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Thư Chúc Tết 
của Chủ tịch

Hội Người Việt 
Toronto

Kính thưa quý đại diện Tôn Giáo, Hội Đoàn, quý Đồng Hương, 
Trước thềm năm mới, thay mặt Hội Người Việt Toronto xin kính chúc quý  Đồng Hương một Năm Mới 2018 

Xuân Mậu Tuất an lành, hạnh phúc và tràn đầy những nụ cười Xuân ấm áp.
Trong bao năm qua, phục vụ Cộng Đồng (CĐ) người Việt tại Toronto và các vùng phụ cận là một niềm vinh 

hạnh cho Hội Người Việt Toronto (HNVT). Nếu không có sự yểm trợ của quý Đồng Hương, Hội Đoàn Tổ Chức 
trong Cộng Đồng khắp nơi, HNVT sẽ không được như ngày nay. Nếu không có sự yểm trợ của Cộng Đồng, Hội 
Chợ Tết CĐ 2018 sẽ không thành hình.

Hội Chợ Tết năm nay, với một chủ đề mới “Thương Về Miền Trung”, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một Tết 
truyền thống thắm đượm tình quê hương của một Cộng Đồng, xưa nay vẫn từng trải qua những giây phút hợp 
kết gắn bó đùm bọc lẫn nhau, tràn đầy ý nghĩa Cộng Đồng. 

Sự thành công của những Hội Chợ Tết trong quá khứ là nhờ vào tâm sức yểm trợ cũng như khích lệ của bao 
cô chú bác, anh chị em thiện nguyện viên dẫn đầu. Chúng ta cùng nhau liên kết góp sức vào  Hội Chợ Tết và 
sinh hoạt Cộng Đồng, để duy trì truyền thống văn hóa Lạc Hồng và bồi đắp xây dựng ngôi nhà Cộng Đồng Việt 
Tự Do, cũng như phát triển nâng niu dẫn dắt những mầm non trẻ cho tương lai và đấu tranh cho một Việt Nam 
Dân Chủ Tự Do.

Hội Người Việt Toronto chân thành tri ân sự tham gia và đóng góp của quý vị.
Kính thư,
Lê Thuần Kiên
Thay mặt Hội Người Việt Toronto 
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Tết Greeting 
from 
The 

Vietnamese 
Association 

Toronto 
Dear Friends of the Vietnamese Association, Toronto,

At the junction of “TET”, on behalf of the Vietnamese Association, Toronto, we wish to send the warmest 
greetings and wishes to all Canadians, especially to our Vietnamese Canadian compatriots for a new year of 
peace, health, love, full of bright promises and boisterous “Xuân “ laughter

It has been truly a humbling honour and a distinct privilege for the Vietnamese Association, Toronto 
(VAT) to serve the Vietnamese Canadian community across the Greater Toronto Area (GTA) and surrounding 
regions.

Without the support from the Community and the numerous Associations and Organizations across 
Toronto, Mississauga and the surrounding regions, VAT will certainly not be the same current not-for-profit 
charitable organization.

Without the support of the Community, TET Lunar New Year Festival 2018 would not exist. TET Festival 
2018, despite carrying a new theme “Beloved Central Vietnam - Thương Về Miền Trung”, remains in essence 
a traditional TET conveying the testament, hope and aspiration for a free Viet Nam, and from a Community 
rich in history, unity and indomitable spirit.

The successes of past Festivals were the products of endless hours and generous energy by the indefatigable 
volunteers - “cô chú bác anh chị em thiện nguyện viên dẫn đầu”. The success of 2018 TET Community 
Festival will be no different. 

Together we will fortify our Vietnamese community and identity, create everlasting friendship and 
precious memories of a promisingly spectacular 2018 “Tết Mậu Tuất” Community Festival. We will ignite 
our luminescent torch and transcend across generations, preserving and promoting our Viet culture and 
identity, and ultimately reclaiming a non-communist democratic Vietnam.

On behalf of the Vietnamese Association, Toronto, please accept our deepest appreciation of your Viet 
spirit and commitment. 

 
Kiên T. Lê, MD
Vietnamese Association, Toronto
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Statement from the Prime Minister of Canada 

 

It is with great pleasure that I welcome everyone to today’s 
event.  

This month marks the beginning of the Year of the Dog, 
as well as the opportunity to reflect on the successes of the 
past year. Together, we look forward to a healthy and 
prosperous 2018.  

As we gather to celebrate the New Year with family, 
friends, and neighbours, our thoughts turn to the 
importance of community. Canadians are, at our core, a 
generous and open people that values helping others. In this New Year, let us not 
only look back at the accomplishments of the past year, but also look forward to 
building deeper connections with our friends, family, and community.  

Please accept my best wishes for a Happy Lunar New Year! 

  
Ottawa 
2018 
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Greeting from Senator Thanh Hai Ngo

I wish to extend my warmest greetings to the Vietnamese Association, Toronto (VAT) on 

the occasion of the Lunar New Year (Tết) Festival taking place at The International Centre in 

Mississauga on Sunday, February 4, 2018.

For over forty years, the Vietnamese Association, Toronto has organized the annual 

Lunar New Year Festival in Greater Toronto, showcasing the cultural traditions, cuisine and 

talents of the Vietnamese Canadian community. Welcoming thousands of attendees and special 

guests, this Festival is among the largest and most anticipated celebrations among Vietnamese 

Canadians. It represents a special time for family and friends to reunite and enjoy the blessings 

of the season. It is also a chance to highlight the important contributions of the Vietnamese 

people to Canada’s diversity and prosperity.

Once again, thank you to the organizing committee and everyone involved in making this 

event possible. I wish you and your loved ones a wonderful Lunar New Year filled with

happiness, prosperity, and health!

Sincerely,

The Honorable Senator Thanh Hai Ngo
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Greetings from the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 

 

I am pleased to extend my warmest greetings to all those attending the 2018 Toronto 
TET Lunar New Year Festival, hosted by the Vietnamese Association, Toronto.  I would 
like to wish all of you a year filled with good health, success, and happiness. 

At the beginning of each new year, Canadians look forward with a sense of joy and 
anticipation of what is to come.  It is a time of goodwill and reconciliation, which allows 
us to rededicate ourselves to making our neighbourhoods and communities stronger 
and even more welcoming.  

This festival is an excellent opportunity for the community to experience and celebrate 
Vietnamese culture and its wonderful traditions, and to reflect upon the many successes 
of the Vietnamese Canadian community over the past year.  As we usher in the Year of 
the Dog, we also celebrate the many years of dedicated service the Vietnamese 
Association, Toronto has provided to the community. 

As Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, I thank the Vietnamese 
Association, Toronto for organizing this festival.  On behalf of all Canadians, I wish you 
a safe and prosperous new year. 

Best wishes for a wonderful celebration! 

Sincerely, 

 

 
 
The Honourable Ahmed Hussen, P.C., M.P. 
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 
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Premier of Ontario - Première ministre de l’Ontario 

February 4, 2018 
 

A PERSONAL MESSAGE FROM THE PREMIER
 
On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend 
warm greetings to everyone attending Vietnamese Association, 
Toronto’s Annual Tet Lunar New Year Festival. 
 
This festival embodies the vibrant Vietnamese communities that have 
flourished in Ontario and across Canada. 
 
Tet is a time of new beginnings, an opportunity for a fresh start. It is 
also a chance to visit and reconnect with other loved ones. Traditions 
such as Tet promote solid family and community ties, which are 
essential to building a strong province. 
 
I thank Vietnamese Association, Toronto for hosting this event and for 
its commitment to helping build a dynamic and engaged Vietnamese 
Canadian community within Ontario. 
 
May you enjoy health, happiness and prosperity in the Year of the 
Dog. Chúc Mừng Năm Mới! 
 

Kathleen Wynne 
Premier 

 
 

February 4, 2018 
 
 

Message from the Leader of the Official Opposition 
 
 

I am delighted to extend my warmest personal greetings to all those attending the 
Annual Toronto TET Lunar New Year Festival.  
 
In communities across our great country thousands of families are marking the start 
of the Lunar New Year.  I am delighted to join with the Vietnamese Canadian 
community in Toronto as you observe the time-honoured traditions of Tet.   
 
I have tremendous respect for the industry, goodwill and unity of Canada’s dynamic 
Vietnamese community.  Our country has been immeasurably enriched by the 
contributions of Vietnamese Canadians in every field of endeavour.  As you usher in 
the Year of the Dog, I extend my best wishes for continued success.   
 
On behalf of Canada’s Official Opposition, I commend the Vietnamese Association of 
Toronto for organizing this wonderful celebration.  I hope you enjoy a New Year 
filled with happiness, health and prosperity. 
 
Chúc Mừng Năm Mới. 

 
The Hon. Andrew Scheer, P.C., M.P. 
Leader of the Official Opposition 
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Thank You for Attending the  
Vietnamese Association 

Toronto TET Lunar  
New Year Festival 

 
 

   
February 4, 2018 

 
On behalf of the City of Vaughan, I am pleased to extend greetings to everyone 
attending the 33rd Annual Toronto TET Lunar New Year Festival.  
 
This is a special celebration that honours Vietnamese history and culture as you 
welcome a prosperous and successful new year. It is also a time to reflect on the 
important work the Vietnamese Association Toronto has been providing by 
helping newcomers integrate and participate in Canadian society. 
 
Our goal is to foster inclusiveness, respect, tolerance and equality for everyone 
who lives here and visits our city. We are proud of the organizations that support 
our diversity, inspire goodwill and enrich our traditions. The Vietnamese 
community plays an important role in building a strong cultural and social 
foundation in Vaughan. 
 
Please accept my best wishes for a successful and enjoyable event. 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
Hon. Maurizio Bevilacqua P.C. 
Mayor 
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Nói tới chó thì ai cũng đề cao 
tình mến chủ, trung thành của giống 
vật này. Thời Tam Quốc ở Tương 
Dương có người tên Lý Tín Thuần 
nuôi con chó tên là Hắc Phong. Một 
hôm Lý uống rượu say nằm ngủ 
ngay dưới bãi cỏ, gặp lúc quan đi 
săn đốt cỏ để đuổi thú, quần áo Lý 
bén lửa cháy. Hắc Phong thấy nguy 
đến kéo chủ dậy nhưng ông say quá 
không dậy nổi. Chó bèn đến ngòi 
nước dầm mình cho ướt mong dập 
lửa cho chủ. Vì quá mệt và bén 
lửa, Hắc Phong cuối cùng đã chết. 
Người ta tôn con chó này làm nghĩa 
khuyển. Bobby là một chú chó ở 
Edinburgh bên Anh, đã túc trực bên 
mộ người chủ quá cố trong suốt 14 
năm. Kế là chuyện chó Hachiko 
đã trở thành một báu vật quốc gia 
của Nhật Bản nhờ lòng trung thành 
của nó. Chủ của Hachiko là một 
giáo sư tại Đại học Tokyo, cứ mỗi 
tối, Hachiko đến ga xe lửa để đón 
chủ nhân đi dạy về. Một ngày nọ, 
vị giáo sư bị xuất huyết não chết, 
nhưng Hachiko vẫn ngày ngày 
trong 7 năm dài tới sân ga để chờ 
ông. Hachiko chết năm 1934, đến 
nay hàng triệu người Nhật vẫn xếp 
hàng để được nghe một đoạn băng 
ghi lại tiếng sủa của chú chó này. 
Hình con chó Waldi đã được chính 
thức sử dụng trong thế vận hội Mùa 
Hè 1972, cũng là linh vật đầu tiên 
của thế vận hội.

Phiếm Luận
Nguyễn Ngọc Duy Hân 
Chèn ơi, tôi bày đặt bắt chước 

làm chi cho phiền vậy! Số là tôi rất 
ngưỡng mộ nhà văn Song Thao, 
nên khi tập tễnh viết phiếm luận 
tôi cóp-dê kiểu của ông lấy tựa đề 
chỉ bằng một chữ duy nhất - người 
Việt ở Canada chúng tôi nói ít thế 
đấy! Thí dụ khi viết tản mạn ngày 
đầu năm Tỵ tôi lấy tựa bài ngắn 
gọn là "Rắn", năm Ngọ dùng tựa đề 
"Ngựa", năm ngoái lấy chữ "Gà". 
Thế thì năm nay Mậu Tuất cứ tiếp 
tục "rơ" này, dùng chữ "Chó" là 
chính xác. Nhưng khi đọc lại thì 
tôi giật mình, vào bài bằng một chữ 
"Chó" cộc lốc e rằng sẽ bị cho là 
chửi đổng! Nghĩ tới nghĩ lui tôi đành 
bỏ đi dấu sắc để tựa bài thành chữ 
"Cho". Cho đi là việc tốt rất đáng ca 
ngợi, ai cũng muốn thực hành. Loài 
chó cũng cho đi rất nhiều để phục 
vụ đời sống. Vậy thì mời bạn cùng 
tôi nghiên cứu về loài khuyển trong 
ngày Xuân, xem chó cho con người 
những gì và năm mới này chúng ta 
có thể làm gì để cho nhau.

Đầu tiên tôi xin ghi ra một số 
câu chửi liên hệ đến chó, để các bạn 
thấy tại sao tôi phải kiêng bỏ đi dấu 
sắc của tựa đề: Đồ chó má, chó đẻ, 
đồ chó săn, thằng chó chết, đồ chó 
cái, thứ chó ghẻ, cẩu nô tài (ám chỉ 
những kẻ tay sai), tuồng chó lợn, 
đồ chó vô chủ, đám chó hoang, như 
chó chui gầm chạn.... 

Chửi như thế nhưng tục thờ 
chó cũng khá phổ biến ở một số 
dân trên thế giới, và chó cũng xuất 

hiện trong nhiều chuyện thần thoại. 
Cerberus là con chó săn ba đầu của 
Hades với cái đuôi rắn, có nhiệm 
vụ canh giữ ở cổng địa ngục. Con 
ma Padfoot trong huyền thoại ở 
Anh tượng trưng cho sự chết chóc. 
Padfoot mang hình dáng con chó 
đen khổng lồ, có thể tàng hình với 
chuỗi âm thanh khủng khiếp khi 
xuất hiện. Hao Thiên Khuyển của 
Dương Tiễn là con vật trong truyện 
Tây Du Ký, đã tấn công Tôn Ngộ 
Không. Con chó ba đầu Fluffy xuất 
hiện trong chuyện thần thoại Harry 
Potter. Chó Bắc Kinh được coi như 
thần thánh, vì theo truyền thuyết 
về Thạch Sư, giống chó này có khả 
năng xua đuổi tà ma cho gia chủ, 
nếu động đến chó Bắc Kinh bạn có 
thể bị hành hình. Những người dân 
đen không thuộc dòng dõi quý tộc 
phải cúi đầu chào chúng.

Trong "Kiều" của thi hào 
Nguyễn Du, có ghi lại chuyện Thúy 
Kiều bị bọn Khuyển Ưng bắt đưa 
về nhà Hoạn Bà: "Khuyển Ưng đã 
đắt mưu gian, ... Khuyển Ưng hai 
đứa nộp nàng dâng công". Tôi cũng 
ráng "search" trong Kiều xem có 
thêm câu nào về chó, thì tìm ra chữ 
lân Tuất, nhưng Tuất ở đây không 
liên hệ gì tới chó. 

Gần đây dư luận "ì sèo" về 
chuyện Tiến Sĩ Bùi Hiền có dự án 
tiếng Việt phát âm theo kiểu Tàu, 
qua đó chuyện Kiều sẽ được viết 
thành "Cuyện Kiều, Wuyễn Zu", 
"Em hãy ôm chặt anh" lối mới sẽ 
viết thành ... (thôi, không dám viết 
ra đâu, dị lắm!)

Trong kiếm hiệp của Kim Dung 
có chiêu võ công "Đả cẩu bổng 
pháp"- một trong những tuyệt chiêu 
của Cái Bang dùng côn, gậy để lấy 
nhu thắng cương. Chiêu thức này 
Dương Quá, Hoàng Dung đã học 
được và nổi tiếng trong giới võ lâm 
nhờ nó.
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giết chó và chôn cất trước cổng 
thành để xua đuổi tà ma hay những 
điềm xấu. Cũng may việc giết chó 
hiến tế ngày càng ít đi hoặc chó rơm 
được dùng để thay thế.

Chó Laika là sinh vật đầu tiên 
được đưa lên vũ trụ, bay vòng quanh 
trái đất ngày 3-11-1997 bởi phi 
thuyền SPUNIK-2 của Nga.  Khoa 
học cũng đã đào tạo vô tính (clone) 
được chó tại Đại Hàn do Tiến Sĩ 
Hwang Woo-Suk thử nghiệm. Nó 
tên là SNUPPY (viết tắt của Seoul 
National University Puppy), chó 
con sinh ra khỏe mạnh bình thường 
do cấy tế bào, không cần chó bố chó 
mẹ.

Trong Y khoa, người ta đã thực 
hiện mổ tim chó thành công trước 
khi mổ tim người lần đầu tiên tại 
Nam Phi.

Vào thời kỳ bị Pháp đô hộ 
khoảng năm 1945, ông Erwin 
Borchers kể chuyện một đầu bếp 
Việt Nam lỡ giết con chó của ông 
chủ người Pháp, bị lãnh một tháng 
tù. Trong khi người lính Lê Dương 
ra tay đâm chết một phu xe Việt khi 
kỳ kèo tiền xe thì chỉ nhận 15 ngày 
tù: Suy ra sinh mệnh người An Nam 
chỉ đáng giá nửa con chó Tây! 

Vào lễ hội thịt chó tổ chức 
thường niên ở Ngọc Lâm (Quảng 
Tây bên Tàu), người ta ước tính có 
từ 10 đến 15 ngàn con chó bị nhốt 
trong những chiếc lồng chật hẹp 
trước bị làm thịt. Các nhóm bảo vệ 
động vật đã tổ chức những chiến 
dịch vận động kêu gọi tẩy chay, 
chấm dứt lễ hội tàn bạo này. 

Trong văn học, theo chuyện 
cổ của Việt Nam thì hình tượng 
“Cậu học trò và con chó đá” đã rất 
nổi tiếng. Câu chuyện "Giết chó 
khuyên chồng" cũng rất ý nghĩa. 
Chuyện này kể về người chồng suốt 
ngày say sưa đàm đúm với bạn xấu, 

trong khi coi thường vợ và người 
em trai trong gia đình. Vợ khuyên 
thế nào cũng không được, chị liền 
lập mưu giết một con chó bó vào 
trong chiếu, rồi tri hô lên là đã lỡ 
tay đã giết tên trộm vào nhà, xin các 
bạn của chồng giúp phi tang tội lỗi. 
Đám bạn nhậu không giúp mà còn 
đi tố với quan, chỉ riêng người em 
hết lòng che đậy chôn dấu. Qua đó 
người chồng mới thấy được ai thật 
sự tốt và tránh xa với đám bạn xấu. 
Trong cuốn “Ăn trộm và nghệ thuật 
bắt trộm”, Toan Ánh đã ghi lại cách 
thức trộm chó của người xưa, được 
gọi là “Mỹ cẩu kế” - dùng chó cái 
để bắt chó đực. Gớm, chó mà còn 
bị dính kế thì nói chi tới quý ông, 
nhất là Việt Kiều về VN gặp gái trẻ 
dụ dỗ thì ... tiêu mạng là chuyện dễ 
hiểu! Con chó trong truyện “Tiếng 
gọi nơi hoang dã" của nhà văn Jack 
London cũng rất nhiều người biết 
tới.

Trong văn chương bình dân, 
những thành ngữ như "Chó ngáp 
phải ruồi", "Lên voi xuống chó", 
"Chó ăn đá, gà ăn sỏi", "Như chó với 
mèo", "Chó chê mèo lắm lông" được 
người ta sử dụng thường xuyên. 
Ngoài ra còn có những câu như: 
"Con chó khóc đứng khóc ngồi, Bà 
ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!","Con 
không chê cha mẹ khó, chó không 
chê chủ nghèo","Treo đầu dê, bán 
thịt chó", "Đừng chõ mõm vào việc 
của người khác!". Ca dao cũng có 
câu "Em như cục cứt trôi sông, anh 
như con chó đứng trông trên bờ!" 
Trong hoàn cảnh dân ta dưới chế 
độ Cộng Sản, đã nghèo đói không 
nhân quyền mà còn bị lũ cán bộ bóc 
lột hà hiếp, người ta dùng câu "chó 
cắn áo rách". 

Trong thi ca hiện đại thì bóng 
dáng, tiếng sủa của con chó gắn bó 
với phong cảnh làng mạc Việt Nam, 
được Nguyễn Khuyến ghi lại bằng 
câu thơ: Trâu già gốc bụi phì hơi 

Trong 10 loài vật Đức Phật dạy 
không được giết vì quả báo rất nặng 
là ngựa, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu... 
trong đó có chó. Đạo Phật cũng 
khuyên không nên ăn thịt voi, chó, 
ngựa, bò vì chúng là những con vật 
có tâm linh cao, tình cảm gần gũi 
với con người.

Trong Kinh Thánh Công Giáo 
cũng có nhưng câu nhắc tới loài 
vật này: “Hãy coi chừng loài chó; 
hãy coi chừng kẻ làm công gian 
ác” (Phillíp 3:2). Kinh Thánh cũng 
căn dặn: “Đừng cho chó những 
đồ Thánh, kẻo nó đạp dưới chân 
và quay lại cắn xé các ngươi.” 
(Matthew 7:6.) Trong câu chuyện 
người hành khất tên là Lazarô, có 
ghi lại hình ảnh những con chó đến 
liếm ghẻ chốc của Lazaro. Cũng 
có dụ ngôn người đàn bà khiêm 
nhường với đức tin mãnh liệt. Chúa 
Giêsu thử lòng bà nên nói: Không 
nên lấy bánh của con cái mà quăng 
cho chó ăn. Bà trả lời rằng: Lạy 
Chúa, thật như vậy, nhưng chó có 
thể ăn những miếng bánh vụn trên 
bàn rớt xuống. Chúa bèn làm phép 
lạ cứu con bà.

Có người giải thích rằng hiện 
tượng nhật thực, nguyệt thực là do 
“Thiên Cẩu” - Con chó của Trời 
- thỉnh thoảng đói bụng rồi nuốt 
chửng cả mặt trời, mặt trăng. Để 
cứu hai vầng nhật nguyệt, Trương 
Tiên - một vị thần bảo hộ cho trẻ sơ 
sinh - đã dùng cây cung của mình 
đuổi bắn Thiên Cẩu. Trong thiên 
văn, có các chòm sao trên trời cũng 
được mang tên Tiểu Khuyển, Đại 
Khuyển, Lạp Khuyển ... chứng tỏ 
người ta rất trọng giống bốn chân 
này.

Vào triều đại nhà Thương, sau 
khi xây cất xong các lăng tẩm, cung 
điện hoàng gia, người ta thường 
giết chó để hiến tế khánh thành cho 
công trình mới. Các thầy Pháp cũng 
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rất hao tốn, nào là cắt lông, tắm rửa 
chích ngừa, mua thức ăn riêng, cho 
đi bác sĩ thú y. Có người còn mua 
quần áo, giày ủng đặc biệt cho chó 
cưng. Mỗi lần đi xa phải mang chó 
đi gởi "nhà trẻ" rất mắc, muốn mang 
theo trên máy bay phải chịu nhiều 
điều kiện do hãng hàng không đưa 
ra. Do đó, hãng hàng không Pet 
Airways đã ra đời. Thay vì gọi là 
hành khách – passenger, những thú 
cưng trên chuyến máy bay đặc biệt 
này sẽ được gọi là pawsenger – 
khách có móng vuốt.

Pet Airways là hãng máy bay 
đầu tiên trên thế giới nhận chuyên 
chở chó mèo. Chúng được ngồi 
đàng hoàng trong khoang chính chứ 
không phải chui rúc trong chỗ để 
hàng. Khách hàng của Pet Airways 
phải là cún, miu miu, không nhận 
chở chủ nhân. Chó chết ở ngoại 
quốc cũng rất hao tài, có dịch vụ 
thiêu, nhà quàn. Thiêu chung thì 
giá tàm tạm, thiêu riêng lấy cốt thì 
giá ... khủng. Tôi có nghe kể trong 
một đám cưới gần đây ở hải ngoại, 
cô dâu chú rể trẻ tự làm đoạn video 
chiếu cho khách dự đám cưới xem. 
Vì chúng thương con chó trong gia 
đình mới chết quá sức, nên nhắc 
đến chó, chiếu hình chó trước hình 
ông bà tổ tiên, bị một số khách 
xem được chê trách. Thật là thiện 
tai, nếu đứng trước hoàn cảnh như 
thế, bạn nghĩ sao? Tôi cũng rất băn 
khoăn xem báo đăng chuyện người 
nghèo ở Bắc Giang phải đi ăn cắp 
chó; Ông bị bắt, bị đánh, bị nhốt 
vào chuồng chó và cuối cùng phải 
tử vong tại bệnh viện.

Có nhiều loại chó rất mắc, xếp 
đầu bảng là giống chó ngao Tây 
Tạng với giá gần triệu đô Mỹ 
(không phải đô Việt đâu nhe!) Chó 
Ngao Tibetan Mastiff hay chúa tể 
thảo nguyên thường lên tới 100 ký, 
hung dữ và mạnh mẽ. Đã có những 
vụ chó Tây Tạng cắn chết người, 

nắng, Chó nhỏ bên ao cắn tiếng 
người

Nhà thơ Phạm Công Thiện 
khoảng năm 1970, sống tại Paris, 
đi lang thang trong chợ Montreuil, 
làm bài thơ than thân:

Thân anh như con chó
Treo bảng bán chợ chiều
Một lần em qua đó
Con chó đứng nhìn theo..

Nhiều bức tranh, điêu khắc trên 
thế giới về hình ảnh chó đã đi vào 
nghệ thuật cao như tác phẩm “Cái 
nhìn của Thánh Eustache" tranh 
sơn dầu của họa sĩ Pisanello ; “Cái 
chết của Procris" tranh sơn dầu của 
họa sĩ Piero di Cosimo; “Người thợ 
săn" tranh Jean Wildens. Họa sĩ 
Giacomo Balla của trường phái vị 
lai vẽ hình tượng chó rất đặc biệt 
trong bức “Sự chuyển động của con 
chó đang đi". Về nghệ thuật điêu 
khắc thì phải nhắc tới pho tượng 
đất nung “Con chó hiếu chiến" 
của Fabbri Agenore. Tác phẩm 
“Actaeon" là pho tượng độc đáo 
của Paul Manship. Cuốn phim có 
hình ảnh con chó sói dùng quảng 
cáo phim kinh dị “Ác quỷ Dracula“ 
của họa sĩ Nhật bản tên là Heruo 
Takino. Poster phim hoạt họa “Lady 
and the Tramp” của Walt Disney 
có nhiều hình tượng loài chó được 
diễn tả với nhiều cá tính độc đáo… 

Năm 1873, nước Anh thiết lập 
một hội chó tên là Kennel Club. 
Sau đó, nước Mỹ lập American 
Kennel Club năm 1884, và Canada 
cũng lập hội năm 1888.  

Con chó đầu tiên xuất hiện trên 
tem bưu chính Việt Nam là một 
con chó rừng trong bộ "Thú Rừng" 
phát hành ngày 26/3/1967 do họa sĩ 
Nguyễn Hiệp thiết kế. Hồi bé tôi và 
các chị rất thích sưu tầm tem.

Một vài nhân vật nổi tiếng cầm 
tinh con chó là Lý Công Uẩn, sinh 
năm Giáp Tuất 974. Ông quê ở Bắc 

Ninh, là vị vua đầu nhà Lý, hiệu 
Thái Tổ với nghị lực mạnh mẽ, văn 
võ song toàn. Người khác là thi hào 
Nguyễn Công Trứ, sinh năm Canh 
Tuất 1850, quê ở Hà Tây. 

Trong lĩnh vực điện ảnh, chó 
cũng từng làm tài tử đóng các phim 
như: Trở về nước, Chuyến du lịch 
kỳ lạ, Chó Benji, Chú chó săn 
Cleo trong bộ phim nhiều tập "Sự 
lựa chọn của con người", chó Asta 
trong phim "Người đàn ông mảnh 
khảnh" và trong phim hoạt họa 101 
con chó đốm của Walt Disney.

Giống chó săn của Đức rất phổ 
biến trên thế giới (German Berger 
- Shepherd), người ta huấn luyện 
chó làm nhiều công tác khác nhau 
như chó săn, chó canh gác. Chó trận 
(gun dog) là chó được huấn luyện 
cộng tác chặt chẽ với người.  Chó 
làm việc (working dog) được huấn 
luyện để kéo xe chạy trên tuyết, 
canh gác cừu hoặc trâu bò. Chó săn 

(bloodhound) giúp chủ nhặt các con 
chim bị bắn rơi đem về cho chủ.  

Người ta tốn rất nhiều tiền để 
huấn luyện chó biết làm trò, làm 
xiếc, biết đi tiêu tiểu đúng chỗ, biết 
khi nào sủa khi nào im lặng (Anh 
bạn tôi thích cái mục cuối cùng này 
lắm, muốn đem chị vợ của anh đi 
"training" để biết khi nào mới cần 
nói, khi nào cần im lặng!) Nuôi chó 
ở Việt Nam thì có thể cho ăn cơm 
thừa canh cặn. Nuôi chó ở hải ngoại 
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bớ Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn 
Trung Tôn...  hoặc sự kiện Đinh La 
Thăng, Trịnh Xuân Thanh đã làm 
mọi người hết sức phẩn uất với chế 
độ. Loài Vẹm hèn với giặc, ác với 
dân vô tình vô nghĩa thế đấy, nhưng 
có người lại không cho chửi Vẹm là 
đồ chó, vì như vậy thì bất công, làm 
ô uế loài chó trên thế gian!

Một chuyện vui vui khác về chó 
là chuyện tổng thống Vladimir Putin 
mừng sinh nhật lần thứ 65, đã được 
Turkmenistan tặng cho một chú chó 
giống Alabai độc nhất trên thế giới. 
Khi nhận quà, lãnh đạo Nga không 
giấu được niềm vui sướng.

Nhưng không phải ai gặp chó 
cũng vui vẻ như thế. Chuyện xảy 
trong buổi họp với Thủ tướng Đức 
Angela Merkel, ông Putin hãnh diện 
gọi chó Koni vào phòng. Bà Merkel 
vốn là người sợ chó vì từng bị chó 
cắn, khi trông thấy Koni đen thui 
lù lù tiến vào, bà rất sợ sệt. Putin 
ngượng nghịu nói rằng ông không 
biết bà Merkel sợ chó, còn nữ Thủ 
tướng Đức lại cho rằng hành động 
của ông Putin là có ác ý. Rõ khổ! 
Chuyện này làm tôi nhớ Noel năm 
xưa khi con trai tôi còn bé, cũng có 
người cho cháu quà là con chó nhồi 
bông màu đen biết nhún nhẩy, được 
quà mà cháu sợ khóc quá chừng. 

Nói tới chó thì cũng phải nhắc 
bệnh chó dại, có đám chó dại gồm 1 
mẹ và 5 con đã cắn tất cả 57 người 
tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận, làm hai người phải tử vong. 
Ở Ấn Độ cũng có trường hợp chó 
điên chui vào sân bay New Delhi 
làm mọi người khiếp đảm trong gần 
3 tiếng đồng hồ, cắn ít nhất 4 người. 

Tôi cũng có đọc mẫu tin chú chó 
bác sĩ. Bằng chiếc mũi nhạy bén, 
Frankie có thể phát hiện ra bệnh 
ung thư tuyến giáp. Các nhà khoa 
học tại trường Đại học Arkansas - 
Mỹ, đã thử nghiệm khả năng này 

hoặc hạ sát mấy chục con chó sói 
một lúc.

Ngay tại Việt Nam, cũng có trại 
chó ngao với khoảng 30 con. Nuôi 
chúng rất công phu phải cho uống 
sữa, ăn trứng gà, thịt gà. Chó săn 
Pharaoh cũng khá mắc khoảng 
$6,500 đô Mỹ mỗi con.

Ngoài chó Ngao, có các giống 
chó khổng lồ khác như Dogue 
de Bordeaux của Pháp, Black 
Russian Terrier của Nga. Ngược lại 

Beyonce được lai giống từ loài chó 
Dachshund, là loài chó tí hon lúc 
sinh ra có thể nằm gọn trong một 
cái muỗng, như chú chuột con.

Tại Úc, một vài thành phố đã 
cấm người dân nuôi các loại chó 
như pit bulls, hoặc có cho nuôi thì 
buộc chủ nhân phải thiến (desex) 
trước khi mang về.

Nhiều nơi ở quê nhà, kể cả bên 
Phi, Đại Hàn, Trung Hoa, thịt chó 
thường xuất hiện trong những bữa 
tiệc. Nhiều người còn tin rằng ăn 
cá chiên bằng mỡ chó có thể giúp 
thanh nhiệt vào mùa hè. Các hoàng 
đế xưa cũng ăn thịt chó để điều 
hòa tinh thần, giảm bớt mệt mỏi. 
Thịt cầy nấu riềng, mẻ, mắm tôm 
được gọi là rựa mận, là một trong 
những món ăn ưa thích được nhắc 
tới. "Sống ở trên đời ăn miếng dồi 

chó. Chết xuống âm phủ biết có 
hay không?!!!" Quán Lá Mơ, Hạ cờ 
Tây, Cây Còn, Mộc tồn, Củ Riềng, 
Sống trên đời ... là tên những quán 
nổi tiếng phục vụ món thịt này. Nếu 
bạn nằm mơ thấy chó và muốn chơi 
đề thì đánh các số 29, 59, 95. 

