣng từ lúc vào Nam, cụ bắt chƣớc 
ngƣời miền Nam cắt thịt từng miếng to tƣớng, kho 
với hột vịt và dùng nƣớc dừa tƣơi, nồi thịt kho trông 
thật hấp dẫn, vừa mềm, vừa béo, vừa thơm. Dầu 
vậy, thịt kho tàu hay thịt kho nƣớc dừa, nếu không 
có món dƣa cải chua thì vẫn chƣa đủ bộ. Ngay từ 
khi miếng dƣa  chƣa đủ chua, còn nồng nồng vị cay 
và thơm lựng mùi hành xanh, các con các cháu cụ 
đã thắc thỏm khen ngon , đã bảo cụ Chánh làm dƣa 
khéo từ hồi con gái.  

Hôm nay chỉ còn ít thịt kho, cả nhà ăn đã ngán, cụ 
Chánh nhìn mớ dƣa còn lại bảo con dâu: 

- "Hôm nay đi chợ nhớ mua bún, cá thu tƣơi với lại 
cà chua, thìa là , hành lá. Nhớ là cà chua phải thật 
chín, rau xà lách, rau kinh giới và tía tô, thêm một 
bó ngò rí nữa mẹ nó ạ.” 

Cô con dâu ngƣời Nam, gốc miền Tây Nam Bộ, tính 
tình rất đơn sơ cho nên độ mới về làm dâu, mẹ con 
cũng có vài khác biệt nho nhỏ. Chẳng hạn cụ kho thì 
phải mặn, ngƣời miền Nam lại thích ngọt cho nên 
lúc nấu ăn, thế nào cũng phải cho thêm tý đƣờng. 
Lâu dần cụ Chánh cũng quen với lối nêm nếm của 
miền Nam, ăn canh chua cá lóc đã thấy ngon, 
nhƣng món riêu cá của cụ cũng chẳng xa lạ gì với 
cô con dâu gốc Nam Bộ ấy nữa. Bây giờ "Nam Bắc 
đề huề", cô con dâu đã biết pha tiếng "ạ" mỗi lần nói 
chuyện với bà con bên chồng, cái giọng Nam pha 
Bắc nghe ngọt ngào dễ thƣơng làm sao. 

Cô con dâu hiểu ý mẹ chồng, năm nào cũng vậy, 
nồi canh riêu cá là món cuối cùng tổng hợp tất cả 
những món ngon ngày Tết còn lại, vậy mà cả nhà ai 
cũng thích. Chị xách giỏ đi chợ, nhớ kỹ những món 
mẹ chồng dặn, vì cụ Chánh chả mấy khi ra chợ, cụ 
ở nhà lãnh phần ru cháu ngủ. Ra Tết đồ hàng bông 
rất rẻ và rất non, xanh mƣơn mƣớt. Bao năm rồi về 
làm dâu cụ Chánh, chị đã quen cái món rau xanh ăn 
với canh riêu cá của bà mẹ chồng. Những món 
bánh chƣng, lạp xƣởng, giò thủ, giò lụa, thịt kho, 
xáo măng giờ này xem đã nặng bụng lắm. Giữa tiết 
trời thế này, trong ngƣời thấy hao háo một cái gì 
man mát, tƣơi tƣơi , xem ra món canh riêu cá đáp 
ứng thật là đúng lúc. 

Cô con dâu đi chợ về, bình thƣờng thì chị vẫn nấu 
ăn, nhƣng đặc biệt món canh riêu cá ngày đầu năm 
phải đích thân do cụ Chánh nấu. Cụ rửa sạch mấy 
khứa cá thu với một chút nƣớc muối, bao nhiêu thứ 
tanh tƣởi trôi đi nhờ nƣớc muối. Sau đó, cụ xát một 
chút muối tiêu vào từng khứa cá, rồi mới chiên sơ 
trên chảo mỡ. Cụ Chánh vớt hết dƣa chua còn lại 
trong vại, dƣa đã chua, ăn tƣơi thì hơi ghê răng 
nhƣng chua thế này thì nấu riêu ngon tuyệt. Cụ trầm 
trồ nhìn mớ cà chua chín đỏ thẫm, cà phải chín thì 
nồi canh mới ngon, là vì trong cái chua ngọt của cà 

lẫn với cái chua giôn giốt của dƣa, nó hòa hợp y 
nhƣ là có thuyền thì phải có sông vậy. 

 Cụ Chánh thái dƣa, thái cà, đảo trên bếp với một 
chút hành lá, rồi tất cả những thứ thịt thà, mắm muối 
còn dƣ trong chạn cụ đổ cả vào nồi riêu. Ngƣời ta 
cho cụ là ngƣời tằn tiện, không bỏ phí một tí gì, 
nhƣng nếu đã trải qua trận đói năm Ất Dậu nhƣ cụ, 
cả nhà suýt chết đói nếu không có ngƣời họ hàng 
giúp cho ít gạo nấu cháo, thì không thông cảm đƣợc 
cái lòng của cụ. Cái kinh nghiệm quí giá ấy, sau này 
các con cụ mới thấy rõ, nhất là anh con trai phải đi 
"cải tạo" mấy năm, càng nghĩ anh lại càng thƣơng 
mẹ đã chắt chiu, tiện tặn. 

Bây giờ cụ Chánh quay lại với nồi canh dƣa của 
mình. Tý nữa thì cụ quên, còn phải cho vào tí mắm 
tôm, nhờ vậy hƣơng vị của nồi canh dƣa mới đậm 
đà, mà mấy anh muối hoặc nƣớc mắm không làm 
sao có đƣợc. Ngần ấy thứ hỗn hợp với nhau, có thể 
nói nồi canh riêu cá là một thứ canh đặc biệt hòa 
hợp tất cả những thứ đồ ăn linh tinh còn lại của nhà 
bếp, bát thịt kho cũ, bát mắm ăn dở, tất cả trộn lẫn 
vào nhau để thành một hƣơng vị riêng. Bếp vừa 
lửa, canh sôi vài dạo, canh dƣa phải nấu kỹ mới 
ngon, nhƣng cũng không lâu quá để miếng dƣa cải 
vẫn còn hơi sần sật, và cái màu cà chua đỏ thẫm 
lẫn lộn với màu dƣa cải vàng, một lớp mỡ váng trên 
mặt nồi canh, nhìn đã thấy thèm. 

Cụ Chánh cho những khứa cá thu chiên vào nồi 
canh dƣa, cá lẫn với dƣa, bốc lên một mùi dễ chịu. 
Ngƣời ta cũng có thể nấu dƣa với sƣờn heo non, 
hoặc thịt bò bắp, nhƣng thật ra không anh nào qua 
mặt đƣợc thứ riêu cá. Cụ sống ở vùng biển nên 
dùng cá biển cho tiện, thực ra thịt cá thu vừa thơm, 
vừa bùi, đem kho riềng thì phải gọi là vô địch trong 
các thứ cá, trẻ con ăn không sợ hóc xƣơng. Nồi 
canh dƣa không thể nào ngon nếu không có hành, 
thìa là, khi nấu canh xong, ngƣời nội trợ phải cho 
vào nồi canh rồi bắc ngay xuống bếp, mùi hành lá 
và thìa là đặc biệt dậy lên một mùi thơm khó mà tả 
nổi. 
     
Trong lúc nồi canh đặt trên bếp, cụ Chánh đã lo sửa 
soạn món rau sống. Trong chiếc rổ to, những cọng 
xà lách non mềm mại, tƣơi hơn hớn nhƣ con gái 
đang xuân, rau ngò rí thật thơm, kinh giới, tía tô, 
diếp cá đầy vị thuốc. Ngƣời Việt Nam mình sống 
trên đống thuốc mà không biết, những thứ rau cỏ 
hàng ngày đã cung cấp bao nhiêu thứ mát tì, mát vị, 
bổ âm bổ dƣơng, lại cứ cầu kỳ đi tìm những thứ 
thuốc giời ơi, uống lắm chỉ phá gan, nát thận. Cứ 
nghiệm cái câu "thịt cá hƣơng hoa, dƣa cà căn 
bản", mới biết ông bà ta ngày xƣa đã tìm ra đƣợc 
chân lý trong vấn đề ẩm thực, mới thấy cái văn 
minh, văn hóa của dân tộc tiềm tàng ngay từ trong 
cách ăn, nết ở. 

oOo 
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Trƣa hôm ấy, mâm cơm đƣợc dọn lên chỉ duy nhất 
có nồi canh riêu cá, đấy là dấu hiệu báo Tết đã hết, 
các món ngon, đầy bụng cũng không còn, nhà nhà 
đã trở lại những thức ăn dân giả đạm bạc. Gia đình 
anh con trai cả, gia đình cô con gái lớn, cô con út 
chƣa chồng nhƣng anh rể tƣơng lai cũng đƣợc mời 
đến ăn canh riêu cá của cụ, chắc chắn là anh sẽ 
thành con rể sau này khi đã có dịp thƣởng thức 
canh riêu cá.Cả nhà quây quần quanh nồi canh riêu 
nóng, một rổ bún trắng ngần, mát nhƣ lụa, bún chan 
canh riêu nóng ăn với rau sống và một chút nƣớc 
mắm cay. Cái hài hòa của thực phẩm và rau cỏ đi 
với nhau làm khoan khoái lục phủ ngũ tạng trong cơ 
thể con ngƣời, nhƣng cái chính là nó đã nói lên sự 
bền chặt, ấm áp của một gia đình đoàn tụ. Họ nhai 
rau ráu, họ húp sùm sụp, miếng rau quyện vào 
miếng cá, bún cứ thế trôi tuồn tuột vào bao tử mọi 
ngƣời trong nhà, ăn đến đâu mát ruột đến đấy. Cụ 
Chánh hể hả nhìn niềm vui khoan khoái giãn ra trên 
nét mặt lũ con cháu cụ. Bát canh riêu cá chứa đựng 
biết bao nhiêu tình yêu của một ngƣời mẹ, đậm đà 
nhƣ miếng cá nằm trong bát canh sóng sánh, mát 
mẻ dịu dàng nhƣ các thứ rau xanh biểu hiện cho 
một tấm tình quê mộc mạc, chuyên chở đƣợc tất cả 
tình thƣơng của ngƣời mẹ Việt Nam trong gia đình, 
với tình quê hƣơng bàng bạc trong đó. 
Sau bữa ăn, hai cô con gái phụ chị dâu dọn dẹp 
mâm bát, cả nhà quây quần trong phòng khách 
uống nƣớc vối ăn chè kho. Năm nào cũng thế, nồi 
chè kho ăn lăn lóc mãi ra giêng cũng chƣa hết, vì nó 
ngọt quá, nhƣng cứ xong một bữa canh riêu cá 
ngon lành, miếng chè kho hình nhƣ bùi đậm hẳn 
lên, khi đƣợc chiêu bằng ngụm nƣớc vối nóng. 

oOo 
Chẳng ai ngờ đƣợc có một ngày cụ Chánh lại theo 
đám con sống ở quê ngƣời. Sau năm 75, anh con 
trai bị đƣa đi cải tạo ngoài miền Bắc, cụ lại khăn gói 
gió đƣa đi thăm con, rồi nhân tiện đáo về quê cũ 
thăm mồ mả cha mẹ, ông bà. Bao nhiêu năm xa 
quê, cụ cứ thắt cả ruột khi nhìn lại xóm làng cũ, nơi 
chôn nhau cắt rốn nay đã tàn tạ, xác xơ, may là mồ 
mả cha mẹ vẫn còn vì nhờ có mấy tấn đá ong quây 
quanh nên cũng còn dấu vết. 

Chuyến xe lửa từ Nam ra Bắc, đi qua bao nhiêu 
đoạn đƣờng dài, cụ Chánh không ngủ đƣợc, cụ 
đứng tựa vào khung cửa sổ của con tàu, ngắm nhìn 
cảnh quê xƣa đang lần lƣợt trở về trong tầm mắt 
của cụ. Làng xóm miền Nam khác xóm làng miền 
Bắc, chỉ cần vƣợt qua ranh giới hai miền là cụ đã 
nao nao xúc động, khi nhìn thấy cây đa cao ngất với 
những lũy tre xanh bao bọc thôn làng, dăm nóc nhà 
ngói đỏ, mấy đứa trẻ con đang chơi đánh đáo dƣới 
bóng cây cổ thụ râm mát. Cụ cứ bùi ngùi mãi, lúc 
bƣớc thấp cao về tới quê xƣa, ngôi Thánh Đƣờng 
hồi ấy đẹp đẽ xiết bao, nay đã nghiêng ngả, tiều tụy 
nhƣ ngƣời ốm lâu ngày không vực đƣợc dậy. 
Nhƣng lúc ấy hai miền Nam Bắc có khác gì nhau, 
mà cụ cũng không còn đƣờng để chạy, mãi cho đến  

ngày anh con trai và cả gia đình đƣợc đi Mỹ theo 
diện HO, là cụ vui vẻ đi ngay không nuối tiếc. 

Nói nhƣ thế không có nghĩa cụ là ngƣời bạc bẽo với 
quê hƣơng, nhƣng nếu không theo con cháu đi 
nƣớc ngoài, mong gì cụ có để giúp đỡ cho ngƣời 
còn ở lại. Sang Mỹ, ngƣời cụ có khỏe ra nhƣng cái 
lƣng lại còng hơn, bao nhiêu năm vất vả ngƣời cụ 
không đổ xuống là may. Suốt ngày trong nhà, cụ 
lạch từ nhà trên xuống nhà dƣới, từ trong nhà ra 
ngoài sân, rồi từ cái khoảng sân sau mát mẻ ấy, cụ 
trồng rau. Anh con trai sợ mẹ già vấp ngã khi vun 
tƣới cho vƣờn rau sau nhà, đã gắn sẵn cho mẹ một 
hệ thống tƣới cỏ tự động. Cứ mỗi chiều, cụ Chánh 
lạch bạch ra vƣờn, ngồi ở mé hiên gần cây hoa đào, 
phe phẩy chiếc quạt trong tay, cụ nhìn những tia 
nƣớc phun lên rào rào trên những luống rau, luống 
cà, cụ lại ngỡ trời mƣa. Cơn mƣa xuân ở quê nhà 
ngày xƣa cũng y nhƣ thế, trong trí cụ lại lan man 
hình ảnh mình với áo tứ thân, những câu dân ca 
Quan Họ ngày trẻ tuổi. Cánh đồng lúa chín với 
những cô thôn nữ hai má rám nắng hồng, đôi môi 
đỏ vì miếng trầu cánh phƣợng, những mối tình quê 
mộc mạc và đằm thắm, ý tứ kín đáo mà lại biết bao 
nhiêu tình. Buổi chiều mắt cụ Chánh tuy đã hấp 
hem, nhìn những giọt nƣớc đọng trên rau cỏ trong 
vƣờn, sao nó cứ thấm thía tình tứ nhƣ câu quan họ 
ngày xƣa: 

"Người ơi! Người ở đừng về, 
Người về ta chẳng ý y cho về, 
Ta giữ vạt áo, ý a ta đề câu thơ, 
Người ơi! Người ở đừng về 
Người về em những ý y khóc thầm, 
Hai bên vạt áo ướt đầm, đầm như mưa, 
Người ơi! Người ở đừng về..." 

Không biết có phải vì chiều nay nắng hanh hanh, 
cơn gió Xuân chợt tới mà bà cụ già tự dƣng lại cất 
cái giọng khàn khàn để hát lại cái bài Dân ca Quan 
họ . Những giọt nƣớc mắt nóng hổi bỗng dƣng cứ 
chảy dài xuống đôi gò má nhăn nheo, cụ lấy vạt áo 
lau vội đôi hàng lệ, hóa ra cái tình quê vẫn còn 
nguyên trong lòng cụ, nhƣ hƣơng vị nồi canh riêu cá 
cụ cũng vẫn mang theo từ quê nhà tới quê ngƣời. 
Thế cho nên dẫu sống ở xứ ngƣời, sung sƣớng tới 
đâu, chẳng mấy ai đã quên đƣợc mảnh đất quê 
nhà, và những kỷ niệm ở quê hƣơng, một lúc nào 
đó sống dậy, lại biến thành những nỗi nhớ đằm 
thắm dịu dàng cho suốt một đời vậy. 

Bởi thế, đã bao nhiêu năm qua đi không thay đổi, 
nhà cụ Chánh vẫn duy trì nồi canh riêu cá, rau tƣơi 
và món chè kho vào ngày mùng bảy Tết. Đạm bạc, 
đơn sơ, nhƣng cái ấm cúng của một gia đình sum 
họp, ràng buộc với nhau bằng nồi canh riêu cá của 
bà mẹ già mới là những gì phải ghi nhớ mãi. 

(Để tưởng nhớ đến Mẹ Già với "Nồi Canh Riêu Cá" ở 
quê nhà năm xưa.) 
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Cảm đề ba tháng Âu Du  
Ðắc Khanh 
 

Tạ ơn trời Phật độ trì, 

Âu du một chuyến xá gì tuổi cao? 

Mái Tây ước hẹn năm nào, 

Con hiền cháu thảo, dạt dào tình thương. 

 

Cố nhân, bến cũ Tầm Dương, 

Tri âm, tri kỷ, văn chương mặn nồng. 

Quản chi tóc bạc răng long, 

Quản chi vóc hạc, xuân phong lững lờ, 

 

LAN ÐÌNH lưu luyến đường tơ, 

Cúc lan hoè quế, một nhà đoàn viên. 

Sân LAI đầm ấm dịu hiền, 

Cũng nhờ phúc trạch tổ tiên nhà mình. 

 

Non Bồng nước Nhược thanh bình, 

Ngao du sơn thủy đẹp xinh tuyệt vời, 

Thiên Thai bảo vật của Trời, 

Xuân huy rực rỡ đời đời mến yêu.  

 

Tôi yêu 
Doãn Quốc Vinh 
 
Tôi yêu hương sắc quanh tôi 
Vàng ươm ruộng lúa, nương đồi cỏ xanh 
Yêu sao ngày nắng thiên thanh 
Yêu làn mây bạc mong manh giữa trời 
 
Yêu sông, yêu nước… trùng khơi 
biển xanh, cát trắng ngàn đời hiện thân 
tôi yêu mầu xám bâng khuâng 
cuối chiều mưa xuống mờ dần chân mây 
 
yêu tà áo tím nhẹ bay 
yêu em đen nhánh tóc mây bên đường 
yêu hoa sắc đỏ, sắc hường… 
sớm mai nở rộ mảnh vườn xuân sang 
 
yêu làn gió ấm thênh thang 
yêu bầy chim sẻ nâu vàng ngoài sân 
tôi yêu hương sắc thiện ân 
long lanh, rực rỡ… trong ngần quanh tôi 
 

 

Đón xuân 
 Nguyễn Hoàn Nguyên 
  

Chiều đông 
Ngõ sau đứng lạnh chiều hôm 
Bình sinh đảo lộn giữa hồn trắng mây 
Tuyết in vóc mẹ hao gầy 
Gió nam phương giục rừng cây đổi mùa 
  
Đón xuân 
Mùa đông em hái cành đào 
Đem trời với đất cặm vào hư không 
Giữa phòng ấm một nhành bông 
Giữa lòng ta ấm một vòng tử sinh 
  
Đầu xuân 
Treo cao áo mộng giữa ngày 
Mở tung cửa ngắm cõi ngoài mênh mông  
Chiều xua cây ngã về không 
Em ơi trời đất một lòng hay chưa? 
 
 

Niêu cơm quê nhà 
Doãn Quốc Vinh 

 

lạy trời, lạy đất, lạy mây 
lạy cho lúa chín trĩu đầy hạt thơm 
 
lạy cho xó bếp nhiều cơm 
để tôi thổi chín niêu cơm quê nhà 
 
mời anh, mời chị ở xa 
ghé chơi… xơi chén cơm cà với tôi 
 
bát canh bông bí ngọt chồi 
vại dưa, khoanh cá, khúc dồi…chân quê 
 
dăm năm thu vén bộn bề 
này anh, này chị đường về nhớ chăng 

 
Mùa Xuân lại Đến 
Hoài Tâm Niệm 
 
Đông tàn xuân đến mở khoa thi 
Rộn rịp trăm hoa nở kịp thì 
Bướm lượn tỉ tê loài ngọc diệp 
Ong vờn tình điệu thảo kim chi  
 
Ấm dương hợp lý thông thường hóa 
Nhựt Nguyệt phân ly thấy lạ kỳ 
Huyền bí ngủ hành xoay biến thể 
Sang mùa đổi tiết khó tường nigh 
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 Nguyễn Hiền 

 

Ja là một trong những từ ngữ căn bản mà ngƣời 
ngoại quốc ở Hòa Lan gặp đến trong những bài học 
tiếng Hòa Lan đầu tiên. Ja mang nghĩa xác nhận 
một hành động, một ý tƣởng; hay mang nghĩa đồng 
ý, tuân lệnh, công nhận lời nói của ngƣời đối thoại 
là đúng. Ja theo nghĩa này có thể coi tƣơng đƣơng 
với Yes (Anh), Oui (Pháp), Sì (Ý) v.v... Ðồng âm 
đồng nghĩa với Ja (Hòa Lan) ta có thể kể Ja 
(Ðức/Na Uy), Ya (Indonesia và Mã Lai), Da 
(Romania)... và trong vài trƣờng hợp Dạ (Việt Nam). 
Trong nhiều cuộc đối thoại, tiếng Ja của Hòa Lan có 
thể dịch bằng tiếng Dạ (Nam) hay Vâng (Bắc) hoặc 
Ừ/Ờ trong ngôn ngữ nói Việt Nam. Trong một số 
trƣờng hợp khác, tiếng Ja của Hòa Lan mang nghĩa 
xác định „có‟ trong đối thoại Việt. Câu đối thoại trong 
tiếng Việt, cho dù ngắn gọn trong vài tiếng, nhƣng 
những tiếng này thƣờng chuyên chở tình cảm, biểu 
lộ mối tƣơng quan giao tiếp giữa hai ngƣời nói/nghe 
qua cách dùng từ hay qua giọng cao thấp nặng nhẹ, 
cho nên trong tiếng Việt ý „có‟ (khi dùng với nghĩa 
tƣơng đƣơng với Ja nguyên thủy) thƣờng đƣợc 
thay bằng cụm từ “Dạ có (ạ)”, “Có đây”… Hay “Rồi” 
khi chuyện „có‟ đã qua. Hay: “(Thưa) vâng”, “Xin 
tuân lệnh” v.v... 

Ja là một tiếng đặc biệt trong văn nói của Hòa Lan. 
Trong văn viết, Ja chỉ xuất hiện trong những mẩu 
đối thoại hay trong vài thành ngữ. Trong đời sống 
hàng ngày, Ja đƣợc dùng với mục đích rộng rãi hơn 
những điều đã dẫn ở trên. Ðể hiểu tiếng Ja trong đối 
thoại hàng ngày mang ẩn ý gì, cần một thời gian dài 
trải nghiệm ngôn ngữ qua tiếp xúc với nhiều ngƣời 
Hòa Lan ở mọi giới cộng thêm óc phân tích. Không 
có tiếng nào đơn giản mà hàm xúc nhiều ý nhƣ 
tiếng Ja trong ngôn ngữ Hòa Lan. Lý do là Ja nhiều 
khi đƣợc dùng nhƣ một tiếng đệm để ngƣời nghe có 
thể biểu lộ quan điểm của mình một cách gián tiếp. 
Có những ngƣời, nhất là trong giai cấp hạ lƣu hay 
những ngƣời thƣờng xuyên tiếp xúc với bạo lực, có 
tật chêm tiếng chửi thề trong câu nói. Khi nghe họ 
nói, nếu chúng ta chú ý nghe và đếm những tiếng 
Ð.M., fucking..., ta sẽ thấy chúng xuất hiện với một 
tần số nhiều hơn ta tƣởng. Chúng dƣờng nhƣ kêu 
„rổn rảng‟ khắp nơi. . Tuy nhiên, khi chêm những 
tiếng này vào trong câu nói,ngƣời nói không ý thức 
sự hiện diện của chúng. Chúng đƣợc dùng  nhƣ 
những chữ „đệm‟. Càng bị khích động, thì tần số 
xuất hiện của những loại chữ đệm này càng cao. 

 

 

 

Những loại chữ đệm này và những chữ đặc biệt mỗi 
cá nhân có thói quen dùng góp một phần lớn trong 
việc nhận ra nét đặc thù trong cách nói của từng 
ngƣời. Tiếng Ja cũng tƣơng tự nhƣ vậy. Ngƣời ta 
dùng nhiều đến mức trở thành quen miệng mà 
không nhận ra mình dùng Ja nhiều đến bực nào. 

Tiếng Ja là tiếng đƣợc tất cả ngƣời Hòa Lan dùng 
trong văn nói hiện nay nhƣ một thứ tiếng đệm để 
biểu tỏ cảm xúc, thái độ hay quan điểm nhiều hơn là 
ý nghĩa thực của nó. Ngƣời Hòa Lan thƣờng phê 
bình ngƣời Việt (và ngƣời Á châu nói chung) cái gì 
cũng Ừ (= Ja), nhƣng chắc chắn ngƣời Hòa Lan 
chêm tiếng Ja trong đối thoại nhiều hơn ngƣời Việt. 
Nhà ngữ học Ton van der Wouden, trong công trình 
nghiên cứu Corpus Gesproken Nederlands (từ 1998 
đến 2004) với mục đích thiết lập một kho dữ kiện 
tiếng Hòa Lan hiện đại, đã khám phá ra là tiếng Ja 
đƣợc dùng nhiều nhất trong văn nói Hòa Lan (trong 
khi đó mạo từ „de‟ xuất hiện nhiều nhất trong văn 
viết, lẽ đƣơng nhiên), và mới đây Marc van 
Oostendorp – Giáo sƣ về môn vi biến thể trong ngữ 
âm – trong một bài viết (Boer roept „ja!‟ – De vele 
betekenissen van een bevestiging đăng trong tạp 
chí Onze Taal số 6, 2011) cũng cố đi tìm lời giải đáp 
cho câu hỏi vì sao ngƣời Hòa Lan nói Ja nhiều nhƣ 
vậy. 

Một cách dùng Ja phổ thông trong đối thoại là để 
cho ngƣời nói biết (hay cảm) đƣợc là đối tƣợng còn 
đang theo dõi lời nói của mình. Tiếng Ja này có thể 
ví nhƣ tiếng „Dạ‟ hay „Oui‟ hay „Ye‟ đƣợc ngƣời Việt, 
ngƣời Pháp hay ngƣời Mỹ chêm vào liên tục trong 
đối thoại, nhất là khi nói chuyện qua điện thoại. 
Trong đối thoại hai ngƣời, ngƣời Hòa Lan cũng rất 
thƣờng dùng Ja chen vào sau câu nói của ngƣời đối 
diện nhƣ một đồng ý lời phát biểu của ngƣời kia. 
Tiếng Ja ở vị trí này thƣờng ngắn và nặng (Jạ). Về 
cách phát âm và cách sử dụng, nó giống y hệt tiếng 
Dạ trong văn nói Việt. Cách dùng phổ thông thứ ba 
của ngƣời Hòa Lan là sử dụng tiếng Ja để bắt đầu 
một câu, nhƣ lời lƣu ý „tôi sắp nói đây‟ hay 'nghe tôi 
nói đây'. Ðặc biệt nơi ngƣời Việt, nhiều ngƣời có 
thói quen dùng tiếng „Không‟ khi bắt đầu nói, tiếng 
„Không‟ này không mang nghĩa phủ định, mà chỉ là 
sự lƣu ý ngƣời khác là „tôi sắp nói đây‟, nhƣ Ja của 
tiếng Hòa Lan. Nhƣng khác ngƣời Hòa Lan, ngƣời 
Việt sử dụng tiếng „Dạ‟ (phát âm nhẹ gần nhƣ Dà) ở 
đầu câu khi câu nói của họ mang nghĩa hoàn toàn 
tán đồng với lời vừa nghe, hay một cách vuốt theo, 
để sau đó bổ túc thêm ý. Tiếng Hòa Lan cũng vậy, 
ngƣời ta sẽ nói „Jà‟ trong trƣờng hợp này. Ngoài ra, 
tiếng Ja đầu câu đƣợc nhiều ngƣời dùng nhƣ một 
cách „bôi trơn lời nói‟. Dƣờng nhƣ tiếng Ja này – với 

Tiếng 'Ja' trong ngôn ngữ Hòa Lan 
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cách phát âm nhẹ, không dấu (ja) – có tác dụng làm 
đà để tiếp tục nói, và tạo thêm tính thân mật. Chúng 
ta có thể nghe thấy tiếng Ja này rất nhiều trong 
những cuộc phỏng vấn trên truyền thanh truyền 
hình. 

Ja dùng giữa câu có nhiệm vụ khác. Nó thƣờng 
đƣợc dùng nhƣ một cách ngắt câu, ngắt ý. Những 
ngƣời gặp khó khăn trong việc tìm chữ, tìm ý để 
diễn tả hay chêm tiếng Ja vào để cho mạch nói 
không bị ngắt quá lâu. Thủ thuật này đƣợc ngƣời 
Việt sử dụng rất nhiều khi đã biết nói lõm bõm tiếng 
Hòa Lan. 

Tiếng Ja đặt ở cuối câu mang nghĩa khác. Ja chấm 
dứt cho câu nói với ngụ ý nhấn mạnh thêm ý nghĩa 
câu vừa nói. Nó cũng có thể ẩn tàng chức năng 
thuyết phục. Ngƣời nói dùng tiếng Ja để chấm dứt 
câu nhƣ một cách thuyết phục ngƣời nghe công 
nhận điều mới đƣợc phát biểu là đúng. Tiếng Ja 
trong trƣờng hợp này có thể tạm dịch ra tiếng Việt là 
„, đúng không?‟, nhƣng với một nghĩa nhẹ hơn. 
Hoặc tiếng Ja đƣợc dùng nhƣ một sự lôi kéo: “Ga je 
mee. Ja?” (tạm dịch: “…, theo tôi nhé”). 

Khi đứng một mình, tiếng Ja đƣợc dùng nhiều khi 
tới mức lạm dụng. Nghe tiếng gõ cửa cũng Ja. Bắt 
điện thoại cũng Ja. Ja cho biết mình đang hiện diện. 
Ja,ja cho biết „làm liền bây giờ‟. Chỉ có một trƣờng 
hợp trong đó tiếng Ja đƣợc mọi ngƣời chăm chú im 
lặng nghe là tiếng Ja của đôi vợ chồng trong lễ 
cƣới. Tiếng Ja mang nghĩa chính thống nhất. 

Tiến hơn một bực, Jaaaa!! là tiếng reo vui mừng 
của trẻ em khi mở gói quà, hay của đám học sinh 
khi nghe chuông báo hết giờ, của ngƣời mới thoát 
nạn. Ngƣời vừa hoàn thành xong một công việc khó 
khăn, thở phào Jahhhh. Còn Jaaahaaa với giọng 
cáu kỉnh kéo dài lại có nghĩa là “nghe rồi, biết rồi, 
làm rồi, sao còn hỏi”. Jaja (nói liền không nghỉ giữa 
hai chữ) không hẳn mang nghĩa đồng ý (Ja = Ừ) mà 
thƣờng hàm ý nghi ngờ lời xác quyết của ngƣời kia.  

Ði xa hơn, Ja biến thể thành Tja!, có thể ví nhƣ 
„Chà!‟ trong tiếng Việt. Thành Mja (tạm dịch: “Mẹ, 
chuyện chẳng có gì” hay “đành chịu vậy thôi”). Và 
những biến thể xa hơn nhƣ Jamaar, Jahoor, 
Jawel…, tuy nhiên chúng nằm ngoài giới hạn của 
bài viết này. 

Sự đa dạng của Ja thành hình bởi nhiều nguyên do: 
từ ngữ ngắn, phát âm dễ, có âm lực cao và dễ điều 
chỉnh âm lƣợng (do miệng mở rộng)… theo đà tiến 
hóa của ngôn ngữ và văn hóa đã càng ngày càng 
phong phú. Những mẫu câu mang tính xác nhận 
khác nhƣ “chắc chắn vậy”, “đúng thế”, “đƣơng 
nhiên”, “không thể chối cãi đƣợc”… tuy có thể dùng 
để thay thế Ja, nhƣng đại chúng vẫn coi những cụm 
từ này nhƣ một thứ văn „trịnh trọng‟, nhƣ Battus 
(một trong nhiều bút hiệu của Hugo Brandt Corstius, 

nhà văn và nhà toán học nổi tiếng của Hòa Lan) đã 
nhận xét trong tác phẩm khảo cứu ngôn ngữ 
Opperlans! của ông. 

Tóm lại, Ja là một từ ngữ quá đa dạng, quá phong 
phú. Nhất là trong thuật sử dụng Ja để chuyển tải 
tình cảm trong nhiều tình huống khác nhau, chắc 
trên thế giới không có từ nào có thể so sánh. Ðiều 
thú vị ở đây là giữa Ja Hòa Lan và Dạ Việt Nam có 
nhiều điểm tƣơng đồng trong lối sử dụng và cách 
phát âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nỗi niềm xa xứ 

Ngọc Trân 

Ta không được như mây trời phiêu lãng, 
Nên vẫn còn cách trở mấy đại dương! 

Bên kia bờ là bóng dáng quê hương, 

Mà sao mãi cách xa theo năm tháng! 

 

Nhìn quê hương giờ bao nhiêu khổ nạn! 

Biết bao người đói khổ với lầm than! 

Cho lòng ta nhức nhối tận tâm can! 

Quê hương vẫn chìm trong mùa thương khó! 

 

Ngẫm đời ta nửa đời đành bỏ ngõ, 

Chuyện ngày xưa giờ chắc đã phôi phai? 

Nơi xứ người bao năm tháng u hoài! 

Những phiền muộn còn hoài trong tâm não! 

 

Đời trôi nổi bồng bềnh như cơn bão. 

Quê hương ta giờ đã thuộc về người! 

Bao năm qua ta đã mất nụ cười. 

Vẫn xa lạ cô đơn trên đất khách! 

 

Mùa đông đến xuân về trên xứ lạnh. 

Nhấp chén buồn ta nhớ những xuân xưa. 

Quê hương ơi thương nhớ mấy cho vừa! 

Hồn băng giá biết cùng ai tâm sự? 

 

Ôi chiến y giờ biết tìm đâu nữa? 

Bạn bè xưa mỗi đứa mỗi phương trời! 

Nơi xứ người cuộc sống vẫn nổi trôi, 

Đời cơm áo khép dần bao nỗi nhớ! 

 

Đêm từng đêm với nỗi niềm trăn trở. 

Mong một ngày tươi sáng của tương lai. 

Quê hương ta sẽ thôi hết u hoài. 

Bao nhịp sống hồi sinh cùng đất nước. 
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Mây Lang Thang 

 

 

Mới đây tôi mua đƣợc một chiếc xe đạp mới. Sau 
nhiều năm ỳ ạch với chiếc xe đạp cũ, lần đầu tiên tôi 
“tậu” đƣợc một chiếc xe đạp mới tinh. Tƣởng việc 
mua một chiếc xe đạp thì quá dễ. Cứ việc vào tiệm, 
thấy chiếc nào vừa ý, vừa túi tiền thì “ôm” về nhà. 
Nghĩ vậy nhƣng thực tế không dễ dàng nhƣ mình 
tƣởng… 

Bƣớc vào tiệm, tôi mạnh dạn nói: 
 
 -Tôi muốn mua một chiếc xe đạp mới. 
Bà chủ tiệm vui vẻ chào khách: 
 
 -Cô muốn mua xe đạp loại gì? loại đi trong phố hay 
xe đua? mấy số? thắng tay hay thắng chân? ghi 
đông cố định hay điều chỉnh? đèn xử dụng “pin” hay 
accu?  
 