Ngoài thi người đẹp, các cuộc 
thi chó đẹp đã rất phổ biến trên 
thế giới. Thế nhưng cũng có cuộc 
thi chó xấu mới là điều đáng nói. 
Chủ những con vật này rất tự hào 
khi tham gia cuộc thi chó xấu nhất 

hành tinh. Cuộc thi hàng năm này 
thường được tổ chức tại Petaluma, 
California. Người chủ thắng giải 
sẽ được khoảng 1,500 đô Mỹ tiền 
mặt. Tôi có xem qua hình những 
"hoa hậu" này, nhìn hơi ghê, không 
giống chó chút nào.  

Thú chơi khuyển giá nghìn đô 
của đại gia Việt cũng là chuyện "nổi 
cộm". Những chú cún thuần chủng 
giống ngoại quốc còn đỏ hỏn được 
nhập cảnh về Việt Nam bằng máy 
bay rồi tốn hàng nghìn đô để chăm 
sóc. Trong khi dân đói, bị bão lụt thì 
vô cảm không giúp đỡ, cán bộ gộc 
lại đua nhau chơi thú rừng, chăm 
chó lạ khoe của khoe hàng độc. Biết 
nói sao đây khi xã hội suy đồi, đồng 
tiền là sức mạnh. Năm qua những vụ 
án dân oan Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc 
Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, bắt 
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của Frankie bằng 34 mẫu nước tiểu. Nếu đánh hơi 
thấy mùi bệnh ung thư, Frankie sẽ nằm xuống, còn nếu 
không ngửi thấy mùi này, nó sẽ quay đi. Độ chính xác 
lên đến 88%. Nhóm nghiên cứu hiện đang mở rộng 

dự án để xem chó 
có thể đánh hơi ra 
nhiều loại bệnh 
ung thư khác 
nữa hay không. 
Kiểu này thì một 
số chuyên viên 
phòng thử nghiệm 
sẽ mất job!

Hết chó y sĩ thì 
có chó ca sĩ. New 

Guinea Singing Dog là loài chó biết hát, vì chúng thể 
thay đổi âm điệu trong tiếng tru. Chúng không sủa rời 
rạc mà có cách ngân nga đặc biệt, khi thì kêu thật to, 
khi thì rên rỉ như đang trình tấu nhạc.  

Theo Lori Kogan, loài chó có khuynh hướng ngủ 
nhiều hơn khi được cho nghe nhạc cổ điển.

Mặc dù là một nhà soạn nhạc tài ba, Wagner cũng 
đã thường hỏi ý chú chó Pep của ông khi soạn nhạc. 
Dựa vào việc Pep phấn khích thế nào, lắc đuôi thư giãn 
ra sao, nhà soạn nhạc người Đức này đã cẩn thận trau 
chuốt lại từng nốt nhạc.

Trong Youtube đã có nhiều đoạn phim chó biết 
nhún nhảy theo điệu nhạc, biết lắc mông lắc đuôi 
"dance" cùng với chủ, thu hút hàng triệu lượt người 
xem. Người ta có câu "đàn gảy tai trâu" ý chê trâu dốt 
nhạc, nhưng câu này không thể áp dụng cho loài chó 
được, bạn đồng ý không?

Chuyện chó ca sĩ nói rồi thì cũng phải nói tới chuyện 
chó lực sĩ. Chó kéo xe tuyết là loài chó rất khoẻ với 
lông, da dày chịu được khí hậu 70 độ trừ tại Bắc Cực. 
Tại Úc, môn đua chó đã được tổ chức từ đầu thập niên 
30. Nước Úc có gần 90 trường đua với hơn 100 ngàn 
con chó tham gia tranh tài. Doanh số từ công nghiệp 
đua ngựa, đua chó lên rất cao. Chó khi xuống nước tự 
động biết bơi, gọi là bơi chó, nhưng bốn chân quào 
dưới nước tư thế không đẹp như bơi bướm, bơi ếch. 
Tôi chỉ mong mình biết "bơi chó" thôi mà không được, 
vì tôi vốn dốt thể dục thể thao, không biết bơi.

Nói tới chó trong nhạc Việt thì tôi nhớ ngay tới bài 
hát thiếu nhi: "Nhà em có nuôi một con chó, trông nó 
to như con bò" mà tôi và đám bạn hay hát trong khi 
sinh hoạt.

Bài thơ của Nguyên Sa "Hôm nay Nga buồn như 
con chó ốm" đã được Duy Quang phổ nhạc và hát, 
nghe rất đặc biệt.

Tác giả Hà Thúc Sinh cũng đã sáng tác bài "Thời 
Hoàng Hôn Của Ý Niệm", ca sỹ Khánh Ly thể hiện 
nghe rất chua xót cho kiếp người tù đày dưới chế độ 
Cộng Sản:"Cô gái trần truồng ngồi giữa sân phơi ghẻ....
Con chó tưởng chừng còn chán chê không ngửi ..."

Chó dẫn đường (Guide dogs) là những con chó được 
huấn luyện để dẫn đường cho người khiếm thị, giúp chủ 
nhân đi đứng an toàn. Đào tạo được con chó dẫn đường 
rất khó, nên chó robot đang được nghiên cứu thay thế 
cho chó thật để giúp người mù. Trường đại học Electro 
của Nhật đang thực thi dự án này. Tương lai chó robot 
sẽ nghe được lệnh bằng giọng nói và gắn thêm thiết bị 
GPS để tăng độ chính xác khi dẫn đường. Chó nghiệp 
vụ rất thông minh, vào sinh ra tử cùng cảnh sát trong 
nhiều vụ án lớn cứu người, truy tìm chứng cứ và hữu 
ích trong những vụ án ma túy. 

Đầu năm tản mạn như 
thế chắc cũng đủ rồi, tôi xin 
kết bài bằng cách trở lại đầu 
đề "cho". Tôi thật lòng thấy 
mình đã nhận được rất nhiều 
mà cho đi không được bao 
nhiêu. Có người nói chúng ta 
đều mắc nợ nhau, cho đi, nhận 
lại là hình thức luân phiên để 

trả nợ cuộc sống. Nếu vậy tôi đã vay nhiều mà chưa trả 
được. Tôi lại hay than thân, thấy mình "khổ như chó", 
nhưng thôi từ nay nếu còn sống được ngày nào, tôi nhủ 
lòng sẽ cố gắng sống tốt và "cho đi" ngày đó, không 
than phiền nữa. Cho đi cũng có nghĩa là cho qua đi 
những giận hờn, xui xẻo, bỏ qua những gì mình không 
thể làm khác hơn được. Mỗi khi nổi nóng muốn chửi 
chó mắng mèo, tôi và bạn hãy quyết tâm bỏ đi dấu sắc 
để trở thành "cho" và vui chấp nhận tốt xấu của cuộc 
đời....

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Câu Đối 
ĐÓN XUÂN SANG, 

LÒNG HƯỚNG VỀ QUÊ MẸ
MỪNG TẾT ĐẾN, 

TÂM THƯƠNG GỬI MIỀN TRUNG
Duy & Huy
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Mở cửa: Thứ Ba - Thứ Tư - 
Thứ Năm, 10:30 am – 6:30 pm

Thứ Bảy - Chủ Nhật 
 10:00 am – 4:00 pm

Đóng cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu.  
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CANADA 
Một 

thoáng nhìn
Trà Lũ 
TRẦN TRUNG LƯƠNG
Nếu muốn biết về Canada thì 

đâu là những nét chính ? Câu hỏi 
này khó vì Canada có rất nhiều điều 
đáng biết và nhiều nơi đáng xem. 
Sau đây xin trình bày vài nét chính 
tổng quát.

1. Tổng quan.

Theo nguyệt san cao niên  ‘Fity 
Five Plus 2017’ thì Canada nổi bật 
với những thông tin này :

• Toronto, Vancouver, Mon-
treal và  Niagara Falls là 4 địa danh 
bạn phải tới thăm nếu muốn biết về 
Canada

• Canada có 1,192 phi trường 
lớn nhỏ trên toàn quốc

• Canada có hệ thống xe lửa 
từ đông sang tây, qua các thành phố 
lớn nhỏ, tổng cộng dài  9.289 cây 
số, bắt đầu từ Montreal năm 1871 
và hoàn thành ở Vancouver năm 
1885. Nhiều người Trung Hoa đã 
được chính quyền đem tới để làm 
lao công cho xe lửa miền tây này. 
Hiện nay ở Vancover có rất đông 
người Hoa, đa số những người này 
chính là con cháu những người đã 
sang đây làm đường xe lửa khi xưa.

• 52% công dân có sổ thông 
hành.

•  Canada chiều ngang trải dài 
6 múi giờ. Khi Vancouver ở miền 
tây mới 6 giờ sáng thì ở St. John 
miền đông đã 12 giờ trưa.

•  75% dân Canada chỉ sống 
xa biên giới Mỹ chừng 160 cây số.

• Canada 3 mặt đông tây và 
bắc giáp 3 đại dương : Thái Bình 
Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng 
Dương , có bờ biển dài  202.080 cây 
số.

• Canada có 46 công viên 
quốc gia, và công viên lâu đời nhất 
là  Banff National Park ở bang Al-
berta   có từ năm 1885.

• Ngọn núi cao nhất ở Canada 

là núi Logan ở đặc khu Logan miền 
bắc, cao 5.959 mét.

2. Nơi nên đến

Nơi bạn nên  đến thăm trong dịp 
Canada đang mừng 150 năm lập 
quốc :

• Miền đông Atlantic Canada. 
Nơi bạn phải đến là thành phố Char-
lottetown, sinh quán lịch sử của liên 
bang Canada. Đây là nơi các vị cha 
già dân tộc của 4  tỉnh bang sơ khởi 
Prince Edward Island, Nova Sco-
tia, Ontario và Quebec đến họp vào 
năm 1864 để bàn về việc lập một 
tân quốc gia, rồi năm 1866 đi hội 
nghị ở London và từ đó năm 1867 
quốc gia Canada ra đời. Ban đầu tên 
quốc gia là Dominion of Canada.

• Thành phố Montreal của 
tỉnh bang Quebec. Trong khi cả 
nước Canada mừng 150 năm lập 
quốc thì thành phố này mừng sinh 
nhật năm thứ 375, ghi dấu năm ông 
Jacques Cartier đến sông St. Lau-
rent gặp được một nhóm người Da 

Đỏ đầu tiên.

• Thủ Đô Ottawa với các tòa 
nhà lịch sử. Đặc biệt bạn nhớ thăm 
các trung tâm triển lãm nghệ thuật 
của người Da Đỏ , Canadian and In-
digenous Galleries. Canada là quốc 
gia đầu tiên nghĩ ra môn chơi khúc 
côn cầu Hockey, và năm vừa qua 
Canada kỷ niệm 100 năm thành lập 
đội cầu National Hockey League. 

Bạn nhớ dư một trận hockey cho 
biết môn thể thao quốc gia này nha.

• Thành phố Toronto, thủ đô 
của tỉnh bang Ontario, nơi có dân 
số đông nhất nước. Trong thành phố 
thì mời bạn coi tháp CN Tower một 
kỳ công về xây cất, Rogers Centre 
là nơi thường tổ chức các trận cầu 
và các nhạc hội quốc tế, Aquarium 
nơi bạn sẽ thấy nhiều sinh vật quý 
hiếm của đại dương, và Harberfront 
nơi có bờ hồ đẹp nhất nước. Phía 
tây của Toronto là Thác Niagara 
Falls một kỳ quan của thế giới, phía 
đông của Toronto là Kingston với 
quần thể Thousand Islands. Thực ra 
khu này có tới 1.865 hòn đảo lớn 
nhỏ. Nơi này được đánh giá là đẹp 
‘mê hồn’. Có đảo Wolfe Island rộng 
tới 45 cây số. Các công ty du lịch 
đều tổ chức đi thăm các hòn đảo 
thần tiên này mỗi ngày, khởi hành 
từ Kingston.

Bạn muốn đi thăm viếng các địa 
danh trên đây, xin liên lạc với cơ 
quan du lịch trung ương, họ sẽ cho 
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bạn đầy đủ chi tiết, www.Canada.
travel.

3. Một số sự kiện lịch sử nên 
biết :

• 1867 : quốc gia Canada ra 
đời. Lúc đó Canada mới gồm có 4 
tỉnh bang : Ontario, Quebec, Nova 
Scotia, New Brunswick. Hiện nay 
Canada gồm 10 tỉnh bang và 3 đặc 
khu phía bắc, giáp bắc cực.

• 1875 : Thủ tướng Alexan-
der Mackenzie  lập ra Tối Cao Pháp 
Viện Canada, và Khoa học gia Al-
exander Graham Bell phát minh ra 
điện thoại đầu tiên của thế giới.

• 1880 : Quốc ca 

 Quốc ca Canada ‘O Canada’ ra 
đời. Nhạc của Calixa Lavallée, lời 
Pháp của Adolphe-Basile Routhier, 
được trình bày lần đầu tiên trong 
lễ kính Thánh Jean-Baptiste  ngày 
24 /6/1880, và lời Anh của Robert 
Stanley Weir năm 1908. Qua nhiều 
lần quốc hội sửa đổi, lời Anh văn 
hiện nay như sau :

O Canada ! Our home and native 
land! True patriot love in all of us 
command. With glowing hearts, we 
see thee rise,  the True North strong 
and free. From far and wide, O 
Canada, We stand on guard for thee

God keep our land, glorious and 
free. O Canada, we stand on guard 
for thee. O Canada, we stand on 
guard for thee

Ý lời Việt :

Ô Canada, mái ấm gia đình, quê 
hương yêu dấu, đòi hỏi bày con 
yêu nước chân thành, từ miền xa 
xôi đến vùng bao la, qua miền Bắc 
hùng cường tự do. Ô Canada, chúng 
con hiến thân canh giữ vì người. 
Xin Thượng Đế giữ cho  đất nước 
chúng con sáng ngời và tự do. Ô 
Canada, chúng con quyết tâm bảo 
vệ Người.   

    • Quốc kỳ Canada : Từ khi lập 
quốc, ban đầu Canada dùng cờ của 
mẫu quốc Anh làm quốc kỳ. Sau đó 
, từ năm 1895 dân Canada đã bàn 
tới việc phải có quốc kỳ riêng và 
kêu gọi dân chúng góp ý. Trước sau 
đã có hơn 2.600 mẫu quốc kỳ được 
gửi về quốc hội. Lịch sử còn ghi 5 
lá cờ chính trước sau đã được dùng 
làm biểu tượng cho miền đất rộng 
bao la này, và mang những tên sau 
đây :
- 1.  St George’s Cross
- 2.  The Fleur-de-lis
- 3.  The Loyalist Flag (1606-
1800)
- 4.  Royal Union Flag , sau 1801
- 5.The Canadian Red Ensign 
(1924 – 1965)

Lá cờ hiện nay, lá phong đỏ ở giữa 
nền vuông trắng và hai bên màu đỏ 
đã được quốc hội chấp thuận ngày 
15.2.1965.

• 1885 : Đường xe lửa liên bang từ 
đông sang tây  hoàn thành.

• 1896  : Mỏ Vàng được tìm thấy 
ở Klondike thuộc miền Yukon mạn 
bắc Canada đã khiến hơn 100 ngàn 
người khắp nơi trên thế giới đổ xô 
đến tìm vàng trong 3 năm liền.

• 1899 : Canada gửi quân tham 
chiến lần đầu tiên ở Boer, Nam Phi 
châu ( 1899-1902).

• 1921 :  William L. Mackenzie 
King bước vào chính trường làm 
thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ 1921-
26, 1926-30, 1935-48. Ông được 
coi là vị thủ tướng lâu đời nhất và 
có nhiều công trạng với quốc gia 
nhất. Ông đã giữ Canada thống nhất 
và đoàn kết giữa 2 khối  nói tiếng 
Anh và tiếng Pháp, ông là cha đẻ ra 
quỹ an sinh xã hội.

4. Dân số Canada.

• Theo thống kê mới nhất, dân số 
Canada được công bố vào ngày 8-2-
2016 là 35 triệu người, so với thuở 

ban đầu khi mới lập quốc 1867 lúc 
đó dân số Canada chỉ có 3.5 triệu. 
Do tỷ lệ sinh sản giảm cho nên  di 
dân là yếu tố chính trong việc tăng 
dân số.

• Vancouver có mật độ dân số 
đông nhất Canada, với hơn 5.400 
người trên một cây số vuông. To-
ronto có 4.334 người trên một cây 
số vuông.

. Sau đây là 6 thành phố đông dân 
nhất :
- Toronto : 5.928.040 người
- Montreal : 4.098.927 người
- Vancouver : 2.463.431 người
- Calgary : 1.392.609 người
- Ottawa-Gatineau : 1.323.783
- Edmonton : 1.321.426 người

Dân số người Việt ở Canada

Theo thống kê 2016 thì có vào 
khoảng 250.000 người Việt Nam 
đang sống tại Canada, đứng hàng 
thứ 5 sau Trung Hoa, Ấn Độ, Phi 
Luật Tân và Jamaica. Và 4 tỉnh 
bang có đông người Việt là On-
tario, Quebec, British Columbia và 
Alberta. Tại Ontario, nơi có đông 
người Việt buôn bán sầm uất là To-
ronto  với ước tính là 90.000 người.

Trên đây là vài nét đan thanh về 
quốc gia thân yêu mà chúng ta đang 
nhận làm quê hương thứ hai . 

Chúng tôi mới chỉ nhắc tới những 
con số và địa danh, chúng tôi chưa 
nói tới những giá trị cao quý về tinh 
thần và xã hội, chúng tôi chưa nói 
tới sự tự do, dân chủ, hoà bình và 
sự giầu có thịnh vượng của miền 
đất mà chúng tôi coi là thiên đàng 
hạ giới này. Xin hẹn độc giả vào 
những lần tới.

Kính chúc độc giả năm 2018 Mậu 
Tuất đầy mọi phước lành.

Trà Lũ 
TRẦN TRUNG LƯƠNG
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Huế 
Dưới Những 
Nhát Cuốc

Phan Ni Tấn
Thỉnh thoảng tôi được đọc những bài viết 

của Nhóm Huế viết về Huế, về các bạn Huế 
thật giản di, chân tình, thật thắm thiết, thật 
hay và thật buồn. 

Chữ nghĩa dành cho Huế của các bạn Huế 
làm tôi thêm thèm Huế. Khi tôi ra Huế thì 
thơ tôi đã ở với Huế từ những ngày xưa lắm. 
Chính vì vậy mà dòng máu Huế trong tôi dù 
luân lưu một nửa nhưng Huế vẫn quả quyết 
nhận ra tôi. Bởi vì tôi đâu phải là người khách 
lạ. Và Huế đâu phải là một miền đất xa xăm, 
huyền ảo mong manh như một cái gì không 
thực. Dù Huế có tối tăm trong các đền đài, 
thành quách rêu phong, ẩm mốc nhưng Huế 
trong trí tưởng tôi lúc nào cũng trầm mặc, cổ 
kính nên Huế buồn. 

Ông bạn già Hoàng Xuân Sơn, người thơ 
xứ Huế có lần tự vấn:

Huế buồn chi, Huế không vui
Huế o ở lại, Huế tui đoạn đành  
Với tôi, cái gì dính tới Huế đều buồn. 
Huế nắng không nhiều nhưng mưa thì chì 

chiết đến thúi trời thúi đất. Mưa trên Lăng 
Miếu trước cổng trường Đồng Khánh. Mưa 
trong lòng các chàng trai Quốc Học. Mưa trên 
sông Hương. Mưa trên con đò.  Mưa thê thiết 
trong câu hò mái đẩy đến chạnh lòng nước 
non. Chỉ có mưa tôi mới nghe được tiếng thở 
dài của Huế. 

Huế trong chiến tranh với biết bao tuổi trẻ 
vì miền đất bên này mà anh dũng hy sinh. 
Một cổ xe tang. Một lá cờ. Và máu chảy vào 
hư vô. Nhiều đêm trong giấc ngủ vật vờ tôi 
nghe thấy Huế vẫn rên rỉ, khóc than trên bờ 
sông một đời buồn bã.  

Sau cơn bão thời thế, Huế phân ly, kẻ ở 
người đi biểu sao Huế không buồn. Huế buồn 
những đứa con Huế vì vận nước mà đi xa. Huế 
buồn cả xương cốt của những người con đất 
Thần Kinh đã phân hủy nơi chốn quê người. 
Nhưng tôi chỉ biết bây giờ cho tới ngàn sau, 
Huế vẫn cứ buồn ở Bãi Dâu tang tóc. Huế vẫn 
cứ sầu thê thiết bên Gia Hội. 

Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi Huế
Bởi sinh ra chân anh đã có những con đường
Những con đường không kịp nở những đóa hướng dương 
Chở súng đạn ra ngoài mặt trận
Sau chiến tranh những trận đánh đều trở nên luộm thuộm
Người ta cất các chiến cụ và những cuộn băng 
trong các viện bảo tàng 
Anh trở về uớc mơ tàn tạ dưới chân
Ngó ra Huế chút Huế cũng đành hanh xa vắng
Con đường Huế bây chừ dù vẫn mưa vẫn nắng
Vẫn hương sen bay trên khắp mặt hồ
Nhưng lâu rồi liệu Huế vẫn còn em ngọt ngào giọng nói  
Còn đôi mắt sáng, ngấn cổ cao, thả suối tóc trôi huyền?  
Một đời anh chắc chẳng bao giờ quên em quyến luyến
Ngày chia ly tay anh đã có bão giông rồi
Vòng thanh xuân đâu còn quay đều trong sân chơi
Thôi thì nhai chút giọng cười Cẩm Lệ
Sông Hương núi Ngự là khuôn mặt ngó nghiêng của Huế 
Cửa Thượng Tứ là ngỏ hẹp chở tình em qua cầu 
Chiếc nón bài thơ rụt rè che bớt chỗ khổ đau
Em xuống đò rồi Huế cũng trôi xa ngái 
Huế của ngày ấy bị trói thúc ké bằng những cuộn dây thép gai
Và bạo lực được viết bằng những nhát cuốc 
Để câu mái đẩy khóc thành câu đứt ruột
Nước mắt khô chan trên mỗi mảnh đời 
Trải tuế nguyệt Huế hồi sinh như nếp nhăn già cỗi
Vẫn nhọc nhằn, trầm mặc thiếp sương đêm
Huế cổ kính ngồi chòm hõm xõa tóc hương bồ kết 
Gội đền đài thành quách rêu phong thành hoài niệm 
Một đời anh chắc chẳng bao giờ tìm ra nỗi tím
Áo tím than bay trong gió phất phơ buồn
Em bình minh hay chừ em lom khom
Mà Đồng Khánh cũng già theo tiếng thở dài Quốc Học
Nước sông Hương chia đời nhau hai nhánh tóc
Hút tiếng đò đưa chim lẻ bạn kêu sầu
Chợ Đông Ba ai dời ra bãi dại
Để Huế buồn biền biệt tím mãi đâu

Bây giờ tất cả đều trôi xa, không còn lại chi ngoài hoài niệm 
và lời chào. Phải rồi. Xin chào Huế. Xin chào những người con 
Huế đã khuất. Xin chào các bạn của tôi, những người đã sinh ra 
và lớn lên trên đất Thần Kinh, vì vận nước đã trôi giạt ra ngoài 
đất nước. 
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Trước thềm năm mới chúng tôi xin kính chúc 
quý thân chủ và quý đồng hương khắp nơi 
một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui 
và tràn đầy tài lộc.
Xin cám ơn quý vị đã tin và ủng hộ chúng tôi 
trong năm qua... rất mong sẽ tiếp tục đón nhận 
những tình thương của quý vị trong năm 2018.
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THỦNG THẲNG, 
TRỜI CÓ MẮT

Bắc Phong phỏng dịch từ 
bản tiếng Anh “God sees the 
truth, but waits” do Thomas 
Seltzer chuyển ngữ từ nguyên 
tác tiếng Nga.  

Sống ở thị trấn Vladimir, có một 
thương gia còn trẻ tên Ivan Dmit-
rich Aksionov. Chàng tự mình dựng 
lên hai cửa tiệm và một căn nhà.

Aksionov bảnh trai, tóc quăn 
vàng, vui tính và rất thích đàn hát. 
Hồi còn thanh niên, chàng sa vào 
vòng rượu chè và hay gây náo loạn 
lúc quá chén. Nhưng sau khi lập gia 
đình thì chàng bỏ rượu, chỉ thỉnh 
thoảng mới uống.

Hè nọ, Aksionov đi buôn ở hội 
chợ Nizhny. Khi từ giã gia đình thì 
vợ chàng khuyên, “Ivan Dmitrich, 
đừng đi hôm nay, em vừa có ác 
mộng về anh.”

Aksionov cười và nói, “Em lại 
sợ anh phóng túng ở hội chợ nữa 
rồi.”

Vợ chàng trả lời, “Em không 
biết em sợ chuyện gì nữa, em chỉ 

biết mình vừa trải qua một cơn ác 
mộng. Em mơ thấy anh từ hội chợ 
về, lúc anh cởi mũ ra thì tóc anh ngả 
đốm bạc hết cả.”

Aksionov cười. “Điềm may đấy 
em,” chàng bảo. “Đợi coi anh bán 
có không hết hàng và có mang quà 
hội chợ về cho em không nhé.”

Rồi chàng nói tạm biệt gia đình 
và rong ruổi.

Đi được nửa đường, chàng gặp 
một người quen cũng dân đi buôn. 
Hai người vào một quán trọnghỉ 
đêm. Họ cùng uống trà, rồi đi ngủ ở 
hai phòng cạnh nhau.

Aksionov không có thói quen 
dậy trễ và muốn lên đường sớm lúc 
trời còn mát. Chàng đánh thức tay 
xà ích trước rạng đông, bảo anh ta 
dong ngựa vào cương.

Sau đó, chàng đến gặp chủ quán 
trọ (sống trong căn nhà sau), trả tiền 
thuê phòng rồi tiếp tục hành trình.

Đi khoảng hai mươi lăm dặm, 
chàng dừng xe lại để cho ngựa ăn. 
Aksionov nghỉ một lát ở hành lang 
quán trọ, rồi chàng ra ngoài hiên, 
gọi hâm nóng một ấm trà samovar 
xong lấy đàn ghi-ta ra bắt đầu gẩy.

Bỗng một chiếc xe ba ngựa kéo 
với chuông reo leng keng từ đâu 
chạy tới. Một sĩ quan cảnh binh 
bước xuống cùng hai người lính 
theo sau. Ông ta đến chỗ Aksionov 
ngồi và bắt đầu hỏi chàng là ai và 
từ đâu đến. Aksionov trả lời đầy 
đủ và mời, “Các ông uống trà với 
tôi chứ?” Nhưng viên sĩ quan vẫn 
tra vấn, “Đêm qua anh ngủ ở đâu? 
Một mình, hay với người lái buôn 
cùng đi? Sáng nay anh có trông 
thấy người lái buôn ấy không? Tại 
sao anh rời quán trọ lúc trời chưa 
sáng?”

Aksionov ngạc nhiên về các câu 
hỏi, nhưng chàng vẫn kể lại tất cả 
mọi chuyện, rồi nói thêm,“Tại sao 

ông lại tra vấn tôi như một tên ăn 
cắp hay trộm cướp không bằng? Tôi 
đi lo chuyện buôn bán của mình, 
ông không cần phải hạch hỏi tôi 
như thế.”

Viên sĩ quan bèn gọi hai người 
lính đến rồi nói, “Tôi là sĩ quan 
cảnh binh địa hạt này, tôi tra vấn 
anh vì dân chúng phát giác người 
lái buôn nghỉ trọ cùng với anh đêm 
qua bị cắt đứt cổ họng. Chúng tôi 
phải khám xét hành lý của anh.”

Họ bước vào nhà trọ. Hai người 
lính và viên sĩ quan cảnh binh mở 
tung hành lý của Aksionov ra khám. 
Bỗng viên sĩ quan rút ra một con 
dao từ túi xách, kêu lên, “Con dao 
này của ai?”

Aksionov nhìn, khi thấy con dao 
dính máu được lấy ra từ túi xách 
của mình, chàng hoảng sợ.

“Tại sao có máu trên con dao 
này?”

Aksionov gắng đáp, nhưng khó 
mà thốt nên lời, chỉ ấp úng, “Tôi... 
không biết... không phải của tôi.” 
Viên sĩ quan cảnh binh bèn nói, 
“Sáng nay dân chúng phát giác 
người lái buôn đó nằm chết trên 
giường với cổ họng bị cắt. Chỉ có 
anh là người có thể làm việc này. 
Cửa nhà trọ được khóa từ bên trong 
và không có ai khác ở đó cả. Đây 
là con dao dính máu trong túi xách 
của anh. Chính vẻ mặt với bộ tịch 
của anh đã tố cáo anh! Hãy khai 
anh đã giết người kia như thế nào 
và cướp được bao nhiêu tiền?”

Alsionov thề chàng không làm 
việc ấy, chàng không thấy người 
lái buôn từ lúc cùng uống trà, ngoài 
khoản tám ngàn rúp tiền riêng, 
chàng không sở hữu một số bạc nào 
khác và con dao ấy không phải của 
chàng. Nhưng giọng chàng nghẹn, 
mặt chàng tái xanh và thân hình 
chàng run rẩy như một kẻ phạm tội.
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Viên sĩ quan cảnh binh ra lệnh 
cho lính trói và áp giải Aksionov đi. 
Khi họ trói chân rồi tống chàng lên 
xe ngựa, Aksionov làm dấu thánh 
giá và khóc. Chàng bị tịch thu hết 
tiền bạc, hành lý và đưa đi giam ở 
thị trấn gần đó nhất. Các cuộc điều 
tra về nhân cách của chàng được 
xúc tiến ở Vladimir. Những chủ 
tiệm buôn và cư dân khác của thị 
trấn khai xưa kia chàng có uống 
rượu và phung phí tuổi trẻ, nhưng 
chàng là người lương thiện. Rồi 
phiên tòa cũng diễn ra, chàng bị kết 
án giết người lái buôn đến từ Ry-
azan để cướp hai mươi ngàn rúp 
của ông ta.

Vợ chàng tuyệt vọng và chẳng 
còn biết tin vào điều gì nữa. Các 
con chàng đều thơ dại, một đứa còn 
được nàng bồng ẵm và cho 
bú sữa. Nàng đưa hết các con 
đến thị trấn nơi chồng bị giam 
giữ. Lúc đầu nàng không được 
phép thăm chồng, nhưng cứ 
van xin mãi, cuối cùng nàng 
cũng được các sĩ quan cho gặp. 
Khi trông thấy chồng mặc áo 
tù, bị xiềng và giam chung với 
bọn trộm cướp và tội phạm, 
nàng quị xuống và ngất đi. 
Một lúc sau nàng tỉnh dậy, kéo 
ôm các con vào lòng và ngồi 
sát chàng. Nàng kể chuyện nhà cho 
chàng nghe và hỏi chuyện gì đã xảy 
ra với chàng. Chàng kể lại đầu đuôi 
tất cả. Nàng hỏi, “Bây giờ mình 
phải làm sao?”

“Chúng ta phải thỉnh cầu Sa 
hoàng không để người vô tội phải 
chết rũ trong tù.”

Vợ chàng nói nàng đã gửi đơn 
thỉnh nguyện lên Sa hoàng, nhưng 
đã bị bác đơn.

Aksionov không trả lời, chỉ cúi 
gầm mặt thất vọng.

Lúc sau, vợ chàng nói, “Chuyện 
em nằm mơ thấy tóc anh ngả đốm 

bạc không phải vô nghĩa. Anh còn 
nhớ không? Lẽ ra anh không nên đi 
hôm đó.” Vừa vuốt tóc chàng, nàng 
vừa hỏi,“Vanya yêu quý, nói thật 
với vợ anh đi, không phải anh đã 
làm chuyện đó chứ?”

“Em nữa, em mà cũng nghi ngờ 
anh sao!” Aksionov nói xong úp 
mặt vào lòng bàn tay, chàng bắt đầu 
khóc rấm rức. Lúc đó, một người 
lính đến nói đã hết giờ thăm, vợ con 
chàng phải đi ra. Aksionov đành nói 
lời vĩnh biệt với gia đình.

Sau khi vợ con đi khuất, Ak-
sionov nhớ lại buổi nói chuyện. Lúc 
chàng nhận ra ngay cả người vợ đầu 
ấp tay gối cũng nghi ngờ mình thì 
chàng tự nhủ, “Có lẽ chỉ có Thượng 
Đế biết sự thật, mình phải thỉnh cầu 
Ngài và chỉ trông chờ lòng thương 

xót từ Ngài mà thôi.”
Thế rồi Aksionov không viết 

thêm một đơn thỉnh nguyện nào 
nữa, buông hết mọi hy vọng và chỉ 
cầu nguyện Thượng Đế.

Aksionov bị kết án phải lãnh đòn 
phạt và đày ra vùng mỏ. Chàng bị 
đánh bằng roi có móc và khi các 
vết thương rách thịt lành, cảnh binh 
đưa chàng đi đày ở Siberia cùng với 
những tội phạm khác.

oOo
Trong hai mươi sáu năm, Ak-

sionov sống như một tội phạm ở 
Siberia. Tóc ông giờ bạc trắng như 

tuyết, râu mọc dài, thưa và đốm bạc. 
Mọi nét vui đùa trẻ trung đã biến 
mất, lưng còng, đi đứng chậm chạp, 
ít nói, không bao giờ cười, nhưng 
ông cầu nguyện thường xuyên.