Câu hỏi nào của bà cũng không đƣợc trả lời. Những 
cố gắng giải thích về kỹ thuật của bà lại càng làm tôi 
thêm bối rối. Bà chủ tiệm thấy vẻ lúng túng của tôi 
bèn chuyển ra câu hỏi khác: 
 
 -Cô có thể cho tôi biết cô muốn mua hiệu xe nào?  
Không do dự, tôi trả lời ngay: 
 
 -Tôi muốn xe đạp hiệu Gazelle. 
Và nhƣ vậy, tôi đã nhanh chóng mua đƣợc chiếc xe 
đạp mới đầu tiên của tôi ở Hoà Lan, sau 25 năm 
đến định cƣ tại đất nƣớc này. 

Ngay cả bây giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên trƣớc câu 
trả lời của mình. Một điều rõ ràng, đây không phải là 
một câu trả lời vô tình, bởi tôi cố ý mua một chiếc xe 
đạp do Hòa Lan sản xuất kia mà. Và Gazelle là 
chính hiệu con nai vàng Hòa Lan. Nhƣng tại sao tôi 
lại chọn hiệu Hòa Lan mà không chọn một hiệu nào 
khác, thí dụ nhƣ Peugeot của Pháp mà tôi đã quen 
thuộc từ ở Việt Nam? Có phải chăng tôi đã nhanh 
chóng hội nhập vào xã hội này lúc nào không hay? 
Hay tôi đã dần dà chấp nhận những giá trị và tiêu 
chuẩn Hòa Lan mà không biết, khiến cho cái “gu” 
của tôi cũng bị ảnh hƣởng lây? 

Tôi còn nhớ rõ, thời gian đầu tiên đến định cƣ tại 
đất nƣớc này, rất nhiều điều làm tôi ngỡ ngàng, 
nhất là thói quen của ngƣời Hòa Lan hoàn toàn 
khác biệt với ngƣời Việt Nam.  

 

 

 

Ngƣời Hòa Lan rất thân thiện và vui vẻ, nhƣng bạn 
phải làm một cuộc hẹn trƣớc khi bạn đến thăm đấy 
nhé. Ngƣời Hòa Lan rất tự nhiên và niềm nở nhƣng 

nếu bạn bất ngờ đến thăm họ trong lúc họ đang 
chuẩn bị ăn cơm thì chắc chắn bạn sẽ đƣợc 
mờihôm khác trở lại hay bạn sẽ  đƣợc ngồi chờ họ 
ăn xong rồi mới tiếp bạn. Và bạn cũng đừng mong 
họ sẽ mời bạn cùng ăn nhé.  

Họ rất hào phóng và từ tâm, nhƣng phải có một 
thảm họa xảy ra cái đã – chẳng hạn một trận động 
đất, một cuộc chiến tranh hay một trận sóng thần 
nào đó. Ngƣời Hòa Lan đã quyên góp hàng bao 
nhiêu triệu triệu đồng để giúp nạn nhân những thảm 
họa trên, vậy mà nếu bạn đến thăm họ, bạn đừng 
ngạc nhiên khi chủ nhà mở hộp bánh ra mời bạn 
một cái rồi đóng hộp lại cất ngay đi. 

Ngƣời Hoà Lan khóc khi họ thắng một giải thƣởng, 
ngƣợc lại ngƣời Việt Nam sẽ cƣời vui khi thắng giải. 
Ði ăn tiệc, ngƣời Việt Nam thƣờng ăn ít hơn ở nhà. 
Sự ăn uống “nhẹ nhàng” đó để chứng tỏ mình là 
ngƣời lịch sự và không “thiếu ăn”. Ngƣợc lại, ngƣời 
Hoà Lan ăn uống rất “thành thật” trong các bữa tiệc 
“chùa”.  

Tôi không biết từ lúc nào tôi đã trở nên thiếu kiên 
nhẫn. Hồi ở Việt Nam tôi kiên nhẫn lắm mà. Này 
nhé, trƣớc đây gặp phải những lúc kẹt xe trên xa lộ, 
tôi cứ nhẩn nha mà chạy, không hề ta thán một 
tiếng nào. Bạn bè hẹn đến chơi, có đến trễ hay lỡ 
hẹn, tôi vẫn vui vẻ bỏ qua. Vậy mà bây giờ, nhƣ một 
ngƣời Hòa Lan thực thụ, chỉ cần xe lửa đến trễ là tôi 
bực bội lắm rồi, là tôi càu nhàu suốt buổi. Càng khó 
chịu hơn nữa nếu bạn hứa đến thăm mà không đến. 

 Bây giờ lúc nào tôi cũng kè kè quyển sổ tay bên 
cạnh. Tất cả mọi dự định đều đƣợc chuẩn bị, tính 
toán trƣớc. Từ việc thăm viếng bạn bè, cuộc hẹn 
nha sỉ, bác sĩ, đi nghỉ hè, đôi khi với cả chồng con 
hay cả với chính mình, tôi cũng làm cuộc hẹn nữa. 
Có những cái hẹn cả sáu tháng hay cả năm truớc. 
Làm nhƣ không có cuốn sổ tay thì đời tôi rối beng, 
mà có nó rồi thì cuộc đời biến thành  một chuỗi 
“căng thẳng” dài. 

Ngƣời Hòa Lan cũng có những thói quen tốt. Một 
trong thói quen tốt mà tôi học đƣợc, đó là “đúng 
hẹn” và không còn giờ “dây thung” nhƣ ở Việt Nam. 
Một điều tôi tập đƣợc nữa là ăn uống nhẹ nhàng 
“không gây tiếng động”. Các con tôi cũng đã đƣợc 
học “thói quen tốt” này ngay tại trƣờng tiểu học cho 
nên chúng sẽ ồ lên những lúc tôi sơ ý “húp cái rột” 
hay “chép miệng” trong khi ăn. Chúng cũng không 
cho tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện. 

Người lạ trên quê hương mới 
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Ngƣời Hòa Lan đôi khi thƣờng ta thán những ngƣời 
nhập cƣ mới không chịu thích hợp và tham gia vào 
xã hội xứ này. Sự thực không phải nhƣ vậy. Vì lý do 
sinh tồn nên thực chất con ngƣời luôn cố gắng thích 
nghi với hoàn cảnh để tồn tại và vƣơn lên. Ai cũng 
muốn đƣợc hạnh phúc, ai cũng muốn có một đời 
sống đầy đủ, ấm no. Muốn đƣợc vậy, phải hội nhập 
vào đời sống xã hội nơi mình cƣ ngụ.  

Hội nhập chỉ thực sự thành công khi cả cá nhân lẫn 
xã hội đều đƣợc lợi. Cũng nhƣ khi hội nhập mà vẫn 
giữ đƣợc cá tính riêng thì con ngƣời và xã hội mới 
thật sự trở nên phong phú. 

 

 

Nhiều khi muốn quay về 

 Phan Thái Yên 

Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn 

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về 

Tuệ Sỹ  

Dùng dằng với múi giờ vừa quen đã vội rời xa, 
ngƣời đàn ông thức giấc vào lúc nửa khuya về sáng 
đêm đầu tiên trở lại nhà. Mắt biếng lƣời khép mở, 
nhấp nhem khung cửa nhờ nhờ màn tuyết lặng lẽ 
phủ trắng vùng thao thức sâu quá canh tàn. Bâng 
khuâng trong cảm giác hụt hẫng chơi vơi giữa ra-đi-
trở-về, ngƣời đàn ông thấy mình nhƣ con thuyền 
say trong giấc mộng trùng khơi, rạt rào con sóng 
thời gian, lẩn khuất, hiện tiền, bạc đầu bờ lau quá 
khứ. Ngƣời đàn ông nằm nghe thân xác mình mềm 
theo trí tƣởng, chừng muốn nhão ra cho thấm vấy 
đến tận cùng chốn nơi, đẫm bóng thời gian, lơ lửng 
trƣớc sau. Đi qua những thành phố mà tự thuở 
thanh xuân vẫn ƣớc mong đƣợc đến một lần, sao 
nghe lòng bồi hồi nghĩ về ngày tháng cũ học trò 
mộng ƣơm từ sách vở.  

Chuyến tàu điện tốc hành London - Paris băng mình 
vội vã cuốn theo buổi chiều đầu mùa xuân vƣơng 
bụi tuyết. Vợ chồng hân hoan nhìn ngƣời thanh niên 
chững chạc trƣớc mặt. Anh ngồi im lặng phóng tầm 
mắt nhìn về phía chân trời xa. Họ vừa chợt nhận ra 
sự trƣởng thành của đứa con đi học xa nhà từ gần 
một năm nay. Họ cƣời qua mắt nhìn nhau, có lẽ vì 
nỗi vui từ ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Thằng Bờm 
của họ. Đứa con của tháng ngày sau cải tạo long 

đong, bố mẹ sống lén lút giữa Sài Gòn với tuổi tên 
vay mƣợn. Đứa bé vừa hơn một tuổi trong trại tị 
nạn, trên hòn đảo hoang lạ xứ ngƣời, bây giờ là một 
thanh niên tài năng đầy triển vọng, đang tƣng bừng 
sống giấc mộng thanh xuân đời mình. Ngƣời vợ, 
mắt còn cƣời, nói thầm vào tai chồng.  

- Có con trai khôn lớn dẫn cha mẹ đi chơi, sƣớng 
chƣa !?  

Ngƣời chồng ôm choàng vai vợ, nhìn con mỉm cƣời. 
Con tàu trẻ trung lao mình về phía trƣớc, quăng vụt 
về sau những ngôi nhà cổ kính rải rác trên cánh 
đồng vừa tỉnh giấc đông miên, im lìm cây cỏ. Từng 
mái ngói vƣớng bụi thời gian ngả màu nâu xám, 
loáng khuất trong màu xanh non vừa choàng áo mới 
lên dải bình nguyên đang vƣơn vai phủi từng mảng 
tuyết muộn e dè trốn ánh mặt trời.  

Ngƣời đàn ông ngẩng nhìn khoang trời xanh không 
một vẩn mây. Con tàu nhƣ ngừng lại. Êm đềm. Ông 
không muốn nhìn xuống để khỏi lạc mất giây phút 
lắng đọng, mong manh nỗi hạnh phúc nhẹ ngát tơ 
trời. Những dòng sông, những tình thân, tiếng gió 
trời, lời ru bên vƣờn, chiến tranh, hòa bình, cải tạo, 
thuyền nhân, cuộc sống lƣu dân, con tàu, sân ga, ở 
lại, chia lìa. Tất cả dìu níu vào nhau trong ngờ ngợ 
chiêm bao, không chiều, không nơi, chẳng trƣớc 
chẳng sau. Thảng thốt. Chìm sâu.  

Ngƣời bạn lính cũ, an nhiên sống qua nửa tuổi đời 
với vợ con trong khu phố ngoại ô London. Tình 
bằng hữu rộ dậy, vƣợt thoát vài ngày thăm ngắn 
ngủi, bởi tiếp dài theo bao năm rƣợu uống một 
mình. Câu chuyện thâu đêm nối lại mối lòng chợt 
rung động hoa niên. Gợi lại những mảnh đời long 
đong, riêng rẽ mà quen thuộc bởi cùng tang thƣơng 
trên dòng định mệnh chung của đất nƣớc bất hạnh. 
Địa danh những con sông dòng kinh họ đã đi qua, 
quanh co trói buộc một thời trai trẻ. Có gì khác nhau 
về những cơn say, giọt rƣợu uống vào, dòng máu 
đổ ra trên dòng kinh nƣớc đục Tháp Mƣời hay con 
nƣớc rã rời lục binh trôi Vàm Cỏ ? Hay những cơn 
sốt rét kinh niên cho vật vã thêm dòng tháng ngày tù 
đày khốn khó, chốn núi rừng xa, ngoài Bắc trong 
Nam. Và nhƣ thế, sau ba ngày, ba mƣơi năm sau, 
hai ngƣời bạn chia tay, thân tình nở hoa thắm trong 
lòng... 

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên lẫn khó chịu của mẹ vì 
mùi nồng khai lúc họ vừa bƣớc xuống đƣờng hầm 
metro, ngƣời con cƣời lớn: 

- Welcome to Paris !  

Rồi đỡ lời. Thật ra thì tất cả những gì ba mẹ đọc từ 
sách truyện vẫn còn đó. Kinh Thành Ánh Sáng. Đền 
đài, cung điện, tháp cao... Ngoại trừ những sạp bán 
sách cũ ở khu Montmartre vẫn chƣa mở cửa vì thời 
tiết còn quá lạnh. Nhƣng Le Malentendu thì ba sẽ 
không cần tìm mua. Too many Marthas these 
days...Và những Bà-Mẹ-mỏi-mòn, những Ngƣời-bõ-
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già-câm-nín thì cũng đầy rẫy ra đó trong lòng quán-
trọ-Châu-Âu sa mạc điêu linh này...  

Họ về đến nhà ngƣời bạn ở ngoại ô Paris lúc trời đã 
sập tối. Bạn cũ gặp lại nhau sau hơn ba mƣơi năm 
xa cách, ngờ ngợ mái tóc phai bạc thời gian. Chỉ 
một thoáng thôi để mắt còn kịp rộn nỗi vui náo nức. 
Ký ức dồn về trong mắt nhìn nhau. Hình ảnh hai gã 
học trò nghèo trên chiếc xe cà tàng, cong lƣng đạp 
từ cầu Trƣơng Minh Giảng đến trƣờng tận trƣờng 
Khoa Học. Đêm đã khuya mà câu chuyện vẫn chƣa 
tàn. Hai cảnh đời nhƣ hai chiếc thuyền nan trên 
dòng thác ghềnh khốn khó. Đứa đi cải tạo miệt núi 
rừng Phƣớc Long. Thằng bị lùa đi học tập lao động 
ở miền Trung, tiếp theo là những năm tháng tù vì 
vƣợt biên thất bại. Hai ngƣời mẹ cùng khóc con 
mình vắn số trong khi chồng thì vẫn biệt tăm trong 
cảnh giam cầm. 

 Hai ngôi mộ giờ đây nằm lại bên phố vịnh quê 
hƣơng bơ vơ cát trắng. Từ bao năm rồi mà bố mẹ 
vẫn nào nguôi nhớ về đứa con yêu nằm gối đầu 
hƣớng núi Phƣớc Tƣờng, yên nghỉ ngàn thu... Đâu 
đây trong gió trời bùi ngùi kỷ niệm thoảng vọng 
chuỗi cƣời của bầy trai gái đạp xe về phố. Những 
chùm chà là xanh chát ngắt vội từ ngọn núi nhỏ 
rung rinh theo từng vòng bánh quay. Có đôi trò nhỏ 
vô tƣ sánh nhịp đạp vòng xe, cùng lăn đời nhau vào 
cuộc trăm năm. Họ có ngờ đâu khu nghĩa trang đìu 
hiu hoang cát trắng bên đƣờng sẽ là nơi chôn cất 
một phần đời của họ.  

Ngƣời bạn châm thêm rƣợu vào hai chiếc ly vơi. 

- Uống đi mày... Năm bảy ba, ở Võ Bị ra, tao về 
TQLC đánh nhau ở Hải Lăng đƣợc mấy tháng thì 
nghe tin bạn bè nói mầy đi Giang Đoàn bị tử trận 
đâu đó dƣới vùng Bốn. Năm ngoái, nhận đƣợc tin 
mầy liên lạc tao mới hay chứ mấy chục năm nay cứ 
đinh ninh mầy đã xanh cỏ rồi. 

- Chỉ xém chết thôi. Cũng may. Viên đạn vào sâu 
thêm tí nữa thì đã phủi chân leo bàn thờ ngồi rồi. 
Sau mấy lần hai-mƣơi-chín-ngày tái khám, tao xin 
đổi về Giang Đoàn ở Hội An. Cƣới vợ. Bốn tháng 
sau thì tan hàng... 

Hai ngƣời bạn mở cửa bƣớc ra ngoài. Họ đứng 
trong bóng tối dƣới hiên nhà.  

- Chuyện đời chẳng biết đâu mà lƣờng. Những năm 
trong cải tạo, có lúc quá buồn chán, tao đã nghĩ thà 
ngày trƣớc bị chết ở mặt trận còn hơn phải lây lất 
sống trong cảnh chết của đói mòn đày ải... Bây giờ 
thì nhìn con cái khôn lớn, thành tài, làm cha mẹ lòng 
cũng an ủi phần nào. Chỉ còn nỗi buồn nhớ quê 
hƣơng, gia đình, đứa con bỏ lại... 

Hai ngƣời lính già vẫn đứng lặng yên trong nửa 
khuya về sáng. Khu xóm say ngủ im lìm. Ngọn đèn 
chong cuối đƣờng cúi đầu, hiu hắt bóng hàng cây 
đổ dài theo lối gạch nằm trải mình chờ sáng.  

Buổi chiều không nắng, gió lồng lộng lạnh căm. Từ 
ngọn tháp cao nhìn xuống, dòng sông Seine lặng lờ 
nƣớc nhuốm màu mây tím thẩm. Dòng sông hình 
nhƣ bất động rồi chợt nhỏ nhoi theo nỗi thất vọng xa 
dài. Có lẽ chuỗi xám trắng dằng dặc của lâu đài, 
thành quách, đền thờ, đã làm dòng sông nhỏ lại, 
khúc khuỷu bến bờ. May mà còn có những chiếc 
cầu nối nhịp qua sông. Nhìn chiếc sà-lan chậm chạp 
níu dần khoảng cách rồi trong phút chốc mất hút 
dƣới bóng cầu, ông cảm thấy nhẹ lòng và thầm tự 
trách mình vô lý. Mỗi con tàu đều cần thiết một dòng 
sông để đƣợc lênh đênh và bến hẹn trở về. Lòng 
ông chùng theo nỗi nhớ về những dòng sông lƣu lạc 
quê nhà. Dòng sông trôi, đẩy nhịp hƣ vô cuốn trả 
cơn mơ bất tận kiếp ngƣời về lại với cảnh đời dâu 
biển. Dòng sông trở mình thấm đẫm phù sa, ôm 
đồm từng nỗi niềm riêng của đá sỏi nghìn xƣa mơ 
hoài một buổi hóa thân. Giấc mơ của đá. Nỗi buồn 
của từng giọt lệ, từng giọt mồ hôi, rã đọng muối khô 
vì ngọn gió lịch sử lắm khi tai chƣớng lọc lừa. 

Từ một chiều hƣơng thị còn vàng thơm bọc áo, 
đứng trên cầu Bến Ngự tần ngần hỏi Mẹ ngả sông 
mô thì ra tới biển. Ông đã nổi trôi chìm đắm trên 
dòng sông đời mình, trôi xa khỏi vịnh biển êm đềm, 
lênh đênh trên khắp cùng sông biển quê hƣơng mà 
lòng thì mãi nhớ về dòng sông nhỏ bình yên dáng 
Mẹ. Quê hƣơng đau nắng hạ cũng buồn... Xốn xang 
lòng ông hình ảnh con tàu chập chùng đêm trên 
vùng biển phía ngoài phá Tam Giang loáng ánh 
trăng khuya. Con tàu đi dọc hết biển quê hƣơng để 
rồi phân vân bƣớc chân gã lính giang hồ qua đôi lần 
sông sau trƣớc. Những chiều rƣợu uống ngà ngà 
say trên bến Ninh Kiều, nhìn bầy lục bình trôi trên 
dòng sông bát ngát, lòng chợt thấm thía hai tiếng 
Trƣờng Giang. Đêm Đồng Tháp mù tăm, con kinh 
dài hơn đêm, hiu hắt ngọn đèn trên bến An Long 
làm bồn chồn chuyến đò qua Chợ Mới, qua bến 
Long Xuyên, qua bắc Năng Gù cho lòng lính thú 
cũng nôn nao ngày phố lớn Sài Gòn.  

Ba mƣơi năm. Dòng nƣớc sông Thu Bồn một cuối 
tháng Ba đã đẩy đời ngƣời vào cuộc truân chuyên, 
trôi tuốt khơi xa qua bên kia biển. Thôi rồi đêm trăng 
Thuận Tình mờ mờ cát vàng Xuyên Thọ. Vùng đầm 
sông nối biển, trộn nƣớc nguồn Ô Lâu-Thu Bồn-Đế 
Võng với nƣớc biển Đông là dấu mốc oan khiên 
mặn xát hồn lƣu xứ. Ngƣời lính trẻ đứng trên chiến 
thuyền ngoái nhìn doanh trại bốc cháy mà lòng tơi 
bời mối chung cuộc nhục vinh. Anh lo lắng nghĩ đến 
ngƣời vợ thai nghén đang trông chờ tin chồng từng 
giây từng phút ở Đà Nẳng. Đôi vợ chồng ngƣời bạn 
sĩ quan vừa cƣới nhau xong hai ngày trƣớc ở ngoài 
Hội An. Cô giáo trẻ trƣờng trung học Nguyễn Duy 
Hiệu lạy tạ cha mẹ trong ngày cƣới để kịp theo 
chồng. Cuộc tùng phu định mệnh dài suốt kiếp lƣu 
vong. Ba chị em nhà họ Sử, quán Phƣơng, thƣờng 
ngày xinh nhƣ mộng, quên cả làm duyên, ngơ ngác 
tội nghiệp ngồi quấn vào nhau trên bong tàu gƣơm 
súng rộn ràng. Phận ngƣời mở ra, khác biệt mà 
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tƣơng quan trong cấp bách sững sờ, khóc khô nƣớc 
mắt và tƣơng lai vô định mịt mờ.  

Ba mƣơi năm. Bƣớc chân lƣu vong đã đi hết biển 
năm châu nhƣng đại dƣơng xô sóng trong hồn vẫn 
mịt mờ bất tận lối về. Ngƣời vẫn mãi trên đƣờng đi, 
canh cánh bên lòng một quê xƣa vàng son và đôi 
tay không mỏi bồng bế cháu con cho tƣơng lai, cho 
tự hào, dù sống kiếp lƣu dân. Có ngƣời từ trong 
nƣớc, muốn tin mình là "ngƣời tử tế", đã lên tiếng rủ 
rê về một làng xƣa, có chùm "khế ngọt" đong đƣa 
đêm "trăng tỏ" để lem thèm đoàn lƣu dân họ những 
tƣởng đã đi hết biển. Tội nghiệp con thú hang sâu 
xiềng xích chƣa lìa, chân quen bƣớc quẩn quanh, 
mắt còn nhấp nhem vì chút ánh sáng từ cửa động 
đã lên tiếng thƣơng hại bƣớc chân đồng loại ra đi, 
hú gọi quay về. Tội nghiệp giấc mơ nhỏ nhoi, ngắn 
ngủn, héo rũ khi ánh dƣơng lên. Tội nghiệp ngƣời 
đánh cá, im lìm mệt mỏi, phải về lại bến sông cho 
kịp mỗi ngày lên, trên chiếc thuyền buồm vá nát 
rách bƣơm, bỏ lại đêm rộng trời cao và gió trăng 
phía ngoài cửa biển. Tội nghiệp ngƣời đàn bà đôi vú 
héo hon, vội vã cho kịp thêm một ngày đi gánh 
nƣớc sông. Vợ chồng gặp nhau trên quãng đƣờng 
đê. Cả hai đều thiếu ngủ, chào nhau bằng tiếng ho 
khan. Những giấc mơ đã không còn.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời đàn ông ngồi dậy, định bụng làm vài động tác 
vƣơn vai cho tỉnh ngƣời nhƣng rồi chỉ lặng lẽ bƣớc 
ra khỏi phòng ngủ. Ý nghĩ về buổi chiều trên tháp 
Eiffel gió lộng và một dòng sông đã trôi đi khiến ông 
bồi hồi đứng lại, nhắm mắt hồi lâu.  

Sƣơng mù theo buổi chiều sa xuống mặt nƣớc sông 
Seine khuất lấp mù tăm. Ngọn tháp nhƣ bị bứng 
gốc, lơ lửng trong gió xám lồng lộng thổi quanh. 
Thành phố bên dƣới vừa lên đèn, qua màn sƣơng, 
mơ hồ nhƣ một cõi khác xa vời...  

Mùi café thơm lừng làm ông tỉnh táo. Vợ chồng vừa 
trở về cõi riêng thân thuộc của mình. Khu vƣờn sau 
nhà tuyết đọng tinh khôi. Ngƣời đàn ông âu yếm 
quàng vai vợ, ly café bốc khói trên tay. Buổi sáng ở 
Bruxelles, tuyết cũng rơi nhiều nhƣ sáng nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân Ƣu 
 
   Nhận được tin buồn: 
 

Cụ bà quả phụ Trương Khuê Quan 
nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Thị Ái Hoài 

pháp danh Nguyên Lệ 
 
đã mãn phần vào lúc 6 giờ 45 chiều ngày 15 tháng giêng năm 2013 tại Hoa Kỳ 
 

hưởng thượng thọ 86 tuổi 
 
chúng tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình Trương Tâm Nhân và Trương Thùy Trang. 
  
Nguyện cầu hương linh cụ bà vãng xanh miền Phật quốc. 
 
 
Đồng thành kính phân ưu. 
 
Gia đình Ngô Thụy Trúc Lâm (Leiden)  
Gia đình Ngô Thụy Chương (Hoorn) 
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HOÀNG HOÀNG MAI 

 

 Hàng năm cứ khoảng tháng hai, tháng ba, đúng dịp 
mùa xuân tết đến là tôi thƣờng nhớ lại tất cả những 
gì trong cuộc vƣợt thoát " những bóng ma rượt đuổi 
'' gia đình tôi cách đây hơn 20 năm. Tôi nghĩ: tất cả 
những ai thật sự chạy trốn chế độ CS, để đi tìm 
chốn nƣơng náu, nƣơng thân đều có những lúc 
trầm mình ôn lại quá khứ ! Bởi không nhớ quá khứ 
ở những đoạn đời quan trọng, làm sao ta có thể 
cảm nhận đƣợc những gì hạnh phúc trong hiện tại 
để mà vƣơn lên ! Xin chia xẻ đôi điều cùng những ai 
thật sự từng là số phận vƣợt thoát những bóng ma 
rƣợt đuổỉ nhƣ gia đình tôi.Tôi không dám gọi Cộng 
Sản là MA, chỉ gọi CS BỊ MA ÁM. 

 Cái bóng ma luôn rập rình rƣợt đuổi bên tôi 

 Thời đó ở Miền Bắc, gia đình tôi luôn sợ sệt, hốt 
hoảng, với những ai có nhãn hiệu ĐẢNG VIÊN, dù 
họ tự xƣng họ là những ''tinh hoa của dân tộc '' hay 
những ''thánh thấn, vĩ nhân '' của nhân loại nhƣng 
lòng tôi vẫn cứ kinh hãi họ nhƣ những bóng ma luôn 
rập rình rƣợt đuổi ngày đêm phá phách bên tôi..Phải 
chăng vì: tôi là ngƣời vô cùng bất hạnh với tình 
cảnh bị thất lạc gia đình từ lúc 10 tuổi mà lại mang 
một '' lý lịch không trong sạch'', còn chồng tôi là một 
ngƣời nƣớc ngoài nhƣng loại CHÂU Á da đen với 
tình cảnh cũng thất lạc gia đình tổ quốc gần 40 
năm... nên ngƣời Việt Nam đã nhìn vợ chồng tôi 
bằng cặp mắt ác cảm ! Ngay cả các con tôi mỗi khi 
đến trƣờng lớp, đều bị bạn bè khinh bỉ, có lúc còn bị 
chúng nó đánh đuổi thẳng cổ: '' mày không đƣợc 
ngồi cùng bàn tao, cút về IN ĐÔ đi ! ''; Các con tôi 
phải học trƣờng tƣ,trong khi vợ chồng tôi: một 
ngƣời bị đuổi việc, một ngƣời có đồng lƣơng chết 
đói.! Thời hòa bình, hết chiến tranh và đang trong 
nền VĂN MINH XHCN rồi đó, nhƣng vô vàn những 
thứ nghịch lý, rác rƣới, oan uổng,đói nghèo, bệnh 
tật, bất công.v...v  khó tƣởng tƣợng nổi ! vậy làm 
sao tôi có thể không kinh hãi CS đƣợc !Những năm 
chiến tranh biên giới giữa TQ và VN, chồng tôi bị 

 

 

 

 

tình nghi là gián điệp của TQ vì anh có mấy 
ngƣờibạn INĐÔ ở TQ. Ngƣợc lại mấy ngƣời bạn 
INĐÔ ở TQ cũng bị TQ tình nghi là gián điệp của 
VN vì có bạn INĐÔ ở VN. ĐCSVN đã quên bẵng 
một điều cảm động là: chính chồng tôi ngƣời luôn 
kề vai sát cánh bên VN trong những năm tháng bom 
đạn dày đặt ở Miền Bắc.. vô cùng đói nghèo đấy ; 
Nhƣng ngay tức khắc sau chiến tranh, ĐCSVN đã 
vu oan chồng tôi là gián điệp của TQ rồi hất hủi anh 
!..Những ngày đó chúng tôi cảm thấy hết sức đau 
lòng, nhƣng không biết làm gì, chỉ biết thầm trách 
ĐCSVN sao nghi ngờ vớ vẫn và ngu xuẩn thế, Vì  
hoàn cảnh gia đình tôi khi đó thật bi đát nên thỉnh 
thoảng có ngƣời thắc mắc:vì sao trông chúng tôi 
buồn và cứ ốm đau mãi vậy, nhƣng tôi hết sức giữ 
bí mật nội bộ của ĐCSVN vì sợ lỡ lộ ra...tôi có thể bị 
treo cổ. Rõ là chồng tôi bị oan mà không thể cùng ai 
chia sẽ, đành ngậm đắng nuốt cay để vậy. Cũng có 
ngƣời thấy gia đình tôi bi đát quá, họ động lòng 
thƣơng...nhƣng vừa thƣơng vừa chửi:" SU MAI cực 
khổ vì ngu, không biết xu nịnh theo thời thế...''.Và 
cũng có ngƣời khuyên những lời chân thành với tôi: 
'' Anh ấy là ngƣời INĐÔ sao lại phải sống ở đất 
nƣớc hẩm hiu này...thoát ra nƣớc ngoài đi !..''. 
Nhƣng họ không hề biết bên trong nền chính trị là 
một mạng lƣới vô cùng phức tạp về quyền lực, tôi 
biết đâu mà mò; Lƣơng tâm tôi cũng không cho 
phép mình coi tiền là số một nên không thể nịnh ai, 
tôi phải lánh xa những thứ ấy --những thứ do ma 
quái gây nên làm hỏng con ngƣời và xã hội mang 
danh '' NỀN VĂN MINH CỦA XHCN ". Chúng tôi đã 
tự giữ bản thân mình sạch sẽ, tuyệt đối không tắm 
trong môi trƣờng thối nát, bùn lầy, bị ô nhiễm chất '' 
lý tƣởng CS ". Dù sao làm nhƣ vậy có nghĩa tấm 
thân vợ chồng tôi không quan trọng,có thể chết 
cũng đƣợc, nhƣng còn các con tôi, ai sẽ nuôi chúng 
nó còn quá thơ ngây - tƣơng lai chúng sẽ rất mù mịt  

Không, chúng tôi không thể để con mình thiệt thòi, 
do vậy chúng tôi đã tìm ra một lối thóat đó là cái 
quốc tịch INĐÔ của anh ! chồng tôi là ngƣời INĐÔ 
sống lâu năm ở VN, nhƣng anh không đƣợc phép 
nhập quốc tịch VN, cũng không đƣợc phép trở về 
INĐÔ. Anh là một ngƣời nƣớc ngoài chính xác nên 
theo nguyên tắc quốc tế, anh có quyền ra khỏi VN 
và quyền xin tỵ nạn ở bất cứ nƣớc nào, đó là luật 
quốc tế. Nhờ sự hiểu biết này mà anh đã chọn con 
đƣờng để thoát khỏi bóng ma cs... .Anh đã tìm hiểu 
trƣớc con đƣờng thoát là phải đến Hòa Lan vì chỉ có 
HL là có điều kiện cho anh tìm về tổ quốc INĐO, 
măc dù nơi đây không có một ngƣời bảo lãnh 
!...Thế rồi công cuộc lo liệu ra đi, cũng đã thành 
công tốt đẹp ! 

THOÁT KHỎI NHỮNG BÓNG MA !!!!! 
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Đã thoát khỏi bóng ma - đến hành tinh kỳ 
diệu 

Suốt những chuỗi ngày trên đƣờng chạy thoát, tôi 
thật hồi hộp, lo âu cực độ..lại gánh đầy bệnh tật 
trong tấm thân còm cõi, xơ xác từ trong nƣớc mang 
ra...nhiều lúc tôi tƣởng mình chắc sẽ chết giữa 
đƣờng, khó cùng chồng con leo tới bến bờ yên ổn! 
Ngay cả khi bắt đầu rời bỏ quê hƣơng ra đi, chồng 
con tôi cũng rất lo rằng tôi không đủ sức "chạy trốn'' 
nên anh đã bằng mọi cách mua cho tôi tí sâm để 
uống, tiếc thay tôi không quen uống sâm nên mỗi 
lần thử uống tôi đau bụng giữ dội, đành chịu thua. 
Tôi tự an ủi: giả sử tôi chết giữa đƣờng cũng đƣợc, 
miễn là chồng con đến nơi an toàn. 

Thế nhƣng bệnh của tôi tất cả đều do: cả đời quá 
đói, quá rách (không đủ ấm), quá căng thẳng nên 
không đến nổi khó chữa. Những ngày đầu tới đây 
dù chƣa đƣợc chính thức ở lại, nhƣng tôi đƣợc ăn 
no, mặc ấm, đƣợc bác sĩ, y tá hay những ngƣời làm 
tự nguyện của các tôn giáo THIÊN CHÚA, TIN 
LÀNH..v...v..  giúp đỡ vô cùng tận tình nên các bệnh 
ruột, dạ dạy, hạ đƣờng huyết giảm dần, tôi hồi sức 
khá nhanh nhờ đƣợc ăn uống đày đủ. Chỉ có một 
bệnh chƣa khỏi hẵn đấy là bệnh dị ứng. Bác sĩ đã 
xét nghiệm máu xem tôi dị ứng gì đề đề phòng. Sau 
khi xét nghiệm, ông không ngờ tôi dị ứng với hàng 
trăm loại: thức ăn, vải vóc, chăn mền...v...v...Ông 
nói: đó là do quá khứ tôi đã không chịu dùng đầy đủ 
các loạị: thức ăn, vải vóc,đồ dùng   v..v.. nên lƣợng 
máu, đạm cùng các loại vitamin của tôi qúa thấp, 
gây nên ốm yếu và hay dị ứng đủ thứ nhƣ vậy. Thế 
mới biết vì quá khứ mình quá nghèo không có cái 
ăn, cái mặc nên lấy đâu ra mà làm quen với đủ loại.  