Trong tù Aksionov học làm giày 
ủng, ông dùng chút tiền kiếm được 
mua quyển Cuộc đời các Thánh. 
Ông đọc sách khi nào phòng giam 
có đủ ánh sáng. Chủ nhật ông đi lễ 
nhà thờ, đọc kinh và hát trong ca 
đoàn vì giọng ông vẫn còn tốt.

Ban quản trại tù thích Aksionov 
vì ông dễ bảo. Các đồng cảnh kính 
trọng ông, họ gọi ông là “Ông Nội” 
và “Ông Thánh.” Khi muốn thỉnh 
cầu ban quản trại điều gì, họ nhờ 
Aksionov đại diện phát biểu và khi 
trong đám tù nhân có tranh cãi, họ 
đều tìm đến ông nhờ phân giải cho 
đúng chuyện.

Aksionov vắng bặt tin nhà, vợ 
con ông sống sót ra sao, ông cũng 
chẳng biết.

Một hôm có một đám tội phạm 
mới được giải đến trại. Buổi tối, 
bọn tù cũ tụ tập chung quanh đám 
tù mới và hỏi thăm họ đến từ thị 
trấn hay hay làng xã nào và vào tù 
vì tội gì… Giống như mọi người, 
Aksionov ngồi gần đám tù mới 
nghe chuyện với dáng vẻ buồn nản.

Một gã trong đám tội phạm mới, 
người cao khỏe, khoảng sáu mươi 
với râu đốm bạc tỉa ngắn, đang kể 
cho mọi người nghe nguyên do gã 
bị bắt.

“Các bạn biết không,” gã nói, 
“tôi chỉ tháo lấy con ngựa cột ở xe 
trượt tuyết, thế mà bị bắt và bị kết 
tội ăn trộm. Tôi nói tôi chỉ lấy nó để 
phóng về nhà cho nhanh và sau đó 
đã thả nó ra; hơn nữa, tay đánh xe 
ngựa là bạn. Vì vậy, tôi nói 'ổn thỏa 
cả chứ!' Nhưng họ bảo 'Không, anh 
đã ăn trộm ngựa.' Nhưng tôi đã ăn 
trộm ngựa cách nào và ở đâu thì họ 
không nói được. Thực ra, tôi đã có 
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lần làm một chuyện xằng bậy, đáng 
lẽ tôi phải bị đày đến chốn này từ 
lâu rồi, nhưng lần đó lại không ai 
phát giác. Còn bây giờ tôi lại phải 
ở đây vì một nguyên do chẳng đáng 
gì. À thật ra, tôi vừa nói dối các bạn, 
trước đây tôi cũng đã từng bị bắt 
đưa đến Siberia, nhưng tôi không ở 
tù lâu.”

“Bạn từ đâu đến?” một người tù 
hỏi.

“Từ Vladimir. Gia đình tôi ở thị 
trấn đó. Tôi tên là Makar, người ta 
còn gọi tôi là Semyonich.”

Aksionov ngẩng đầu lên nói, 
“Nói cho tôi biết, Semyonich, ông 
có biết tin gì về gia đình nhà buôn 
Aksionov ở Vladimir không? Họ 
còn sống không?”

“Biết họ không à? Dĩ nhiên tôi 
biết chứ. Đám nhà Aksionov giàu 
có, mặc dầu cha của họ là một tội 
phạm đang ở Siberia như chúng ta, 
chắc thế! Còn ông, Ông Nội, vì sao 
ông phải đến đây?”

Aksionov không thích nói ra sự 
không may của mình. Ông chỉ thở 
dài và nói, “Vì tội của mình, tôi đã 
phải ở tù hai mươi sáu năm nay.”

“Tội gì?” Makar Semyonich hỏi.
Nhưng Aksionov chỉ nói, “Tội à 

-- phải mà, tôi đáng tội!” rồi không 
nói gì hơn. Nhưng các bạn tù kể cho 
đám tù mới đến tại sao Aksionov 
phải đi đày ở Siberia; kẻ nào đó đã 
giết một người lái buôn, rồi giấu con 
dao vào trong túi đồ của Aksionov 
và ông ta đã phải chịu án oan.

Khi Makar Semyonich nghe thấy 
thế, gã nhìn Aksionov, đập tay lên 
đầu gối mình và thốt lên, “Thật là 
kỳ thú! Kỳ thú quá đi mất! Nhưng 
sao trông ông già đi nhiều thế, Ông 
Nội?”

Mấy người khác hỏi Makar 
Semyonich tại sao gã lại kinh ngạc 
và trước đây gã đã gặp Aksionov 

ở đâu. Nhưng Makar Semyonich 
không trả lời. Gã chỉ nói, “Các anh 
em, thật kỳ thú là chúng tôi lại gặp 
nhau ở đây!”

Mấy lời đó làm Aksionov suy 
nghĩ không biết gã này có biết 
thủ phạm đã giết người lái buôn 
kia không, nên ông nói, “Có lẽ, 
Semyonich, ông đã từng nghe về vụ 
đó, hay cũng có thể ông đã gặp tôi 
trước đây chăng?”

“Sao lại không nghe? Thiên hạ 
đồn ầm. Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi 
cũng đã quên những gì tôi nghe 
được.”

“Không chừng ông có nghe ai 
là thủ phạm đã giết người lái buôn 
ấy?” Aksionov hỏi.

Makar Semyonich cười đáp, 
“Đương nhiên là kẻ mà cảnh binh đã 
tìm thấy con dao trong túi xách của 
hắn! Nếu nói ai khác giấu con dao ở 
đó thì như ngạn ngữ có câu 'ăn trộm 
có tang, chơi ngang có tích.' Làm 
sao có ai giấu được con dao vào túi 
xách nằm dưới đầu ông? Chắc chắn 
sẽ làm ông thức dậy chứ.”

Khi Aksionov nghe những lời 
đó từ Makar Semyonich, ông đoán 
chắc đây là kẻ đã giết người lái buôn 
xấu số. Ông đứng dậy và đi ra. Đêm 
đó Aksionov thao thức. Ông cảm 
thấy đau khổ khủng khiếp và đủ mọi 
hình ảnh lại hiện lên trong trí óc. Có 
hình ảnh của vợ ông khi ông từ giã 
nàng để đi hội chợ. Ông thấy nàng 
như đang ở đây; khuôn mặt, đôi mắt 
nàng hiện ra phía trước ông, ông 
nghe thấy tiếng nàng cười nói. Rồi 
ông thấy đàn con thơ dại, như thuở 
xưa, một đứa mặc chiếc áo choàng 
bé nhỏ, đứa kia còn ôm vú mẹ. Rồi 
ông nhớ lại chính mình khi còn trẻ 
trung và yêu đời. Ông nhớ lúc ông 
ngồi chơi ghi-ta trước hiên nhà trọ 
nơi ông bị bắt, sao ông vô tư đến 
thế. Ông thấy rõ trong tâm tưởng, 
chỗ ông bị phạt đòn, những kẻ hành 

xác ông và đám khán giả vây quanh, 
những xích xiềng, những tội phạm, 
tất cả hai mươi sáu năm lao tù làm 
ông già khụ đi trước tuổi. Nghĩ đến 
mọi chuyện, ông chán đời đến mức 
chỉ muốn tự tử cho xong.

“Tất cả là do tên gian ác đó gây 
ra!” Aksionov nghĩ. Ông hận Makar 
Semyonich đến mức ông khao khát 
trả thù, dù có mất mạng. Ông cầu 
nguyện suốt đêm nhưng vẫn không 
tìm được sự bình an. Ban ngày ông 
không đến gần Makar Semyonich, 
ngay cả ghé mắt đến gã cũng không.

Hai tuần trôi qua như thế. Ban 
đêm, Aksionov không ngủ được, 
đau khổ khốn cùng đến độ ông 
chẳng còn biết làm gì.

Một tối, khi đang rảo bước trong 
nhà giam ông để ý có những hòn đất 
lăn ra từ một trong những kệ giường 
nơi tù nằm ngủ. Ông dừng lại xem 
chuyện gì. Bỗng Makar Semyonich 
trườn ra từ dưới kệ giường và 
ngước nhìn ông với vẻ mặt lo sợ. 
Aksionov tính bước qua luôn không 
nhìn gã, nhưng Makar nắm tay ông 
lại và nói với ông là gã đang đào lỗ 
dưới chân tường, đất thì bỏ vào đôi 
ủng để mỗi ngày khi đoàn tù được 
giải đi lao động, gã sẽ đổ xuống lộ.

“Giữ im lặng, cụ nhé! cụ cũng 
nên trốn đi. Nếu cụ hé mồm, chúng 
nó sẽ đánh đòn tôi bằng roi cho đến 
chết, nhưng tôi sẽ giết cụ trước.”

Nhìn kẻ thù của mình, Aksionov 
giận run. Ông giật tay ra và nói, 
“Tôi không muốn vượt ngục và ông 
không cần phải giết tôi; ông đã giết 
tôi từ lâu rồi. Còn tiết lộ việc của 
ông, tôi có làm hay không, Thượng 
Đế sẽ chỉ đạo cho tôi.”

Hôm sau, khi đám tội phạm 
được dẫn đi lao động, mấy người 
lính áp giải thấy có tên tù nào đó 
đã dốc đất trong giầy ủng ra lộ. Trại 
giam bị xét và đường hầm bị khám 
phá. Viên Giám đốc trại đích thân 
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đến tra vấn tất cả tù nhân để truy ra kẻ nào đã đào hầm. 
Nhưng tất cả đều chối không biết gì hết. Người nào 
rõ chuyện cũng không phản bội Makar Semyonich vì 
biết gã sẽ bị trừng trị bằng đòn roi cho đến chết. Cuối 
cùng viên Giám đốc quay sang Aksionov bởi biết ông 
là người công chính và nói:

“Ông là người trung thực, trước Thượng Đế, hãy 
nói cho tôi biết: ai đã đào hầm?”

Makar Semyonich đứng như một kẻ chẳng quan 
tâm, gã nhìn viên Giám đốc không nhiều bằng liếc nhìn 
Aksionov. Môi mấp máy và tay run rẩy một lúc lâu, 
Aksionov vẫn không thốt nên lời.Ông nghĩ, “Tại sao ta 
lại phải che chở cho kẻ đã phá hại đời mình? Hãy để gã 
trả nợ cho những gì ta gánh chịu. Nhưng nếu ta khai, 
họ có lẽ sẽ đánh gã đến chết. Và cũng có thể ta đã nghi 
oan cho gã tội giết người. Nghĩ cho cùng, làm thế có 
tốt gì cho ta?”

“Nào, ông già,” viên Giám đốc nhắc lại, “Nói cho 
tôi biết sự thật: ai đã đào lỗ dưới chân tường này?”

Aksionov liếc nhìn Makar Semyonich và nói, “Tôi 
không thể, thưa ngài. Không phải ý Thượng Đế là tôi 
phải khai. Ngài làm gì tôi cũng được, sinh mạng tôi 
đang ở trong tay ngài.”

Dù viên Giám đốc có cố gắng thế nào đi nữa, Ak-
sionov vẫn không nói gì thêm, nên ông ta đành phải bỏ 
qua việc đó.

Đêm ấy, khi Aksionov đang nằm lim dim trên 
giường thì có một kẻ rón rén lại ngồi xuống bên giường 
ông. Qua bóng đêm, ông nhướng mắt nhìn kỹ và nhận 
ra Makar.

“Ông còn muốn gì ở tôi nữa?” Aksionov hỏi. “Tại 
sao ông đến đây?”

Makar Semyonich im lặng. Thế nên Aksionov ngồi 
dậy và nói, “Ông muốn gì? Đi đi, không tôi gọi lính 
gác.”

Makar Semyonich nghiêng người qua Aksionov và 
thì thầm, “Ông Ivan Dmitrich, hãy tha thứ cho tôi.”

“Về chuyện gì?” Aksionov hỏi.
“Tôi là thủ phạm đã giết người lái buôn và giấu 

con dao vào hành lý của ông. Tôi tính giết cả ông nữa, 
nhưng vì nghe có tiếng động bên ngoài, nên tôi đã giấu 
con dao vào túi xách của ông rồi trốn ra bằng cửa sổ.”

Aksionov ngồi im, không biết nói gì. Makar 
Semyonich tụt xuống khỏi kệ giường và quỳ trên đất 
van xin, “Ông Ivan Dmitrich, xin ông tha thứ cho tôi!” 
Gã nói, “Tha tội cho tôi! Vì tình yêu Thượng Đế, xin 

tha tội cho tôi! Tôi sẽ thú tội đã giết người lái buôn. 
Ông sẽ được thả và có thểvề nhà với gia đình.”

“Ông nói thì dễ lắm,” Aksionov nói, “nhưng tôi đã 
chịu tội thay cho ông hai mươi sáu năm trời. Bây giờ 
tôi có thể về đâu? Vợ tôi đã chết, các con tôi đã quên 
tôi rồi. Tôi không có chỗ nào mà về nữa.”

Makar Semyonich không đứng dậy, mà lại đập đầu 
xuống đất. “Ông Ivan Dmitrich, xin tha tội cho tôi.” Gã 
khóc nói, “Thấy ông như thế này, tôi chịu không thấu, 
còn khó chịu đựng hơn là khi họ đánh tôi bằng roi có 
móc sắt... Ông đã thương hại tôi, mà không khai thật. 
Vì ơn Chúa, xin tha tội cho tôi, tôi đau khổ lắm rồi.” 
Và gã khóc rưng rức.

Khi Aksionov nghe gã khóc nức nở, ông cũng bật 
khóc. “Thượng Đế sẽ tha tội cho ông,” ông nói, “Có 
thể tôi còn xấu xa gấp trăm lần ông.” Và với những lời 
đó, ông thấy lòng mình thanh thản, nỗi ao ước về nhà 
cũng không còn. Ông chẳng khát khao ra khỏi tù nữa, 
mà chỉ mong đến phút cuối đời mình.

Mặc cho những gì Aksionov nói, Makar Semyonich 
vẫn đi thú tội của gã. Nhưng khi lệnh thả ông được 
mang đến, Aksionov đã chết tự lúc nào.

Leo Tolstoy 
Bắc Phong phỏng dịch

Câu Đối
Chào Xuân Mậu Tuất Xứ Người, 
Tự Do Dân Chủ Xây Nền Móng.

Nhớ Tết Mậu Thân Quê Mẹ, 
Cộng Sản Độc Tài Giết Dân Ta.

Đặng Hoàng Sơn
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TRI ÂN, 
TƯỞNG NIỆM, 
CỘI NGUỒN                                                         
GRATITUDE, 

COMMOMERATION, 
ORIGIN

Bài thơ này 
This poem
Đã được phôi thai trong rất nhiều 
đêm. 
Was written during many a night
Trong cơn ngủ say,
During my deep sleep
Tôi đã thấy
I saw floating
Bập bềnh trong đầu óc
In my mind
Một ngôi mộ bằng granite mầu 
hồng
A tomb made of pink granite
Lững lờ trôi trong không gian.
Wandering in space
Tôi không hề sợ hãi,
Without fear
Bình thản mà ngắm nhìn nấm mồ
I sat still to watch the tomb
Nổi trôi trong đầu óc
Drifting in my head
Một ông già tuổi đã quá bẩy mươi.
Was an old man seventy-plus in age

Nấm mồ hiện ra
And the tomb
Liên tục trong nhiều đêm khác nhau.
Night after night
Thế rồi,
Then 
Cũng trong nhiều giấc ngủ nửa đêm 
về sáng
Also during my midnight slumbers
Trong đầu óc đã hiện ra
In my mind loomed
Một màn đêm tối đen
A pitch-dark night
Ở phía dưới
At the bottom
Với phần xám xịt
And a dull-gray part
Ở phía trên.
On top
Trong cái màn đêm đó,
In that pitch-dark night
Là những đốm lờ mờ
Were blurry specs
Trông giống như những que củi 
ngắn
Shaped like short wooden sticks                       
Lững lờ, bập bềnh trôi
Floating aimlessly
Trong khoảng trống không gian vô 
định.
In the immense space
Tôi không hề sợ hãi
I was not scared
Nhưng cảm nhận thấy lòng buồn vô 
hạn.
But overwhelmed by sadness
Cảnh vật này
This sight
Đã theo tôi
Has followed me
Tự đêm này qua đêm khác.
Night after night 
Thế rồi,
Then came
Lại có nhiều đêm
Many nights
Trong giấc ngủ bình thường,
In my sleep
Lúc trời sắp rạng đông.

At the break of dawn I saw
Những xác người
Human bodies
Không có đầu lâu
With their heads cut off
Bập bềnh trôi theo giòng nước.
Bobbing in the sea
Xót xa vô cùng
A tremendous pity arose in me
Giấy bút nào tả được
No words could express
Nỗi niềm xót thương này.
This gnawing pain
Những giấc mơ
Dreams like these  
Tiếp tục theo tôi
Kept recurring
Đêm này qua đêm khác.
Night after night
Tôi chợt hiểu và nguyện cầu:
The mystery now dawned on me  
“Hỡi các oan hồn mất xác lúc 
vượt biên,
“Pitiful spirits of freedom-seekers
who perished at sea
Tôi hứa sẽ làm
I promise to you
Một điều gì đó
I shall do something
Để các vong linh vất vưởng
So that you, woeful lost souls
Có nơi trở về hội tụ
May have a place to be together
Để dương gian tưởng nhớ.”
 And remembered.”
Chúng tôi đi xin miếng đất
We are acquiring a piece of land
Xây dựng tượng đài
As the site of a monument in 
our memory
Để tri ơn Canada và thế giới
As a token of gratitude to 
Canada and the world
Đã cưu mang mạng sống 
Thuyền Nhân.
That have saved myriad lives of
boat-people
Cho các vong linh người bị 
chết oan nghiệt
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At the break of dawn I saw
Những xác người
Human bodies
Không có đầu lâu
With their heads cut off
Bập bềnh trôi theo giòng nước.
Bobbing in the sea
Xót xa vô cùng
A tremendous pity arose in me
Giấy bút nào tả được
No words could express
Nỗi niềm xót thương này.
This gnawing pain
Những giấc mơ
Dreams like these  
Tiếp tục theo tôi
Kept recurring
Đêm này qua đêm khác.
Night after night
Tôi chợt hiểu và nguyện cầu:
The mystery now dawned on me  
“Hỡi các oan hồn mất xác lúc 
vượt biên,
“Pitiful spirits of freedom-seekers
who perished at sea
Tôi hứa sẽ làm
I promise to you
Một điều gì đó
I shall do something
Để các vong linh vất vưởng
So that you, woeful lost souls
Có nơi trở về hội tụ
May have a place to be together
Để dương gian tưởng nhớ.”
 And remembered.”
Chúng tôi đi xin miếng đất
We are acquiring a piece of land
Xây dựng tượng đài
As the site of a monument in 
our memory
Để tri ơn Canada và thế giới
As a token of gratitude to 
Canada and the world
Đã cưu mang mạng sống 
Thuyền Nhân.
That have saved myriad lives of
boat-people
Cho các vong linh người bị 
chết oan nghiệt

As a place for the wandering spirits 
Có nơi hội tụ.
of those who perished at sea to meet
Để dương gian
For the world
Cầu nguyện cho các oan hồn
To pray for their expeditious
Được vãng sinh
Ascencion to the land of eternal 
peace
Để nhắc nhở con cháu sau này
As a reminder to our offspring
Không nên sống bạo tàn
To renounce tyranny
Cho đời sống dương gian
To bring to the world
Được an bình, êm ấm.
Peace and happiness
Hỡi Thế Giới Tâm Linh:
To the Afterworld:
Chúng tôi xin thắp nén hương lòng
With compassion 
Cầu nguyện cho các vong linh
We wish the lost souls
Sớm được siêu thoát.
An expeditious trip to the land of 
eternal peace
Cát bụi ai cũng trở về,
To dust everyone will return
Vong linh vất vưởng người đời nhớ 
cho.
Remember the wandering spirits
Công bằng, bác ái, tự do,
Equality, compassion, freedom
Xin người dương thế sống cho nhân 
hòa.
May the world exist in harmony
 

Đàm Trung Phán
Mississauga, Canada

Thắp  nhang nghênh đón Giao Thừa
Nghe như năm cũ buồn chưa hết buồn
Trông lên ngọn nến chặp chờn
Ngổn ngang tâm sự xói mòn nội tâm
Xa quê hơn bốn mươi năm
Ta đi tìm chỗ Xuân nằm năm xưa
Xuân ơi, Xuân đã về chưa
Sao ta chỉ thấy tuyết mưa phủ đầy
Đón Xuân ta đếm từng ngày
Mong Xuân thở vắn than dài suốt năm
Sao Xuân vẫn mãi biệt tăm
Để ta chỗ ở xa xăm xứ người
Xuân ơi, Xuân hãy mỉm cười
Để cho năm tháng qua rồi còn Xuân.

N.T. KH 
Nguyễn Thanh Khiết



c  40  dGiai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018 Hội Người Việt Toronto



c  41  dHội Người Việt Toronto Giai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018

Mạng 
Xã Hội

Đặng Tấn Hậu

Binh pháp Tôn Tử có câu “biết người, biết ta; 
trăm trận, trăm thắng”. Điều này cho thấy “tin 

tức”, “kiến thức” (info.) là sức mạnh, là quyền lực 
(power). Vì thế, người có học thường được người đời 
coi trọng. Nhưng, nhà văn hào Rabelais cũng có viết 
“khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự tàn phá 
tâm hồn” (science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme). Nơi đây, khoa học được hiểu theo nghĩa rộng 
là kiến thức.

Quả thật vậy! người có học mà thiếu đạo đức thì chỉ 
là con vi trùng trong xã hội. Một ông thầy thuốc không 
có lương tâm không thể là lương y từ mẫu. Một quan 
tòa tham tiền thì khó xử phạt công minh. Về sau, chữ 
“khoa học” hiểu theo nghĩa hẹp là “kỹ thuật”; thí dụ, 
con người chế ra phi cơ làm phương tiện di chuyển; 
nhưng cũng có thể trở thành máy bay thả bom giết 
người hay là chế tạo bom nguyên tử tiêu diệt nhân loại.

Ngày nay, với đà tiến triển của khoa điện tử, con 
người càng xích lại gần với nhau nhờ mạng xã hội và 
có thể truy cập tin tức nhanh chóng; nhưng tin tức có 
thể sai lạc còn tàn hại gấp ngàn lần là không có thông 
tin vì con người có thể bị điều khiển bởi “tin vịt”; đó 
là chưa kể con người bị “addicted” (ghiền) vào trang 
mạng xã hội ví như hút thuốc phiện tai hại không những 
cho chính bản thân mà còn cho nhân quần xã hội như 
nhà độc tài dùng mạng xã hội để xách động quần chúng 
tiêu diệt nền tự do dân chủ (Hình #1).

Hình #1: Mạng xã hội

 Mục đích của bài viết là thử tìm hiểu “mạng xã hội” 
(social media) mang lại điều tai hại cho con người như 
thế nào? Bài này chỉ đề cập đến sự tai hại trong lãnh 

vực chính trị và không đề cập đến sự nguy hại trong 
các lãnh vực khác như quân sự, y học, văn hóa, v.v. Bài 
chia ra làm 3 phần: phần đầu tìm hiểu về quảng cáo 
trước khi có điện toán, phần hai viết về mạng xã hội 
sau khi có điện toán, phần ba trình bày về mạng xã hội 
ảnh hưởng đến đời sống chính trị của con người.

Quảng Cáo
Hình #2 trình bày về hệ thống quảng cáo gồm có 

4 thành phần: - cộng đồng (khách hàng) - cơ quan 
chuyên chở tin tức hay quảng cáo - nhà chuyên nghiệp 
đưa tin tức - tổ chức xử dụng quảng cáo để bán hàng 
hay cung cấp dịch vụ. Cộng đồng là nhóm người có 
cùng sở thích. Cơ quan chuyên chở tin tức có thể là báo 
chí, truyền thanh, truyền hình. Nhà chuyên nghiệp viết 
tin tức có thể là nhà báo, người viết tin tức, đọc tin tức 
trên Radio, đài TV và người xử dụng quảng cáo là bất 
cứ nhà buôn hay sản xuất nào.    

Hình #2: Hệ Thống Thông Tin
 Bá nhân bá tánh. Con người có nhu cầu và sở thích 

khác nhau, nhưng cũng có vài điểm tương đồng nên 
họ có thể ngồi gần lại với nhau chia xẻ buồn vui trong 
cuộc sống. Vì thế, có câu “ceux qui se ressemblent 

s’assemblent” (những người giống nhau ngồi gần với 
nhau) tạo thành một nhóm mà chúng ta có danh từ 
chung tạm gọi là “cộng đồng” (community). Thí dụ, 
cộng đồng (hội) y sĩ, cộng đồng (hội) luật sư, v.v .

Mỗi cộng đồng có nhu cầu, sở thích khác nhau nên 
họ thường tụ tập với nhau qua các buổi tiệc, hội thảo, 
truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình) và 
đôi khi truyền miệng (cho biết tin tức qua sự tin cậy 
giữa các thành viên của cộng đồng). Vì thế, không phải 
cơ quan truyền thông nào cũng giống nhau. Thí dụ, 
giới trí thức không đọc báo bình dân hay ngược lại nên 
sự in ấn, “sản xuất” tin tức cho cộng đồng có sự tốn 
kém khác nhau.

 

Cộng Đồng 
Khách Hàng 

Nhà Buôn 
Chuyên chở  
quảng cáo 

Truyền 
miệng 

Chào 
hàng 

Báo  
chí, 

Radio, 
TV  
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Ai là người trả tiền cho sự tốn kém về sự chuyên chở 
(vehicle) thông tin cho cộng đồng? Lẽ tất nhiên là các 
thành viên trả tiền dưới dạng “đăng ký”, “niên liễm”, 
ủng hộ”, mua báo dài hạn v.v. hoặc là “Free” (miễn 
phí). Thí dụ, báo chợ hay các đài truyền hình, truyền 
thanh mà chúng ta nghe, coi không phải trả tiền, ngoại 
trừ các đài “đặc biệt”. Thí dụ, khán thính giả SBTN To-
ronto vừa trả tiền cho Rogers TV, vừa trả thêm tiền phụ 
trội cho chương trình SBTN. Lẽ tất nhiên chỉ có cộng 
đồng VN hải ngoại coi chương trình này, nhưng người 
đăng quảng cáo có thể bất cứ nhà buôn nào nhắm vào 
thị trường cộng đồng VN.

Lệ phí thấp hay cao hoặc miễn phí là do các nhà 
buôn bán, sản xuất trả tiền đăng quảng cáo nhiều hay 
ít. Cộng đồng càng “cá biệt”, càng tiêu xài, càng giàu 
có thì phí tổn quảng cáo càng cao và nhận tin miễn phí. 
Thí dụ, báo chí xuất bản cho khách hàng tỷ phú có thể 
có chừng vài ngàn số, nhưng hình ảnh, phẩm chất in ấn 
rất tốn kém, tiền quảng cáo đắt, nhưng sự tiêu xài của 
họ có thể cao. Thí dụ, họ có thể mua chiếc phi cơ với 
giá bạc triệu mỹ kim nên tiền quảng cáo +$100,000 
cho cộng đồng tỷ phú là con số nhỏ.

Các hãng lớn, trung bình, có văn phòng nghiên cứu 
sở thích của khách hàng nên họ có thể biết khách hàng 
“tương lai” nằm trong cộng đồng nào; nhờ đó, họ nhắm 
quảng cáo vào thị trường đó. Thí dụ, hãng xe “thể thao” 
mướn các nhà tâm lý học nghiên cứu xem ai là khách 
hàng mua xe thể thao? động lực nào làm họ mua xe 
loại này? Người mua xe có thể là phái nam? Nhưng họ 
mua xe thể thao vì phụ nữ thích loại này. Vì thế, hình 
dáng chiếc xe và cách quảng cáo nhắm vào cả hai đối 
tượng nam-nữ 

Hình #3: Hình dáng xe hơi thể thao

 Do đó, các hãng xe “thể thao” thường quảng cáo 
trên các tờ báo nhắm vào phái nam có lương cao; đồng 
thời kèm theo sự tán thưởng của người phụ nữ, những 
người mẫu gợi cảm, “thúc dục” người nam phải mua 

cho bằng được chiếc xe “thể thao”. Lẽ tất nhiên, tiền 
quảng cáo trên các tờ báo này không phải ít; nhưng giá 
bán xe thể thao thường rất đắt, nhất là số khách mua xe 
thể thao không đông, rất giới hạn.

Mục tiêu của quảng cáo nhắm vào khách hàng đi 
từ giới thiệu hàng cho khách mới (new client) đến sự 
lôi cuốn khách hàng trở lại (repetitive) hay trở thành 
khách hàng “thường xuyên” tức là mỗi khi nói đến nhu 
cầu này thì họ mua cho bằng được món hàng đó. Lãnh 
vực quảng cáo chuyên môn gọi là “ghiền” như uống cà 
phê phải là “Starbucks”, ăn hamburger phải là McDon-
ald, hay uống nước ngọt phải là Coke.

Quảng cáo quá lố đôi khi bị phản tuyên truyền. Thí 
dụ, hàng xấu nói tốt v.v. Thành viên trong cộng đồng 
có thể xài thử, nhưng không vừa ý nên truyền miệng 
cho nhau về hàng tốt xấu và có thể ảnh hưởng đến dịch 
vụ mua bán của nhà buôn. Do đó, có yêu tố khác là  
“phẩm chất” của món hàng không kém quan trọng, 
nhưng vì không phải chủ đề của bài viết nên không đề 
cập nơi đây. 

Cộng đồng cần có thông tin trung thực về những 
gì họ cần biết nên các dịch vụ “chuyên chở thông tin” 
như báo chí, truyền thanh, truyền hình cần có các nhà 
truyền thông “chuyên nghiệp”. Những người này được 
nhà trường đào tạo để đưa tin trung thực, nhưng đôi 
khi vì quyền lợi, họ đưa tin vịt hay bóp méo sự thật nên 
luật lệ ra đời để trừng phạt họ nếu đưa tin sai, nhưng họ 
cũng có ngõ ngách lọt qua. Thí dụ, 

Theo luật Genève, không ai được giết hay hành hạ 
tù binh, nhưng csBV đã giết hại tù binh VNCH với lý 
do “học tập cải tạo” dù ai cũng biết trại học tập là nhà 
tù địa ngục trần gian. Ngược lại, thế giới lên án tướng 
Loan giết Bảy Lốp vào Tết Mậu Thân vì báo chí đưa 
ra hình ảnh tướng Loan bắn chết Bảy Lốp mà ít ai để ý 
Bảy Lốp là “điệp viên” vì mặc thường phục giết nhiều 
người không có khí giới trong tay. Dù sao hình ảnh 
“thực” là “sự bắn” của tướng Loan, nhưng không chú 
thích Bảy Lốp là tên khủng bố giết người.

Tóm lại, vì tính “trung thực”, vì nhiệm vụ đưa tin, 
nhà báo đạo đức có cái “quyền thứ tư” là phanh phui sự 
thật về những gì gian trá ra trước ánh sáng. Cộng đồng 
cần có các nhà báo chuyên nghiệp đưa tin tức trung 
thực về đời sống chính trị, xã hội, y tế, giáo dục v.v. để 
làm cho xã hội loài người tiến bộ. Cái khổ là có nhiều 
nhà báo “nói láo ăn tiền” nên luật pháp mới ban hành 
“xử phạt” các nhà báo đưa tin vịt hay xúc phạm danh 
dự đến người khác (mà họ thiếu chứng cớ).

Mạng Xã Hội
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Ít có sự khác biệt giữa hình #2 và hình #4; ngoại 
trừ hình #4 đề cập đến mạng xã hội dùng kỹ thuật điện 
toán và thuật toán (algorithm) nên thành viên trong 
cộng đồng chỉ cần 1 cái bấm (click) là có thể coi được 
tin tức so với sự chậm trể chờ đọc tin tức từ phương 
tiện in ấn. Người xử dụng quảng cáo cũng chỉ cần 1 
cái bấm là biết ai đang coi quảng cáo? đang ở đâu? 
vào trang nhà bao nhiêu lần? là người mới vào trang 
nhà? hay vào nhiều lần hoặc trở thành người “ghiền”, 
thường xuyên  vào coi trang nhà của họ.

Hình #4: Hệ thống mạng xã hội

Ngày nay, một người có thể đọc báo, nghe radio, 
coi TV, có PC, Tablet, điện thoại Smart Phone v.v. Họ 
có điện thư (email), Youtube, Instagram, Facebook, 
Tweeter, v.v Thống kê cho biết một người ở các quốc 

gia tiền tiến bấm (click) 
trung bình 2,600 lần 
trong một ngày để coi 
tin tức. Tưởng cần biết, 
mỗi máy PC, Smart 
Phone, Tablet v.v.có 
một địa chỉ khác nhau 
nên bất cứ giờ nào, 
ngày nào, bạn vào trang 
nhà hay post hình là 
người quảng cáo cũng 
đều hay biết bạn đang ở 
đâu? đang coi cái gì? và 
sở thích ra sao?

Hình #5: Thuật toán 
(Algorithm)

 Dù bá nhân bá tánh, 
nhưng cũng có nhiều 
điểm tương đồng hay 
dị biệt nên họ có thể 
cùng coi chung hay 
khác một trang nhà và 

chính nhờ sự nhanh chóng của máy điện tử, cộng với 
toán thuật (algorithm) là “what if” [x=, x>, x<] (Hình 
#5) mà người xử dụng quảng cáo có thể phân loại các 
thành viên cùng cộng đồng trong “tic tac” đồng hồ. Thí 
dụ, tín đồ Thiên Chúa giáo chống phá thai (Pro-Life), 
nhóm phụ nữ ủng hộ “tự do quyết định” (Pro-Choice). 
Do đó, có hai nhóm cộng đồng có nhu cầu khác nhau 
cùng đề tài.

Liên Sô dưới thời cộng sản nổi tiếng trên thế giới 
về tuyên truyền, chuyên đưa tin vịt nhằm “nô lệ hóa” 
(điều kiện hóa) con người như con chó Pavlov nên 
người dân sống dưới chế độ cộng sản như người chết 
(zombie) đi thi hành theo mệnh lệnh của bộ chính trị. 
Thí dụ, dân miền bắc dưới chế độ csBV bị đầu độc là 
Mỹ ngụy bóc lột dân miền nam nên họ “thắt lưng buộc 
bụng” để sinh bắc tử nam. Cuối cùng, sau khi họ biết 
sự thật thì quá trể vì csBV đã xâm chiếm miền nam tự 
do và dâng dất nước VN cho Tầu Cộng.

Tổng thống Putin là cựu trung tá tình báo KGB của 
Liên Sô nên ông có thừa kinh nghiệm đưa tin vịt, nhất 
là tin vịt nằm trong chiến lược của ông là ly gián đối 
phương để họ yếu đi và NS trở thành mạnh hơn. Nơi 
đây, khái niệm “mạnh hơn” không có nghĩa là có sự 
tiến bộ mà chính là đối phương yếu đi. Thí dụ, Liên 
Hiệp Âu Châu sẽ yếu đi vì Anh Quốc tách ra (Brexit) 
khỏi Âu Châu (EU) hay Đức Quốc sẽ yếu đi do tin vịt 
của Putin gây ra nên Nga Sô sẽ mạnh hơn dù sức mạnh 
của NS không có sự thay đổi.

Nga Sô đã đăng (post) hơn 1, 000 đoạn phim ngắn 
(video clip) với 36,746 tên khác nhau trên Youtube 
trong năm 2016; đó là chưa kể họ mua quảng cáo trên 
báo chí, truyền thanh, truyền hình tại Âu Châu và HK. 
Theo FB, tin vịt của Putin đã ảnh hưởng đến hơn 126 
triệu người HK chiếm gần 40% dân số HK trong vụ 
lũng đoạn bầu cử vừa qua; đây là một trong các yếu tố 
đã làm cho chỉ số “thăm dò ý kiến” (poll) của các hãng 
thống kê HK đã tiên đoán sai lạc trong vụ bầu cử vào 
tháng 11, 2016 vừa qua. 

Kỹ thuật của người đưa tin vịt là họ dùng hình ảnh 
“tếu” (humour) hay “xúc phạm” (outrage) đến các 
nhân vật trong cộng đồng (mà bản tính tiềm năng của 
con người là thích coi hay đọc các loại tin tức này) nên 
họ tự động chuyển tin tức đó đến bạn bè (share info.) 
tạo thành dây chuyền như vi trùng lan tràn trong xã 
hội. Bộ trưởng Đức Quốc Xã Goebells là người “kiên 
trì” đưa tin giả để “nhồi sọ” con người trở thành người 
máy tuân lệnh” theo họ. Vài tôn giáo thường áp dụng 
kỹ thuật này để cải đạo người khác. 

 

Nhà Buôn 
&  

Tin Thật Giả  

Truyền 
miệng, 
chuyển 

tin 

Email, Web, FB, 
Instangram, 

Youtube, 
Tweeter, PC, 
Tablet, Smart 

Cộng Đồng  Mạng Xã Hội 
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NS thường đưa tin vịt dựa trên tài liệu nơi khác; thật 
ra, tất cả đều do họ tung tin. Thí dụ, họ đưa tin vịt trên 
internet A lấy tin từ báo B, báo B lấy từ Radio C, Radio 
C lấy từ TV D, TV D lấy từ Internet A (Hình #6). Bá 
nhân bá tánh chia làm nhiều phe nhập cuộc dù họ biết 
là tin vịt nhưng hợp với ý của họ. Thí dụ, họ đưa tin 
lấy từ Breitbart, Conservapedia  “sức mạnh da trắng” 
ở HK, từ Fachosphère, Fdesouche, Égalité et Récon-
ciliation theo phe cực hữu ở Pháp hay từ Kopp Online 
chuyên kỳ thị di dân ở Đức v.v.

Mục đích chính của Putin là tạo ly gián đối phương 
qua sự hận thù, làm cho công dân dưới nền dân chủ 
sẽ dửng dưng trước sự tàn ác của nhân loại và tiếp tay 
cho họ tàn phá nền dân chủ và đạo đức của con người. 
Thí dụ, Putin đưa tin vịt di dân Hồi hiếp dâm cô gái 
Đức làm cho  nhóm cực hữu Đức kéo nhau đánh đập 
di dân Hồi tạo ra sự hổn loạn. Người dân sẽ dửng dưng 
trước sự đánh đập di dân Hồi dù họ có hiền lương hay 
không? Bà Merkel vừa thắng cử, nhưng không chiếm 
đa số vì bị ảnh hưởng bởi tin vịt.

Hình #6: Tình báo Nga đưa tin vịt trên các cơ quan 
truyền thông

 Chính Trị

Chế độ cộng sản nguy hiểm hơn chế độ độc tài vì 
chế độ độc tài dựa trên một người hay một dòng họ; 
một khi họ bị lật đổ hay chết đi thì chế độ độc tài tan 
rã. Trong khi đó, chế độ cộng sản vừa độc tài, vừa có 
một tập đoàn bộ chính trị cai quản, vừa có luật lệ cai 
nghiệt như không có quyền bất động sản hay thừa kế 
nên người dân không thể làm chủ đất mà họ chỉ có thuê 
và tập đoàn cộng sản muốn cướp đất của người dân bất 
cứ lúc nào cũng được hết.

Ngày nay, CSVN núp bóng dưới nền “kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”có nghĩa là nếu 

người dân làm ăn khá tại nơi đất đai có giá, lúc đó, 
cán bộ CSVN sẽ nhảy vào cướp đất của dân. Đời sống 
trong xã hội CSVN luôn bị bất ổn vì người dân vừa bị 
ăn cướp ban ngày (quan sai) lẫn ban đêm (ăn cướp, xã 
hội đen). Điều may mắn cho nhân loại là cộng sản chỉ 
còn tồn tại ở TC, CSVN, Cuba và Bắc Hàn.

Các quốc gia tiền tiến, kể cả các quốc gia quân chủ 
lập hiến như Anh, Nhật, Thái Lan v.v. đã và đang theo 
thể chế dân chủ; tức là nhà vua có thể chỉ là “hư vị”, 
giữ vai trò ngoại giao; nhưng quốc gia quân chủ có 
quốc hội làm luật, chính phủ điều hành dựa trên luật và 
quan tòa xử phạt phân minh theo luật. Mỗi công dân có 
lá phiếu bầu chọn người đại diện (dân biểu) vào quốc 
hội để lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho họ.

Thông thường, quốc gia có hai đảng (hay nhiều 
đảng) đối lập. Lập trường tương đối rõ ràng cọ xát với 
nhau để dân chúng thấy hư thực, lợi ích mà bầu chọn 
đường lối của đảng nào thích hợp với lợi ích cho dân 
và quốc gia. Thí dụ, HK có đảng Cộng Hòa và Dân 
Chủ, Canada có đảng Tự Do và Bảo Thủ. Đảng Tự Do 
ở Canada tương tự như đảng Dân Chủ HK và đảng Bảo 
Thủ Canada giống đảng Cộng Hòa HK.

Đảng CH chủ trương tự do cạnh tranh, chính phủ 
không can thiệp vào sinh hoạt xã hội, kinh tế nên nhu 
cầu ít, thuế má thấp vì họ tin cung cầu tự điều chỉnh. 
Khuyết điểm của chủ trương này là “cá lớn nuốt cá 
bé”, người giàu bóc lột người nghèo, con nhà giàu có 
cơ hội có giáo dục tốt, có thể học lên cao; còn con nhà 
nghèo không có cơ hội đi học nên khó cạnh tranh lại 
con nhà giàu (khó có việc làm tốt) . Xã hội sẽ có nhiều 
bất công và trở nên bất ổn.

Đảng DC có thể coi là Xã Hội (mà nhiều người 
nhận lầm là CS) vì họ tôn trọng sự công bằng và quyền 
bất động sản, thừa kế (mà chế độ CS không có). Thí 
dụ, các xứ Bắc Âu theo chế độ xã hội, nhưng cơ cấu tổ 
chức bầu cử rất dân chủ; đôi khi còn dân chủ hơn HK. 
Ưu điểm của đảng DC bảo vệ người nghèo; thí dụ, cấp 
học bổng cho con nhà nghèo đi học, cung cấp y tế công 
(có sức khoẻ làm việc). Nhưng, khuyết điểm là tăng 
thuế chi cho các chương trình xã hội nên người giàu 
không tha thiết đầu tư vào công ăn việc làm.

Hình #7 cho thấy có sự hài hòa giữa hai đảng CH và 
DC vì cả hai đều muốn có đa số phiếu bầu cho họ thì họ 
phải lấy ưu điểm của cả hai đảng làm châm ngôn trong 
khi tranh cử và thực hiện lời cam kết. Thí dụ, tôn trọng 
tự do kinh doanh, nhưng đồng thời bảo vệ giới nghèo. 
Tăng thuế, nhưng vừa đủ để khuyến khích nhà giàu 
tiếp tục đầu tư v.v. Điều quan trọng là làm sao số người 
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thật giàu và thật nghèo ít đi và giới trung lưu càng ngày 
càng đông trong xã hội.

Hình #8 cho thấy mạng lưới xã hội làm cho lập 
trường “hài hoà” của hai đảng càng ngày càng xa cách, 
gần như không còn có điểm tương đồng do hai nguyên 
nhân gây ra: thứ nhất là chính sách gây chia rẻ giữa 
các đảng phái do bên ngoài tác động (TT Putin), thứ 
hai là nhóm “dân túy” bất mãn các chính trị gia chuyên 
nghiệp nên lên tiếng chống đối chính sách “hiện tại” 
của các đảng phái. Người dân thích nghe sự chỉ trích 
vì có người lên tiếng cho họ nên nhóm “dân túy” tạo 
thành lực lượng thứ  ba “đả phá” chế độ hiện tại, nhưng 
thường là không có giải pháp chính trị cho tương lai 
nên tạo nhiều bất ổn trong xã hội.

Hình #7: Sự tương đồng giữa hai đảng Cộng Hòa 
và Dân Chủ

 

Hình #8: Sự thành hình của nhóm “dân túy”

 

Mạng xã hội có thể giúp cho con người lấy tin tức 
nhanh chóng, liên hệ với những người đồng điệu qua 
không gian, nhưng các thành viên đều là ảo. Tin tức có 
thể trúng trật, giả thật; đặc biệt là gây ra thù hận, làm 
cho con người dửng dưng trước thiện-ác, không còn 
khả năng phân biệt tốt xấu. Người xử dụng mạng xã 
hội trở thành cuồng tín, có thể bị xách động bởi kẻ ác 
để ủng hộ cho họ và bất tuân luật pháp.

Vì thế, có người đề nghị chính phủ cần ban hành 
luật pháp bắt các cơ quan chuyên chở tin tức như Face-
book, Tweeter, Instagram, Youtube, v.v. trở thành tổ 
chức “bất vụ lợi” để kiểm soát tin vịt hay bắt các tổ 
chức trên cho đại chúng biết ai là người đăng quảng 

cáo (transparent) để chúng ta (cộng đồng) biết người 
nào đưa tin “thật hay giả” nhằm giảm thiểu phần nào 
tin vịt hay xúc phạm đến người khác. 

Kết quả chưa chắc đạt được như ý muốn vì một khi 
họ cố tình đưa tin vịt, họ vẫn có thể tìm kẻ hở để luồn 
lách chuyển tin vịt, nhất là chính chúng ta thấy tin tức 
nào dù biết là “vịt cồ”, nhưng hợp với ý thích của mình 
thì chính người đó cố tình chuyển tin vịt qua các trang 
mạng. Thí dụ, những người “chống đồng tình luyến 
ái” sẽ tiếp tay với nhóm “quốc xã” để khích động cộng 
đồng xã hội gây khó dễ đời sống của nhóm “đồng tình 
luyến ái “. Tín đồ của vài tôn giáo thường bị phạm lỗi 
lầm này vì cuồng tín, nhẹ dạ.

Kết Luận
Các quốc gia cộng sản hay độc tài như CSVN, TC 

hay NS sợ mạng xã hội đưa tin tức trung thực về hành 
vi “mờ ám”, tham nhũng của chế độ nên họ làm áp lực 
bắt các hãng Facebook, Tweeter, Google , Youtube v.v. 
phải đặt máy điện toán trong nước của họ để họ dễ bề 
kiểm soát tin tức theo ý muốn của họ, nhất là Putin sẽ 
đưa ra mạng lưới Internet thứ hai trong các năm tới. 
Lý do là họ sợ người dân biết sự thật thì có thể nỗi lên 
chống lại chính phủ độc tài do họ lãnh đạo.

Các quốc gia dân chủ lại sợ mạng xã hội trở thành 
phương tiện cho các nhà độc tài, hay các nước thù địch 
đưa “tin vịt” nhằm khống chế trí não của người dân. 
Họ sẽ ghiền vào trang mạng coi “tin hài” hay “tin xúc 
phạm” những người trong xã hội và trở nên dửng dưng 
trước điều “ác”. Thí dụ, dân Đức giết Do Thái vào thời 
kỳ đệ nhị thế chiến hay phật tử Miến Điện bị mạng xã 
hội xách động do tin vịt đưa ra nên kéo nhau đi tàn sát 
thiểu số Rohingya Hồi giáo trong nước.

Vì thế, chúng ta cần thận trọng khi chuyển tin tức, 
nhất là tin vịt, tin không có kiểm chứng gây ra hận thù 
làm cho nhân loại trở thành người vô cảm trước các 
điều ác và đánh mất đi thiện tính của con người kéo 
theo sự lụng bại của nền văn minh nhân loại để trở lại 
thời đồ đá như mạnh hiếp yếu hay bóc lột con người. 
Thế giới sẽ trở nên hỗn loạn (chaos) do tin vịt gây ra 
và bị bắt buộc trở lại thời quân chủ chuyên chế, độc tài 
để tái lập trật tự là điều bất hạnh lớn cho nhân loại vào 
đầu thiên niên kỷ thứ ba.

Đặng Tấn Hậu
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THUỞ CÒN CHINH CHIẾN
"Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi." 
(Lương Châu từ)
Nhớ xưa chinh chiến rất vui
Ví như tuổi trẻ rong chơi vậy mà
Đêm đi phục kích hồn ma (VC)
Sáng ra còn sống, tà tà nhậu chơi
Cùng em mười sáu (M16) duyên trời
Hành quân diệt giặc một thời nguy nan
Xá gì bom đạn rền vang
Đơn vị chú ý! Dàn hàng xung phong...!
Máu ta, máu địch cùng hồng
Chảy loang mặt đất một dòng quyện nhau
Đêm về lấp lánh trăng sao
Nỗi đau quê mẹ đồng bào xác xơ
Chiến hào, lô cốt nằm chờ
Canh chừng Việt cộng mò vô công đồn
Thấy em má đỏ môi hồng
Trên đồi trinh nữ bềnh bồng khói mây
Dưới dòng suối nhỏ thiên thai
Chơi vơi ngụp lặn ngất ngây xác phàm
Đùng! Đùng! Tiếng súng nổ vang
Mấy thằng Việt cộng phá tan mộng vàng
Hừng đông được lệnh xếp hàng
Trực thăng vận, thả vào hang quân thù
Mịt mù rừng núi âm u
Đồi cao lũng thấp tựa như dáng Kiều
Ngỡ là hình bóng người yêu
"Dầy dầy sẵn đúc thiên nhiên một toà"
Ầm! Ầm! Tiếng pháo binh xa
Lại tan một giấc mơ hoa... ban ngày
Làm thân lính chiến vui thay
Chẳng màng sinh tử, vẫn hoài mộng mơ.

EM TÔI

Em tôi cô gái miền quê
Tuổi xuân vừa chớm, hẹn thề chưa quen
Nữ sinh chăm chỉ sách đèn
Bạc Liêu đất ruộng, nước phèn, nắng mưa
Gặp tôi người lính phương xa
Vì yêu em đã ngọc ngà trao duyên
Tôi đi chinh chiến triền miên
Em ngồi tựa cửa niềm riêng vơi đầy
Đêm về nhìn ánh hoả châu
Chắp tay khấn nguyện tuyến đầu bình an
Lệ thầm từng giọt chứa chan
Con thơ trở giấc dạ càng nhớ anh
Bao năm khói lửa chiến tranh
Âm thầm chịu cảnh gối chăn bẽ bàng
Xa tôi sầu khổ em mang
Người chinh phụ vấn khăn tang là thường
Thân trai xác gửi sa trường
Bọc thây da ngựa là đường nam nhi
Thương em lứa tuổi xuân thì
Lửa binh cam chịu làm người vọng phu
Chuyện xưa chàng trấn biên khu
Để người chinh phụ mịt mù ngóng trông
Trải bao dâu bể chất chồng
Tuổi về chiều vẫn mặn nồng ái ân
Bốn mươi lăm năm chợt thấy gần
Thì ra mình đã nửa phần đời nhau
Tóc xanh dù có phai màu
Nhưng tình yêu vẫn ngọt ngào lên ngôi
Tang điền thương hải nổi trôi
Cuối đời mình vẫn lứa đôi vẹn nguyền.

Đặng Hoàng Sơn.
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NẾU AI CÓ HỎI
 
Nếu ai có hỏi, nghĩ gì về quê hương?
Tôi xin trả lời:
Việt Nam đẹp tuyệt vời!
Uống nước Cửu Long ngọt tình quê mẹ
Uống nước sông Hương, sông Đuống…
Mát đậm tình quê cha...
Có những dòng sông…
Ôi những dòng sông tha thiết hiền hòa
Từ nguồn chảy ra biển cả
Qua xóm thôn sằn dã
Qua thị thành phố xá đông người
Có núi đồi hùng vĩ cao ngạo dưới trời
Nắng hạ rám hồng trái thêm ngọt
Mưa thu rỉ rả, lá vàng bâng khuâng
Đông phong sương mờ khắp lối
Én liệng lưng trời tô thắm tình xuân...
 

Nếu ai có hỏi quê Nam ra sao?
Tôi xin trả lời:
Quê Nam thời Cộng Hòa
Thị thành, thôn quê dân no ấm an bình
Tiếng hò dô-ta dập vồn vang trong gió
Thuyền chài lưới về, tôm cá chở đầy ghe…
Sau vụ mùa, thôn dân đình đám hội hè
Lời hát, câu hò reo vui nắng sớm
Của nông phu, của mục đồng…
Có tiếng tù-và văng vẳng trên sông
Giục hành khách nhanh chân kẻo muộn
Có ngôi trường trong xóm
Rộn tiếng A, Ê… trẻ học bài
Thành đô, phố xá đông người…
Sĩ, nông, công, thương, nghệ…
Lộ đá dập dìu xe cộ lại qua
Rước đưa hành khách...
Đón chiến binh về phép thăm nhà
Mua xấp lụa hồng làm quà em gái nhỏ
Đã mấy độ xuân rồi vẫn chờ đợi người xa...
 

Nếu ai hỏi, nơi đó có gì lưu luyến?
Tôi xin trả lời:
Nơi đó có, có thật nhiều thương mến...
Có thôn nữ ngồi giặt áo trên sông
Có mẹ ru con héo hắt nhớ thương chồng
Có những người trai dãi dầu nơi chiến tuyến.
Có Hòn Ngọc Viễn Đông trang đài cổ kính
Có những con đường lộng gió lá me bay
Có những chiều mưa bóng ngã đường dài
Có những chiều hò hẹn của ngày xưa!
Ôi! Những ngày xưa thân ái…
 

Nếu ai có hỏi, dân tộc đó ra sao?
Tôi xin trả lời:
Quê hương tôi gấm vóc
Dân tộc tôi anh hùng!
Đã trải qua bao hưng phế, thăng trầm
Việt Nam vững như tường đồng vách sắt
Bởi được đắp bồi bằng xương máu của cha ông
Nhưng than ôi!
Sau Tháng Tư Đen
Việt Nam ngập bóng quân thù
Việt Nam trở thành một nước của ngục tù
Kể từ khi bị đầu hàng bức tử!
Bởi lũ người man rợ hơn dã thú…
Giặc rước Cộng vào cày nát quê hương...
Gây ra hàng hàng lớp lớp ác nhơn...
 

Nếu ai có hỏi bây giờ ra sao?
Tôi xin trả lời:
Khí thế lòng dân Việt trong ngoài nước...
Đồng một lòng nhứt quyết sẽ không tha
Hờn oán, đớn đau... chất ngất trời già!
Khóc Vũng Áng... Formosa biển chết
Bao nhiêu đời đã tiếp nối, nối tiếp...
Theo gương cha ông: Lớp trẻ đã lên đường...
Hậu duệ quyết lòng giải phóng quê hương
Rồi sẽ có một ngày không xa... 
Việt Nam sẽ không còn bóng giặc
Xin mời cô, mời bác, mời chị, mời anh…
Ghé thăm quê hương tôi ngày mở hội
Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Trong nắng đào “Cờ vàng ba sọc đỏ”
Lồng lộng phấp phới rợp trời xanh…
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Đức Hoàng

Có vẻ rất kẻ cả, coi thường mình. Ba chai đã là gì với 
mình ? năm chai vẫn không đánh gục được ông ! Mình 
vẫn tỉnh táo, chưa ai qua mặt được thằng này. Đàn ông 
gì mà uống ly rượu xong, là úp ngược ly, không uống 
nữa. " Nam vô tửu, như cờ vô phong " . Ấy mà tay "đàn 
bà"̀ này lại có hai thằng con trai, thông minh đĩnh ngộ; 
còn mình, xui tận mạng, chỉ toàn là vịt giời!

   Càng nghĩ, máu anh hùng ở đâu, như lửa rơm, phừng 
phừng bốc lên. Hai nhà đang tranh cãi vì cái tường rào. 
Đáng ra, nó phải lấn sang bên nhà Phú 30 cm nưã, đằng 
này, tay Phú không chịu; đòi ra chính quyền, mời công 
an vào can thiệp. Còn gì là thể thống nưã? Hàng xóm 
láng giềng gì mà động một chút là gọi công an, cảnh 
sát ! Như thế là cạn tầu, ráo máng với nhau.

   Được, rượu mời không muốn, lại muốn rượu phạt. Ta 
sẽ sang tận nơi, cho tay Phú biết tay.

   Hùng thủ một con dao nhọn vào người, đi sang nhà 
hàng xóm.

   - Ông Phú đâu? ra đây tôi muốn nói chuyện với ông.

   Nhìn qua cưả sổ. Phú thấy Hùng đang khật khưỡng, 
bước đi. Mặt đỏ tiá. Quần áo lôi thôi như kẻ lang thang 
không nhà. Phú đã thấy ngán ngẩm với ông hàng xóm 
này. Anh ta không biết lẽ phải.

   - Này em, em ra bảo Hùng về đi, khi nào tỉnh sẽ nói 
chuyện. Nhưng nói kheó, chứ nói với người say khó 
lắm. Anh ra là có chuyện đấy.

   - Anh Hùng sang chơi, anh Phú hơi mệt, để mai anh 
Phú sang nói chuyện với anh nhé. Vợ Phú nói nhẹ 
nhàng với Hùng.

   - Tôi phải nói chuyện về cái hàng rào này ngay bây 
giờ. Bảo chồng cô ra đây. Đừng núp bóng đàn bà, ẩn 
nấp nữa, đồ đàn bà.

   Phú đi ra, gọi vợ vào nhà; đồng thời nói với Hùng :

   - Ông say nữa rồi, tôi không nói chuyện với người 
say.

   - A, mày bảo tao say hả ? Tao nói cho mày biết, tao ba 
say vẫn chưa chai! (ba chai rượu, vẫn chưa say)

   Nói xong, Hùng sấn xổ lao tới. Phú vội đẩy Hùng ra 
khỏi cửa nhà mình. Bỗng Phú thấy nhói đau ở ngực 
trái, máu phun ra, anh vội gọi vợ: Em ơi, thằng Hùng 
nó đâm anh rồi !

   Phú gục xuống, tay vẫn còn bám chặt lấy vạt áo của 
Hùng.

    TRONG TÒA

           

     

   

Trong nước, vừa có một vụ án giết người xảy ra giữa 
hai gia đình hàng xóm, cách nhau có một hàng rào.

   Họ vốn là bạn láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Hai 
anh chồng là hai bạn nhậu. Hai bà vợ, coi nhau như chị 
em. Và vì thế, lũ con cuả hai gia đình, quấn quít với 
nhau như lũ ngan lũ vịt, trông rất đầm ấm, an vui.

   Một bên, có hai con trai, 10, 11 tuổi. Bên kia, có hai 
cô bé xinh xắn, 5 và 8 tuổi.

   Nhìn thoáng qua, hai gia đình có hoàn cảnh giống 
nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất là hai người chồng. 
Anh Phú, bố cuả hai đứa con trai, thỉnh thoảng cũng 
nhậu, nhưng có chừng mực. Còn anh Hùng, khi có 
chuyện gì buồn, thất vọng vì một nan đề, hay thất bại 
nào đó, là tìm quên trong men rượu, để quên đời, hay 
thêm dũng khí.

   Giờ trong nước, bạn có thể thấy, từ thành thị, cho tới 
nông thôn; tràn ngập một thứ VĂN HOÁ gọi là văn 
hoá NHẬU. Họ nhậu từ sớm tinh mơ, cho tới mờ sáng 
hôm sau. Không biết bao nhiêu bi kịch, đã xảy ra từ 

nhậu.

   Chiều hôm đó, sau khi nhậu vài chai rượu đế. Hùng 
thấy nực nội trong người lắm. Đã thế, nghĩ lại, Tay 
Phú lại còn làm anh điên tiết, mời sang nói chuyện, thì 
hắn cứ : " Thôi, anh say rồi, để khi khác nói chuyện". 
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     Ông toà :

    - Tại sao bị cáo giết ông Phú?

    - Bị cáo không định giết ông Phú, 
chỉ định gọi anh ta ra nói chuyện.

Nhưng anh ta cứ nhất quyết bảo bị 
cáo say, không nói chuyện, và đẩy 
bị cáo ra. Nên Bị cáo tức, mới đâm 
anh ta.

    - Bị cáo có biết tội cuả mình, và 
đã hiểu được hậu quả khủng khiếp 
của việc mình làm chưa?

    - Dạ, bị cáo có tội. Tôi không hiểu 
sao tôi lại làm như vậy. Anh Phú đã 
từng tốt với gia đình tôi. Hu Hu 
Hu... Hùng khóc nấc lên, rũ xuống, 
không đứng lên được. Hai công an 
viên phải xốc nách giúp Hùng đứng 
lên. Hùng nhìn quanh, hy vọng nhìn 
thấy người nhà, vợ, con như một cái 
phao tạm bám lấy. Mà không có một 
ai. Anh như cảm thấy mình đang rơi 
xuống một cái vực sâu không đáy. 
Người anh lơ lửng rơi, như không 
có trọng lượng.

    Tiếng gõ buá, tiếng phán cuả lệnh 
toà vang lên như tiếng sấm, đồng 
thời như tiếng vọng từ địa ngục, nó 
âm âm trong tai anh.

    - Bị cáo phải bồi thường cho gia 
đình bị hại 350 triệu, và phải tù 
giam 25 năm !

    - Thưa ông toà, Bị cáo xin ông 
giảm án, bị cáo không có ý giết bạn, 
mà rượu đã làm trí óc bị cáo u mê 
mà làm vậy.

    - Đây cũng là bài học, cho những 
ai ham mê nhậu nhẹt, hút sách, rồi 
không thể lấy cớ vì thuốc, rượu.. mà 
giết người.

       TẠI NHÀ NẠN NHÂN

      Nhàn, vợ Phú đang nằm quay 
mặt vào vách. Chị đã nằm như vậy 
gần hai ngày rồi. Không ăn uống 
gì. Sau đám tang chồng. Tai hoạ ập 
xuống tàn nhẫn và đột ngột quá. Nó 

xảy ra hơn tháng trời rồi, mà chị 
vẫn cảm thấy nó như cơn ác mộng, 
không thật. Thỉnh thoảng, ngồi ăn 
cơm. Chị vẫn đặt bát cơm, đôi đuã 
bên cạnh và mời chồng ăn cơm, như 
anh vẫn còn đang sống đang ngồi 
ăn bên cạnh gia đình. Hai thằng nhỏ 
mọi khi ăn như tầm ăn rỗi, mà nay 
cũng ngồi uể oải nhặt từng hạt. Nhà 
trên nhà dưới, phòng trong phòng 
ngoài, giờ như nhà hoang.

  Chị không hình dung ra được, 
những ngày tới, cuộc sống cuả ba 
mẹ con rồi sẽ ra sao? Chỉ vì rượu, 
mà giờ hai gia đình lỡ dở, tan nát. 
Hai người đàn bà, người 28, người 
29; thành quả phụ, thành kẻ cô độc 
không chồng. Tội nhất là bốn đứa 
trẻ. Trở thành mồ côi.  Đau lòng và 
nực cười nhất là gia đình Hiền- vợ 
Hùng, đào đâu ra 350 triệu để bồi 
thường. Hoạ chăng bán cả nhà đi. 
Mà như vậy, mình cầm tiền, ba mẹ 
con họ ra gầm cầu mà ở sao? Khổ, 
từ ngày chồng đi tù, Hiền và lũ con 
trông ngơ ngơ, ngác ngác, có ra hồn 
người đâu. Hai con bé con, vốn dễ 
thương, ngoan là thế, mà nay như 
mất hồn. Con mắt chúng trông mới 
tội chứ, đen như hạt nhãn, trong 
sáng, ngây thơ, vô tội quá. Cả hai 
thằng nhỏ cuả mình cũng vậy. Đang 
tuổi ăn tuổi lớn, thậm chí, trong tim 
chúng còn không có chỗ cho hận 
thù ! Nhớ lại ngày ở toà. Chúng 
không dám vào trong, líu díu với 
nhau ngoài hiên toà. Như bốn anh 
em, thằng anh chia cho hai con em 
từng hụm nước. Khi thấy hai con bé 
khóc, vì sợ, vì đói; thằng anh hàng 
xóm còn đi mua bỏng ngô cho hai 
con bé, còn dỗ chúng nín đi , đừng 
khóc. Mọi người nhìn cảnh đó, 
không ai cầm được nước mắt.

   Giờ hai thằng cũng rã rượi ngồi, 
con ruồi đậu lên mặt cũng không 
thèm đuổi. Mọi khi còn bố, chúng 
nghịch phá, vỡ nhà. Đi học về, là 
hai đứa hàng xóm, chạy sang, chơi 

bi chơi ô ăn quan, náo động sân 
vườn. Giờ hai sân nhà liền kề, như 
sân nhà hoang. Vắng tiếng nói cười.

   Thỉnh thoảng, thấy lấp ló hai đôi 
mắt hạ̣t nhãn, nhìn sang sân bên này, 
vẻ muốn sang chơi với các anh, mà 
không hiểu sao, không dám sang.

      NẠN NHÂN

    Những người chết đột ngột, 
bất đắc kỳ tử, thường linh hồn họ, 
không chịu chấp nhận sự thật. Nhất 
là khi họ còn quá nhiều yêu thương, 
quyến luyến với những người ruột 
thịt.

   Phú cũng vậy. Hồn anh vẫn cứ về 
bên vợ con. Anh vẫn không thể tin, 
Hùng lại giết anh! Mỗi khi về nhà, 
nhất là vào ban đêm. Khi anh bước 
vào cổng. Con chó nhà anh suả như 
điên dại, rồi rên ư ử, cúp đuôi chạy 
vào tít xó trong gầm giường, kêu 
rên vẻ sợ hãi.

   - Con, ra khép cửa vào, sao để gió 
lạnh vào nhà thế?

   - Con đóng cứa rồi mà.

   Từ ngày bố mất, hai đứa không 
ngủ ở phòng cuả mình; mà sang 
ngủ dưới chân giường bố mẹ.

    Phú nhìn thấy cảnh như vậy, nó 
khiến anh đắng lòng. Vợ nằm im 
lìm như cái xác không hồn. Hai đứa 
con, sợ hãi trùm tấm chăn mỏng, 
dù trời mùa hè, nóng. Chúng không 
dám nói to, thì thào với nhau trong 
bóng đêm.

    - Anh, bố giờ ngủ một mình ngoài 
cánh đồng, lạnh lắm, anh nhỉ.

    - Anh không biết, giá mà bố còn 
sống, giờ mình nằm hai bên bố, bắt 
bố kể chuyện Thánh Gióng, Chuyện 
Em bé bán diêm cuả An-đéc-sen. 
(The little match girl by Andersen.)

    - Bố mà còn sống, mẹ vui, nấu 
thức ăn ngon cho cả nhà ăn. Giờ mẹ 
chỉ khóc, nằm quay vào vách suốt 
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ngày. Em với anh chỉ ăn cơm với 
nước mắm, và muối mè; chán quá.