  Riêng các con tôi còn nhỏ, lại đƣợc sống cuộc 
sống đầy no ấm, vui tƣơi, đổi đời trong những ngày 
mới tới., lại đƣợc cộng thêm cái máu của ba nó nên 
chúng cũng khỏe mạnh và cao lớn nhƣ thổi. Chồng 
tôi thì không đến nổi gầy còm ốm yếu, vì dù sao 
cũng có một thời thanh niên anh sống ở nƣớc NGA 
..nên anh đầy đủ hơn tôi. Nhƣng vì anh và tôi có 
sức khỏe hơi khác nhau nên có vài ngƣời ở đây hay 
hiểu lầm rằng: nếu tôi ốm đau vì đói rách thì sao 
chồng tôi không ốm đau vì đói rách? Khi tôi trả lời là 
vì chồng tôi có một thời gian sống ở LIÊN XÔ mà 
LX thì dù sao cũng sƣớng hơn VN nhiều..,.cô ta rất 
giật mình!  Cô nói: tôi không tin !...tôi nghe nói vì LX 
và các nƣớc ĐÔNG ÂU XHCN quá khổ.. ngƣời dân 
không chịu đƣợc nên đã sụp đổ hoàn toàn, còn VN 
không sụp đổ XHCN nên chắc phải sƣớng hơn LX 
chứ.!... Nghe cô ta nói vậy tôi đành trả lời một câu 
dài dòng: " Ngày trƣớc khi đến HL ngƣời ta nói ở 
đây đời sống rất cao, nhƣng tôi không tƣởng tƣợng 
nó cao đến múc tuyệt đỉnh nhƣ thế này... nói rất thật 
lòng 100% đấy ! bây giờ mà tôi ngồi đây kể đời 
sống cơ cực của VN tôi thì cô cũng rất khó tƣởng 
tƣợng... chỉ bằng cách là tận mắt nhìn thấy,chứ diễn 
tả bằng lời thì khó lắm ". Đúng vậy, họ đâu có biết 
dù ĐÔNG ÂU cũng XHCN nhƣ VN nhƣng trƣớc đó 

họ đã trải qua kinh tế tƣ bản; còn VN thì chƣa bao 
giờ biết làm kinh tế tƣ bản là gì.  

 Nhắc lại trại tỵ nạn chúng tôi thật xúc động: các con 
tôi sƣớng hả hê vì lần đầu tiên nó đƣợc ăn 
ngon,mặc đẹp: mỗi ngày ba bữa cơm ngon lành 
sung túc, sau bữa ăn đều có ăn tráng miệng, hoa 
quả muốn bao nhiêu cũng có. Sữa thì nhiều vô kể, 
mỗi ngày uống 6 lần, tự rót ra bao nhiêu tùy ý..Quần 
áo, chăn màng, đồ dùng...v...v.. nhiều vô kể. Ở mỗi 
trại tỵ nạn có  2-3 bác sĩ thay nhau khám bệnh hàng 
ngày. Bác sĩ thƣờng trực đêm ngày, không bỏ rơi 
bất cứ một bệnh nhân nào, thuốc men rất đầy đủ. 
Nói là trại tỵ nạn nhƣng thực chất là những tòa nhà 
cao tần lộng lẫy sang trọng nhƣ biệt thự của nhà 
giàu trong đó từng nhóm ngƣợi tỵ nạn ở. 

 Vì chồng tôi là ngƣời INDO lớn tuổi nên theo chính 
sách đƣợc chính phủ và nhân dân HL hết lòng giúp 
đỡ...Chúng tôi mới đến Trại tỵ nạn khoảng 1 tháng, 
thì chồng tôi đƣợc gọi phỏng vấn, vài tuần sau tôi 
cũng đƣợc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn chồng 
tôi, họ cho anh ấy biết: trƣờng hợp của gia đình tôi 
rất đặc biệt chƣa bao giờ có nhƣ vây, chính phủ 
HÒALAN sẽ ƣu tiên chấp nhận anh nhƣ công dân 
của HL sớm, không cần phải chờ đợi lâu năm nhƣ 
những ngƣời khác. Khoảng 3 tháng sau khi phỏng 
vấn, anh nhận đƣợc giấy thông hành để đi lại bình 
thƣờng nhƣ ngƣời HL; Và khoảng 2 năm sau cả gia 
đình tôi đƣợc phỏng vấn bằng tiếng Hòa  Lan để 
nhận quốc tịch và hộ chiếu  Hòa Lan.......TRỜI ƠI ! 
những ngày tháng đó chúng tôi hạnh phúc,sung 
sƣớng vô thể vô độ... Tới bây giờ ngồi trƣớc 
computer viết những dòng này tôi vẫn còn xúc động 
trào nƣớc mắt..đây ! 

Thời điểm nhận đƣợc quốc tịch là thời điểm HL 
đang bầu cƣ quốc hôi, thế là chúng tôi cũng có giấy 
mời đi bầù cử. Các con tôi cũng giỏi tiếng HL nên 
hay xem những chƣơng trình thảo luận bầu cử, 
chính trị, xã hội...v...v. của HL và dịch lại cho bố mẹ 
nghe. Chúng giải thích rất rõ nên bầu ai, nghề gì, ở 
đâu... rất rõ ràng,cứ thế là chúng tôi đi bầu. Không 
nhƣ ở VN bầu ai thì đảng đã chỉ ra trƣớc và chỉ bầu 
theo ý đảng bởi CHUYỆN CHÍNH TRỊ LÀ CHUYỆN 
CỦA ĐẢNG nên không bao giờ thảo luận công khai 
cho toàn dân nghe. 

Tôi thƣờng bảo các con tôi học cho giỏi, cho nhanh 
ra trƣờng để đền ơn đáp nghĩa chính phủ và nhân 
dân HL, chỉ tiếc là con gái tôi lấy chồng PHÁP nên 
không ở lại làm việc cho HL. Thêm một điều tiếc 
nữa là: ban đầu con gái cũng xin gia nhập một 
đảng, sau này lấy chồng Pháp đành xin ra khỏi đảng 
sang PHÁP sống  làm việc cùng chồng. Tôi biết ở 
đây có nhiều đảng phái và ai muốn tham gia bất cứ 
đảng nào tùy ý lựa chon, không phải xét duyệt lý 
lịch, con ông cháu cha, ba đời phấn đấu.nhƣ ở 
nƣớc VN độc ĐCS của tôi. Thật là một nền dân chủ 
đa đảng văn minh không bút lời nào tả xiết. Trong 
khuông khổ bài viết tôi không thể kể hết những gi tôi 
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và gia đình tôi đang hƣởng thụ và cảm nhận mọi sự 
bao bọc, che chở của HL. Tôi cũng hiểu đƣợc 
những thành quả vô cùng tuyệt vời của nền văn 
minh rực rỡ này là từ đâu ..từ những con ngƣời có 
bộ óc thông minh song song với trái tim nồng ấm 
tạo nên. Từ đó tôi có thể ví đạo đức là gốc rễ, tài 
năng là nhành lá ,đạo đức có tốt thì tài năng mới 
phát triển; giống nhƣ gốc rễ có tốt thì nhành lá mới 
tƣơi tốt. Những con ngƣời trên (hàng chữ đậm) có 
thể coi nhƣ những VĨ NHÂN, những VỊ THÁNH vì 
chính họ tạo nên cái xã hội dân chủ đa đảng nhƣ 
một THIÊN ĐƢỜNG TRÊN MẶT ĐÁT này.  

Kết luận 

Dù hiện nay kinh tế HL và CHÂU ÂU đang suy sụp, 
đời sống có khó khăn hơn nhƣng đó cũng chỉ là cái 
'' KHÓ KHĂN HƠN '' so với cái '' SUNG TÚC, DƢ 
DẬT '' trƣớc đây, còn hơn những nƣớc gọi là kinh tế 
đang phát triển nhƣ VN tôi: từ cái "CỰC KỲ KHÓ 
KHĂN '' đang nhích lên ''TÀM TẠM ĐỦ'', và họ đang 
có thể KHÔNG CÒN TÀM TẠM  ĐỦ nữa. Còn 
những vấn đề xã hội HL hơi bị căng thẳng vì 
terorist...gì gì đó, tôi tin là cũng sẽ qua đi bởi ngƣời 
mẹ TRÁI ĐÁT đang đau ! không nở tiếp tục làm đau 
NGƢỜI MẸ của mình, tôi nghĩ nhƣ vậy !   

Dù thoát khỏi bóng ma tới hành tinh kỳ diệu HL, đôi 
lần tôi gặp bất hạnh, nhƣng cái bất hạnh đó rất nhỏ 
bé so với cái may mắn, bởi không có gì hoàn toàn 
thỏa mãn.. vì đƣợc cái nọ, mất cái kia theo luật bù 
trừ. Tôi và cả gia đình đời đời nhớ ơn HL và coi HL 
là tổ quốc thứ hai của mình. Tôi thấy mình chƣa 
đƣợc phép nhận HL là  QUÊ HƢƠNG MỚI của gia 
đình mình, tôi chỉ xin trân trọng coi HL là chốn 
THIÊN ĐƢỜNG TRÊN MẶT ĐẤT của gia đình tôi, vì 
cuộc sống của tôi nhƣ kẻ đã bị đày ải hơn nữa cuộc 
đời từ ĐỊA NGỤC thoát ra . Viết đến đây tôi ứa 
nƣớc mắt...và cảm thấy nhƣ có TRỜI, PHẬT ở đâu 
đó đã nhìn thấy gia đình tôi và ban phúc cho chúng 
tôi ! Ƣớc mong dân tộc VN của tôi -- những con 
ngƣời đã chịu quá nhiều hy sinh mất mát trong 
chiến tranh,đói nghèo, hoạn nạn....v...v... cũng đƣợc 
TRỜI,PHẬT quan tâm và đuổi những ''bóng ma 
đang rập rình '' theo sau họ. Xin nhắc lại: tôi không 
gọi "CS LÀ MA'',  chỉ gọi "CS BỊ MA ÁM ". 

Mong bạn đọc sau khi đọc bài này sẽ thông cảm 
đƣợc chúng tôi, nhƣ tôi thông cảm đƣơc với bạn 
đọc.,. 

 

 

 

 

 

 

Mùa đông 

Bùi Văn Đỗ 

 

Em thân mến. 

Xứ Hòa Lan đang ở vào mùa đông, đây là lần thứ 
hai trong mùa này đổ tuyết, mùa đông không có 
tuyết rơi nhƣ thiếu thiếu một thứ gì, nhất là ngƣời 
bản xứ, vì không có tuyết đổ, nhiệt độ không xuống 
trừ thì nƣớc không đông, những ngƣời quen trƣợt 
tuyết nhất là giới trẻ không có cơ hội để luyện cặp 
giò. Cho nên, khi đài khí tƣợng báo tin trên đài là 
những ngày nhiệt độ xuống âm là  y nhƣ những 
trung tâm tổ chức trƣợt băng, họ phải chuẩn bị bơm 
nƣớc cho đầy các sân để khi nhiệt độ xuống trừ 5, 
trừ 10 độ C, nƣớc sẽ đông lại, dân chuyên trƣợt 
băng, nhất là giới trẻ sẽ có dịp đến thử sự giẻo giai 
của cặp giò. Đây cũng là một môn thể thao của dân 
miền xứ lạnh. 

Anh đến Hòa Lan vào cuối thu năm ấy, thế mà thấm 
thoát đã 30 năm rồi, thật lẹ quá, ba mƣơi năm ấy 
cũng là ba mƣơi năm xa Việt Nam. Khi  chiếc phản 
lực cơ boeing 747 từ từ lăn bánh xuống phi trƣờng 
Amsterdam, ngƣời xa xứ nhìn ra ngoài lần đầu tiên 
thấy tuyết, tuyết đẹp quá, tuyết trắng và rơi từ trên 
không xuống nhƣ bông gòn, và lâu dần phủ kín mặt 
đất, khách quan nhìn thì thấy đẹp và sạch. Nhƣng 
từ vùng đất nắng ấm quanh năm mà đến vùng tuyết 
rơi và phủ kín mặt đất lòng ngƣời nữ khách cũng 
thật xao xuyết trong lòng vì bỡ ngỡ và lạ, nhƣng 
dần dà theo năm tháng nó cũng quen dần, và mỗi 
năm không có tuyết đổ nhƣ thấy hao hao thiếu một 
thứ gì vào mùa đông. 

Xứ Hòa nhỏ bé, đất thấp và bằng phẳng, nhƣng tình 
cảm thì nồng nàn lắm, khách du lịch đến đất nƣớc 
này nếu có cần tìm đƣờng thì chỉ cần ngừng xe lại 
hỏi thăm một ngƣời đi ở đƣờng, họ sẽ tận tình chỉ 
ngay, có khi cùng một hƣớng đến họ sẵn sàng đi 
trƣớc dẫn đƣờng cho mình, họ vui vẻ niềm nở sẵn 
sàng, khác với ngƣời Việt ở trong nƣớc mình nhƣ 
những chuyện đọc đƣợc trên mạng, trên sách về 
một phƣờng nào đó mang cái tên rất thơm tho, 
phƣờng Văn Hóa ở nƣớc ta mà thật thiếu văn hóa, 
có lẽ dân ta bị lừa phỉnh dối trá nhiều quá do Đảng 
và nhà nƣớc chủ trƣơng nhƣ vậy nên quen nói tục 

Danh ngôn 

 “Tạo lập! Xây dựng! Phục vụ! 
Đó là những mệnh lệnh của thiên nhiên. 
Hãy làm theo những mệnh lệnh đó, và bạn sẽ 
thấy .Sự giàu sang và phong phú của vũ trụ là 
vô tận.” 

               
          

U.S.Anderson 
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tằn, giả dối và thiếu văn hóa, câu nào cũng thêm 
chữ (Đ. Đéo) nhƣ vậy. 

Em đã đến Hòa Lan du lịch vào một mùa không lạnh 
và nắng ấm, thảo mộc mơn mởn đâm chồi nảy lộc, 
mọi giống cây nhƣ thi nhau nẩy mầm và trổ bông, 
cho nên Hòa Lan vào mùa đó đẹp lắm, đẹp đến nỗi 
thế giới phải quan tâm và khách du lịch đổ đến có 
45 ngày (từ 15-04 đến 30-05 mỗi năm mà có đến 
hàng triệu ngƣời tới xem bông ở vƣờn hoa 
Keukenhof tại vùng Lisse Hòa Lan). Thực tế đó là 
đầu mùa hạ (mùa đông bắt đầu từ 21-12 đến 20-03 
hàng năm, từ  21-03 bƣớc vào mùa hạ cho đến 21-
06 mới bƣớc vào mùa hè), có lẽ sau những ngày 
tháng đông dài, thảo mộc nhƣ phải nín nhịn chịu 
đựng trong lòng đất lạnh chờ đợi những làn hơi ấm 
của mùa hạ để thi nhau đâm chồi nảy nụ. 

Em ơi. Mùa đông ở Hòa Lan những ngày tuyết đổ, 
ngồi từ mái ấm của một căn hộ anh đang ở nhìn 
bầu trời qua khung cửa, thấy đẹp vô cùng, tuyết rơi 
trắng xóa cả bầu trời, đậu lại trên những cành cây 
trụi là khẳng khiu mà những ngày hè nắng ấm em 
đã có dịp nhìn ngắm nó nhƣ một mầm sống đƣợc 
hồi sinh, nhƣ một nàng thiếu nữ nõn nà tuổi 16 
trăng tròn;  giờ thì nó nhƣ một cành cây trần trụi 
khác nào cụ già hom hem thiếu áo lạnh đi trong mùa 
băng giá. Hai hình ảnh thật tƣơng phản về mùa hè 
nắng ấm và mùa đông tuyết đổ ở trong cùng một 
phong cảnh mà ngƣời khách viễn du khó tƣởng 
tƣợng ra nổi, chỉ có những ngƣời nhƣ anh đóng 
chốt trên đất nƣớc này mới cảm nghiệm, mới nhìn 
thấy những thay đổi khác nhau của thời tiết thay đổi 
ảnh hƣởng trên vạn vật cỏ cây. 

Nhƣng ở đây, có lẽ mùa nào cũng có niềm vui, cũng 
có những thích thú của nó. Đƣợc vậy là do lòng 
ngƣời, trong lòng có vui, có phấn chấn thì nhìn cảnh 
vật mới nảy tình sinh cảm “ngƣời buồn cảnh có vui 
đâu bao giờ”. Thật vậy, dù kinh tế toàn cầu có khó 
khắn nhƣng khác nƣớc ta nhiều lắm, ở nƣớc ta đi 
chợ mỗi ngày, nhất là vào dịp gần tết, giá hàng hóa 
thay đổi nhiều quá làm cho ngƣời dân chóng mặt; 
tần tiện thế nào cũng không đủ để mua những món 
cần dùng và tối thiểu cho gia đình ăn mỗi ngày, rồi 
còn phải lựa, phải chọn thế nào để tránh những thứ 
hàng có tẩm, có trộn, có xịt những loại hóa chất độc 
hại vào đó nhƣ, rau cải, trái cây, thịt gia súc, nhất là 
những hàng hóa phát xuất từ nƣớc đàn anh Trung 
Quốc tràn vào Việt Nam. Đời sống ở các nƣớc Âu 
Châu, kinh tế có lên xuống, trồi sụt, nhƣng không 
quá thay đổi nhƣ ở bên nhà, nhất là vào các dịp lễ 
tết thì các thứ hàng nhƣ nhu yếu phẩm cần cho con 
ngƣời thì hầu nhƣ hạ xuống (khuyến mãi) khác với 
Việt Nam ta, cứ lễ Tết là hàng lên giá, mà khi đã lên 
rồi thì hiếm khi trở lại giá cũ. Có lẽ đƣợc vậy là nhờ 
có kinh tế thị trƣờng, có tự do cạnh tranh, không 
nhƣ nƣớc ta kinh tế thị trƣờng nhƣng thòng thêm 
“định hƣớng xã hội ”. Quái đản là điểm đó nên 
chẳng giống ai. 

Trong những ngày cận Tết, ngoài việc giá hàng lên 
làm giới nghèo âu lo, còn có một món ăn tinh thần 
mà nhà nƣớc đang ra sức kiểm soát để tịch thu, vì 
cho đó là văn hóa đồi trụy. Đó là cuốn DVD-71 của 
Asia mới phát hành vào đầu tháng 01-2013 để 
mừng Xuân Quý Tỵ. Đây là là trung tâm băng nhạc 
của ngƣời Việt tỵ nạn ở nƣớc ngoài, họ đã đem 
niềm vui đến cho mọi ngƣời Việt ở hải ngoại trên 
khắp thế giới. Hà cớ gì nhà cầm quyền Cộng Sản 
Việt Nam lại chống đối, ngăn cấm khi cuống DVD-
71 thực sự cũng chƣa phổ biến cho ngƣời Việt ở 
trong nƣớc. Hay do CSVN đánh hơi đƣợc  sợ DVD-
71 này khơi dậy lòng yêu nƣớc của ngƣời dân đứng 
lên chống lại họ. Chƣa có cái chính quyền nào lại 
sợ ngƣời dân yêu nƣớc của họ nhƣ chính quyền 
Cộng Sản Việt Nam. 