    - Ừ, mẹ buồn, đừng làm mẹ buồn, 
bao giờ mẹ vui, anh với em lại được 
ăn ngon. Nói nhỏ thôi. Để mẹ ngủ.

    Chúng có biết đâu, mẹ chúng nghe 
hết những gì chúng nói. Nước mắt 
chị lặng lẽ trào ra. Giờ chị không 
còn một chút oán hận Hùng nưã.

    Phú thương vợ, con quá. Anh liền 
xà vào ôm lấy vợ.

    - Con ơi, con đóng cứa sổ chưa, 
sao gió lạnh thế. Nhàn co rúm người 
lại. Chị vẫn thấy lạnh, như có cái 
khăn ướp lạnh ở nhà hàng, người ta 
hay đưa cho khách hàng sau bữa ăn, 
để lau miệng; áp vào lưng chị.

    - Nhàn, anh đây mà. Anh về với 
em và các con đây. Em có nghe anh 
nói không ?

    Nhàn không có phản ứng gì, chỉ 
xua tay như đuổi một con muỗi 
khỏi tai mình.

    Phú ôm lấy đầu vợ, ghì chặt vào 
lòng mình, anh cố lau đi những 
dòng nước mắt trên má Nhàn. Nhàn 
đưa tay phớt qua, lau mặt mình.

    Phú gào lên: Anh đây, anh ở bên 
em đây, đừng hắt hủi anh như vậy. 
Anh sẽ phù trì cho em và con.....

    Phú lại xà xuống bên con. Anh 
chen vào giữa chúng, anh sẽ kể cho 
chúng nghe, bất cứ chuyện gì. Anh 
ôm chúng vào lòng anh. Nước mắt 
anh cũng tuôn tràn.

    Hai đứa trẻ thấy lạnh, lại càng 
ôm chặt nhau hơn; chúng lại còn 
hỏi nhau :

    - Anh khóc hả?

    - Không, em khóc nhè, lại đổ thừa 
cho anh. Lêu lêu.

    - Không, thật mà, em không khóc.

    - Xuỵt, nói nhỏ thôi. Ngủ đi. 
Thằng anh quay lưng lại, và cố dỗ 

mình vào trong giấc ngủ.

     Phú ra phòng khách, ngồi. Con 
chó hình như nhận ra anh. Nó không 
sủa nữa. Nó tới gần và vẫy đuôi, rồi 
cứ liếm vào trong không khí.

    Phú vẫn còn hận Hùng, Phú 
không muốn cho con mình chơi với 
con tên giết người. Phú nghĩ, anh 
phải tìm cách ngăn cản chúng.

      BÊN NHÀ HÙNG

     Đêm ấy. Hiền và hai cô con gái 
ôm nhau ngủ. Hai đứa nhỏ đã ngủ 
rồi. Trong ánh sáng mờ mờ từ cái 
đèn ngủ hắt vào. Trông chúng tội 
nghiệp quá. Hiền thương mình một, 
thương con gấp bội phần. Tương lai 
chúng sẽ ra sao? Khi lớn lên, với cái 
lý lịch: Con cuả tên giết người? Rồi 
chúng sẽ mặc cảm, nó sẽ ảnh hưởng 
suốt cuộc đời chúng.

    Mà mình đào đâu ra 350 triệu để 
bồi thường cho họ ?

    Nhiều lần, mình đã khuyên bảo, 
van lạy anh, hãy thương vợ, thương 
con, bỏ nhậu nhẹt,  đàn đúm đi... 
mà anh không nghe, lại còn thượng 
cẳng chân , hạ cẳng tay với vợ, con 
chứ. Giờ đời mình lỡ làng, ̣đời con 
tối đen, không lối thoát. Rượu ơi là 
Rượu ! Anh vào tù, khổ đời anh, còn 
đời em, đời con thì sao? Trước khi 
anh cầm dao sang nhà hàng xóm , 
anh có nghĩ gì không ? Hiền hàng 
đêm cứ dằn vặt, và tự thoại như vậy. 
Đầu óc chị quay cuồng. Đi ra ngoài, 
đi làm, cũng vẫn quay quắt nhớ con, 
thương bản thân, nay không chỗ tựa 
nương.

    Giờ Hiền mới hiểu thấu câu : 
Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn 
bà quạnh bếp.

   Cuộc sống như một cái xác, 
không hồn. Nó cứ vật vờ trôi. Mỗi 
khi nhìn hai đứa con gái, mà lòng 
se thắt lại. Chúng xinh xắn quá, vô 
tội quá. Mình 29 tuổi rồi, chờ làm 

sao thêm 25 năm nữa? Con gái, mà 
không cha, rất dễ hư hỏng....Nhất là 
xã hội ngày nay. Cạm bẫy, lọc lừa ở 
mọi nơi. Một ngày nào, mình cũng 
phải tìm cho mình một bến đậu. Mà 
cũng không ổn. Trông gương nhiều 
gia đình. Bà mẹ độc thân, có con gái 
nhỏ, mang ông chồng hờ về; sểnh ra 
là hắn làm bậy con mình.

   Càng nghĩ, Hiền càng thấy bế tắc. 
Hiền chỉ biết khóc than cho số phận 
đen đủi của mình.

   Nhớ ngày ấy, mẹ đã khuyên rằng: 
"Thằng  Hùng có tật rượu chè, dễ 
nát nhà, nát cửa  lắm nghe con. 
Mẹ tôn trọng quyết định của con. 
Nhưng mẹ lo cho con."

   - Anh có hứa với con, anh sẽ bỏ 
rượu.

   - Cá không ăn muối, cá ươn... 
cuộc sống của con, trong tay con. 
Mẹ không sống đời, sống kiếp, theo 
con nhắc nhở con mãi được đâu.

   Hai năm đầu, vì yêu vợ. Hùng bỏ 
rượu. Nhưng khi kinh tế bắt đầu 
khó  khăn, anh lang thang với nhóm 
bạn nhậu. Mầm cây độc, có sẵn 
trong anh, lại gặp đất để nẩy mầm, 
bén rễ trở lại.

   Nhiều lần Hiền nói với anh:

   - Anh cứ  nói  anh uống chút thôi, 
vui với bạn làm ăn. Có chút rượu, 
anh thấy sáng suốt hơn, hoạt bát 
hơn...Hiền tiếp tục :

   - Đầu tiên là một chút, sau một 
chai. Đầu tiên là anh uống rượu, 
sau là rượu uống anh. Đàn ông, mỗi 
khi cần làm những quyết định quan 
trọng, phải tìm thêm dũng khí bằng 
rượu, mới dám làm, dám nói, thì là 
người đàn ông yếu đuối, thiếu bản 
lĩnh thật sự. Khi nghe vậy, Hùng 
nổi xung, liền đánh vợ... bi kịch bắt 
đầu từ đây.

   Mẹ ơi, tha thứ cho con, vì con đã 
không nghe lời mẹ. Giờ thì muộn 
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màng quá rồi. Con làm lỡ dở đời 
con, vì không nghe mẹ.
  

 LŨ TRẺ

    Bản chất  cuả  trẻ con là hay 
quên. Cũng nhờ trời sinh  ra chúng 
như vậy, chúng mới vượt qua được 
những thử thách trong đời, và có cơ 
hội để trưởng thành.

  Hai tuần đầu, hai đứa trẻ nhà Hùng 
không dám sang chơi ô ăn quan,

hay chơi chuyền với hai anh nhà 
bác Nhàn. Nhưng rồi chúng vẫn cứ 
hút vào nhau, như anh em. Bởi từ 
khi chúng sinh ra, là đã thấy nhau. 
Giống như con vịt con, vì một ngẫu 
nhiên nào đó, nở ra trong ổ trứng gà, 
là cứ nhận con gà mẹ, và đàn gà con 
là anh, chị em mình. Không nghi 
ngờ, không  tìm hiểu, hay chúng 
còn non nớt quá, để hiểu những rắc 
rối, sâu kín cuả thế giới người lớn?

  Những đôi mắt đen như hạt nhãn, 
lại cười đuà vô tư lự, bên hai ông 
anh hàng xóm.

   Dạo này, hai ông anh cũng trở nên 
trầm tĩnh, ủ ê thế nào đó. Không vui 
vẻ , nô đuà  phá nhà, phá cưả như 
xưa. Đi học về, mỗi tên ngồi một 
xó. Hai cô em rủ chơi rồng rắn lên 
mây, Chơi chốn tìm, chơi bịt mắt 
bắt dê... cũng không thấy hưởng 
ứng. Như lúc trước  là  chúng  lao 
vào chơi, say sưa, mồ hôi mồ kê nhễ 
nhại. Chúng cười khanh khách với 
nhau, giòn tan, vui vẻ như những 
giọt nắng, như những con chim 
vành khuyên nhẩy nhót trên những 
cây na, cây đào ngoài cưả sổ.

    Đang ngồi trong xó nhà, im lìm 
như bị thóc. Anh lớn đứng lên, đi 
lấy cái xẻng nhỏ. Cả lũ liền hỏi :

    - Anh làm gì bây giờ? Trò chơi 
mới hả?

    - Anh đi ra ngoài cánh đồng đây, 
anh muốn trồng hoa mười giờ lên 

mộ bố, cho đẹp.

    - Cho em đi cùng, cho em đi với ! 
Cả lũ nhao nhao lên đề nghị.

    - Nhưng phải nhẹ chân, khéo tay. 
Nếu không là anh đuổi về.

    - Em khéo tay, khéo chân, à không 
phải, em nhẹ chân. Hai đứa bé gái 
háo hức nói.

    - Được, giờ mình ra vườn, đào 
thật nhiều hoa mười giờ mang đi.

    Từ xa, Phú thấy bầy nhỏ con anh 
và lũ trẻ cuả tên hàng xóm giết anh, 
đang vui vẻ và cũng rất trang trọng 
tiến tới. Anh không biết chúng ra 
đây làm gì?

    Anh tiến tới ngăn chúng lại. Nhất 
là anh muốn cách ly hai thằng con 
anh với lũ con cuả kẻ thù cuả anh. 
Anh cố đẩy chúng ra xa nhau mà 
không được. Chúng cứ bước đều 
hướng về mộ phần cuả anh. Hai con 
bé lại phàn nàn, sao tự nhiên gió 
mạnh quá, cứ muốn đẩy chúng lùi 
lại. Chán chường, anh đành đứng 
nhìn xem chúng làm gì. Nhưng 
trong lòng vẫn ấm ức lắm.

   Thằng lớn phân công: Anh đào 
các hố nhỏ. Bọn em, đặt vào mỗi hố 
nhỏ, hai cây hoa mười giờ nhé.

    - Vâng, anh đào đi, bọn em sẽ 
khéo chân, nhẹ tay. Con bé nhỏ 
nhất, mặt còn nhọ nhem nói. Nhưng 
má nó vẫn hồng rực. Mắt nó sáng 
long lanh. Nó hăm hở làm việc, như 
sợ không làm tốt, các anh cho nghỉ 
chơi.

    Trời nắng gắt. Lúc tới, có đám 
mây che mặt trời. Giờ đám mây tan 

đi, ánh nắng đột nhiên tăng cường 
độ. Như đổ lửa vào đầu lũ trẻ.

    Chúng hì hục làm việc, vẻ rất 
ăn rơ nhau. Chẳng mấy chốc, mà 
xung quanh mộ cuả Phú đã có hai 
hàng hoa mười giờ chạy xung qua-
nh. Mặt lũ trẻ, đỏ nhừ, như gà trọi. 
Nóng quá. Trời đột nhiên ngưng 
gió. Không khí lặng như tờ. Chúng 
làm việc nghiêm túc, đầy trách 
nhiệm, say mê, như đó là một trò 
chơi hấp dẫn nhất cuả chúng.

    Phú nhìn mặt hai con bé hàng 
xóm. Chúng đỏ lựng, như chúng 
lên cơn sốt. Chúng chăm sóc, trang 
trí cho mộ cuả anh như một cái 
gì chúng quí báu lắm. Mặt chúng 
thành kính, tận tụy. Đến nỗi, bao 
hận thù, hờn giận trong lòng Phú, 
tan đi như làn khói. Anh chợt thấy 
thương con, thương hai đứa trẻ 
hàng xóm, chúng vô tội. Chỉ vì cạn 
nghĩ, chỉ vì Rượu, mà hai gia đình 
đang đầm ấm,  nay tan nát. Chúng 
nhỏ quá, có biết gì đâu? Phú chợt 
thấy mủi lòng, anh khóc nấc lên.

   - Anh ơi, sao trời đang nắng, 
không mây mà có mưa lên má em?

   - Ừ nhỉ, anh cũng thấy thế. Có lẽ 
sắp mưa rồi. Nhưng mình cũng phải 
tưới cho hoa trước khi về.

    Chiều hôm đó, chúng về nhà. Con 
bé nhỏ nhất cuả Hùng, lăn ra ốm. Nó 
sốt cao. Hai má, và mắt đỏ rực. Mẹ 
chúng hỏi chúng làm gì ngày hôm 
nay. Chúng nói: Đi ra cánh đồng, 
trang trí mộ bác Phú. Vui lắm. Con 
làm rất khéo chân, nhẹ tay. Con chị 
liền vặn con em : Em nói như dở 
hơi. Phải nói là khéo tay, nhẹ chân. 
Hiền cho con gái uống thuốc xong, 
dặn con ở nhà, vì chị còn phải giao 
một số hàng nữa cho khách hàng. 
Con bé lớn tỏ ra một người chị, 
chững chạc nói :

    - Vâng, mẹ cứ đi đi, con chăm 
cho em ốm được.
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    Hiền dặn con, thức ăn mẹ để sẵn 
trên bàn, đói cứ ăn trước đi. Rồi  tất 
tả ra đi.

    Ngoài sân, bỗng nổi lên cơn 
gió mát. Không gian đang nóng 
hầm, chợt như được ướp lạnh. Gió 
càng lúc càng mạnh hơn. Gió rung 
những tầu lá chuối phần phật  bay 
trong gió. Nghe xa xa, như có hàng 
đoàn quân chạy trên các ngọn cây. 
Rồi thì lộp độp mưa rơi, những hạt 
mưa giáo đầu, toả hơi nước trên mặt 
sân. Trên không trung, không gian 
như vỡ oà ra trong tiếng sấm. Tiếng 
động cuả những lực lượng thần 
thánh, thống trị vũ trụ. Người ta 
cảm như những chiến xa đang xung 
trận, chúng xô ép nhau từ đông sang 
tây,  chúng chạy rần rần, vừa hoang 
dại, huyền bí vừa mãnh liệt nện gót 
chân như cuả những thế lực khổng 
lồ. Con người cảm thấy vô nghĩa và 
nhỏ bé biết bao, trước những năng 
lực thiên nhiên hùng vĩ ấy.

    Ở nhà, chỉ có hai chị em con 
bé. Vài phút trước, con chị có vẻ 
rất tự tin, nay cũng bắt đầu run sợ. 
Các cánh cửa, đập phành phạch 
vào tường. Xung quanh nhà như 
có hàng đoàn kẻ cướp, đang chực 
xông vào bắt chúng. Thỉnh thoảng, 
những luồng sáng chói loà xanh lét 
như ánh sáng từ mắt của loài ma 
quỷ siêu nhiên rọi vào trong nhà, 
kèm theo những tiếng nổ long trời 
lở đất, không gian như vỡ vụn ra; 
liền sau đó, tất cả ánh sáng như bị 
hút hết vào một cái lỗ đen không 
đáy, tất cả trở thành tối đen như địa 
ngục mở ra để hành hại con người. 
Chưa bao giờ chúng phải ở nhà 
trong tình huống như vậy. Con chị 
vội khoác áo mưa lên người, trùm 
áo khác lên người con em đang sốt, 
dìu nhau chạy sang nhà hàng xóm.

    - Anh ơi! mở cửa cho em, bác 
Nhàn ơi! mở cưả cho con. Con chị 
rít lên, trong giọng nói hoảng sợ 

cùng cực.

    Nhàn vội ra mở cửa, đón chúng 
vào. Hai thằng anh, cũng chạy ra 
giúp cởi áo mưa cho hai đứa nhỏ.

    Nhàn vội nấu nồi cháo nhỏ cho 
con bé, và lấy bánh cho đứa lớn ăn.

    Nhìn chúng ăn, Nhàn không kìm 
được nước mắt. Chị ra ôm chúng 
vào lòng. Hai cơ thể bé nhỏ của 
chúng thật mỏng manh, run rẩy 
trong vòng tay cuả chị, như con 
chim non, bị rơi khỏi tổ.

    Phú cũng có mặt ở đó. Nhìn cảnh 
này, nó làm tất cả hận thù, căm ghét 
trong lòng anh tan biến, giờ chỉ còn 
một niềm thương xót vô bờ tràn 
ngập hồn anh. Đột nhiên, anh thấy 
anh nhẹ bẫng, tan đi. Từ ngày đó, 
linh hồn anh siêu thoát, không còn 
gì ràng buộc anh với cõi trần tục lụy 
này nưã.

     TRONG TÙ

     Một ngày tù, thiên thu tại ngoại. 
Mới ba năm mà sao như ba mươi 
năm đã trôi qua. Hùng nhớ con, nhớ 
vợ se thắt lòng anh. Anh hối hận vô 
cùng, vì hành động nông nổi, điên 
rồ của mình. Anh tự dằn vặt anh 
trong suốt ba năm trời. Cũng chỉ 
vì RƯỢU, mà hai gia đình tan nát. 
Cũng chỉ vì NHẬU NHẸT mà lũ trẻ 
gánh chịu hết hậu quả cuả những 
người cha ngu dại, vô trách nhiệm. 
Cũng vì Nhậu, mà những người đàn 
bà đáng được nâng niu phải chịu 
cảnh lỡ dở. Ân hận thì đã quá muộn 
màng. Mà ngoài kia, còn nhiều kẻ 
vẫn tối ngày lê la quán xá. Khắp 
hang cùng, phố lớn; đâu đâu cũng 
vang tiếng hô: DZÔ, DZÔ !

  Hùng mới nhận được thư cuả con 
gái lớn. Nó 11 tuổi rồi. Ba năm trôi 
qua. Chắc nó lớn lên nhiều. Anh 
đọc đi đọc lại bức thư, mà trong 
lòng như có lửa đốt, anh muốn phát 
điên lên, muốn chặt bàn tay đã đâm 
Phú. 

    Bố kính,   

   Dạo này bố có khoẻ không? Con 
và em cũng lớn lên nhiều. Em nhắc 
tới bố luôn. Mẹ giờ bận làm ăn, nên 
con phải chăm em. Mẹ có người 
bạn làm ăn cùng. Hay đến nhà ta 
chơi. Con và em ghét ông ta lắm.

    Ông cho chúng con keọ, nhưng 
con không ăn. Con cùng em vứt đi, 
khi ông ta ra về. Mỗi khi ông thủ 
thỉ nói chuyện với mẹ. Con bẹo em 
rất đau, cho nó khóc, để mẹ để ý tới 
chúng con. Sau đó con lại khóc, vì 
thương em, bị con đánh oan. Con 
xin lỗi em, con nói lý do con làm 
vậy. Nó bảo: Em không giận chị 
đâu, rồi nó ôm lấy con. Giá mà còn 
bố ở nhà. Con không bao giờ bẹo 
em như thế đâu.

   Hôm vừa rồi, mẹ đi vắng. Ông ta 
đến nhà chơi. Ông ta xuýt làm bậy 
với em; may mẹ về kịp. Giờ mẹ đuổi 
ông ta đi rồi. Mẹ khóc nhiều lắm.

   Bố đừng cho mẹ biết là con cho bố 
biết chuyện này nhé.

   Con mong con lớn nhanh hơn, 
con sẽ bỏ đi tới nơi xa, nơi không 
ai biết nhà ta. Vì vài đứa hàng xóm 
học cùng, ác miệng, thỉnh thoảng 
chúng chửi con : Mày là con thằng 
giết người. Con chỉ biết nói lại là:

   "Bố tao không giết người, đấy là 
rượu."

    Con biết, em biết, bố không phải 
người ác...

    Thư dài rồi, con hẹn bố thư sau.

    Con cuả bố. Thu.

    Hùng không biết đã đọc bức 



c  57  dHội Người Việt Toronto Giai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018

thư bao nhiêu lần rồi. Nước mắt 
anh làm nhoè nhiều chữ  cuả con. 
Những hàng chữ chân phương, tròn 
trịa.

    Anh lo cho vợ, cho con. Nhưng 
anh cũng chán sống. Anh đấm vào 
tường với hết sức bình sinh. Các 
khớp xương ngón tay cuả anh bị 
gẫy, một mảnh xương nhô ra ngoài. 
Máu chảy đỏ cả tay anh. Anh tuyệt 
vọng, lao đầu vào tường. Một tiếng 
bịch khô khốc vang lên, như tiếng 
một quả dừa rơi từ trên cây. Người 
anh rũ liệt, nằm xoài ra như cái xác.

    - Cứu người! có người tự tử! Một 
người tù, cùng phòng giam hô hoán 
lên.

   Tiếng chân chạy rầm rập. Mấy 
người quản giáo và y tá nhà giam 
chạy tới. Họ kiểm tra nhịp tim, 
huyết áp cuả Hùng, tạm băng tay 
cho anh; rồi nhanh chóng mang đi.

    Chỉ còn tiếng vọng lại trong hành 
lang xám xịt cuả nhà tù:

    - Mạch còn, nhưng yếu lắm, chỉ 
sợ chảy máu não.

    Một cơn gió thổi dọc hành lang 
trống hoác, nó cuốn theo lá thư cuả 
con Thu, gửi cho bố nó. Giờ chắc 
không còn ai đọc nữa. Gió hút lá 
thư theo hướng chiếc cáng được 
mang đi và kèm theo tiếng hú nghe 
như một tiếng than hay một tiếng 
thở dài. 

    Đức Hoàng -   Brampton

 

THỜI GIAN VÀ 
CUỘC SỐNG

Đức Hoàng
Nào ai biết cái gì ngày mai đến?
Nào ai hay say tỉnh cái nào hơn?
Trong cuộc đời dại dại khôn khôn
Nào ai biết cuối đường trường 
trước mặt.
 

Xuân đang tới, nghĩa là hè trước mắt
Thu đang tàn, đông đến tuyết sẽ rơi
Đời con người, lúc ngược lúc xuôi
Nhìn phía trước bao thăng trầm 
ngẫm ngợi...
 

Cái đang tới, là cái sẽ đi qua
Đang tuổi xuân, rồi sẽ tới lúc già
Bao quốc gia lên rồi lại xuống...
Thì bạn ơi, hãy vui trong tâm tưởng
Bao lo phiền cũng theo gió bay đi
Mây vẫn trôi và lá vẫn xanh rì
Chỉ còn lại những gì chân thật
Xanh như lá xanh mùa xuân
Nồng như cái nồng nắng hạ
Rực rỡ như mùa thu đổi lá
Hay lặng trầm đông tới mênh mông
Và TÌNH NGƯỜI ai cũng trông mong
Xanh như mầu xanh thời gian
Và bền bỉ như tình yêu cuộc sống.
 

TIẾNG GỌI
Đức Hoàng 

Chợt  như ai đang gọi
Anh vội dáo dác tìm
Trong đám đông xuôi ngược
Dường có người giống em ?
 

Tiếng gọi - tiếng lòng em
Thủa tình ta vừa chớm
Như những tia nắng sớm
Thức dậy trái tim côi
 

Tiếng em: Anh đâu rồi 
Giữa vườn đầy hoa bưởi
Anh ú oà và nói
Trong chùm hoa tặng em
 

Tiếng em gọi dịu êm
Trên cầu son Thê Húc
Vẫn ươm hồng trong ngực
Tình chín đỏ nhớ thương
 

Cổ Ngư mờ hơi sương
Ấm sắc hồng ban tím
Em gọi : Anh.... em lạnh...
Tay ta nắm tìm nhau
 

Sóng Tây Hồ về đâu ?
Khiến lòng ta thổn thức
Sóng sau gọi sóng trước
Như tiếng lòng gọi nhau
 

Như biển với sông sâu
Hòa tình nơi biển rộng
Dù lan xa vô tận
Nhớ nhau, sóng bạc đầu
 

Nhớ em những mùa Ngâu
Thương em mùa gió rét
Tiếng MÌNH ƠI tha thiết...
Anh... cơm nóng, canh bầu...
 



c  58  dGiai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018 Hội Người Việt Toronto

Mỗi mùa Giáng Sinh đến
Vang tiếng em gọi nhau
Ông San - Ta đã hiện
Xuống mở quà cho mau
 

Lắng nghe như em gọi ?
Anh giật mình trong đêm
Tiếng em trong tiềm thức
Chúng mình vẫn gần bên
 

Như sông trôi về biển
Như nước hoá mưa Ngâu
Từ non cao, rừng thẳm
Ta vẫn mãi tìm nhau. 
                                     Đức Hoàng
                                       
 
 
 

 

 

 

TỔ QUỐC LÂM NGUY

Nhìn xem tổ quốc mất lần hồi,

Một lũ tham quan hết chuyện chơi.

Biển đảo bán dần từ trước cả,

Núi rừng giao hết cũng lâu rồi.

Nhập hàng độc chất tràn muôn chốn,

Rước đám tàu phù rải khắp nơi.

Xả lũ dân tình càng đói khổ,

Họa to mất nước lại tiêu nòi.

                  

         THU HOANG TÀN

Quê mẹ trông xa tít dặm ngàn,

Miền Trung nước lũ đổ dồn sang.

Ruộng vườn chìm đắm trong dòng đục,

Nhà cửa ngập sâu dưới sóng vàng.

Thuở trước rừng xanh cây rậm rạp,

Thu nay đồi trống cảnh hoang tàn.

Dân tình khốn khổ lòng đau thắt,

Trên dưới làm ngơ mặc thế gian.

                       Nguyên Vũ

         TÂM SỰ NGÀY XUÂN

Mười mấy năm ròng sống viễn phương,

Xứ người trăn trở nhớ quê hương.

Xuân về mãi nhắc thời niêu, pháo,

Tết đến nào quên cảnh gạo, lương...

Sự thế đổi thay bao uất hận,

Cảnh đời oan trái lắm đau thương.

Lòng luôn ấp ủ mong tin mới,

Đất nước hồi sinh chuyển khác đường...

                     Nguyên Vũ

Cười 
Ngày cuối của kỳ nghỉ về thăm nhà 

ở vùng quê, một sinh viên vội lên tỉnh để đi học lại. Từ nhà 
cậu phải đi vòng qua một nông trại để ra đường cái đón xe đò. 
Đang lội bộ, cậu thấy ông chủ nông trại nên hỏi:

- Chú ơi, chú cho cháu đi tắt qua nông trại của chú được 
không? Cháu sợ trễ chuyến xe đò chót lúc 4 giờ 30.

- Cháu cứ tự nhiên.

Chợt để ý thấy cậu sinh viên mặc áo đỏ, người chủ nông 
trại nói thêm:

- Cháu đừng lo, nếu con bò mộng của chú thấy cháu là bảo 
đảm cháu sẽ không trễ xe đâu.



c  59  dHội Người Việt Toronto Giai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018



c  60  dGiai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018 Hội Người Việt Toronto



c  61  dHội Người Việt Toronto Giai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018

Canada 
150 năm 

(1867 - 2017)
Lời  người  tỵ  nạn,  như  một  

cảm  tạ  chân  thành...

YLA  Lê-Khắc Ngọc-Quỳnh
Cảm  giác  êm  đềm  ấm  cúng  

ngày  đầu  tiên  được  nơi  này  cho  
là  bến  đỗ  an  toàn  của  đời  tỵ 
nạn  vào   mùa  thu  gần  35 năm  về  
trước... Một  xúc  động  đến  rưng  
rưng  khi  lần  đầu  tiên  nhìn    cờ  
Canada  với  hình  Lá  Phong  đỏ  
rực  rỡ  tung  bay  nơi  phi  trường  
quốc  tế  Toronto  vào  ngày   22  
tháng  9  năm  1984.  Canada  đang  
bắt  đầu vào    thu,  lá  phong  đâu  
đó  vừa  chớm  vàng  nhẹ  nhàng  
dễ  yêu  làm  sao;  Để  từ  đó  trở  
thành  kỷ  niệm,  miên  man tìm biết, 
học  hỏi về  hiếc  Lá  Phong   thắm  
đẹp   của Quốc  Kỳ Canada  mà  ấn  
tượng  đầu  tiên  không  thể  nào  
quên . Biểu  tượng  này càng  tìm  
biết   càng  say  sưa  càng  quyến  
rũ: đẹp  một  mầu  Hiền  Hòa,  Nhân  
Đạo...

   Canada vào thu  với  rừng  lá  cây  
phong rực  rỡ  sắc  mầu;  Những  
con  đường  hẹp  ngập  lá  vàng  xào  
xạc  chân  bước, len  lỏi,  quanh  co  
trong cả  rừng  thu  rộng  bao la  mà  
đâu  đâu  cũng  rực  rỡ  những  cánh  
lá  phong  ba  nhánh  phất  phới  
trong  nắng  thu trong  vắt  êm  ả.

Chúng  tôi  nhẹ  bước  bên  nhau, 
im  lìm  chỉ  còn  nghe  tiếng  nhạc  
nhẹ  qua  chiếc  “ear phone”  thì  
thầm  bên  tai:  Autumn leaves , lời 
của  Jacques  Prevert,  nhạc  của  
Joseph  Kosma Yves Montand với  
tiếng  hát  Natking  Cole  tuyệt  vời;  
rồi  Thu  quyến  rũ  của  Đoàn  Chuẩn  
và Từ  Linh,  ôi  xao  xuyến...hạnh  

phúc  chìm  trong  nhạc  thu  của  
đất  trời và  của  lòng  người  hòa  
quyện . 

 Thế  giới  tìm  về  Canada  qua  
biểu  tượng  lá  cây  phong, (maple  
leaves)  vì hình  ảnh  xứ  sở  Canada  
là  cả  rừng  phong  ngút  ngàn  ,  
mênh  mông  muôn mầu .... 

 Bài  học thêm về lịch sử  Canada, 
chúng  tôi  may  mắn được  cung  
cấp  tài  liệu  khá  thích  thú  
trong  buổi  tìm  đến  lễ  hội  “ 
Kortright  Sugar   Maple  Syrup  
Festival  “nơi  Kortright  Centre  
for   Conservation,  số  9550  Pine  
Valley  Dr.  Woodbridge   ON. 

   Chúng  tôi  được  tiếp  đón  trong  
căn  lều  gỗ  xinh  xinh  giữa  rừng  
phong  bát  ngát  vào  ngày  chớm  
xuân  .  Lá  phong  trải  thảm  vàng  
dày  che  kín  lớp cỏ  xanh.  Lá  
dưới  chân  nhiều  hơn  trên  cây.  
Chúng  tôi  ngồi  vào   những  chiếc  
ghế  gỗ  đơn  sơ  thoải  mái,  nhìn  
quanh bốn  bức  tường  gỗ  trình  
bày   những  tranh  ảnh  rừng  phong  
vùng  Woodbridge :  hình  chiếc  lá  
phong  được  phóng  lớn,  nhìn  rõ  
cả  gân  lá  ,  nét  đều  đặn  xinh  
xinh,  mỹ  thuật . Rừng  phong  rực  
rỡ  lá  vàng,  du  khách  tươi  cười  
bên  những  cây  phong  thân  cao  
thẳng,  võ  cây  mầu  trắng,  điểm  

vài  vệt  mầu  nâu  duyên  dáng,   
được  trang  bị  dụng  cụ  cho  mùa  
thu  thập  nhựa  đường  “maple  
syrup “.... Đâu  đó  trên  những  
bàn  gỗ  nhỏ,  sản  phẩm  từ   nhựa  
đường  cây  phong: maple  syrup  
trình  bày    trong  nhiều  chai  lọ  
hình  dáng  mỹ  thuật  mà  độ  đậm  
nhạt  của  mầu  sắc  giới  thịệu   độ  
ngọt  ngaò  nhiều  hay  ít ;  những  
loại  bánh  được  làm  từ  đường  
“maple” trong  những  hộp  đựng  
nhiều  hình  dáng  ngộ  nghĩnh,  bắt  
mắt ,  giới  thiệu  tài  khéo  léo  từ  
sản  phẩm  rừng  nhà...  Hình  ảnh  
nào  cũng  cung  cấp  nét  đặc  biệt  
trong  sinh  hoạt  liên  quan   đến  
rừng  lá  phong   biểu  tượng  xứ  
sở  Canada .  Baì  thuyết  trình  bát  
đầu   đề  cập  những nét  sơ  lược mà  
chúng  tôi  mong  muốn tìm  biết  về  
xứ  sở  mới  định cư:

_ Diện tích: theo thống kê  khoảng  
chừng  9,984670  KM2

_ Dân số: khoảng35.749.600  
người, tuy nhiên  con  số  này  thay  
đổi  luôn vì số  người  nhập  cư  càng 
ngày  càng  đông... chưa  chính  xác  
được.  