Đông về ở Hòa Lan, ngoài ngƣời bản xứ, những 
ngƣời định cƣ đã lâu mới thấm thía cái lạnh thấu 
xƣơng mỗi dịp tuyết đổ, mới cảm thấy ngài ngại khi 
bƣớc chân ra khỏi nhà mà đƣờng đang độ tuyết tan 
trơn trƣợt. Nhƣng cũng rất thú vị cho những cặp giò 
còn giẻo giai muốn thử sức độ nhanh nhậy với băng 
tuyết của mùa đông giá./- 

 

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 

Tel:071-5760175
mailto:truong1961@yahoo.com


Việt Nam Nguyệt San • 255 • 3.2013                                                                                                                  45 
 

 

 

 

    

 Ngô Thụy Chương 

 1.VNNS: Anh viết văn từ bao giờ? 

ĐQB: Trƣớc khi trả lời những câu hỏi, tôi xin đƣợc 
xử dụng từ viết lách thay vì viết văn nghe nó to tát vĩ 
đại quá. 

Năm 12 tuổi bắt đầu vào học trƣờng Dòng Sƣ 
Huynh ở Hải Phòng, các thầy chỉ cho cách viết nhật 
ký đề hằng ngày ghi chú hôm nay học gì, bài làm ở 
nhà, ngày kiểm tra, ngày thi định kỳ, rồi cũng phải 
ghi cả việc tốt việc xấu nữa. Và cứ nhƣ thế, ngày 
này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác cho 
đến hết năm lúc nào không biết. Nghỉ hè ở nhà cũng 
viết, sang năm học mới cũng thế…Lớn lên, phát 
triển cảm xúc, tôi dám viết thêm ý nghĩ, nhận xét 
riêng của mình…Rồi khi trƣởng thành cũng tiếp tuc 
viết lách, nhƣng bấy giờ không phải ghi bài vở nữa, 
thay vào đó là những cảm nhận về thời tiết, về con 
ngƣời…Năm 1965 vào quân ngũ, viết lách cũng là 
nhu cầu: Viết nhật ký cho mình trong một cuốn 
agenda những chuyện riêng tƣ, ngoài ra, vào những 
ngày trực trong đơn vị nhƣ Trung Tâm Hành Quân 
chẳng hạn, thì lại viết vào sổ trực nhật to bằng khổ 
giấy A3 có đánh số trang, ghi chú phải rõ ngày giờ, 
giới chức tiếp xúc là ai, lệnh lạc ra sao, đã báo cao 
lên trên chƣa?...Khi nào có kết quả phải trình lại một 
lần nữa và ghi vào sổ trực. Tôi thật sự không ƣa loại 
viết lách này. 

Năm 1975 Sài Gòn mất tên, tôi phải đi “cải tạo”, vác 
cuốc thay cho cầm bút, lao động sản xuất cùng các 
anh em đồng cảnh ngộ. 

Năm 1981 đƣợc trả tự do, tôi vể SG với mẹ và gia 
đình, đàn địch tình tang, lai rai gõ đầu trẻ, viết lách 
nhì nhằng, làm thơ con cóc trong hang… 

Cho mãi đến 1984 tôi đi định cƣ tại Hòa Lan theo 
diện đoàn tụ. Xứ sở gì đâu mà thanh bình đến thế! 
Nền kinh tế thật vững mạnh, khoa học kỹ thuật phát 
triển nên cuộc sống của ngƣời dân rất ổn định, vấn 
đề an sinh xã hội đƣợc bảo đảm. Tôi nhìn thấy 
tƣơng lai con cái mà mừng. Nhƣng nghĩ về mẹ và 
gia đình thì thƣơng xót quá, chẳng bù với những 
ngày tháng xa xƣa quây quần bên nhau trong vui 
tƣơi đầm ấm. Mình lo chƣa tới, thôi thì góp lời cầu 
nguyện cho ngƣời thân…Những lúc nhƣ thế này, tôi 
ghi lại trên giấy một cách miệt mài, vì sợ một ngày 
nào quên đi kỷ niệm. Cứ nhƣ thế tôi đã gửi đi cho 
gia đình và bạn bè, một cách mà tôi cho là hoàn hảo 
để vơi đi nỗi nhớ, niềm thƣơng, mặt khác, cũng an 
ủi ngƣời thân phần nào. 

2.VNNS: Anh có thể kể đôi chút về sinh hoạt văn 

học của anh trong thời gian qua? 

ĐQB: Sinh hoạt của tôi chỉ là viết lách, khi thì văn 
xuôi, khi thì văn vần đây là những phƣơng tiện để 
diễn đạt tình cảm vui buồn, giải tỏa ƣu tƣ, giãi bầy 
tâm sự với ngƣời đọc đồng thời cũng là cái thú tiêu 
khiển, thƣ giãn cho chính mình, mong rằng cái tiêu 
khiển của mình cũng đóng góp công sức cho đồng 
hƣơng giải tri, cho giới trẻ tìm hiểu đƣợc ít nhiều 
phong tục, tập quán, làm quen đƣợc những phong 
cách tiêu khiển của ông cha ngày xƣa, biết đƣợc 
một vài món ẩm thực kinh điển mà ngƣời Việt chúng 
ta đã duy tri cho đến tận ngày nay. 

3. VNNS: Anh đã cộng tác với các tạp chí nào? 

ĐQB: Tôi đã viết cho Đặc San Quyết Tâm (Alphen 
a/d Rijn) từ 1995 cho đên 2006 thì đình bản vì 
không có ngƣời phụ trách. Thật đáng tiếc cho một 
tờ báo đƣợc trợ cấp của Thị Xã; viết cho 
VNNS/HL2003 đến 2007. Từ 2009 viết cho Đặc San 
Lực Lƣợng Thủ Đức (Cali) và chuẩn bị cho xuất bản 
Tuyển Tập Thơ Văn GIÓ THOẢNG HƢƠNG YÊU 
(GTHY) ở Mỹ và đã ra mắt năm 2010 tại Houten 
Hòa Lan. 
Ngoài ra, tôi cũng đã đóng góp bài vở cho một vài 
hội đồng hƣơng Miền Nam, kỷ yếu cựu học sinh và 
website Cái Đình, Văn tuyển, Du Ca và Việt Hòa… 
 

4. VNNS: Anh có thấy khó khăn khi lựa chọn đề 

tài viết? 

ĐQB: Tôi nghĩ tôi chƣa gặp khó khăn trong việc 
chọn đề tài từ ngày viết. Nhƣng có lẽ tôi hơi chủ 
quan chăng? Tôi chƣa gặp khó khăn là vì tôi chỉ viết 
những gì mà tôi thích, nên chƣa bị bí lối mà thôi. 
Hãy viết những gì mình thích là an toàn nhất. 

5. VNNS: Trong tuyển tập GTHY, kỷ niệm nào in 

đậm trong cuộc đời anh nhất? 

ĐQB:Trong tuyển tập GTHY,bài thơ thất ngôn mang 
tên “Tình Đẹp”đã ghi lại một cách trung thực mối 
tình học trò, một mối tình đầu rất cải lƣơng, ƣớt át bị 
đứt gánh để chuyển tiếp sang một giai đoạn thật bi 
tráng: Đó là 

 Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt 
Xếp bút nghiên theo việc đao cung 
  
Để rồi nàng đau khổ, có thể có cả sự oán trách, còn 
chàng thì  cũng đem theo hành trang sự ray rứt, tiếc 
thƣơng cho cuộc tình dang dở ngoài ý muốn. 
 

Tâm tình cùng Ðào Quốc Bảo 
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6. VNNS: Quá khứ với nhiều kỷ niệm êm đềm 

thật trân quý. Nhưng cuộc sống hiện tại cũng 

quan trọng không kém. Anh có nghĩ rằng đất 

nước Hòa Lan hiện tại anh đang sống chỉ là 

mảnh đất tạm dung hay anh chấp nhận đây là 

quê hương thứ hai? Anh có những lưu luyến gì 

với phần đất mới này, với gia đình, với bạn hữu 

va với đời sống xung quanh? 

ĐQB: Khi xẩy ra biến cố 75, tôi đi “cải tạo”từ các trại 
Long Giao (Long Giao), Yên Bái (Hoàng Liên) va 
cuối cùng là Trại 5 Lam Sơn (Thanh Hóa). Sau 6 
năm, 1981 đƣợc phóng thích, tôi trở về với mẹ và 
gia đình tại Sài Gòn. Năm 1984 tôi đi định cƣ ở Hòa 
Lan theo diện đoàn tụ. Ngƣời ta bảo tôi đã tỉm đƣợc 
Đất Hứa, nhƣng thâm tâm tôi vẫn nhủ: Hòa Lan sẽ 
là mảnh đất tạm dung. Học ngôn ngữ, tìm việc làm 
(dĩ nhiên là nghề tay trài) phụ giúp gia đình. Con cái 
ngày một khôn lớn, hấp thụ nhanh chóng nếp sống 
văn minh văn hóa của ngƣời bản xứ một cách tự 
nhiên. Cha mẹ dù muốn dù không, cũng buộc phải 
hội nhập vào đời sống cũa ngƣời Hòa Lan để 
hƣớng dẫn con cái mình., mình không cần phải 
nhắc đến mấy chữ Quê Hƣơng Thứ 2. 

7. VNNS: Nguồn cảm hứng nào anh đã sáng tác  

bài thơ “Từ xứ Uất Kim Hương”? Bài thơ này rất 

hay và được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Anh có thể 

trình bầy thêm cho độc giả về từ Uất kim 

hương? Hình như Uất Kim Hương là tên một loài 

hoa vùng nhiệt đới? 

ĐQB:  Năm 1945 từ Hải Phòng lên vùng Sơn Tây. 
Năm 1947 hồi cƣ trở về thành phố, Hải Phòng đổ 
nát điêu tàn, nhiều khu phố bị bom đạn tàn phá san 
thành bình địa nhƣ khu nhà tôi, Trại Cau, trong đó 
có chùa Vẻn. Tất cả phải xây dựng lại từ đầu…Năm 
1954 đất nƣớc chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh 
giới. Tôi theo gia đình di cƣ vào Nam, bỏ lại thôn 
làng, nhà thờ họ, ngƣời thân. Tuy thế mình cũng 
còn đƣợc sống trên quê hƣơng.Đến 1975, miền 
Nam thúc thủ, ngƣời dân lại thêm một lần liều mình 
bò nƣớc ra đi, lần này đi xa lắm, có thể là nửa vòng 
trái đất để làm khách tha hƣơng, xa quê, xa gia 
đình, lang thang trên khắp nẻo đƣờng hy vọng tìm 
lại đƣợc một nẻo đƣờng Việt Nam. Nhƣng hầu hết 
chỉ thấy ngƣời bản xứ tóc vàng: Nhƣ vậy đâu phải 
đƣờng quê ta! Nỗi nhớ nhà, nhớ quê lại tăng lên, và 
bài thơ Từ xứ Uất Kim Hƣơng ra đời nhƣ thế đó! 

Đứng trên bờ vực thẳm quăng xuống khe một tảng 
đá, một lát sau, ngƣời ta nghe nhiều tiếng vọng lại: 
Hòn đá là bài thơ, những tiếng vọng là những ngƣời 
hƣởng ứng bài thơ. Trong số những ngƣời này có 3 
nhạc sĩ đã phổ nhạc bài thơ buồn nhớ quê hƣơng. 
Đầu tiên là Giáo sƣ Đào Tuấn Ngọc,Đại Học Sƣ 
Phạm ban pháp văn, Chƣởng Môn Việt Quyền Đạo, 
nhạc sĩ sáng tác nhạc thính phòng ( Paris ), kế đến 
là Học giả Lê Hữu Mục, Giáo sƣ ĐH Văn Khoa SG, 

tác giả của nhiều pho sách quý soạn cho sinh viên 
ĐH nhƣ LĨnh Nam Trich Quái…hiện đang soạn Bộ 
Tự Điển chữ Nôm, tác giả của bản nhạc Hẹn Một 
Ngày Về…,và cuối cùng là Nhac sĩ Nguyễn Quyết 
Thắng, một du ca viên có thể nói là một thành phần 
nòng cốt, gạo cội cùa nền Du Ca Việt Nam hiện nay. 
Tùy theo cảm xúc mà các vị đã phổ nhạc một cách 
rất riêng, tôi đã đƣợc thƣởng thức cả 3 bản, mỗi bài 
mỗi vẻ, mỗi phong cách. Tôi rất hãnh diện. 

Hoa Uất Kim Hƣơng: Loài hoa này có mặt khá sớm 
ở Hòa lan, họ gọi nó TULP, ở Pháp gọi là TULIPE, 
ở Anh, Mỹ, Úc và nhƣng quốc gia nói tiếng Anh gọi 
làTULIP, nói tóm lại, hoa này đƣợc gọi chung theo 
từ khoa học là TULIPA, Việt Nam chƣa có đặt tên, 
mà chỉ phiên âm ra và đọc là hoa TUY- LÍP. Riêng ở 
vùng Tây Tạng ( Trung Hoa ) loài hoa này đã xuất 
hiện rất lâu đời và họ đặt tên là UẤT KIM HƢƠNG. 

UẤT, chữ Hán có nhiều nghĩa, ở đây nghĩa là tên 
một loài cỏ thơm (thực vật). UẤT KIM HƢƠNG lại 
có nghĩa là cây nghệ hay còn gọi là củ nghệ..Suy ra, 
do khảo sát và nghiên cứu, ngƣời ta dựa theo cách 
cấu tạo cây, hƣơng thơm và hình dáng mà đặt tên 
cho hoa. Loài hoa này còn đƣợc ngƣời Tầu gọi 
bắng nhiều tên khác. Phạm vi của bài phỏng vấn 
không cho phép dài dòng. Có dịp tôi sẽ trình bầy 
ngọn ngành về giống hoa kỳ thù này. 

8. VNNS: Anh nghĩ gì về sinh hoạt văn học nghệ 

thuật tại hải ngoại? 

ĐQB: Tại những nƣớc tự do lớn nhƣ Mỹ, Úc, 
Canada,Pháp, có ngƣời Việt tỵ nạn đông đảo 
thƣờng có nhiều sinh hoạt  về văn hóa văn nghệ. 
Nhƣng nói về văn học nghệ thuật thì chƣa chắc. 
Giới thực hiện cũng nhƣ giới thƣởng thức phải có 
trình độ, có nhiệt huyết va cả đam mê nữa. 

Còn những nƣớc nhỏ bé ít ngƣời Việt tỵ nạn nhƣ ở 
xứ Uất Kim Hƣơng chúng ta, hầu nhƣ không có vấn 
đề văn học nghệ thuật. Làm ăn buôn bán cá lẻ, 
không giầu có, trình độ, kiến thức không cao, chƣa 
có nhiều chuyên nghiệp để tổ chức cũng nhƣ 
thƣởng thức. 

9. VNNS : Nhiều người nói rằng sống ở Việt Nam 

dễ dàng sáng tác hơn là tại hải ngoại. Anh nghĩ 

thế nào về nhận xét này? 

ĐQB : Tôi không đồng ý về nhận xét này bởi vì sáng 
tác ở hải ngoại nó phóng khoáng và tự do hơn. Mặt 
khác, Ngƣời xa quê có nhiều tình cảm xâu sắc hơn 
dành cho những ngƣời ở trong nƣớc. 

10. VNNS: Một câu hỏi chót: Nếu được chọn một 

điều ước thì anh ước điều gì? 

ĐQB  : Tôi chỉ ƣớc ao đƣợc đọc và đƣợc viết nhiều 
hơn để thƣ giãn./. 
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Sau cuộc bầu cử ngày 12-09-2012 hai đảng VVD và 
PvdA đã đƣợc Hạ Nghị Viện (Tweede Kamer) trao 
trách nhiệm thành lập nội các sau khi đã chiếm 79 
(VVD: 41, PvdA: 38) ghế trên tổng số 150. Nội các 
Rutte 2 (cũng đƣợc gọi là Rutte-Asscher, tên thủ 
tƣớng và phó thủ tƣớng) đã tuyên thệ vào ngày 5-
11-2012. VVD và PvdA sẽ hợp tác làm việc dựa 
theo“văn bản thỏa thuận cầm quyền  
”(regeerakkoord) đã đƣợc đặt tên là Bruggen Slaan 
(Bắc những nhịp cầu). 
Với “Bruggen Slaan” nội các Rutte 2 mong muốn 
bắc những nhịp cầu nối kết giữa chính quyền trung 
ƣơng (Den Haag) và các địa phƣơng, giữa thành thị 
và nông thôn, giữa thế hệ già và trẻ, giữa ngƣời 
giầu và nghèo và giữa những ngƣời có trình độ văn 
hóa cao và thấp để đạt đến mục đích chính là đƣa 
Hòa Lan ra khỏi cơn khủng hoảng kinh tế và tài 
chánh, đồng thời giảm mức độ bội chi ngân sách 
xuống còn 3% GNP (gross national product) theo 
yêu cầu của EU. Quan trọng là gánh nặng của 
những biện pháp tăng thuế, cắt giảm ngân sách cho 
an sinh xã hội … phải đƣợc phân chia hợp lý và 
trong tinh thần tƣơng trợ (sociaal). Ngƣời có thu 
nhập cao sẽ phải “gánh” nhiều hơn những ngƣời có 
thu nhập thấp.  
Tuy nhiên một kế hoạch về đóng tiền bảo hiểm sức 
khỏe dựa theo mức độ thu nhập 
(inkomenafhankelijke zorgpremie) đã bị hủy bỏ sau 
khi gặp phản ứng mạnh mẽ của những ngƣời đã bỏ 
phiếu cho VVD. Họ cho rằng biện pháp không công 
bằng này, hình thành do áp lực của PvdA, có tính 
cách chính trị hình thức (symboolpolitiek). Việc tạo 
cân đối về thu nhập (inkomensnivellering) từ lâu đã 
đƣợc thực hiện qua những bậc thuế 
 (belastingstarieven). 
Ngƣợc lại những biện pháp về trợ cấp thất nghiệp 
và luật sa thải nhân công chắc chắn sẽ là vấn đề 
nhức đầu cho PvdA khi gặp đối kháng của các 
nghiệp đoàn lao động (vakbonden) trong tƣơng lai.  
 