_ Lá cờ  Canada: Quốc huy  
Canada  với  hình  lá  phong  là  
hình ảnh  thân  thiết  với  người  
Canada  từ  thế  kỷ  18,  ngày  lập  
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quốc .  Vẫn  biểu  tượng  lá  phong  
nhưng  hình  dáng và  mầu  sắc   
thay  đổi nhiều  lần  và  sau  cùng  
được  thống  nhất  như  hình  dáng  
hiện  nay  và  từ  đó  lá  phong  đỏ  
thắm  rực  rỡ  giữa   lá  cờ  đi   vào 
lòng   toàn  thể  người  dân Canada 
dù  là  người  Pháp  hay  Anh  và 
được  chính  thức  công  nhận  vào  
ngày  5  tháng  2  năm 1965  do  bản  
thiết  kế  của  George F.G. Stanley :  
lá  phong  đỏ, biểu  tượng  đặc  biệt  
của  Canada  chính  giữa  một  nền  
trắng  tinh  khiết  tượng  trưng  cho  
mầu  tuyết  trắng  sáng và đẹp   đặc  
trưng  của  Canada, hai  gạch  đỏ  
hai  bên  cùng  mầu  với  lá  phong  
chính  giữa là  biểu  tượng  hai  
đại  dương  trên  địa  cầu: Ấn  Độ  
Dương  và  Đại  Tây  Dương.                                              

-  Quốc  ca  Canada :  O CANADA.  
    *Bản  tiếng  Pháp  có  từ  năm  

1880,  nhạc   được  viết  bởi  Calixa 
Lavalle’  và  lời  của  Sir  Adolphe  
Basile Routhier

    *Bản  tiếng  Anh  từ  năm  
1908   vẫn  giữ  nguyên  nhạc  ,  
lời  tiếng  Anh  được  viết  bởi  The  
Honourable  Robert  Stanley Weir.

- Rừng  của  Canada: Canada  đẹp  
rực  rỡ  vào  mùa  thu  với  rừng  
Phong  muôn  mầu. Canada  có  đến  
13  loại  cây  phong  đặc  biệt  trong  
hàng  trăm  loại  khác  nhau  từ  nhiều   
vùng  ở  Á  Châu.  Rừng  phong  
ngút  ngàn  muôn  mầu  dọc  bờ  hồ,  
sông  lạch,  công viên và lắm  lúc  
làm  đẹp  những  con   đường  nhỏ  
xinh  xắn, heo  hút  một  mầu  vàng  
ấm  áp  như  ở vùng Niagara  on  the  
lake  chung  quanh  thắng  cảnh  nổi  
tiếng  Canada: Niagara  falls.

Ở  đâu  trên  đất  nước Canada,  bạn  
đều  bắt  gặp  hình  ảnh  lá  phong  
thân  mật  gần  gũi  yêu  thương  
biết  bao!  và  từ  đây  lá  phong  đi  
vào  văn  hóa  Canada. Ngoài  vẻ  
đẹp  của  lá,  gỗ  phong cũng  là  sản  
phẩm  được  yêu  chuộng  và  góp  
phần  đáng  kể  trong  nền  thương  
mại  Canada.  Rừng  của  Canada  
đứng  thứ  3 trên  toàn  thế giới .  

Với  400.000.000  hecta  rừng, 
chiếm  10% diện  tích  rừng  trên  
thế  giới  cho  nên  lượng  gỗ  sản  
xuất  cũng  đáng  kể,  và  nguồn  lợi  
cho  quốc  gia  cũng  không  nhỏ. 
Rừng  phong  là  bảo  vật  của  quốc  
gia  Canada.

 _  Nhựa  cây  phong : một  chất  
nước  ngọt  ngào  từ  cây  phong  đã  
góp  phần  cho  nền  thương  mại  
Canada  mà  ít  người  biết,  một  
món  quà  mà  người  Canada  yêu  
chuộng. Cái  ngọt  ngào yêu  thương  
của ”maple syrup” là  thứ  nước  có 
độ ngọt nhẹ nhàng từ 2 – 3%  lượng 
đường  là  chất  bổ dưỡng  để  nuôi  
cây và mạch nhựa  dồi  dào  nhất  
vào  mùa  xuân.  Mời  bạn  đến  thăm  
rừng  phong  mùa  này  để  thấy  rõ  
hiện  tượng  sản  xuất  đường  maple  
như  thế  nào   40  lít  nước  nhựa  sẽ  
cho  1  lít  syrup.  Đặc  biệt  đường 
làm  từ  cây  phong  có  vị  ngọt  
thanh  dịu  và  tinh  khiết,  đã  trở  
thành  kỹ nghệ  của  Canada.  Syrup  
được  sản  xuất  ngay  trong  rừng  

phong  ngút  ngàn:  thân  cây  được  
đục  lỗ nhỏ  từ  đó  nhựa  cây  theo  
dây  dẫn  vào  các  thùng  hứng  được  
gắn  dưới  gốc  cây.  Tiếp  theo  nước  
nhựa  được  đưa  vào  đun  sôi  để  
chế  biến  thành  sản  phẩm   syrup  
như  mong  muốn  và  từ  các  lều  
chế  biến  du  khách  thích  thú  theo  
dõi  và  thưởng  thức  những  thành  
phẩm  tuyệt  vời   dưới  nhiều  hình  
thức  và  bạn  cũng  có  thể  mua  về  
làm  quà   cho  mọi  người  ,  chắc  
chấn  quà  tặng  này  của  Canada   
sẽ  được  ưa  thích.   

   Ở  đây,  người  ta  sẽ  hướng  dẫn  
bạn  tự  làm  lấy  những  cây  kẹo  
thơm  ngon  tinh  khiết  từ  nhựa  
ngọt  của  cây  maple. Chung  quanh  
lều  gỗ  có  những  chiếc  bàn  gỗ  
hẹp  trải  một  lớp  tuyết  trắng  tinh,  
mỗi  đầu  bàn  có  những  xô  đựng  
syrup  đã  biến chế  và  nhiều  bó  
cây  gỗ  nhỏ,dẹp.  Bạn dùng thìa  
để  lấy  đường  vàng  trong  xô, trải  
nhẹ  lên  lớp  tuyết.  Đường nóng  
gặp  tuyết  sẽ  đông  lại, bạn  dùng  
cây  gỗ  nhỏ, dẹp  cuốn  nhẹ  lớp  
đường  mỏng vừa trải lên là  bạn  có  
cây  kẹo  mút  ngọt  ngào để  thưởng  
thức....

Chưa kể bạn đến với Lễ Hội  
“Maple  Syrup   Festival” sẽ  được  
thưởng  thức  những  màn khiêu  vũ  
dân  gian  của  các  vũ  công  hay  
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Cách làm dưa muối thập cẩm:

Nguyên liệu:
-1/2 cái súp lơ trắng (nhỏ 1 cái,to nửa cái)
-1 củ su hào
-2 củ cà rốt
-2 quả dưa chuột
-5-7 tép tỏi

-10 củ hành tím nhỏ
-1 nhánh gừng
-1/2 bát ăn cơm nước vo gạo 
-3-4 quả ớt cay (tuỳ độ ăn cay mà gia giảm)
-Gia vị: đường, muối, nước đun sôi để 

nguội khoảng 1,5 lít
-Bình thuỷ tinh ngâm dưa góp

Cách làm:
-Su hào gọt vỏ, thái sợi dày khoảng 1cm. 

Cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa cắt mỏng 0,5cm hoặc 
thái sợi như su hào dày 1cm, dài 7-8 cm. Dưa 
chuột rửa sạch, ngâm nước muối 15 phút vớt 
ra để ráo, bỏ ruột cắt miếng vừa ăn. Súp lơ bỏ 
cuống, thái lát mỏng. Đổ tất cả các nguyên 
liệu: súp lơ, cà rốt, dưa chuột, su hào vào một 
cái âu to, cho vào 2 thìa canh muối, trộn đều 
để như vậy trong 30 phút.

Pha hỗn hợp ngâm, có hai cách:

Cách thứ 1: 1,5 lít nước lọc đun sôi để 
nguội, 4 thìa canh đường, 2 thìa canh muối, 
1/2 bát con nước vo gạo (nước vo gạo lấy 
nước vo của lần vo thứ 3, nên dùng nước đun 
sôi để nguội đổ vào vo hoặc đổ hẳn nước sôi 
vào ở lần thứ ba, chắt lấy 1/2 bát con, không 
cần đun sôi vì đun sôi lên nước gạo sẽ không 
lên men chua được. Lần thứ nhất và lần thứ 
hai vo gạo xong thì đã loại bỏ đi các tạp chất 
bẩn của gạo nên lần thứ ba nước vo đã sạch), 
khuấy cho tan đường và muối.

Cách thứ 2: 1,5 lít nước lọc đun sôi để 
nguội, 4 thìa canh đường, 2 thìa canh muối, 
3 thìa canh dấm. Nêm nếm lại hỗn hợp ngâm 
cho vừa miệng.

-Tỏi thái lát mỏng, ớt để cả quả hoặc thái 
lát, gừng gọt vỏ thái miếng mỏng. Bình thuỷ 
tinh hoặc nhựa rửa sạch, tráng qua một lần 
nước sôi để thật khô.

-Dưa góp sau khi ngâm muối được 30 phút 
lọc hết phần nước củ quả tiết ra, có thể rửa lại 
một lần nữa rồi để ráo nước, sau đó đem phơi 
qua một nắng hoặc cho vào lò sấy hơi héo.

-Xếp rau củ quả vào lọ, xen kẽ ớt, tỏi, gừng, 
hành khô lần lượt đến hết rồi đổ nước ngập 
rau củ quả, đậy lắp kín sau 2-3 ngày ăn được, 
nên bảo quản dùng dần trong tủ lạnh.

bạn  có  thể  vui  vẻ  nhập  cuộc  với  những  bản nhạc  dân  
gian, những  Folkdance quen thuộc thường  thấy  các  lễ  hội  
ngoài  trời  của Canada....                                                       

     Canada  vào  sinh  nhật  thứ  150  ,  nơi   nơi  hân  hoan  tổ  
chức  lễ  mừng  huy  hoàng  sắc  mầu rộn  ràng   lòng  người...
tôi  chìm  trong  rừng  người  nô  nức  vẫy  chào  đoàn  diễn  
hành  rầm  rộ ngang  qua .  Lòng  bồi  hồi  một  cảm  xúc  khó  
tả,  bao  năm  rồi,  những  tưởng  là  nơi  lánh  nạn,  tạm  dừng  
chân  cho  qua  cơn  biến  động  của  quê  hương  mất  quyền  
làm  người   mà  hóa  ra  gần  cả  đời  người....mà  ngày  về  
chưa  gần .  Xứ  sở  này  đang  cho  tôi,  gia  đình  tôi  một  
cuộc  sống  của  người  dân  Canada  thật  sự,  có  TỰ DO, 
có  AN SINH  xã  hội,  ẤM  ÁP  TÌNH  NGƯỜI.  Thì  thầm  
lời  CẢM  TẠ  CHÂN  TÌNH  từ  trái tim của người  được  có  
những  ngày tỵ nạn an lành.  

YLA  Lê-Khắc Ngọc-Quỳnh
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Lê thị hoài Niệm
Bị hơi khói của hàng trăm cây 

nhang bủa vây, mùi trầm nức mũi, 
mùi thơm của nhiều loại nước hoa, 
mùi keo xịt tóc, mùi hơi người từ 
đàn ông lẫn đàn bà, rồi những tiếng 
lầm rầm cầu nguyện, tiếng lốc cốc 
phát ra từ những ống xăm tre được 
xốc lên xốc xuống, tất cả ngần ấy 
thứ  bủa vây làm Thục muốn ngộp 
thở, ngất ngư.

Để yên cho hai cô bạn đang cúi 
đầu với ống xăm, nàng thoát ra 
ngoài, nhưng cũng phải chen và lấn, 
vì người đứng chờ đến lượt xin xăm 
quá đông, làm nghẽn cả lối đi, đã 
vậy muốn tìm thấy đôi guốc cũng 
mất gần năm phút, vì mấy đứa bé đã 
lợi dụng thời cơ đem dấu chờ tiền 
chuộc.        

Xỏ được đôi dép vào chân, nàng 
bước vội ra phía bờ sông, lách qua 
khỏi đám người đang đứng lố nhố 
tìm phong cảnh để chụp hình, nàng 
ưỡn ngực hít lấy hít để luồng gió 
xuân từ duới sông thổi lên, những 
giọt mồ hôi trên trán, trên cổ và cái 
lưng đẫm ướt nhờ vậy cũng khô 
nhanh. Thục lững thững đi ngược 
về phía sau cổ tháp, nơi đây đã 
được đặt sẵn những cái bàn hình 
chữ nhật phủ khăn đỏ, phía trước 
là cái ghế dài, bên hông đặt thêm 
cái ghế nhỏ, trên bàn dăm ba tờ giấy 
đỏ và vàng được viết lối chữ Hán, 
chen kẽ với dăm quyển sách tử vi, 
bói toán được xếp gọn gàng. Có bàn 
còn đặt thêm cái lư hương, trên cắm 
vài cây nhang cho thêm phần linh 
nghiệm. Dĩ nhiên đàng sau mỗi bàn 
đều được thống lĩnh bởi một chiêm 
tinh gia, bói toán gia gì gì đó, mà  
đa số là các Cụ ông, đầu đội khăn 

đóng, áo dài đen, quần dài trắng và 
chân xỏ đôi dép nhật.

 Lễ Phật đầu năm
  Nhiều bàn đã có khách chiếu cố, 

nhưng còn một số Cụ, vài Anh trẻ 
đang ngồi ngáp vặt chờ thời…

Thấy Thục đi chầm chậm, nhìn 
quanh quất, một Cụ lên tiếng: 

-Cô được quẻ xăm số mấy? có 
cần đoán quẻ không? lại đây tôi 
đoán xem nào! Thục ranh mãnh:         

-Thưa Cụ, thượng thượng ạ! tốt 
quá rồi còn đoán giải cái gì nữa.

Miệng nói, chân rảo bước trở lại 
phía cửa Tháp Bà, bỏ lại người vừa 
hỏi với sự tiếc rẻ trông theo.

“Tốt quá rồi còn đoán giải cái gì 
nữa!” Thục mỉm cười vu vơ. Nàng 
đâu có tin vào mấy cái vụ xin xăm, 
bói toán, “Bói ra ma, quét nhà ra 
rác” mà! Có điều  bạn rủ đi Tháp 
Bà xin xăm thì cứ đi, chứ tết nhất 
mà ngồi nhà thì buồn chán chết. À 
mà không biết người ta từ đâu tới 
mà đông quá sức, dù hôm nay đã 
là mồng ba rồi, chắc bữa mồng một 
đông hết biết. Nhờ có những ngày 
lễ, tết mà có khối người làm ra tiền 
ở chỗ này đây: như mấy người giữ 
xe ở dưới đường quốc lộ, ngay lối 
vào cửa Tháp, rồi đám người hành 
khất ngồi xếp hàng từ bậc tam cấp 
thứ nhất đến bậc cuối cùng, cái đám 

nhóc tì chuyên môn dấu guốc, giày 
chờ tiền chuộc của khổ chủ, và cuối 
cùng quí Cụ quí Thầy chuyên đoán 
quẻ, giải xăm…, tha hồ mà hốt bạc.

Xin xăm đầu năm
Đang đứng lớ ngớ, chợt có tiếng 

nói từ sau lưng:
-Mệt muốn đứt hơi luôn, nhà 

ngươi xin được quẻ xăm số mấy? 
Quyên hỏi.       

Thục quay lại, ngó bạn cười cười:
-Thượng thượng! còn nhỏ Bình 

Mai đâu?
-Chưa thấy hắn xuất đầu lộ diện. 
-Bộ hắn chết ngạt ở trỏng hay sao 

mà lâu quá vậy?     
-Làm gì mà rủa người ta dữ thế? 

mấy thằng quỉ nhỏ dấu mất tiêu đôi 
giày, phải đưa bọn hắn mấy đồng 
mới có giày mà đi, thiệt bực hết 
sức! Mai đã đến sau lưng hai cô bạn 
than phiền.  

-Tết nhứt mà! một năm mới có 
một lần cho mấy đứa bé kiếm tiền 
quà, thông cảm đi. Thục nói vuốt.

Chợt Quyên chồm tới ôm vai cả 
hai cô bạn:        

-Hai đứa bay được quẻ tốt, xấu 
đưa đây ta coi!   

Bình Mai mặt buồn buồn hững hờ 
trả lời bạn: 

-Hạ hạ!
-Còn Thục? 
-Thượng thượng! 
-Xạo! tờ giấy vàng đâu?         
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Thục chọc bạn: 
-Giải xong rồi nuốt luôn vô bụng 

cho linh thiêng. Quẻ xăm nói kẻ tiện 
dân này năm nay có cơ duyên gặp 
được …ý trung nhân, còn nói số tao 
“không giàu thì nghèo, ba mươi tết 
có thịt heo trong nhà” y chang!       

-Con khỉ! Thục bị hai bạn rượt 
đấm thình thịch vào lưng kêu oai 
oái.      

-Bộ nhà ngươi không xin xăm 
sao? Quyên làm bộ sừng sộ hỏi bạn. 

-Không! xin làm gì, đã nói trước, 
chỉ đi theo tụi mày chơi thôi.       

-Ừ! Thà không xin xăm, chứ như 
ta xin ra quẻ hạ hạ, rầu quá, Mai 
góp lời.

Thục khuyên bạn: 
-Dẹp đi! tin làm gì ba cái chuyện 

xin xăm, bói toán. Lỡ ông Thầy giải 
cho bạn quẻ xăm thật tốt, năm nay 
bạn thi đậu, nhưng hổng chịu học, 
đi chơi hoài thì làm sao có tên trên 
bảng vàng, họa may có đứa đi thi …
dùm. Cứ tin ta đi, cố mở lồng ngực 
hít làn gió trong lành cho thoải mái 
rồi về.

-Tự nhiên ta cũng muốn nghe 
ông Thầy giải cái xăm này đã, chờ 
ta nghe! Quyên lên tiếng rồi dợm 
bước đi...

-Về đi, mai mốt trở lại, bữa nay 
mấy Cụ giải xăm mà không chém 
đẹp là không …ăn tiền!  

Tháp Bà Nha Trang
Thục vừa nói vừa kéo hai bạn rời 

khỏi khu Cổ tháp, nàng biết hai bạn 

đang còn ấm ức vì chưa giải được 
nỗi thắc mắc trong những câu thơ 
ẩn nghĩa trên những tờ giấy vàng 
vô tri kia, nhưng cũng đỡ hơn là 
đầu năm đầu tháng mà được biết 
chuyện không hên, xui xẻo.

Ba chiếc xe đạp mi-ni từ từ chạy 
qua cầu xóm Bóng, vì gió ngược 
nên các cô phải gò lưng mà đạp cái 
bánh xe mới chạy đều. Thoát được 
quãng đường xe cộ tấp nập, đến khi 
qua hết cầu Hà-Ra vào được đầu 
khu phố, họ mới bắt đầu trao đổi 
câu chuyện: 

-Hai bồ có để ý chiếc xe zeep theo 
sau lưng tụi mình không? Quyên rà 
ngang giữa xe Thục và Mai rồi lên 
tiếng hỏi.

-Thì họ đi đường của họ, mình đi 
đường mình, để ý làm chi. Thục cố 
nói lớn cho hai bạn cùng nghe. 

-Không phải, họ rề xe theo bọn 
mình đó, nhớ rẽ qua đường Phan 
bội Châu rồi ra biển. Bình Mai nói 
xong liền đạp xe thật nhanh lướt 
tới trước, Thục theo bạn và thỉnh 
thoảng bỏ tay lái ngoái nhìn ra sau, 
và chiếc zeep nhà binh vẫn lái tà tà 
theo sau ba cô gái. 

Đường Duy Tân ngày thường có 
lúc vắng vẻ, nhưng hôm nay còn 
trong vòng ba ngày tết nên thiên hạ 
rủ nhau chạy lên chạy xuống dập 
dìu. Dưới bãi cát, tuy nước biển 
động nhẹ, tiếng sóng gầm cũng 
vang vọng ra xa, nhưng người ngồi 
chơi, đùa với sóng cũng không phải 
là ít.    

Biển Nha Trang
   Ba cô gái chẳng lạ gì quang cảnh 

bãi biển nổi tiếng đẹp của thành phố 

này, chỉ thắc mắc một điều: chiếc xe 
zeep nhà binh.   

Ba chiếc xe đạp dựng ngã vào 
nhau trên một bờ tường thấp cạnh 
lối đi tráng xi măng ngắn, và chiếc 
xe nhà binh cũng đậu lại phía sau, 
trên xe có hai người lính ngồi băng 
ghế trước.

Bỗng Quyên choàng vai hai cô 
bạn và cất giọng ngâm thật lớn:       
 "Thiếu uý nhìn em Thiếu uý 
cười,

Bồ em Trung uý, Thiếu uý ơi!” … 
Chưa hết câu đã bị Thục cằn nhằn: 
-Phá người ta chi vậy?  
Không ngờ người lính trên xe 

bước xuống và tiến lại gần các cô. 
-Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm đường 

nào về Cửu Long? 
-Quốc lộ Bốn! 
Thục ngẩng mặt trả lời dấu nụ 

cười hóm hỉnh.                        
-Tôi muốn hỏi lối nào về đường 

Cửu Long ở thành phố này?         
-Tại vì ông nói không rõ, nên tôi 

cứ tưởng…, 
Thục bỏ lửng câu nói, thình lình 

xoay lại nói thật lớn cho người ngồi 
ngay tay lái nghe:                                              

-Hình như các ông theo chúng tôi 
từ Tháp bà về đến tận đây?               

Người Lính đang đứng định trả 
lời gì đó, nhưng rồi anh ta cười cười 
và lảng sang câu hỏi khác. 

-Chúng tôi có người bạn, nhà anh 
ấy ở đường Cửu Long, các cô làm 
ơn chỉ rõ lối đi đến đó. 

-Thục! vẽ đường cho ông ta, nhà 
ngươi cũng ở trên con đường đó 
mà. Bình Mai hối bạn. 

Sau khi được Thục vẽ đường trên 
cát, hai người lính cảm ơn rồi de xe 
đi mất, nhưng là đề tài cho ba cô gái 
bàn tán mãi không thôi:
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-Mấy ông lính này coi bộ đàng 
hoàng tụi bay nhỉ? Nhưng Mai cứ 

thắc mắc là sao họ không đi thẳng 
ra phố, gặp bất kỳ người nào mà hỏi 
tên đường, cớ chi phải theo tụi mình 
ra tới biển? À mà mấy chàng vừa 
rồi trông …kháu khỉnh quá, cũng 
cao ráo, lại nói giọng Nam kỳ nữa, 
nhưng cái phù hiệu trên vai áo trông 
lạ hoắc à, chắc là Lính miền xa mới 
về thành phố. Mai bỏ lửng câu nói 
ngó mông lung ra biển.

-Ha ha ha! bộ đầu năm bị tiếng sét 
ái tình đập trúng rồi sao con? để ý 
người ta chi dzữ dzậy hả? Thục vừa 
cười vừa nheo mắt nhìn bạn.          

-Yên chí đi, nếu mấy người lính 
đó còn lỏng vỏng lòng vòng trong 
thành phố, thì thế nào nhà ngươi 
cũng có cơ may tái ngộ, lúc đó nhớ 
hỏi KBC để viết thư cho chàng xin 
làm…em gái hậu phương. Quyên 
nói xong cười hích hich.

-Rõ vô duyên! Mai làm bộ mắng 
bạn.       

-Kể ra cái quẻ xăm hạ hạ coi 
mòi bắt đầu linh ứng rồi đó nghe, 
đầu năm đầu tháng mà bị thất tình, 
coi chừng xui quẩy lắm nghe con! 
Quyên tiếp tục phá bạn nên bị Mai 
rượt chạy vòng vòng.

Thục nhìn hai bạn rượt đuổi nhau, 
nàng bật cười và nảy sanh ý kiến:

-Hai tên nghe ta nói đây: cứ theo 
ta về đường Cửu Long nhà ta, biết 
đâu chừng lại gặp được người xưa: 
“người đâu gặp gỡ làm chi, trăm 
năm biết có duyên gì hay không?” 
Thục đọc xong rồi leo lên xe đạp, 

cùng hai bạn trở về.       
Từ đầu đường, ba cô gái giật mình 

ngó nhau, khi thấy chiếc xe jeep 
nhà binh đậu lù lù trước cổng nhà 
Thục. Vừa dừng xe lại, Thục hỏi 
bạn nhưng cũng hỏi chính mình:

-Chết cha! Có khi nào hai ông 
Lính hồi nãy là bạn của anh Long 
nhà tao?

Thấy cổng nhà mở sẵn, Thục ra 
dấu cho hai bạn dắt xe vào lối cửa 
sau, nhưng vì âm thanh sột soạt của 
những viên sỏi trên lối đi, làm cho 
con mi-mi đang nằm lim dim  dưới 
gốc cây vú sữa  giật mình cất tiếng 
sủa gâu gâu mừng cô chủ nhỏ. Và 
tiếng chó sủa cũng khiến anh Long 
từ trong phòng khách chạy ra: 

-Thục! em vừa về tới hả? Có cả 
Quyên và Bình Mai nữa, vào đây 
mau, để anh giới thiệu những người 
bạn của anh, những người lính trận 
miền xa vừa về thành phố.

Chẳng đặng đừng, ba cô gái ngó 
nhau, le lưỡi nhưng líu ríu theo anh 
Long bước chân vào nhà…

                                            
**********

-Hello! Thục đó hả, có đánh thức 
bồ dậy không đó? 

-Chưa ngủ, nhưng có chuyện gì 
mà Quyên gọi mình khuya vậy?

-Còn nhớ anh Thành, bạn của anh 
Long nhà ngươi và người yêu của 
nhỏ Mai ngày đó không?          

-Làm sao mà quên được ông Lính 
lái xe jeep hỏi đường về nhà tao đó 
mà!

-Anh Thành đã sang Mỹ theo diện 
H.O. 

-Sao ngày đó Bình Mai bảo anh 
ấy bị mất tích rồi. Ủa mà làm sao 
nhà ngươi có tin, và từ bao giờ?

-Rất tình cờ, một người bạn cũ 
của ông xã mình ở tù chung trại với 
ảnh, người bạn đã cho số phôn và 

tụi này vừa nói chuyện với anh ấy 
xong.

-Anh ấy có biết chuyện nhỏ 
Mai…? 

-Chuyện đó dài dòng lắm giờ 
chưa thể nói hết được, gọi bồ có 
chuyện gấp, cần sự giúp đỡ của bồ.

-Giúp đỡ ai và giúp cái gì?
Tiếng nói từ đầu giây bên kia có 

vẻ bực dọc:
-Chả lẽ ta lại cần nhà ngươi giúp? 

Rõ là đồ vô duyên. Bộ ngái ngủ hả, 
hồi nãy giờ nhà ngươi nghĩ ta đang 
nói chuyện chi đây?

-Thì chuyện của anh Thành ngày 
xưa, không biết bây giờ đã lên chức 
gì rồi để cho nhà ngươi phá nữa 
đây?

-Nói chuyện đứng đắn, không 
đùa! Nghe cho rõ đây: Ta chỉ nói 
vắn tắt thôi, mai mốt gặp nhau sẽ 
nói rõ ràng: Anh Thành sang đây có 
cả vợ và hai con, nhưng gặp hoàn 
cảnh hơi ngặt nghèo, vợ anh bị đau 
tim nặng, phải mổ, hai đứa con còn 
nhỏ, nên khó tìm việc full time, 
tiền trợ cấp của chính phủ thì sắp 
hết rồi, ngày hết tết đến, sợ không 
đủ tiền trả “bill” cần thiết, nên anh 
ấy rất cần một việc làm không bắt 
buộc giờ giấc nhất định, chỉ có bồ 
mới có điều kiện giúp đỡ được anh 
ấy, bồ hiểu chưa?

Thục cầm ống liên hợp sững sờ 
một lúc lâu, chờ bạn giục mấy lần 
mới buồn buồn lên tiếng:

-Bồ chỉ đường cho anh ấy ngày 
mai đến chỗ mình.      

-Nè! nhớ đừng để anh Thành 
nhận ra bồ nghe chưa? Cố giúp cho 
anh ấy qua cơn ngặt nghèo, không 
chừng nhỏ Mai sẽ phù hộ cho bồ 
làm ăn khấm khá hơn nữa đó, hiểu 
chưa? 

-Dạ thưa… em hiểu rồi! Good 
night, ngày mai em còn phải dậy 
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đi làm sớm chứ không sung sướng 
được ngủ nướng như chị đâu ạ!        

Gác máy, Thục muốn ngủ để ngày 
mai có sức đi làm. Làm sáu ngày 
một tuần, 52 tuần một năm, chưa có 
một ngày nghỉ lễ. Hồi trước ở bên 
nhà, bà con thường hay than vãn: 
“Làm ngày không đủ, tranh thủ 
làm đêm, làm thêm ngày nghỉ..” 
ở đây làm hoài nhưng chẳng có ai 
than vãn, vì chẳng có ai bắt buộc, 
miễn có sức mà làm, cũng may, trời 
thương tình nên chưa để bịnh hoạn 
viếng thăm. Nhưng câu chuyện vô 
đầu không đuôi của Quyên vừa rồi 
đã đánh tan đi cơn buồn ngủ và làm 
lòng Thục chùng xuống, kỷ niệm 
xưa lại hiện về chập chờn ẩn hiện…

***********
Mai hớt hơ hớt hải chạy đến gõ 

cửa nhà Thục vào buổi sáng  giữa 
tháng ba năm ấy để nhờ anh Long 
liên lạc dùm với đơn vị của anh 
Thành sau khi có tin Pleiku di tản, 
triệt thoái khỏi cao nguyên. Nhưng 
anh Long cũng đành bó tay, không 
cách chi liên lạc được, chỉ biết rằng 
tất cả mọi đơn vị, tiểu khu đều đã 
di chuyển theo tỉnh lộ 7 để xuống 
Tuy hòa, nhưng đã bị địch chận 
đánh nhiều nơi, và tình trạng hỗn 
loạn, chết chóc đã xảy ra cùng khắp 
khó lòng phân biệt lính hay dân, 
nên mạnh ai nấy tìm đường thoát, 
không có cấp chỉ huy, không còn 
đơn vị nữa. Ngồi nghe anh Long 
nói mà Mai khóc ròng, Thục cũng 
không cầm được nước mắt trước 
tình cảnh của bạn, nhưng cũng cố 
an ủi bạn hãy cầu nguyện, may ra 
anh Thành sẽ vượt thoát về đến nơi 
an toàn, nếu chẳng may…?     

Nhưng rồi mấy ngày sau, tại một 
trung tâm tiếp cư trong thành phố, 
anh Long đem tin về rằng một 
người lính cùng đơn vị của anh 
Thành đã chứng kiến cảnh anh ấy 
bị tử thương bởi một trái đạn pháo 

của địch rơi ngay giữa đoàn quân di 
tản. Tội nghiệp Bình Mai, trong nỗi 
đau khổ tột cùng, đã can đảm một 
thân một mình lội ngược một quãng 
đường dài trên con lộ máu đó, may 
ra tìm được chút vết tích của người 
yêu khi thành phố vừa đổi chủ, đổi 
quân, tất cả còn trong cơn hỗn lọan.

Thục tìm đến thăm Mai khi biết 
được tin bạn âm thầm đi tìm tung 
tích người yêu và đã tuyệt vọng thất 
thểu trở về, cũng là lúc Mai  kéo 
Thục ra Tháp bà xin xăm, và kỳ 
lạ thay, mỗi khi Mai lắc ống xăm 
đều rơi ra quẻ xăm Hạ Hạ, Thục chỉ 
biết ái ngại nhìn bạn và thầm cầu 
nguyện cho bạn gặp được điều lành 
vì hơn ai hết, Thục biết bạn rất tin 
vào quẻ xăm, hay bói bài, bói toán.

Thế rồi từng đợt người vượt biển 
đã mang Quyên, Thục và nhiều 
người nữa đến bờ bến tự do, nhưng 
Mai đã vĩnh viễn vùi thây giữa lòng 
biển cả với một ước vọng mong 
manh khi còn sống: “Biết đâu sẽ 
tìm gặp được người yêu nơi xứ lạ, 
chắc chắn anh ấy không thể chết 
đâu, và nếu chẳng may ảnh còn ở 
trong tù, Mai sẽ cố gắng tìm cách 
đi thăm nuôi và chờ ngày đoàn tụ.” 
Nhưng hôm nay, tin anh Thành đã 
đến được xứ Mỹ, mà người đi cùng 
không phải là Mai, và Mai…! Thục 
thấy mắt mình cay cay và bờ môi 
mằn mặn.    

*********
    Người đàn ông cao và gầy, 

nước da hơi xanh, gương mặt dài 
với chiếc mũi thẳng, mở miệng 
ngập ngừng từ khi bước vào quán: 

 -Thưa bà chủ! tôi tên Thành, 
tôi muốn…., tôi có người bạn giới 
thiệu đến đây, tôi… 

 -Mời anh cứ ngồi tự nhiên, mình 
từ từ nói chuyện.

 -Dạ! 
 Thục cố quan sát thật nhanh 

người đàn ông đối diện, nếu không 
phải là Quyên giới thiệu đến đây, 
nàng khó lòng mà nhận ra Thành, 
người lính pháo binh trẻ trung, oai 
hùng, vào một ngày xuân năm xưa 
bị bọn nàng chọc phá. Thục nhủ 
thầm: anh tàn tạ đến vậy sao? Nếu 
Mai mà biết được.. Cố gắng lấy 
giọng vui vẻ, Thục lên tiếng cho 
người đàn ông bớt e dè:

 -Xin lỗi anh qua bên này được 
bao lâu rồi?