Dƣới đây là một số những thay đổi về thuế và an 
sinh xã hội sẽ đƣợc đƣa vào áp dụng. 
 
Khoản khấu trừ tiền lời nợ thế chấp bất động 
sản (aftrek hypotheekrente) 

Từ 1-01-2013 chỉ dành cho dạng 
 annuïteitenhypotheek,một dạng hypotheek mà món 
nợ đƣợc trả dần mỗi tháng, khác với aflossingsvrije 
 

  

 

 

hypotheek.Khoản khấu trừ thuế do biện pháp này sẽ 
giảm dần mỗi năm. Những món nợ trƣớc 1-01-2013 
vẫn đƣợc hƣởng quy chế cũ. 

Thuế bảo hiểm (assurantiebelasting) 

Từ 1-01-2013 sẽ tăng từ 9,7% lên 21% (thuế trị giá 
gia tăng, BTW, của những mặt hàng không thuộc 
nhu yếu phẩm đã tăng từ 19% lên 21% từ 1-10-
2012). 

Thuế tiêu thụ thuốc lá và bia rƣợu (accijnzen op 
tabak en alcoholische dranken) 

Thuốc lá tăng € 0,35 một gói, thuốc vấn € 0,60 một 
gói, bia tăng 10%, rƣợu vang tăng 15% và rƣợu 
mạnh tăng 6%. 

Phụ cấp về bảo hiểm sức khỏe, thuê nhà, gởi 
con ở nhà trẻ (zorgtoeslag, huurtoeslag, 
kinderopvangtoeslag) 
 
Không những các khoản phụ cấp này bị giảm xuống 
mà mức thu nhập tối đa để đƣợc hƣởng những phụ 
cấp này cũng bị hạ thấp. Ngoài ra những ngƣời dù 
có thu nhập thấp nhƣng có tài sản (vermogen) trị giá 
hơn € 101.139,- cho những ngƣời độc thân và € 
122.278,- cho những ngƣời sống chung sẽ không 
còn đƣợc hƣởng phụ cấp bảo hiểm sức khỏe. 

Y tế 

Số tiền phải tự trả (het verplichte eigenrisico) cho 
phí tổn y tế tăng từ € 220,- lên € 350,-. Phí tổn về 
mua những dụng cụ trợ giúp đi lại (looprek, 
rollator…) sẽ không còn đƣợc bồi hoàn. Hạn tuổi tối 
đa để xử dụng biện pháp thụ thai nhân tạo (IVF) là 
43 tuổi. Khi mua máy trợ thính (gehoortoestel), 
ngƣời mua phả tự trả 25%. 

Tuổi về hƣu (pensioen-, AOW-leeftijd) 

Sẽ đƣợc nâng cao dần đến 66 tuổi vào năm 2018 
và 67 tuổi vào năm 2021. Mức tuổi này sau đó sẽ 
đƣợc điều chỉnh theo tuổi thọ trung bình. 

 Ngoài ra để tiết kiệm ngân sách ngƣời ta chỉ còn 
đƣợc xây dựng tiền hƣu (pensioenopbouw) cho thu 
nhập không quá € 100.000,- (tiền đóng cho tiền hƣu 
là một khoản khấu trừ thuế thu nhập).   

 

An Sinh Xã Hội 

Những thay đổi về luật thuế và an sinh xã hội năm 2013 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=belasting&view=detail&id=1845A1A98FEE8C5893EAC695590F60155C7F9A97&first=31&FORM=IDFRIR
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Bảo hiểm thất nghiệp (Werkloosheidswet) 

Theo kế hoạch của VVD và PvdA, từ 1-07-2014 trợ 
cấp thất nghiệp sẽ bị rút ngắn còn 2 năm cho những 
trƣờng hợp mới. Việc sa thải nhân công sẽ dễ dàng 
hơn và số tiền đền bù sa thải (ontslagvergoeding) 
sẽ bị giới hạn. 

Nằm trong một kế hoạch lâu dài để ổn định tài 
chánh và kinh tế Hòa Lan, những biện pháp nêu 
trên không chỉ đƣợc áp dụng trong năm 2013 mà 
còn trong những năm sắp đến. Có nhiều chuyên gia 
cho rằng việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách có 
thể tạo ảnh hƣởng không tốt cho nền kinh tế 
(economie kapot bezuinigen: tiết kiệm phá vỡ kinh 
tế).  

 Do thu nhập thuyên giảm và không yên tâm về việc 
làm trong tƣơng lai do tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, 
ngƣời tiêu thụ sẽ đắn đo trong chi tiêu, một yếu tố 
quan trọng ảnh hƣởng đến sự phục hồi, gia tăng 
kinh tế. Vấn đề khủng hoảng kinh tế, tài chánh của 
các quốc gia phía nam Âu Châu cũng ảnh hƣởng 
không nhỏ đến kinh tế Hòa Lan. 

Một điều mọi ngƣời phải công nhận là phí tổn về an 
sinh xã hội, điển hình là chăm sóc sức khỏe 
(gezondheidszorg) ở Hòa Lan ngày càng gia tăng. 
Hơn nữa việc mƣợn tiền trên thị trƣờng tài chánh sẽ 
khó khăn và tốn kém hơn khi tỷ lệ bội chi ngân sách 
gia tăng. Dù muốn hay không chính quyền không 
sớm thì muộn phải có những biện pháp để giải 
quyết vấn đề này. 

Những điều lạc quan là Hòa Lan có tỷ lệ thất nghiệp 
thấp (7,2%) so sánh với nhiều quốc gia ở Âu Châu 
(Tây Ban Nha: 25,8%), kinh tế Hòa Lan đa dạng và 
Hòa Lan có những chỉ số về y tế, hạnh phúc, cải 
tiến khoa học kỹ thuật … đứng hạng cao trên thế 
giới.  

Điển hình là vùng Eindhoven đã đƣợc chọn là “The 
World‟s Intelligent Community of The Year 2011”.  
Cộng với sự phát triển kinh tế tƣơng đối vững của 
các quốc gia BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
cũng nhƣ sự phục hồi (dù mong manh) kinh tế và thị 
trƣờng bất động sản ở Hoa Kỳ, hy vọng kinh tế Hòa 
Lan năm 2013 sẽ ổn định, tạo nền tảng cho sự phát 
triển trong trong tƣơng lai. 

V.T. Hoang 

Planmasters.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Từ Xứ Uất Kim Hương  
 Đào Quốc Bảo 

 
Từ xứ Uất Kim Hương  
Đi trên vạn nẻo đường  
Tóc vàng mầu nắng hạ  
Đâu phải đường quê hương ! 
 
Từ xứ Uất Kim Hương  
Trai gái rộn sân trường  
Sài Gòn đâu còn nữa 
Gia Long rồi Trưng Vương !  
 
Từ xứ Uất Kim Hương 
Hoa dệt thắm bờ nương  
Nàng xuân còn ngơ ngác 
Tìm quanh dáng hải đường. 
 

Rời xứ Uất Kim Hương  

Với gía lạnh mù sương  

Mơ về khung trời mộng  

Dạo trên đường quê hương.  

  

Về xứ Uất Kim Hương  

Tuyết đan lạnh phố phường  

Hương trà khơi tâm sự  

Man mác tình hoài hương. 

 

 

 

CHUYỂN MÙA 

Tử Hà 

mùa đi đất lạ chiều mưa 

quí thu không tiếng chuông chùa thu không 

vàng treo nắng nhẹ ven rừng 

hàng cây trơ trụi, mạnh đông sắp về 

 

bâng khuâng lòng ngỡ mộng mê 

ngồi đây lặng ngắm bốn bề tâm tư 

ngày qua bóng đổ bên hè 

thời gian từng bước tiếng nghe rầu rầu 

 

nỗi niềm mang cất đi đâu 

cho thôi xao xuyến tinh cầu trong đêm 
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Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức 

Sau tiệc tùng trong dịp lễ Tết thì cũng không ít bà 
con mình sẽ để ý tới vấn đề sức khỏe liên quan tới 
việc ăn uống. Một trong các ƣu tƣ đó là liệu có cần 
đi bác sĩ để coi xem mỡ cholesterol trong máu của 
mình có lên cao sau những linh đình liên hoan với 
thịt mỡ, dƣa hành, heo vịt quay béo ngậy. Vì 
cholesterol vốn đã đƣợc gán cho là gây ra nhiều 
bệnh cho trái tim thân yêu của con ngƣời. 
Cholesterol có thật sự “xấu” nhƣ vậy không? 

Xin cùng tìm hiểu. 

1. Cholesterol là gì? 

Cholesterol là một chất béo đƣợc bao bọc bởi một 
lớp đạm hiện diện trong cơ thể của các loại động 
vật kể cả con ngƣời. Mặc dù bị mang tiếng là không 
tốt, nhƣng cholesterol là một phần cần thiết của 
màng các tế bào, đƣợc dùng để sản xuất một số 
kích thích tố, tạo ra sinh tố D trên da bằng tia nắng 
cũng nhƣ tạo ra acit mật để tiêu hóa chất béo. 
Cholesterol chiếm 70% các chất cấu tạo tế bào của 
não bộ. 

2. Có mấy loại cholesterol? 

Có 2 loại cholesterol: 

Cholesterol trong máu: 

Thử máu cho ta biết số lƣợng cholesterol lƣu hành 
trong máu. 

85% cholesterol trong máu là do gan sản xuất, 15% 
còn lại là do thức ăn có cholesterol mà ta tiêu thụ 
nhƣ trứng, chất béo từ gà, vịt, heo, bò. Vì gan sản 
xuất nhiều cholesterol cho nên một số ngƣời dù ăn 
thực phẩm có nhiều cholesterol mà cholesterol trong 
máu vẫn thấp. Ngƣợc lại một số ngƣời khác ăn ít 
cholesterol mà cholesterol vẫn cao. 

Vì là chất hòa tan trong dầu mỡ, cho nên cholesterol 
không tự lƣu hành trong máu. Ðể luân lƣu, 
cholesterol đƣợc một loại chất đạm là lipoprotein 
mang đi. Có 2 loại lipoprotein: LDL (Low density 
lipoprotein) mang 2/3 tổng số cholesterol và HDL 
(high density lipoprotein) chuyên chở 1/3 cholesterol 
còn lại. Về kích thƣớc LDL lớn hơn HDL. 

Có giải thích nói HDL đƣợc coi nhƣ phần tử hiền 
lành tốt bụng vì y ta vừa không cho cholesterol bám 
vào thành động mạch mà còn đƣa cholesterol ở 
máu vào gan để rồi đƣợc loại ra khỏi cơ thể qua 

ruột. Nhờ đó bớt mỡ lƣu thông trong máu, làm giảm 
nguy cơ đóng mỡ ở thành động mạch, giảm nguy 
cơ bệnh vữa xơ động mạch. 

Ngƣợc lại cô em song sinh LDL thì láo lếu hơn vì 
đƣơng sự để cholesterol bám vào thành động 
mạch, gây ra vữa xơ tắc nghẽn và tăng rủi ro bệnh 
tim. 

Ngoài ra còn một loại thứ ba gọi là VLDL, very low 
density lipoprotein, chuyên trở một lƣợng rất ít 
cholesterol và một chất béo khác gọi là triglyceride. 

Cholesterol do thực phẩm có nguồn gốc động vật 
cung cấp. 

Xin nhớ là thực phẩm thực vật không có cholesterol 
nhƣng vẫn có chất béo. 

3. Cholesterol trong cơ thể từ đâu mà ra? 

Nhƣ đã nói ở trên, trong cơ thể, 85% cholesterol là 
do gan sản xuất, khoảng 1000 mg/ngày, vừa đủ để 
thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, vì thế đúng ra ta cũng 
không cần tiêu thụ thêm cholesterol từ thực phẩm. 
Ngoài ra, khi ta tiêu thụ nhiều cholesterol thì gan tự 
động giảm sản xuất. 

4. Làm sao biết có cholesterol trong máu? 

Ðo cholesterol trong máu cho biết số lƣợng 
cholesterol toàn phần, HDL, LDL và VDRL. 

Cholesterol các loại đƣợc đo bằng đơn vị phần 
ngàn của gram (milligram) mg trên phần mƣời lít 
(decilitre) dl máu. Viện Sức Khỏe Quốc Gia Hoa Kỳ 
đã đƣa các chỉ số sau đây để dùng làm tiêu chuẩn: 

 Lý tưởng Tạm 

được 

Không tốt 

Tổng số 
Cholesterol 

Dƣới 200 
mg/dl 

200- 240 
mg/dl 

Trên 
240mg/dl 

HDL 
cholesterol 

Trên 35-
45 mg/dl 

35- 45 
mg/dl  

Dƣới 
35mg/dl 

LDL 
cholesterol 

Dƣới 130- 
160 mg/dl 

130- 160 
mg/dl 

Trên130- 
160 mg/dl 

 

Sau 20 tuổi, nên đo cholesterol mỗi 5 năm một lần; 
đo thƣờng hơn khi cholesterol lên cao. 

Cholesterol có xấu không nhỉ? 
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Ngoài ra chất Triglyceride và VLDL cũng cần đƣợc 
theo dõi. Mặc dù vai trò của chúng trong nguy cơ 
gây bệnh tim chƣa đƣợc xác định, nhƣng nhiều 
chứng minh cho là khi chất này lên cao thì đều 
không tốt cho tim. 

Lƣợng Triglyceride dƣới 200mg/ dl đƣợc coi nhƣ 
bình thƣờng. Nó thƣờng lên cao trong bệnh tiểu 
đƣờng, bệnh thận. 

5. Cholesterol có gây nguy hại cho sức khỏe 
không? 

Chất béo cũng nhƣ cholesterol không phải là chất 
có hại đối với cơ thể mà là chất sinh tử cho mọi tế 
bào động vật. Cho nên thực là không công bằng khi 
gán cho mỡ béo danh vị thực phẩm “xấu”. Nhƣng 
một chế độ dinh dƣỡng không cân bằng, kém đa 
dạng, quá nhiều chất béo có thể đƣa tới hậu quả 
bệnh tật cho con ngƣời. 

Xin nhắc lại là để hoạt động hữu hiệu, các mạch 
máu, cũng nhƣ các bắp thịt, cần đƣợc tốt mạnh, 
uyển chuyển và giữ đàn tính. Lòng mạch máu cần 
trơn tru để máu dễ dàng lƣu thông. 

Trong bệnh vữa xơ động mạch, thành động mạch 
có những bựa gồm có cholesterol và tế bào máu 
đóng vào, khiến nó trở nên thu hẹp gây trở ngại cho 
sự vận chuyển của máu. 

Máu huyết tới tim giảm, tim kém đƣợc nuôi dƣỡng, 
giảm hoạt động rồi một lúc nào đó đƣa đến cơn kích 
tim. 

Những miếng bựa có thể bứt rời thành mạch máu, 
ngao du khắp cơ thể theo hệ tuần hoàn rồi gây ra 
nghẽn mạch. Lên đến não nó tạo ra tai biến mạch 
máu não, tới tim nó gây ra nhồi máu cơ tim. 

Ngoài ra cholesterol trong máu lên cao theo số tuổi; 
khi cân quá nặng nhất là béo mập ở vùng bụng; khi 
có các bệnh tiểu đƣờng, cao huyết áp; di truyền cao 
cholesterol từ bố mẹ; khi có nếp sống không lành 
mạnh nhƣ lạm dụng rƣợu, thuốc lá, có đời sống quá 
tĩnh tại hoặc có nhiều mối lo âu, bất mãn. 

6. Làm sao giảm cholesterol? 

-Ðiểm cần để ý trƣớc hết là giảm tiêu thụ cholesterol 
không ảnh hƣởng nhiều tới lƣợng cholesterol trong 
máu bằng khi ta bớt tiêu thụ thực phẩm có chất béo 
bão hòa. 

-Thứ hai là trong thực phẩm, tất cả cholesterol đều 
giống nhau, không có loại xấu loại tốt. Nhƣng trong 

máu thì cholesterol trở nên tốt hay xấu là tùy theo 
loại lipoprotein chuyên chở nó. 

2. Giảm thiểu thực phẩm có nhiều cholesterol nhƣ 
lòng đỏ trứng, gan. Lòng trắng trứng không có 
cholesterol. Một lòng đỏ trứng có tới 250mg 
cholesterol. 

3. Giảm dầu dừa, dầu hạt cọ (palm), vì có nhiều béo 
bão hòa. Dầu này thƣờng có trong kẹo súc cù là, 
bánh bích quy. 

4. Dùng nhiều hơn dầu bắp, safflower, dầu olive, 
dầu canola, trái bơ avocado, vừng, dầu đậu phọng, 
vài loại cá vì chúng có tác dụng làm hạ cholesterol. 

5. Giảm trans fatty acid nhƣ margarine thỏi vì tác 
dụng làm gia tăng cholesterol trong máu. Margarine 
mềm ít hại hơn. 

6. Tăng tiêu thụ omega 3 fatty acid, có nhiều trong 
cá thu (mackerel), cá chình americain eel, cá ngừ 
(tuna), cá trích (atlantic herring), cá sardines, cá hồi 
(trout). 

7. Tăng lƣợng chất xơ có trong ngũ cốc, rau trái, mì 
ống mì sợi vì các chất này có rất ít béo bão hòa, 
cholesterol và cho ít năng lƣợng. 

8. Giữ sức nặng cơ thể ở mức trung bình, tránh bị 
mập phì nhất là mập ở vùng bụng. 

9. Tập luyện cơ thể đều đặn để làm tăng cholesterol 
hiền lành HDL, làm giảm cholesterol lếu láo LDL, 
giảm kí, hạ huyết áp cao. 

10. Ðôi khi với tất cả các đề phòng kể trên, 
cholesterol trong máu vẫn còn cao vì ảnh hƣởng 
của gene, vì vui miệng ăn nhiều mỡ béo thì phải cầu 
cứu tới dƣợc phẩm. 

Việc dùng các dƣợc phẩm này cần đƣợc bác sĩ cân 
nhắc kỹ càng tùy theo từng trƣờng hợp, vì khi đã 
uống thì phải uống trong nhiều năm, có khi suốt 
cuộc đời. Thuốc lại rất đắt tiền và vài loại thuốc có 
những tác dung phụ mạnh, chẳng hạn là làm hại tới 
lá gan. 

 

 

 

 

 

 

--Thứ ba là chất béo bất bão hòa đơn hoặc đa dạng 
từ thực vật không gây ra sự vữa nhƣ cháo của chất 
mỡ trong lòng động mạch. 

Sau đây là một số gợi ý để chúng ta cùng nhau hạ 
thấp cholesterol trong máu: 

1. Giảm tiêu thụ thực phẩm có nhiều mỡ béo nhƣ 
kem, bơ, sữa nguyên chất, cheese, da gà, mỡ trên 
thịt nạc, mỡ heo. 

 

 

 

 

Câu chuyện vui  ( sưu tầm ) 

-Khách viếng thăm nhà tù thành phố, hỏi một tù 
nhân mang tội trộm cắp:"theo tui được giải thích 
thì Anh lúc nào cũng hành nghề một mình, tại 
sao Anh không kiếm bạn trong lúc làm ăn?""Dạ, 
tui cũng có nghĩ tới chớ, nhiều khi đi một mình 
cũng mệt...nhưng tui sợ thằng đó không có tính 
thành thật..." 

-Một Anh lính ra trận, tình cờ Anh cúi người 
xuống để chào người chỉ Huy thì có viên đạn 
bay xước qua đầu và trúng vào thân cây nơi Anh 
đang đứng... Anh vội nói:"thấy hông, người lịch 
sự lúc nào cũng được may mắn..." 
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Baking soda không chỉ để làm bánh 

        

 

Bột baking soda là một trong những vật liệu thƣờng 
đƣợc sử dụng phổ biến trong gia đình, và thật bất 
ngờ, các chuyên gia cho biết, nó còn là một chất 
liệu thân thiện với môi trƣờng.Ngoài việc thƣờng 
xuyên đƣợc sử dụng trong khi chế biến thức ăn và 
làm bánh, baking soda còn có thể hòa với nƣớc để 
làm các dung dịch tẩy rửa đơn giản và hiệu quả. 

 - Bột baking soda có thể đƣợc sử dụng rắc ở đáy 
thùng rác để ngăn ngừa mùi hôi. Chúng còn là một 
thành phần tẩy rửa tự nhiên khi bạn muốn làm sạch 
đƣờng thoát nƣớc ra từ nhà bếp. Để thực hiện, bạn 
hãy rắc khoảng ½ tách bột baking soda vào đƣờng 
thoát nƣớc, việc này có tác dụng giúp đƣờng thoát 
nƣớc không bị tắc và có mùi dễ chịu. 

 - Để một hũ nhỏ bột baking soda trong tủ lạnh sẽ có 
tác dụng giúp tẩy trừ các mùi khó chịu. Nhớ thay 
chúng mỗi ba tháng một lần. Thay vì bỏ bột cũ, bạn 
hãy sử dụng chúng hòa với nƣớc ấm để tẩy rửa 
đƣờng thoát nƣớc. 

 - Bạn cũng có thể sử dụng bột baking soda để tẩy 
rửa bồn tắm. Hãy rắc một ít bột này lên miếng bọt 
biển ẩm rồi chà sạch. Dùng baking soda, bồn tắm 
của bạn sẽ sáng bóng mà không để lại mùi hóa chất 
nồng nặc nhƣ các loại thuốc rửa khác. 

- Bột baking soda còn đƣợc dùng pha với nƣớc để 
lau sàn nhà mà không để lại mùi phenol nhƣ các 
chất lau sàn nhà khác. Chỉ cần hòa lẫn ½ tách bột  

 

 

 

 

 

 

baking soda trong một xô nƣớc ấm và lau sàn. Bạn 
sẽ có sàn nhà sạch láng và mùi dễ chịu.  

- Làm sạch lƣợc và dụng cụ chải tóc bằng cách trộn 
1 muỗng trà bột baking soda trong một ca nƣớc ấm, 
rồi sử dụng dung dịch này để chùi và làm khô lƣợc 
một cách tự nhiên. Bạn sẽ thấy các vết bẩn và chất 
dầu bám trên lƣợc hoặc các dụng cụ chải tóc đƣợc 
tẩy sạch.  

- Nếu bạn muốn quần áo đƣợc sạch và sáng hơn, 
hãy hòa lẫn ½ tách bột baking soda với bột giặt rồi 
giặt nhƣ bình thƣờng. Bạn sẽ thấy ngay sự khác 
biệt. 

 - Lò nƣớng của bạn bị cáu dầu, mỡ? Hãy trộn ba 
phần bột baking soda và một phần nƣớc ấm thành 
chất bột nhão và sử dụng bàn chải chà kỹ rồi lau 
khô lò. Bạn sẽ thấy các vết cáu dầu, mỡ trên lò biến 
mất. 

 - Bột baking soda cũng rất an toàn trong việc giúp 
làm sạch lò “magnetron”. Để thực hiện, bạn hãy sử 
dụng bột baking soda rắc trên một miếng bọt biển 
ẩm rồi lau kỹ cả bên trong lẫn bên ngoài lò. Kết quả, 
lò “magnetron” của bạn sẽ sáng bóng và không để 
lại mùi hóa chất 

 - Những tấm thảm chùi chân của bạn có mùi hôi? 
Hãy khử mùi của chúng bằng cách rắc bột baking 
soda lên tấm thảm, để một lát rồi quét sạch chúng 
bằng máy hút bụi. Bạn sẽ thấy, các mùi khó chịu 
trên tấm thảm sẽ đƣợc loại bỏ ngay lập tức.  

Nguyễn Niệm (Theo Sitagita) 

 

 

Những mẹo vặt gia chánh 
 

http://www.google.nl/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADFA_enNL413NL413&biw=1152&bih=475&tbm=isch&tbnid=wy3diYhI_pJpfM:&imgrefurl=http://students.cis.uab.edu/ekellis/BakingSodaVolcano.html&docid=Q-HQIAI33xFP5M&imgurl=http://students.cis.uab.edu/ekellis/baking-soda.jpg&w=350&h=525&ei=JeQYUeCyJPGX0QW1mYDIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=87&dur=984&hovh=275&hovw=183&tx=71&ty=134&sig=103880780091826164317&page=1&tbnh=141&tbnw=92&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:148
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Cƣời chút chơi 

 
 

 

 

CÁM ƠN 
  
Tại một nhà hàng, một bà khách giận dữ la anh hầu 
bàn: 
- Bộ anh muốn giết tôi sao mà cho tôi ăn nút áo 
 này ?  
Anh hầu bàn mừng rỡ reo lên: 
- Cám ơn bà! Cám ơn bà!  Nó đây rồi ! Thế mà tôi 
tìm nãy giờ mà không thấy ! 
 

BÁC SĨ, QUAN TÒA 
  
Anh Tƣ và anh Năm lâu ngày gặp lại nhau, tâm 
sự về công ăn việc làm. Anh Tƣ: 
- Sau giờ làm việc, cứ mỗi lần nghĩ  đến áo 
blouse trắng và mổ xẻ là tôi phát ngán...! 

      - Còn tôi, nắm quyền sinh sát trong tay: hễ tôi 
muốn cho đứa nào chết thì phải chết, muốn cho 
đứa nào sống thì kẻ đó đƣợc sống. 
Anh Tƣ: 
- Vậy anh la quan tòa à? 
Anh Năm: Không, tôi chỉ là bồi bếp, còn anh? 
- Tôi làm nghề mổ heo!   
 

XIN VUI LÒNG CHẠY LÙI LẠI  
  
Năm Keo đi taxi về nhà, tài xế tính tiền: 
- Hết 40 đồng, thƣa ông. 
Năm Keo: 
-Vậy thì xin ông vui lòng chạy lùi lại một chút, vì 
trong túi tôi chỉ còn có 30! 

  
HẾT HY VỌNG 
  
Đàn bò rủ nhau đi trốn, “bộ tổng tham mƣu”  bàn 
kế hoạch trƣớc: 
- Nếu mình thò cổ ra mà thấy tên chăn bò đứng 
bên tay trái thì chúng ta sẽ trốn đi sang phiá tay 
phải, còn nếu hắn đứng phía bên phải, thì ta sẽ 
trốn đi bên trái. Rất đơn giản… 
Thế là một chị xung phong ra ngoài chuồng để 
xem xét, một lúc sau chị lạch bạch trở về báo 
cáo, lắc đầu buồn bã: 
 - Kế hoạch hỏng bét! Chúng mình không trốn nổi 
đâu, vì thằng  chăn bò không có mặt ở ngoài ấy! 

 
 

CHẠY LẸ HƠN 
  
Hai chàng cắm trại bên ven rừng, chẳng may nửa 
đêm có chú gấu  mò vào lều, Tƣ Khờ ba chân 
bốn cẳng toan chạy, thì Năm Khạo gọi giựt giọng: 
- Mày chạy làm sao nhanh hơn nó nổi mà đòi 
chạy? 
Tƣ  Khờ :  
- Tao chỉ cần chạy trƣớc mày là đƣợc rồi! 

 

GIỐNG VẬY 
  
Bà vợ cằn nhằn ông chồng: 
- Cứ mỗi lần đi làm về là ông hàng xóm đều tặng 
hoa và hôn vợ ổng, em cũng muốn mình làm nhƣ 
vậy ... 
Ông chồng:  
- Anh  cũng muốn thế lắm chứ, nhƣng mà anh có 
quen với bả đâu! 

 

BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN 
  
Trong viện thẩm mỹ nọ, một ông đầu sói đang 
chữa trị cho mọc tóc 
- Bao lâu thì tóc tôi mới mọc ? 
Bà chủ: 
- Khi nào ông nhận đựơc facture tính tiền của tôi, 
thì ông sẽ vò đầu, giựt tóc ngay. 

 

LẦM CHỖ 
  
Trong phòng nha sĩ: 
- Anh đừng có la nhƣ vậy, tôi đã nhổ răng anh 
đâu ! 
- Nhƣng mà nãy giờ ông đạp lên chân tôi kìa. 

 

CŨNG CHẲNG HƠN GÌ 

   
Vợ trách chồng:  
- Mƣa lớn thế này thế mà ông không chịu đi 
nhanh lên cho khỏi ƣớt.  
- Bà không thấy à, đằng trƣớc mình cũng đang 
mƣa lớn đó thôi! 

 

SỢ BÓNG SỢ GIÓ 

  
Hai ông bà già ngồi xem lễ trƣớc cái máy truyền 
hình. Vị linh mục vừa giảng xong, ông liền nói với 
bà: 
- Thôi tắt máy đi, kẻo ngƣời ta lại đi xin tiền mình 
bây giờ đấy! 

 

 

http://www.de-mooiste-animaties.nl/files/animaties/lachen/lachen-16593.gif
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Danh sách độc giả trả tiền báo tính từ 11-1-2013 đến 2-3-2013 
 

 
       

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

1 14-1-2013 Tran Van Nam Drunen 267  €   30,00  

 2 25-1-2013 H.M.Mertodimedjo Rotterdam 317  €   30,00  

 3 25-1-2013 Fam. Phuong & Mai Alkmaar 808  €   50,00  

 4 25-1-2013 Nguyen X.H. Helmond 315  €   30,00  

 5 25-1-2013 Phan T.G. Van Hoorn 58  €   30,00  

 6 26-1-2013 Truong Thi Bach Tuyet Nijmegen 802  €   30,00  

 7 28-1-2013 Le Thi Lan Anh Helmond 833  €   30,00  

 8 28-1-2013 Truong Hai Nijmegen 368  €   30,00  

 9 28-1-2013 Bui Thi Thanh Nga Nijmegen 716  €   30,00  

 10 29-1-2013 Nghiem Thi Nho Leiderdorp 122  €   30,00  

 11 29-1-2013 Nguyen Thi V. Den Hoorn 145  €   30,00  

 12 30-1-2013 Nguyen D.V. Hoogvliet 170  €   30,00  

 13 30-1-2013 Nguyen Van Son Amstelveen 2  €   30,00  

 14 30-1-2013 Le Kim Chi Tilburg 831  €   30,00  

 15 31-1-2013 Lam Hoang Khanh Maarssen 211  €   30,00  

 16 31-1-2013 Mac Thanh Van Uden 291  €   30,00  

 17 31-1-2013 Nguyen Thi Thu Vuong Veldhoven 302  €   30,00  

 18 1-2-2013 Tran Q.T. Heerlen 352  €   30,00  

 19 1-2-2013 Do Thi Bach Nuenen 309  €   30,00  

 20 4-2-2013 Dinh D. Q. Leiden 453  €   30,00  

 21 4-2-2013 Le T.N.A. Oss 803  €   30,00  

 22 4-2-2013 Ta Cam Ky Spijkenisse 177  €   30,00  

 23 4-2-2013 Vertaalbureau Vietnam Leiden 

 

 €   25,00  quảng cáo 

24 4-2-2013 Diep Tuan Khai Zutphen 722  €   30,00  

 25 4-2-2013 Luong Huu Thien Utrecht 215  €   60,00  2x30 

26 5-2-2013 Dinh The Dan Hoorn 836  €   30,00  

 27 6-2-2013 Tu Xuan Tan Eijsden 351  €   30,00  

 28 8-2-2013 Nguyen Kim Linh Drunen 266  €   30,00  

 29 11-2-2013 Nguyen T. Hai Nijmegen 371  €   30,00  

 30 12-2-2013 Vu Dinh Tin Eindhoven 305  €   30,00  

 31 13-2-2013 Nguyen Lien Hiep Eindhoven 303  €   60,00  2 năm báo 

32 15-2-2013 Nguyen Thanh Dung Wilnis 219  €   30,00  

 33 15-2-2013 Ly Thanh Gia Zwolle 433  €   30,00  

 34 18-2-2013 Ngo Thuy Chuong Hoorn 61  €   60,00  2 năm báo 

35 20-2-2013 Le Quang Ke Den Bosch 280  €   30,00  

 36 27-2-2013 Nguyen Thi Nhu Tuyet Arnhem 794  €   30,00  

 37 27-2-2013 Nguyen T.A. Leeuwarden 449  €   30,00  

 38 1-3-2013 Dang Quoc Minh  Monchengladbach 818  €   40,00  

 39 2-3-2013 Chu Quang Chinh Assendelft 600  €   50,00  

 40 2-3-2013 Dinh The Mien Ede 401  €   30,00 
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Lá thƣ toà soạn 
Thời gian vừa qua, cộng đồng ngƣời Việt khắp Hòa Lan đã  tổ chức mừng Tết Quý Tỵ nhộn nhịp và vui vẻ. 
Từ đêm văn nghệ mừng Xuân đƣợc Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan tổ chức tại thành 
phố Arnhem, các cộng đồng địa phƣơng nhƣ Bollenstreek, Hoorn, Purmerend, Arnhem, Alkmaar v.v. cũng 
đã tƣng bừng tổ chức mừng xuân tại địa phƣơng. Dù xa quê hƣơng hơn hai ba chục năm nhƣng trong 
những ngày lễ tết cổ truyền, ngƣời Việt chúng ta vẫn gặp gỡ nhau để duy trì phong tục tập quán Việt cũng 
nhƣ tìm lại dƣ âm xƣa của những ngày còn ở quê nhà. 

Thời gian qua thật mau, thấm thoát đã hơn hai ba chục năm, những thuyền nhân ngày nào mới ở tuổi đôi 
mƣơi, nay tóc đã điểm màu. Thời gian dù có qua nhanh nhƣng chúng ta vẫn đôi lúc ngồi trầm tƣ về những 
kỷ niệm nơi quê nhà. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của chúng ta càng ngày càng trở nên đậm nét. Việc 
học, việc làm, gia đình, bạn hữu, sự nghiệp và tƣơng lai, tất cả những thứ đó chúng ta đã tự tay xây dựng 
trên đất nƣớc Hòa Lan này. Ngày bƣớc chân xuống tàu ra đi, chúng ta mong mỏi, tìm kiếm điều gì? Có phải 
chăng là tự do và cơ hội xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong một xã hội công bằng và nhân bản? Hai điều 
căn bản đó chúng ta đã tìm thấy ở nơi miền đất thấp này.  

Hòa Lan, xứ sở thanh bình và đẹp đẽ của hoa tu-líp và cối xay gió, là đất lành chim đậu, là đất nƣớc đã cứu 
vớt chúng ta trên biển cả và mở rộng vòng tay đón tiếp chúng ta đến đây cƣ ngụ. Hòa Lan là nơi dung thân 
của ngƣời tỵ nạn Việt Nam trong mấy chục năm qua. Ðối với phần đông chúng ta, thời gian sống ở Hòa Lan 
còn lâu hơn cả thời gian sống ở Việt Nam. Hòa Lan xứng đáng là quê hƣơng mới của chúng ta vậy.  

Việt Nam Nguyệt San thân ái gởi đến toàn thể bạn đọc số báo 255 với chủ đề “Hòa Lan, quê hƣơng mới” 
này. 

Số báo 256 kỳ tới mang chủ đề Hiểm Họa Mất Nƣớc sẽ đƣợc phát hành vào cuối tháng 4 năm 2013. 
VNNS mong mỏi tiếp tục đón nhận các đóng góp của quý vị. 

Bài viết xin gửi về tòa soạn trƣớc ngày 05-04-2013 theo địa chỉ email sau đây:  ngothuychuong@gmail.com 

Trân trọng, 

 

Việt Nam Nguyệt San  

 
 

 

Giá biểu quảng cáo trên báo Việt Nam Nguyệt San năm 2013 
 

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   150 

1/8 trang trong              Trắng đen     15   100 

mailto:ngothuychuong@gmail.com
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