 -Được hơn một năm rồi bà ạ…
 -Thế gia đình anh sang đầy đủ 

chứ? Chị và các cháu thế nào? 
 Người đàn ông ngập ngừng mãi 

hồi lâu mới ngước nhìn Thục trả 
lời:

 -Dạ thưa, nhà tôi bị bệnh cả năm 
nay, các cháu thì còn nhỏ quá, nên 
tôi…

 Người đàn ông bỏ lửng câu nói, 
thở dài, khiến Thục cũng thấy lúng 
túng:

 -Tôi hỏi thăm anh là vì…tò mò 
vậy thôi, chứ tôi cũng biết được 
hoàn cảnh của gia đình anh từ người 
bạn. anh đừng có lo quá, tôi sẽ cố 
giúp anh trong khả năng tôi có, dù 
gì mình cũng là… 

 Suýt chút nữa Thục buột miệng 
nhận người quen, trong khi người 
đàn ông có vẻ mừng lộ hẳn ra nét 
mặt:

 -Ồ! Như vậy là bà chủ đã chịu 
nhận tôi vào làm việc cho bà, thành 
thật cảm ơn, tôi có thể làm được tất 
cả mọi việc, bà cứ tin tôi đi.

 Thục cười để làm yên lòng người 
đối diện:

 -Cũng không đến nỗi bắt anh làm 
hết mọi việc đâu, giờ nào thuận tiện 
anh cứ ghé qua quán, sẽ có người 
hướng dẫn cho anh lúc ban đầu, và 
tôi sẽ trả lương căn bản cho anh, về 
sau sẽ tùy vào công sức anh giúp 
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cho, và bây giờ…Thục bỏ lửng câu 
nói, xoay người đi lấy một phong 
thư để sẵn trên bàn, lại đứng cạnh 
người đàn ông, nhỏ nhẹ:

 -Tôi xin gửi tặng anh, trước tiên 
chào mừng anh là một nhân viên 
mới, sau là cho các cháu có thêm 
chút quà mừng xuân trên đất lạ, 
mong anh đừng từ chối. 

 Người đàn ông mở lớn đôi mắt, 
lộ hẳn vẻ ngạc nhiên. Nhìn phong 
thư hẳn ông đã đoán được những 
gì gói ghém bên trong. Vầng trán 
nhíu lại, ông đưa tay vuốt tóc từ 
trước ra sau, hình như ông đang suy 
nghĩ lung lắm, không lẽ nhận tiền 
của người lạ dù nhiều hay ít trong 
khi mình chưa có một giờ làm việc, 
không nên lợi dụng lòng tốt của 
người. Nhưng rõ ràng là mình đang 
rất cần tiền, vợ đau, con thiếu hụt 
đủ thứ, lại tứ cố vô thân, chỉ có vài 
người bạn trong đơn vị cũ, nhưng 
nhờ vả họ hoài sao đặng, bây giờ 
được người chủ tiệm tử tế nhận vào 
làm việc với những điều kiện dễ 
dàng, đã vậy còn tặng cho món quà. 
Người đàn ông lắc đầu:

 -Bà tốt quá! nhưng tôi không 
thể…

 -Xin anh đừng ngại, tôi không có 
ý gì đâu, tại tôi lỡ biết được hoàn 
cảnh khó khăn hiện tại của gia đình 
anh. Nhưng thôi thì anh cứ coi như 
tôi cho mượn mà chưa cần ngày 
hoàn lại, biết đâu mai kia mốt nọ 
anh chị làm ăn khấm khá, các cháu 
học hành thành tài, lúc đó tôi sẽ…
nhờ lại. Hôm nay gần tết rồi, ở đây 
tuy không náo nhiệt, rộn rịp như 
bên nhà, nhưng trong lòng mình 
vẫn có tết mà, nên anh cứ thong thả 
ở nhà lo cho chị và các cháu, ăn tết 
thoải mái, mồng ba đến làm việc 
cũng không muộn.

 Người đàn ông rơm rớm nước 
mắt, tay rụt rè cầm lấy phong thư, 
giọng nghẹn ngào:

 -Tôi không biết nói thế nào để 
cảm ơn tấm lòng tốt của bà, hồi mới 
đặt chân đến xứ này, tôi thật sự ho-
ang mang, nghi ngờ về tình người 
khi bà con mình đã sống lâu năm 
trên đất Mỹ, nhưng hôm nay, tôi 
đã biết mình lầm. Hình như những 
ngày tết đối với tôi đều có những 
chuyện lạ và đầy ý nghĩa…, nhưng 
thôi, ơn của bà tôi sẽ mãi mãi không 
quên.

 -Chúc anh chị và các cháu hưởng 
một mùa xuân vui!

  Người đàn ông dợm bước đi, 
nhưng ngần ngừ đứng lại, giọng rầu 
rầu mở lời tâm sự: 

 -Mùa xuân vui nhất đời tôi đã 
qua lâu lắm rồi bà ạ! Dù tôi đã cố 
tìm đến mòn hơi cũng không cách 
chi tìm lại được, đành phải “cố yêu 
đời mà sống, lâu dần chuyện gì 
cũng qua” vậy thôi, thưa bà!, Cũng 
xin chúc bà và gia đình ăn tết vui 
vẻ.

 Thục nhìn theo dáng nghiêng 
nghiêng của Thành xa dần ngoài 
khung cửa, vài giọt nước mắt từ từ 
lăn dài xuống má, nàng  lấy tay chùi 
vội, và miệng cố nở nụ cười chào 
đón vài người khách vừa bước chân 
vào quán, lòng thầm khấn đến một 
người bạn đã nằm yên trong lòng 
biển cả: “Bình Mai! Mình đã thay 
thế Mai lo lắng cho anh Thành, tuy 
mới chỉ là một món quà đầu xuân, 
nhưng theo như lời ước ngày nào 
của bạn. Hãy mỉm cười, nếu bạn 
còn có thể nhé Mai, vì tình yêu của 
người ấy dành cho bạn hình như 
chưa bao giờ phai nhạt…” 

Lê Thị 
Hoài Niệm

              

Ta về ngơ ngác giưã phố thưa,

Thềm vắng,

nhà xưa ngẩn ngơ  buồn.

Cành đào sân trước, khô hiu hắt.

Bụi chuối vườn sau, đổ xác xơ.
 

Bàn thờ hương khói trơ vơ lạnh,

Cha Mẹ, vợ con: 

chốn vĩnh Hằng.

Xóm cũ, người xa,t im quặn thắt,

Áo đầm đià lệ, lòng tựa băng,
 

Mười năm tù tội giữa thâm sơn,

Sương giá lạnh căm, 

nuốt tủi hờn.

Gối cứng, giường tre, 

ôm nước mắt,

Thương nhà tang tóc, 

khóc quê hương
 

Ta trở về đây, quá đau thương.

Trơ trọi thân đơn, 

cảnh đoạn trường.

Hoàng hôn lạnh buốt 

ngoài song cưả!

Nước mắt như mưa 

giữa nắng tàn...

Hoài Hương
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Biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 
nay Toronto Canada thời tiết 

cũng lạ. Mùa hè không nóng lắm 
mà kéo dài. Cây cối cứ nhởn nhơ 
với chiếc áo xanh mà không chịu 
thay áo màu dù mùa thu đã tới. Tôi 
nhớ năm nào hễ  gần đến ngày hal-
loween, là trời bắt đầu âm u, mưa 
nhiều gió giật. Giật cho hết chiếc lá 
vàng úa cuối cùng rồi thổi tung bay, 
cuốn hút về nơi vô định, để lại cành 
cây trơ trụi cũng đổi sang màu đen 
xám xịt buồn chán làm sao! Thi sĩ, 
nhạc sĩ thích mùa thu, ca tụng mùa 
thu. Tôi không thích mùa thu. Đẹp 
trong chốc lát rồi úa sầu rơi rụng. 
Người già cũng rơi rụng ở mùa thu. 
Buồn bã. Chia lìa.

Đã bước sang tháng 11, đồng hồ 
lùi lại một giờ cả tuần mà lá vẫn còn 
trơ trên cành, có chiếc màu, chiếc 
vẫn còn xanh. Tất nhiên khí hậu ăn 
theo, nắng mát dễ chịu từ năm bảy 
đến mười độ C. Ai cũng khoái, tôi 
cũng khoái. Khoái nhất là cái vườn 
rau của tôi còn ăn lai rai được, chứ 
hàng năm là đã tàn lụi mất tiêu từ 
lâu rồi. 

Ngày hôm qua, đột nhiên đêm về 
nhiệt độ tuột một cái rột xuống độ 
âm và có tuyết lai rai. Rau cỏ chết 
đứng. Lá cây chết đứng. Có cây, 
lá trên cành còn dày đặt màu xanh 
chết đứng, chuyển sang màu xám 
đen đứng im lìm thật thảm thương.

Nhà đã bật máy sưởi mấy tuần 
nay, nhưng sáng nay vợ chồng tôi đi 
ra ngoài về thấy lạnh khác thường. 
Tôi liền đến nhìn vô cái thermostat 
gắn trên tường thấy nhiệt độ trong 
nhà hiện số 17. Lạnh là phải. Chắc 
là có cửa sổ phòng vệ sinh nào quên 
đóng. Đi một vòng, tất cả đều đóng. 
Tôi lấy làm lạ, lấy chân rà chỗ ống 
hơi sưởi thổi lên trên sàn nhà, thấy 
lúc có, lúc không  gió mát thổi lên 
nhè nhẹ. Tôi trở lại cái thermostat 
kéo công tắc qua off rồi on trở lại. 
Không nghe động tĩnh gì. Tôi tăng 

thử nhiệt độ setting từ 22 lên 24 rồi 
25 xem sao. Vẫn êm ru.

Cái nầy nghộ à nghen? Tôi liền 
đi xuống basement nơi đặt hệ thống 
máy sưởi, máy nước nóng, mở cửa 
bước vào bật đèn lên xem sao. Giàn 
máy êm ru. Giỡn chơi sao cha nội? 
Bộ chết đứng theo cây cối bên ngoài 
sao đây ta!?

Tôi ngạc nhiên là phải vì trước 
khi về hưu, tôi đã chuẩn bị kỹ cho 
tuổi già an lạc. Không sợ giữa mùa 
đông tuyết giá nhà lạnh queo, hai 
ông bà già tong teo ôm nhau run 
cầm cập vì máy sưởi chết cù đeo. 
Nên gọi thợ đến thay toàn bộ máy 
sưởi, máy lạnh loại xịn nhất thị 
trường hiệu Carrier. Máy nầy quảng 
cáo thuộc loại high efficiency, chạy 
êm ru không bao giờ hư. Mới có ba 
năm mà nó ngủm cũ tỏi là sao? Tôi 
mở cửa máy ra xem. Tầng trên tầng 
dưới dây nhợ tùm lum thêm cái 
board điện tử, rối nùi như đám rừng 
tôi không biết gì hết. 

Cái máy cũ hai mươi lăm năm rất 
đơn giản, trên là lò đốt bằng gas, 
dưới là cái máy quạt chưa bao giờ 
hư. Mỗi năm đến mùa đông tôi chỉ 
thay lưới lọc bụi mới là xong.

Cái máy trông còn mới tinh lạnh 
tanh, lò đốt nằm chỗ nào cũng không 
biết! Tôi đóng cửa lại, đi kiếm số 
điện thoại gọi chú thợ quen đã đến 
sửa cho thằng em năm ngoái, mà 
quên tuốt vụ gọi nơi đặt máy còn 
bảo hiểm. Khi máy sửa xong rồi 
mới chợt nhớ ra, bèn tự an ủi cái túi 
tiền bằng những lời oán trách đầy 
ác ý. Mấy thằng bảo hiểm cũng ma 
giáo lắm. Không moi tiền nầy cũng 

moi tiền khác, hay để hai ba ngày 
mới đến sửa!

* * *
Chú thợ người Việt tay xách túi 

đồ nghề đến gõ cửa. Chắc là mới 
sửa xong đâu đó đến, nên quần áo 
lấm lem. Chú nhỏ con dáng trung 
bình của người Việt da hơi ngâm 
đen, vui vẻ cởi mở tuôi độ trên bốn 
mươi.

- Máy hư gì vậy chú? Để cháu 
xuống coi cho.

Nói rồi chú xách túi đồ nghề đi 
thẳng đến cửa cầu thang xuống 
basement, y như biết máy sưởi nằm 
ở đâu. Làm tôi phải lật đật đi theo 
mở cửa bật đèn. Không cù cưa hỏi 
han mất thời giờ, chú buông túi đồ 
nghề ngồi bệch xuống đất mở cửa 
trên cửa dưới của cái máy sưởi. Rồi 
lục túi lấy cái đèn pin soi rọi bên 
trong. Tôi bật hết đèn dưới base-
ment cho sáng, rồi ra garage lấy cái 
đèn di động có dây tiện hơn hơn cái 
đèn pin cho chú. Chú lấy máy đo 
điện ra đo và nói:

- Chú thay pin cho cái thermostat 
chưa?

- Chưa.
- Chú lên thay cho con đi.
- Ok.
Tôi đi lên thay pin rồi trở xuống 

xem chú ta làm việc. Đồng thời nói 
chuyện hỏi cách vận hành cho mở 
mang thêm tí kiến thức. Vì từ khi 
đặt máy đến bây giờ, tôi đinh ninh 
nó hoàn hảo nên chả cần tìm hiểu 
chi cho mắc công. Đến chừng đụng 
chuyện rồi mới thấy mình thật dốt. 
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Tôi nói:
- Chú có cái bằng heating and re-

frigerating.
Chú ta giựt mình ngước lên ngó 

tôi lom lom.
- Sao chú không sửa mà kêu con?
- Biết gì mà sửa! Mấy chục năm 

rồi. Bằng để ‘lộng kiếng’, chớ có 
thực tập ngày giờ nào đâu mà sửa.

- Vậy, chứ . . chú học để chi?
Tự nhiên tôi tâm sự:
- Chú qua đây năm 82, ban ngày 

đi làm lao động. Ban đêm muốn đi 
học kiếm cái licence nào cho nhẹ 
thân. Chú vô college thấy cái nầy 
cũng hay, lấy cái bằng cũng không 
lâu lắm. Lúc đó chú nghĩ. . .

Tôi ngừng không nói tiếp. Không 
biết có nên tâm sự không? Chú ta 
dừng tay ngước lên hỏi:

- Chú nghĩ  gì?
- Mới vượt biên sang, còn nhớ 

nhà, nhớ đất nước. Chú nghĩ, đất 
nước mình sau nầy chắc chắn phải 
cần kỹ nghệ lạnh. Nếu có nghề điện 
lạnh, biết đâu đất nước thay đổi, 
mình sẽ có dịp góp một bàn tay. 
Chú ghi tên. Có một người Việt nữa 
cũng ghi tên cùng lớp. Không biết 
hắn ta có cùng ý nghĩ hay không? 
Tuy nhiên chú với ông ta làm bài 
tập nào cũng 99, 100 điểm không 
hà! Vì toàn là những bài toán dễ ợt 
như cơm sườn.

- Vậy mà không làm cũng uổng.
- Hai năm rưởi chú mới lấy được 

bằng. 
- Sao chú không làm?
- Chú đang làm hãng. Hãng chú 

làm bộ phận cho động cơ phản 
lực. Chú làm Floor Inspector, đi 
vòng vòng check hàng của các máy 
lương năm đồng rưởi một giờ. Lúc 
đó phòng Kiểm Phẩm đăng bảng 
cần tuyển một Lay Out Inspector, 

lương gấp đôi. Chú nộp đơn thi. 
Được chọn. Mặc áo blouse trắng, 
làm phòng lạnh sướng hơn đi làm 
thợ chạy vòng vòng lấp ráp máy 
mà lương cũng không bằng. Xin lỗi 
cháu nghe. Chú còn lưỡng lự với ý 
định Việt Nam thay đổi của mình, 
thì nghe tin Mỹ hết cấm vận Việt 
Nam. Ban giao làm ăn buôn bán, thì 
còn lâu Việt Cộng mới ngủm cũ tỏi. 
Về gì được mà về! Thế là hết! Mộng 
không thành thì thôi. Đường ai nấy 
đi. Chú nhận việc, ghi tên học part-
time tiếp ngành mechanical.

Chú thợ ngồi nghe mà vẫn chăm 
chú tháo cái nầy gắn cái kia, đo đo, 
check check. Cho chạy thử. Tôi 
nhìn vô như đám rừng. Tôi nói:

- Cái máy trước chú xài hai mươi 
mấy năm chẳng hư gì hết. Rất đơn 
giản, nhìn vô là biết liền. Còn cái 
nầy nói là efficiency gì mà rắc rối 
dây nhợ tùm lum.

- Con nói chú nghe, nếu nó làm 
đơn giản, chắc chắn như hồi trước 
thì nó ăn cám, tụi con cũng ăn cám 
luôn. 

- Ăn cám cái con khỉ. Nó làm bộ 
quảng cáo ì xèo, tân tiến hiện đại để 
móc tiền người ta cho lẹ.

- Vậy kinh tế mới phát triển chứ 
chú. Mà làm gì thì làm, bây giờ 
mười năm là phải thay máy mới. 
Máy xịn hay máy không xịn cũng 
vậy. Cho nên nó chỉ bảo đảm mười 
năm thôi. Xe hơi cũng vậy chú thấy 
hôn.

- Thấy quá xá thấy luôn. Xe ngày 
trước chỉ có cái carburetor và mấy 
cái bu gi, ai thọt tay vô dọc cũng 
được. Còn bây giờ rối nùi tùm lum 
một đống, muốn tự thay nhớt cũng 
không biết làm sao thọt cái tay vô.

- Thì đem vô dealer, vô garage 
đúng ý nó mà chú.

Chú thợ tháo ra gắn vào thử tới 
thử lui lâu hơn một tiếng đồng hồ 

rồi mà máy chưa chạy. Có công tâm 
không cha nội? Hay câu giờ đây?

- Cháu uống nước không?
- Dạ uống. Có bia càng tốt.
Nói vậy chứ tôi không ác ý nghĩ 

bậy. Mong hắn sửa đúng bệnh, để 
tối nay đừng bị lạnh cong queo là 
được. Tôi vui vẻ đi lấy cho hắn lon 
bia.

- Bia nầy trong cooler không lạnh 
lắm.

Hắn giơ tay lấy lon bia:
- Chú hỏng uống chú?
- Hong.
- Sao có bia mà hỏng uống?
Tôi cười:
- Chú chỉ mua để đải khách.
- Chú có hút thuốc không chú?
- Bỏ lâu rồi. Hồi đó chú là lính 

mà!
- Hồi nảy mới bước vô nhà thấy 

cây cờ vàng tổ chảng dựng góc 
tường là biết chắc nghẻm chú khỏi 
về Việt Nam.

- Về chi nữa!
Hắn ngước lên có vẻ tò mò thân 

thiện lắm.
- Nè chú. Hồi đó chú đi lính gì 

vậy?
- Chú đi Không Quân.
- Trời ơi! Đã vậy? Chú là phi công 

hả chú?
Hể nói đến không quân là ai cũng 

nghĩ ngay đến phi công. Cũng đúng 
thôi “Ôi, Phi công danh tiếng muôn 
đời. Nhìn xa. . “

- Sao nghĩ chú là phi công mà 
không nghĩ chú là lính?

- Trông chú cao ráo. Già mà còn 
ngon cơm.

- Xạo hoài. Chú là lính kỹ thuật.
- Sửa máy bay hả chú? Vậy máy 
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nầy chú sửa đồ bỏ!
- Máy nào cũng phải học mới biết 

sửa chứ!
- Hồi nhỏ con vái lớn lên lái may 

bay trực thăng.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Năm 75 cháu mấy tuổi?
- Dạ chín tuổi.
Tôi gật đầu hiểu ra. Hắn nói tiếp:
- Ba con là lính Địa Phương 

Quân đóng đồn trong xã. Tụi con ở 
trong đồn với ba, đi học mỗi ngày. 
Nhưng gần 75 đồn bị Việt cộng bắn 
phá luôn. Con nhớ một lần lính Sư 
Đoàn đi hành quân ngang, có mấy 
chiếc trực thăng tới bắn xịt khói và 
xả súng máy kêu như bò rống. Con 
khoái quá trời, ước muốn sau nầy 
lớn lên ráng học đi láy máy bay trực 
thăng.

- Cháu qua Canada năm nào và 
làm sao qua được?

- Sau 75 ba con đi học tập mấy 
ngày rồi dẫn gia đình về quê. Làm 
thuê làm mướn, theo ghe chài đánh 
cá.

Ba con mất biệt đến năm con 15 
tuổi, ba mới liên lạc và bảo lảnh gia 
đình sang Canada.

- Cháu ở với Việt cộng bảy năm, 
cháu thấy thế nào?

Hắn không trả lời mà hỏi ngược 
lại:

- Chú qua Canada năm nào? 
- Ra tù cải tạo năm 79, cuối năm 

80 chú vượt biên.
- Vậy chú nói chú lính. 
- Ờ, lính quan gì cũng  là lính.
- Hõng phải ba con là lính con 

binh. Con kính phục hết thảy lính 
Việt Nam Công Hoà. Con đọc nhiều 
sách về lính lắm. Con kính phục vô 
cùng. Nhất là những đơn vị trực tiếp 
chiến đấu đối đầu với quân cộng 

sản Bắc Việt. Các bác các chú can 
đảm phi thường, chết sống với đồng 
đội, không bỏ, không chạy. Con mê 
phi công lắm, con kính phục lắm. 
Vào sanh ra tử như không. Nguy 
hiểm nào cũng xả thân vào tiếp tế 
cứu nguy cho quân bạn. Cho nên 
khi chú nói không quân là con nể 
chú liền.

- Cháu làm chú hãnh diện lây.
- Chú! Sao hồi đó mình không 

đem hết máy bay ra miền Bắc dộng 
cho nó một trận, rồi à lát xô tràn qua 
biên giới dứt điểm luôn cho nó bỏ 
cái tật đánh phá đồng bào mình! 

- Đâu được cháu. Làm như vậy là 
mình đi xâm lược.

- Vậy tại sao nó có quyền xâm 
lược mình? Tết Mậu Thân năm 68 
nó đánh lén giết hại đồng bào mình? 
Rồi năm 72, từ miền Bắc nó xua 5 
sư đoàn tràn qua Vùng Phi Quân Sự 
đánh chiếm Đông Hà, Quảng Trị 
gây nên cảnh chết chóc kinh hoàng 
cho dân chúng miền Trung?

- Tại vì mình là Quốc Gia có 
Chính Nghĩa. Còn nó là Cộng Sản, 
lòi bộ mặt xảo trá đi Xâm Lược 
bành trướng theo đường lối quan 
thầy Cộng Sản Nga Tàu của nó.

- Con thấy các bác các chú quân 
lực Việt Nam Cộng Hòa thật oai 

hùng và anh dũng. Đã kiên cường 
đánh trả để giành lại từng tất đất. 
Nhưng chú ơi, với lực lượng một 
chống năm chống mười, các bác 
các chú nằm xuống nhiều quá. Con 
đọc mà rợn người! Con nói chú 
nghe, con thương hết sức người 
lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là 
lính của Sư Đoàn 3 Bộ Binh, Sư 
Đoàn Dù, Sư Đoàn Thủy Quân Lục 
Chiến, Lực Lượng Biệt Kích . . . đã 
trực tiếp chiến đấu nơi tuyến đầu. 
Xương của các bác các chú đã trải 
khắp quê hương, máu của các bác 
các chú nhỏ trên từng tất đất để bảo 
vệ cho Tổ Quốc, giử an ninh cho 
đồng bào. Con vô cùng ngưỡng mộ 
và kính phục các bác các chú xem 
mạng sống mình như không, miễn 
làm sao đánh chiếm cho được mục 
tiêu. Dù biết rằng tiến lên là bước 
vào con đường tử. Các bác các chú 
kiên cường quần thảo với địch ngày 
đêm bất kể mưa nắng, sình lầy lạnh 
lẽo, thiếu ăn, thiếu ngủ. Con đọc 
Đặc San Mũ Đỏ, tả chi tiết từng trận 
đánh của Dù với quân Bắc Việt. Có 
trận các bác các chú gan dạ bò lên 
đồi thanh toán địch toàn là lựu đạn 
thật rùng rợn. Nói thật với chú, con 
đã  khóc khi đọc bài tả trận đánh của 
Đại Đội Trinh Sát Dù số mấy con 
quên rồi, sau khi rút quân ra chỗ an 
toàn chỉ còn lại 40. Và Tiểu Đoàn 
11 Dù bị tan tác ở đồi Charlie, Đại 
Tá Nguyễn Đình Bảo Tiểu Đoàn 
Trưởng hy sinh cùng với bốn trăm 
binh sĩ. Rồi con lại vô cùng khoái 
chí khi chính Tiểu Đoài 11 Dù, sau 
khi được bổ sung và tái phối trí, trở 
lại chiến trường Trị Thiên phục hận 
với 20 chiếc Tăng T54 bốc cháy 
và thi thể bắc Quân phơi đầy trên 
chiến địa. 

- Chú khen cháu biết nhiều về tình 
hình chiến sự Việt Nam thời đó.

- Còn một chuyện nầy nữa để cháu 
kể chú nghe, hết sức là thương tâm. 
Con đã thực sự xúc động trước mối 
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tình của người lính Dù và thương 
cảm cho người con gái thời chiến. 
Yêu và quấn vành khăn tang cho 
người yêu chưa một lần gặp mặt.

- Quấn khăn tang cho người yêu 
chưa một lần gặp mặt? Tôi hỏi lại.

- Dạ, đúng đó chú. Chuyện nầy 
do ông Tiểu Đội Trưởng viết kể 
lại chuyện hai người lính của tiểu 
đội ông ta. Hai người lính trẻ nầy 
tình nguyện gia nhập binh chủng 
Nhảy Dù con không nhớ tên. Họ ở 
lứa tuổi mười chín hai mươi, cùng 
ở miền Tây và 
thân nhau ngay 
ngày đầu về 
chung tiểu đội. 
Cùng hồi họp 
lo sợ từ những 
sauts nhảy thực 
tập đầu tiên cho 
đến ngày nhận 
bằng dù, rồi 
thuyên chuyển 
thẳng ra chiến 
trường. Vui 
chơi, ca hát, ăn 
uống, ứng trực, 
canh gác, chiến 
đấu luôn sát 
cánh bên nhau. 
Họ thường tâm sự, chia sẻ từng điếu 
thuốc và kể cho nhau về gia đình 
của mình. Một thằng hứa sẽ gả em 
gái của mình còn đang đi học ở nhà 
cho thằng kia. Thằng kia nói: ‘Sức 
mấy mà em gái mầy chịu tao?’ Nó 
đáp: ‘Em tao thương tao lắm. Từ 
nhỏ đến lớn nó luôn nghe lời tao. 
Tao biểu nó thương mầy thì nó sẽ 
nghe tao. Kêu tao bằng anh hai đi. 
Khà . . khà. . .’ Nó còn móc bóp cho 
thằng kia xem hình em gái nó làm 
thằng nhỏ mê tít thò lò kêu bằng 
anh hai rối rít. Nó viết thơ về nhà 
giới thiệu thằng bạn cho đứa em. 
Ngoài chiến trường làm gì có hình, 
nên thằng bạn đưa luôn cái bằng dù 
có hình chàng mũ đỏ đẹp trai oai 

phong gửi cho cô em gái. Sau đó 
chẳng bao lâu mối tình em gái hậu 
phương và chàng trai mũ Đỏ càng 
ngày càng thắm thiết qua những lá 
thư tình có thể nói là hằng tuần. 

Chiến trường Trị Thiên càng ngày 
càng khóc liệt hơn. Địch đánh phá, 
bao vây đóng chốt khắp nơi. Quân 
Dù tả xung hữu đột phản công quyết 
liệt bất kể ngày đêm. Địch tiêu hao 
rất lớn thì Dù hy sinh cũng nhiều. 

Trên đường rút, pháo địch chụp 
trên đầu như mưa, người lính dù trẻ 

gục ngã đành bỏ xác giữa rừng với 
balô và mớ thư tình. Người bạn còn 
lại đớn đau vô cùng, thương xót, 
lặng lẽ nhận thơ em mình thế cho 
bạn, mà không tài nào viết được 
một chữ cho em để báo hung tin. 
Tội nghiệp cô em gái vẫn đều đặn 
viết cho người yêu, tha thiết cầu 
mong cho anh mình, cho người yêu 
luôn được an lành giữa vùng lửa 
đạn. Và hy vọng có ngày sẽ gặp mặt 
được người yêu. 

Cho đến một ngày hậu cứ Tiểu 
Đoàn chở đến cho nàng thi thể của 
người anh thân yêu, được tẩn liệm 
trong quan tài phủ cờ vàng “Tổ 
Quốc Ghi Công”. Làm nàng và gia 
đình phải té xỉu đón nhận. Nàng lục 

trong balô anh mình, tìm di sản để 
lại thì bắt gặp một số thơ của nàng 
chưa mở. Nàng phân vân, run rẩy, 
rồi chợt hiểu chụp lấy mớ thơ ôm 
chặt vào lòng mà nước mắt tuôn 
trào thổn thức. Anh ơi! Sao thế nầy 
hở anh? Sao anh đành không một 
lần cho em gặp mặt, dù đã  nghìn 
lần anh nói yêu em!? Nàng vụt chạy 
ra hỏi những người lính hậu cứ Tiểu 
Đoàn hiện còn có mặt.

Trong ngày tang lễ của anh, nàng 
âm thầm quấn thêm một vành khăn 

tang cho tình yêu 
mới chớm đà vụt tắt, 
một cỏi lòng tan nát 
cho một bóng người 
xa xâm, nằm xuống 
nơi bờ rừng hóc núi 
vô danh.

Tôi nói:
- Cháu nhớ và kể 

chuyện có duyên, 
cảm động. Nhưng 
cháu nghĩ chuyện 
viết có thật không?

- Thật chứ chú. 
Lúc đó con còn nhỏ, 
nhưng con tin.

- Ừ, cháu tin là 
đúng. Chú không có đọc, nhưng 
nghe cháu kể chú biết chắc là thật 
và còn thật với bao ngàn người vợ 
trẻ nhận xác chồng thảm thương 
hơn nữa cháu à. Thế hệ chú là thế 
đó! Hai người lính nầy trong trăm 
ngàn người lính nhập ngũ rất còn 
trẻ. Có người ra đơn vị chưa một 
lần về phép đã nằm xuống. Các chú 
không có chọn lựa. Chấp nhận hy 
sinh để bảo vệ Tổ Quốc chống lại 
bọn vô thần Cộng Sản. Và những 
người con gái cùng thời cũng tội 
cho họ phải chịu cùng chung số 
phận nghiệt ngã!

- Nhưng các bác các chú đã đánh 
bật đoàn quân Bắc Việt giành lại 
Charlie, Bình Long, An Lộc, Cổ 



c  74  dGiai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018 Hội Người Việt Toronto

Thành Quảng Trị . .  và miền Trung. Nhưng rồi . . . tại 
sao năm 75 ta mất nước? Con tức lắm!

Vẻ bực tức dường như hằn theo sắc mặt chú ta. Tôi 
nhẹ cười hỏi:

- Cháu biết đánh cờ tướng không?
- Dạ biết.
- Nước Việt Nam mình như bàn cờ tướng. Hai quân 

trắng, đen như hai phe Việt Nam Cộng Hoà và Cộng 
Sản Bắc Việt. Tướng Sĩ Tượng, Xe Pháo Ngựa, Chốt 
đánh nhau sứt tráng bể đầu, máu me tùm lum, là do 
những bàn tay lông lá, nhám nhúa đầy quyền lực hai 
bên điều khiển. Cháu biết năm 72 Mỹ oanh tạc Hà Nội 
mười hai ngày đêm, nếu chỉ thêm một ngày nữa là 
chiếu bí tại sao ngưng? 

- Quyền lợi của các cường quốc không phải không 
chú? 

- Ừ, xin lỗi cháu. Nó khốn nạn lắm!
Mãi lo nói chuyện mà quên cái máy sưởi. Nó bật lên 

chạy rồi tắt. Chú thợ tháo bộ phận đong nước, xả cho 
hết rồi gắn lại. Xong chú lấy cái thước đo mực nước 
đặt trên đầu máy chỉ tôi nói:

- Chú thấy không? Mấy thằng thợ gắn máy cho chú 
ẩu, không cân bằng. Nước chảy ra không hết bị đọng 
lại  làm lò bị nghẹt. Để cháu cân bằng lại. 

Nói rồi chú ta cắt mấy miếng đệm nâng máy chêm 
lên cho cân. Tôi hơi thắc mắc trong đầu: “Nếu máy 
không cân tại sao ba năm rồi nước không bị đọng, máy 
chạy êm ru?” Song không nói ra sợ chú ta bị chạm tự 
ái, mất vui. Hay nổi nóng bỏ về thì phiền. Nên im lặng 
theo dõi để chú làm gì thì làm. Bỗng nhiên chú ta lên 
tiếng nói tiếp. Tay nầy cũng háo chuyện.

- Ba con cũng là lính, nhưng lính các bác các chú rất 
oai hùng. Coi như đi không hẹn ngày trở lại. Ba con 
được an bình giữ xóm làng, con được an bình đi học là 
nhờ công ơn các bác các chú, con không bao giờ quên. 
Con oán thù quân Bắc Việt tàn ác xâm lăng và luôn tâm 
niệm biết ơn các chú các bác. Con tự hứa, là nếu con đi 
sửa máy nhà nào là lính Việt Nam Cộng Hòa đánh trận 
con không lấy tiền.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại một cách thích thú.
- Thiệt vậy sao?
- Con nói thiệt mà. 
- Tại sao cháu làm vậy?
- Tại vì con nghĩ, qua các trận chiến ác liệt đó, các 

bác các chú mà trở về được, không ai là không bỏ máu 

me thương tích của mình lại chiến trường? Máu đó 
phải được đền ơn. Con không có gì, nên tự nguyện một 
chút công sức nhỏ nhoi của mình để tỏ lòng biết ơn khi 
có duyên vậy mà.

- Khen cho cháu có một tấm lòng cao quí đáng mến.
Chú ta cười.
- Đâu có gì lắm đâu chú!
Chú thợ thử lại sau đôi ba lần tháo ra lắp vào, rồi rốt 

cuộc lửa cũng phun ra ào ào. Chú đứng dậy nói:
- Để cho nó chạy một lát, con ra ngoài hút điếu thuốc.
Tôi mừng hết sợ bị lạnh queo.
Một lúc sau chú trở vào máy vẫn chạy tốt. Chú tắt 

rồi mở lại, máy bật cháy ngay. Vừa gom góp đồ nghề 
vừa nói:

- Máy chạy tốt rồi đó chú.
- Cám ơn cháu nghen. Tính chú bao nhiêu đây?
- Dạ. Người ta thì một trăm tư. Chú cho con năm 

chục.
Chú ta đến sửa hết hai giờ. Tôi không nói gì, đi lên 

lầu lấy tiền trở xuống đưa cho chú ta ba tờ giấy năm 
chục.

- Cám ơn cháu. Chú đâu có bỏ giọt máu nào ngoài 
chiến trường, nên không dám nhận sự đặc biệt của 
cháu. Cháu cất luôn đi. 

Chú ta cầm tiền ngước lên ngó tôi cười.
- Cám ơn chú.
Tôi cười chọc chú thợ:
- Chú có nhiều bạn lính tác chiến lắm. Có mấy ông 

lính Dù nữa, để chú giới thiệu cho cháu.
Chú ta cười:
- Phẻ re! Chào chú cháu về. Mùa đông năm tới nếu 

có đi ngang qua đây cháu ghé service cho chú free.
- OK. 

Trà Nóc
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Như Thương
                                       Nhánh Gầy Sông Hương

                              Ảnh: Như Thương

   Ngược dòng thời gian, Huế đối với tôi chỉ là 
những điều tôi biết được qua sách vở học trò trong 
hình ảnh mái tóc thề rất con gái của các cô nữ sinh 
Đồng Khánh, qua những áng thơ văn, lời nhạc ca 
tụng đất Thần kinh, qua đôi mắt con gái Huế e thẹn 
và đuôi mắt tình tứ nghiêng nghiêng vành nón, qua 
màu tím Huế ở đâu đó trong những tà áo dài lên  chùa 
hái lộc đầu Xuân, trong những chiếc quai nón màu 
tim tím quyến rũ, qua những nàng Công Tôn với tên 
gọi thật đài các và mang những ý nghĩa lãng mạn, 
qua những nét dịu dàng, nhỏ nhẹ nữ tính, của dáng 
con gái Huế thon thả và của thế giới chữ nghĩa bóng 
bẩy văn chương trong biết bao ngôn từ, tên đặt cho 
người, địa danh và cảnh vật tự thuở xa xưa. 

Ngày còn học trung học, tôi đã làm những cô bạn 
người Huế ngạc nhiên lẫn thú vị khi tôi cố gắng học 
thuộc tên của bạn bè như là Công Tằng Tôn Nữ Thị 
Đoan Trang, Tôn Nữ Huyền Phương, Huyền Tôn Nữ 
Thị Tâm Đan ...và tất cả đã được tôi gọi là các nàng 
Tôn Nữ Thị Hoàng Cung cho dễ nhớ.

Tôi không sinh ra ở Huế. Không phải là một người 
con của Huế. Cũng không phải là nàng dâu của Huế 
và nhất là tôi chưa bao giờ biết Huế cả. Thế mà tôi 
đã đến thăm Huế, rồi lúc chia tay với Huế, tôi đã bịn 
rịn như thể là chia tay với người yêu ... dường như 
con người, cảnh vật và cả cái không gian trầm lắng ở 
Huế đã làm tôi tương tư Huế một cách lạ lùng. Một 
nỗi nhớ rất nhẹ nhàng đã đi vào trí nhớ tôi. Dẫu đã 
xa Huế nhưng tôi vẫn không thể nào quên Huế được, 
nỗi nhớ thật gần và tôi ao ước được trở lại thăm Huế 

lần nữa và lần nữa ... Nhưng biết đâu rồi cuộc đời sẽ 
chỉ có một lần gặp nhau thế thôi, phải không Huế? Huế 
trong tôi đã trở thành dấu ấn khó phai, nhưng có lẽ Huế 
sẽ chờ đợi tôi thêm một lần hội ngộ nữa phải không 
- Huế như người con gái có nét đẹp cổ kính và thủy 
chung ngàn đời.

Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mình lại ngẩn ngơ, bồi 
hồi trước nét đẹp của Huế - cái trầm mặc của lăng tẩm 
dường như là một sự nhẫn nhục, bằng lòng nét tàn phai 
thời gian và có lẽ nó cũng ẩn tàng một lời thách thức 
cho sự trường tồn. 

Dường như tôi nghe lời ngậm ngùi, than thở của 
cung vàng điện ngọc xa xưa. Có lẽ vẫn còn đâu đây dấu 
chân thiên tử, gót ngọc hài sen của bậc mẫu nghi thiên 
hạ hay dáng tha thướt của các cung tần mỹ nữ từng 
lặng lẽ đi qua những con đường cung cấm suốt cuộc 
đời xuân sắc và cô đơn.  Phế tích rêu phong còn đây mà 
hồn người đã lặn hụp qua bao kiếp luân hồi rồi chăng? 
Ai sẽ là người kể lại những bí ẩn cung đình hay chỉ còn 
những bức tường loang lỗ đứng đấy như là chứng nhân 
câm lặng nhìn người người qua lại, nhìn năm tháng 
phôi pha. Bàn tay ai chạm được cái quá khứ vàng son 
thuở xưa ấy chắc hẳn sẽ thấu hiểu được cái nghĩa của 
thăng trầm một cách tận tường. Giữa cái vô thường ấy, 
cái thiện tâm tự đáy lòng sùng bái được thể hiện trong 
dáng cung kính gối quỳ. Con người đã dâng cái tĩnh 
lặng lòng mình vào chốn hư vô một cách tâm thành.

Gom hết những từ ngữ để diễn tả về Huế mà tôi biết, 
cũng làm tôi chưa có thể hình dung ra được Huế như 
thế nào cho đến khi tôi đặt chân đến Huế. Huế buồn da 
diết đến mức độ nào thì tôi chưa biết, vì tôi chưa có dịp 
biết Huế vào những ngày mưa dầm dề và buồn da diết 
như con dân Huế diễn tả, nhưng tôi đã cảm nhận được 
nỗi buồn ấy qua màu trời xám nhạt, dẫu là ban trưa 
đứng bóng hay chiều xế tà. Một o bán hàng trong sạp 
nón lá ở chợ Đông Ba đã nói với tôi: “Trời Huế buồn 
như vậy đó”.

Nếu có người hỏi tôi sông Hương như thế nào, tôi 
sẽ chẳng ngần ngại nói rằng sông Hương êm đềm như 
tên gọi của nó, một dòng sông phẳng lặng như giải lụa, 
không gợn sóng, không uốn khúc quanh co, trải rộng 
lòng mình ra với núi non mây trời bao la một cách chân 
thật, không dấu diếm. Mỗi người có quên đi cái bon 
chen, vội vã của cơm áo đời thường khi nhìn cảnh trời 
mây sông nước hữu tình như thế chăng? Khi tôi đứng 
trên thành cầu Trường Tiền nhìn sang hai bên bờ tả, hữu 
ngạn, dòng sông cho tôi một cảm giác của đượm nồng 
tình yêu với hình ảnh của núi Ngự Bình như chàng trai 
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đa tình ôm nàng sông Hương trong 
vòng tay lãng mạn của mình một 
cách đắm say. 

Cầu Trường Tiền sáng chiều 
dường như trẻ lại theo những tà 
áo trắng học trò ngày hai buổi đến 
trường Đồng Khánh trên đường Lê 
Lợi.  Lâu lắm rồi tôi không được 
thấy cảnh như thế nữa trên những 
quãng đường tan học về. Dịu dàng 
và quyến rũ làm sao với những tà 
áo thướt tha trong vóc dáng thiên 
sứ, để cho học trò trường Quốc 
Học ngẩn ngơ rồi men theo những 
hàng cây tìm đến mật ngọt tình yêu 
ngây thơ trong trắng đầu đời. Có 
lẽ không có những nụ hồng để tỏ 
tình cho những mối tình học trò như 
thế, nhưng có màu xanh của lá bên 
đường che dùm bóng nắng cho em 
và có những chiếc lá vô tội bị ngắt 
vụn ra trên tay nàng từ cổng trường 
ngang qua cầu Trường Tiền, sông 
Hương về đến nhà.  

 Tôi cũng sẽ chẳng quên 
được cái chân chất của những 
người con Huế. Họ có thể là một 
nhân viên trong khách sạn, một bác 
đạp xe xích lô ngang cầu Gia Hội, 
một anh vá xe đạp bên lề đường 
gần chợ Đông Ba hay chỉ là một 
cô bán hàng cơm trưa cho khách lỡ 
đường trên những quãng đường xa 
mù đến những lăng tẩm cung đình 
trên những khu đồi yên tĩnh. Bất kỳ 
một câu hỏi nào của khách đi đường 
cũng đều được họ trả lời một cách 
nhiệt tình và thật thà. Tôi nghĩ rằng 
họ rất hiếu khách, dẫu người khách 
lạ nào đó như tôi chỉ là sơ ngộ và 
bên cạnh cuộc đời cặm cụi cơm áo, 
họ rất hãnh diện và sung sướng được 
nói với khách phương xa về nơi họ 
sống, về những địa danh, truyền 
thuyết và lịch sử về Huế. Mỗi một 
người mà tôi gặp trên đường đi đều 
kể lại cho tôi nghe những trang sử, 
giai thoại và truyền thuyết của thế 
giới cung đình vua chúa, lăng tẩm 

một cách say mê.

Qua khỏi Đàn Nam Giao, tôi đã 
ghé thăm lăng vua Khải Định, Thiệu 
Trị, Tự Đức giữa đồi núi trùng 
trùng. Giữa cái mênh mông của đất 
trời, bỗng mình chợt cảm thấy mình 
quá đỗi nhỏ bé. Những bậc thang 
dẫn đến ngai cửu trùng làm tôi liên 
tưởng đến phút giây bệ kiến Thiên 
nhan thuở xưa. Những tượng đá 
giữa sân chầu vẫn nghìn năm chờ 
đợi bóng thánh quân. Nhà Thủy tạ 
vẫn soi mình bên ánh sen hồng thủy 
chung. Tôi ngỡ mình đang đi giữa 
cung vàng điện ngọc khi bước chân 
vào Đại Nội Hoàng Cung. Mắt nhìn 
lại bệ rồng ... dường như lòng còn 
phủ phục đấng minh quân ngự cung 
son thếp vàng. Tay chạm Long Bào 
Thiên Tử mà nghe hồn rưng rưng 
phận thần tử tôi đòi từ thuở trăm 
năm trước.

Dẫu quang cảnh trước mắt tôi 
chỉ là những mảng cỏ dại trên nền 
đất hay là những bức tường trơ trọi, 
loang lỗ màu vôi đứng lặng lẽ khắp 
đất trời, nhưng lòng tôi lại trở về 
với hình ảnh quá khứ vàng son huy 
hoàng cũ ... nhìn lại nét tàn phai, 
hoang phế của thăng trầm trải dài 
theo năm tháng, lòng bỗng dưng 
chùng xuống ngậm ngùi.

Huế tĩnh lặng như thế đó, nhưng 
khi tôi nhìn thấy nét uốn khúc của 
những cành hoa sứ hài hòa với nét 
lượn của rồng bay bên cạnh kiến 
trúc mái ngói âm dương, tôi chợt 
nghĩ rằng trong cái tĩnh lặng ấy 
sẽ là cái động vô cùng - cái động 
của âm dương tuần hoàn vũ trụ để 
cho thân cây sẽ phơi bày nét khúc 
khuỷu thời gian và tôi đã mơ ước 
giá như mình là họa sĩ ... sẽ ngồi vẽ 
lại nét thời gian vô thường khắc dấu 
năm tháng trên thân cây.

Điều may mắn là tôi đã đến thăm 
Huế lần đầu khi Huế vẫn còn dư âm 
của mùa Xuân. Tháng 3, sân áo lam 
hiền từ nơi cửa chùa Diệu Nghiêm 
vẫn còn ngập sắc mai vàng rụng. 
Đỉnh trầm hương lộ thiên vẫn còn 
thơm những nén hương lòng thành 
tâm của khách thập phương đến 
viếng chùa từ độ Xuân sang. Một 
vị sư cô đã dẫn tôi du Xuân dưới 
những cội mai vàng của sân chùa 
một cách thú vị. Giọng Huế của sư 
cô nhè nhẹ cộng thêm với dáng đi 
chậm rãi của sư cô đã làm tôi ngẩn 
ngơ khi theo gót chân người khắp 
sân chùa rộng thênh thang. Một 
cảm giác thoát tục chăng?

Gần sắp dến ngày tôi rời Huế. Ba 
ngày qua ở Huế tôi chưa chụp được 
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một tấm hình nào gọi là để làm kỷ 
niệm giữa tôi và Huế trong lần gặp 
gỡ kỳ ngộ này. Mặt trời trốn đi đâu 
mất cả ngày. Đến trưa xế bóng thì  
chỉ là hanh nắng vàng cuối Xuân. 
Thế mà ngày cuối cùng ở Huế của 
tôi trời bỗng hơi se lạnh. 

Tôi bước chân ra cửa. Sương mù 
trời. Cả con đường im ỉm của sáng 
sớm và những cửa tiệm chỉ thấp 
thoáng trong màn sương trắng đục. 
Bên vệ đường, hai hàng cây cao 
mảnh khảnh như dáng những cô gái 
Huế có lẽ đã ướt đẫm sương đêm, 
giờ chỉ còn là những nét nhỏ gầy 
guộc như nét vẽ phác thảo của họa 
sĩ. Dường như hơi sương bay bay 
giữa lưng trời.   

Sáng sớm phố Huế yên lặng quá 
và nó đã làm cho tôi có cảm tưởng 
như là không ai nỡ khua động cái 
tĩnh lặng ấy. Tôi muốn tìm cảm giác 
đi giữa phố sương mù ở Huế này 
xem sao. Thấy những cô bé học 
trò mặc áo trắng đạp xe đến trường 
trong những chiếc áo len, tôi cũng 
khoác áo đi theo con đường áo 
trắng ấy.  

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn 
thấy những vỉa hè ở Huế dọc theo 
bờ sông Hương vẫn còn nguyên 
vẹn ý nghĩa của nó - vỉa hè dành 
riêng cho người đi tản bộ. Chúng 
nó đã không bị thay đổi bởi những 
kiểu gạch trang trí tân thời mà vẫn 
là những viên gạch từ lâu đời, ngả 
màu năm tháng lẫn với màu cát bụi 
đường xa của khách viễn phương. 
Trong lòng tôi, tôi vẫn có thói quen 
yêu những vỉa hè, những con đường 
cũ kỹ như thế bởi vì nó đã từng ôm 
ấp những bước chân năm tháng của 
tôi mỗi ngày.

Náo nức khi nghĩ rằng tôi sắp sửa 
được ngắm cảnh mờ ảo sương khói 
trên sông Hương và cầu Trường 
Tiền mà từ xưa đến giờ tôi chỉ thấy 
được trong sách vở, phim ảnh hay 

trong nghệ thuật nhiếp ảnh mà thôi, 
tôi cầm theo chiếc máy ảnh. Bờ 
Nam sông Hương bên kia hình như 
vẫn còn ngủ muộn, nhưng bên này 
bờ thì đã có khách hàng ngồi nhâm 
nhi ly café sáng sớm trên vỉa hè bên 
cạnh cầu Trường Tiền rồi. 

Tôi chợt ngẩn người ra trước 
cảnh tượng sương mù trên mặt nước 
sông Hương - nó như một bức họa. 
Không một ngọn gió sớm làm mặt 
nước sông gợn sóng. Sương mù bắt 
đầu từ phía xa xa của sông Hương 
đã lan dần, lan dần trên mặt nước 
sông phẳng lặng. Tôi vừa đi chầm 
chậm ngược lại với hướng sương 
mù ấy vừa bấm máy chụp hình. Một 
nét đẹp quyến rũ không thể diễn tả 
bằng lời được, nó như thể là ảo ảnh 
... Phải chụp thật nhanh cảnh sương 
lan tỏa trên sông Hương này, kẻo 
rồi cả dòng sông và chiếc cầu sẽ 
biến mất. Quả thật vậy, màn sương 
buông xuống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng 
quá đến nỗi tôi không biết là dòng 
sông đã biến mất tự bao giờ. Chỉ 
một thoáng bên đời, em rồi đã xa 
xăm ...

Không còn thấy đâu là thành cầu 
Trường Tiền và cũng chẳng thấy 
đâu là mặt nước sông. Màn sương 
mờ mờ ảo ảo ấy đã xóa lấp từng 
nhịp cầu và tôi không thể đếm nhịp 
cầu được nữa. Không biết chiếc cầu 
ở nơi đâu và cũng chẳng biết dòng 
sông ở chỗ nào giữa cái màu trắng 

huyễn hoặc ấy. Chiếc cầu đã hoàn 
toàn tan biến vào hư không. Không 
còn ranh giới giữa trời mây thiên 
đình và cõi người trần tục. Tất cả 
dường như hòa lại thành một. Nó 
hòa tan với đất trời mênh mông 
trong một vẻ dẹp hoàn hảo: Trắng 
đục màu khói sương. Cảnh vật bỗng 
nhiên trở nên vô bờ bến ... và con 
đường mà tôi đang đứng dưới chân 
là một thế giới khác. Tôi có cảm 
tưởng rằng tôi có thể xòe tay ra để 
hứng lấy sương mù bay khắp nơi. 
Bờ Nam của sông Hương rải rác 
vài căn nhà có nóc hơi cao cao, giờ 
chỉ còn lại cái chỏm của ngôi nhà 
lơ lửng giữa trời không. Toàn thể 
căn nhà đã chìm vào sương mù như 
dòng sông và chiếc cầu vậy. Con 
đường, nhà cửa, dòng sông, chiếc 
cầu và phố xá bỗng nhiên thay đổi 
thành một quang cảnh khác biệt lạ 
thường. Mờ mờ nhân ảnh như nhà 
thơ Hàn Mặc Tử đã từng say mê 
chăng?

Tôi mơ ước được về thăm Huế 
lần nữa để nghe lại những âm thanh 
luyến láy nhè nhẹ trong giọng nói 
của những cô gái Huế với nụ cười 
khép kín tựa thâm cung hay tìm lại 
những giây phút chùng lòng nhất 
trong đêm thả đèn hoa đăng. Nâng 
nhẹ cánh sen giấy thả xuống dòng 
sông sau đêm trăng ca Huế trên 
dòng sông Hương, dẫu ngọn đèn có 
lung linh sáng giữa đêm trăng hay 
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lao đao giữa dòng, thì ước nguyện 
đem ánh sáng soi rọi vào biển trầm 
luân của chúng sanh hoặc là lời ước 
hiền lành nhất đã được thả trôi theo 
sông nước với tất cả niềm thành 
kính tận đáy lòng.

Trong một lần nghe ca Huế, khi 
tôi đặt chân lên chiếc thuyền rồng 
bên bờ sông Hương vào lúc trời 
chiều nghiêng nghiêng bóng nắng, 
có tìm lại được hình ảnh của điệu 
múa Hoa Đăng cung đình ngày xưa 
không thì tôi chưa biết, nhưng tâm 
hồn tôi từ lúc ấy đã cảm thấy hạnh 
phúc với mênh mang trời nước và 
chơi vơi giữa dòng rồi. Hạnh phúc 
ấy tôi nghĩ chẳng xa vời lắm đâu, 
chỉ cần một tấm lòng nâng niu quá 
khứ, yêu những mảnh đời kỹ nữ đã 
dâng đời mình trọn vẹn cho Tương 
Tư Khúc, Nam Ai, Nam Bình, trân 
trọng những ngón đàn ngậm ngùi 
đã đi vào lãng quên, để rồi cùng 
ngồi lại với nhau bên mạn thuyền 
mà thưởng ngoạn cái thú của mờ 
ảo, trữ tình, thơ mộng hay trầm 
ngâm, suy gẫm về đời, về người, về 
mộng khi con thuyền xuôi về bến 
đỗ thiên thu.

Ngây ngất với cái không gian 
lãng mạn của sông nước trữ tình, 
cái giai điệu ngũ cung của ca Huế 
trên sông Hương vào đêm trăng 
cũng chưa đủ níu lòng tôi với Huế 
cho đến khi tôi gặp một cô bé ngoài 
khuôn viên cửa Khổng sân Trình. 
Tôi không biết tên em là gì, nhưng 
tôi đã đặt một cái tên rất dễ thương 
cho em: Cô Bé Bán Bánh Nậm (tôi 
bắt chước người yêu của tôi đặt tên 
cho tôi là Cô Bé Áo Đỏ đấy em ạ, 
em có thích không?). Em mặc chiếc 
áo hoa cũ sờn vai có đôi mắt buồn 
như nắng trưa hè hôm ấy. Ở vào độ 
tuổi như em, tôi cũng đã từng say 
mê trò chơi bán đồ hàng - những 
món hàng đầy thú vị trong tưởng 
tượng của tuổi thơ. Những chiếc 
lá được làm thành tiền, những 

đóa hoa trở thành những cái bánh, 
những chiếc lá khoai sắn mì được 
làm thành sợi dây chuyền lủng lẳng 
xinh xinh, những tờ giấy xếp thành 
cái bóp đựng tiền đi chợ mua quà, 
những viên đất sét vo tròn vụng về 
như là những viên bi nằm ngoan 
ngoãn trong chiếc thúng bằng giấy. 
Trong hạnh phúc của trò chơi ấy tôi 
chưa biết kiếm tiền thật như em, Cô 
Bé Bán Bánh Nậm ạ.

Đáng lẽ giờ này em sẽ phải ở 
trong lớp với thầy cô, bạn bè sách vở, 
để tuổi thơ của em sẽ được ươm đầy 
mật ngọt trong những câu chuyện 
thần thoại cổ tích bà tiên hiền lành.  
Nhưng không, em đã lê gót chân 
buồn thiu của em khắp vỉa hè. Sau 
lưng em là thế giới của thiên đường 
học trò. Cái dáng em ngồi dựa lưng 
cổng trường sao buồn quá. Đáng lẽ 
em sẽ ở bên trong cánh cửa ấy, chứ 
không phải ngồi ở ngoài cánh cửa 
của cổng trường như thế đâu em ạ. 
Để được tung tăng với niềm hạnh 
phúc làm học trò - một hạnh phúc 
lớn và dễ thương nhất của một đời 
người. Để em sẽ là cô bé bím tóc 
nơ cài như những ước mơ hồng dễ 
thương của tuổi thơ.

Em đã ngước mắt nhìn tôi và 
mời tôi mua bánh cho em. Dường 
như cái ngước mắt ấy của em đã 
không vói đến được mảng trời trong 
xanh trên hàng cây mướt lá của vỉa 
hè mà cái nhìn chỉ nhìn vào ánh mắt 
của tôi. Vâng, tôi đã mua bánh của 
em sau câu trả lời rất nhỏ nhẹ ... “ 
Dạ thưa, chỉ có 5000. đồng một dĩa 
bánh thôi dì  “.

Tôi nhớ rõ làm sao bàn tay của 
em lẹ làng tháo lớp lá gói những 
chiếc bánh nậm nhụy tôm thịt, 
xếp bánh và những miếng chả tôm 
thành vòng tròn quanh chiếc dĩa 
nhỏ. Dường như nỗi vui của em 
cũng đầy như dĩa bánh mà em trao 
cho tôi. Mãi sau này, có một người 

bạn đã hỏi tôi rằng tại sao tôi không 
mua hết bánh của em. Lúc ấy, vụng 
về làm sao - tôi chỉ nghĩ là tôi không 
có thể ăn hết chừng ấy bánh nậm 
của em một lúc được, chứ không 
nghĩ là tôi có thể mua hết bánh của 
em và mời mọi người trong khách 
sạn cùng ăn cho vui.

Tôi nợ em, Cô Bé Bán Bánh 
Nậm ạ. Tôi nợ em lời dạ thưa lễ 
phép. Nợ em một lời mời chào hàng 
lịch sự. Và nhất là nợ em một món 
nợ tình người. Tôi là người khách 
phương xa đã không cho em trọn 
niềm vui đơn giản: mua hết những 
chiếc bánh mà em bày bán trên cái 
trẹt nhỏ. Tôi chỉ mua vỏn vẹn có 
một dĩa bánh cho em mà thôi.

Mai mốt xa Huế rồi ... lòng tôi se 
lại khi chợt nghĩ đến điều ấy, nhưng 
tôi tin rằng, một ngày nào đó tôi sẽ 
có duyên gặp lại em lần nữa, bởi vì 
món nợ mà tôi nợ em vẫn canh cánh 
bên lòng từ độ tôi rời xa em. Trong 
lòng tôi, cái âm thanh nhỏ nhẹ của 
hai tiếng dạ thưa rất Huế nơi em cứ 
mãi vấn vương tôi. Em là Huế và 
xứ Huế của em đã cho em hai tiếng 
dạ thưa ngọt ngào ấy. Cảm ơn em 
đã cho một người khách phương xa 
như tôi một món quà đặc biệt vô 
cùng. Tôi trân quý món quà em tặng 
cho tôi biết mấy. 

Dẫu Huế rêu phong, tự Huế đã 
là thơ và tự em đã là Huế - một nét 
Huế chân tình. Tôi nhớ Huế và nhớ 
Em - Cô Bé Bán Bánh Nậm đượm 
Huế của tôi ơi. Phải chăng tôi đã 
say men tình với Huế?  

                                                                
Như Thương                
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Phan Hạnh
 Trong suốt thời gian Hoa Kỳ 

tham chiến tại Việt Nam, con chó 
quân đội được xem là một anh hùng 
nổi tiếng nhất là con chó tên Nimo, 
số quân A534. Nimo có mặt và 
phục vụ chiến trường Việt Nam từ 
tháng Bảy năm 1965 đến tháng 12 
năm 1966 thì phải hồi hương vì bị 
thương trong một vụ đặc công cộng 
sản tấn kích phi trường Tân Sơn 
Nhất ở Sài Gòn.

Trước khi quân đội Hoa Kỳ bắt 
đầu tham chiến tại Việt Nam, từ 
năm 1960 các kế hoạch gia của họ 
đã ý thức rõ và tiên liệu được rằng 
các căn cứ Không Quân và các phi 
trường quân sự sẽ là mục tiêu cho 
Việt Cộng tấn công. Lúc đó, một 
dự án nghiên cứu và phát triển quân 
khuyển Không Lực Hoa Kỳ tại Việt 
Nam được đề ra tại một trại huấn 
luyện chó ở Gò Vấp do người Pháp 

sử dụng trước đó.

Một kế hoạch huấn luyện về 
phòng thủ và bảo vệ được thành 
lập, trong đó có việc dùng quân 
khuyển để canh gác được chấp 
thuận. Tháng Bảy năm 1965, 40 
quân khuyển Mỹ đầu tiên được đưa 
đến bố trí tại 3 phi trường lớn nhất 
là Sài Gòn, Biên Hòa và Đà Nẵng. 
Đó chỉ là khởi đầu vì đến cuối năm, 
con số này tăng thêm, nâng tổng số 
quân khuyển lên 99 con. Qua đến 
tháng Chín năm 1966, có hơn 500 
quân khuyển Mỹ phục vụ tại 10 căn 
cứ. 

Trong suốt khoảng thời gian 17 
tháng, tính từ tháng Bảy 1965 đến 
tháng 12 1966, không có bất cứ 
một toán đặc công cộng sản nào lọt 
được vào vòng đai các căn cứ có 
quân khuyển canh gác.

Quân khuyển Nemo sinh ra 
vào Tháng Mười năm 1962 thuộc 

giống chó bẹc-giê Đức (German 
Shepherd), lông hai màu nâu và 
đen. Lúc Nemo một tuổi rưỡi và 
nặng 85 cân Anh, nó được Không 
Lực Hoa Kỳ tuyển dụng vào mùa 
hè năm 1964. Nemo được gởi theo 
học một khóa huấn luyện kéo dài 
tám tuần lễ tại Trường Đào Tạo 
Chó Canh Gác Lackland ở thành 
phố San Antonio thuộc tiểu bang 
Texas. Hoàn tất khóa huấn luyện, 
Nemo rời quân trường và theo 
người  dẫn dắt là binh nhì Leonard 
Bryant Jr đi phục vụ tại Bộ Chỉ 
huy Chìến Lược Không Quân tại 
Căn Cứ Không Quân Fairchild gần 
thành phố Spokane thuộc tiểu bang 
Washington.

Tháng 1 năm 1966, Leonard 
Bryant Jr dẫn dắt Nemo lên đường 
đi qua chiến trường Việt Nam cùng 
với những toán quân khuyển khác. 
Nemo được đưa về Trung Đội Cảnh 
Sát An Ninh Quân Đội 377 đóng tại 
Căn Cứ Không Quân Tân Sơn Nhất.

Sáu tháng sau, vào Tháng Bảy 
1966, người dẫn dắt ban đầu của 
Nemo là binh nhì Không Quân 
Leonard Bryant Jr được hoán 
chuyển và quay trở về Mỹ. Người 
thay thế để dẫn dắt và chăm sóc cho 
Nemo là binh nhất Không Quân 
Robert Thorneburg 22 tuổi. Tiếp 
sau đó, một biến cố lớn xảy ra với 
hai thầy trò Nemo khiến cho Nemo 
trở nên nổi tiếng đưa tên tuổi nó vào 
lịch sử ngành quân khuyển Hoa Kỳ.

Đêm 4 tháng 12 năm 1966, theo 
thủ tục thông thường, binh nhất 
Thorneburg có mặt tại đơn vị 3 
tiếng đồng hồ trước phiên trực tuần 
canh khởi sự lúc mười giờ đêm. Anh 
kiểm soát Nemo kỹ lưỡng để chuẩn 
bị nhận công tác. Mỗi toán gồm một 
người và một chó chịu trách nhiệm 
tuần canh một khu vực. Với khứu 
giác bén nhạy, chó thường phát hiện 
ra kẻ gian trước và làm tín hiệu báo 
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động cho người dắt bằng cử chỉ và 
tiếng kêu. Theo thủ tục hành quân, 
người dẫn dắt sẽ dùng máy liên lạc 
báo cáo sự việc với ban kiểm soát 
an ninh trung ương; báo cáo xong 
sẽ xua chó tiến vào nơi tình nghi để 
xem xét và báo cáo kết quả.

Gần đến giờ tuần canh, các toán 
quân khuyển trung đội 377 lên xe để 
được chở ra vòng đai chu vi phòng 
thủ phi trường và được rải ra nhiều 
địa điểm công tác tuần canh. Họ 
không biết là có một toán quân Việt 
Cộng đông khoảng 60 chiến sĩ đặc 
công đã lén lút xâm nhập vào hàng 
rào vòng đai căn cứ Không quân 
Tân Sơn Nhất với âm mưu phá hủy 
các phi cơ đang đậu và đang ẩn núp 
mai phục.

Đêm ấy là một đêm với bầu trời 
trong và đầy sao. Các toán quân 
khuyển bung ra đi canh tuần và lục 
soát mọi ngỏ ngách không biết là 
nguy hiểm đang rình rập họ. Việt 
Cộng thừa hiểu tầm quan trọng 
về mối nguy hiểm của chó quân 
khuyển nên ưu tiên nhắm triệt hạ 
các mục tiêu đó trước.

Từ các chỗ ẩn núp, đặc công 
Việt Cộng khai hỏa. Rebel là con 
chó quân khuyển đầu tiên bị trúng 
đạn tử trận đêm hôm đó cùng với 
người dẫn nó. Một lúc sau, một con 
chó khác tên Cubby và người dắt nó 
cũng bị Việt Cộng bắn tử thương. 
Đến lượt con chó thứ ba tên Toby 
cũng hy sinh cùng với người dẫn 
dắt. 

Nơi Throneburg và Nemo tuần 
canh là một nghĩa trang bỏ hoang 
trong chu vi phòng thủ của căn 
cứ cách nhà chứa phi cơ khoảng 
bốn trăm thước. Nemo đang đi 
thì dừng bước ngước mắt nhìn 
một ngôi miếu trong nghĩa trang. 
Thorneburg lấy làm lạ, quan sát con 
chó xem nó đang muốn gì. Mắt nó 
sáng lóng lánh; hai vành tai dựng 

thẳng lên; lông quanh cổ nó xù ra. 
Thorneburg linh tính là Nemo đang 
cảm nhận có một cái gì ở chỗ đó. 
Nhưng Thorneburg chưa kịp mở 
máy liên lạc với Trung Tâm Kiểm 
Soát An Ninh thì “cái gì đó” đã nổ 
súng. Một viên đạn xuyên qua vai 
Thorneburg. Nemo thì bị trúng một 
viên đạn xuyên từ gần sát dưới mắt 
phải trỗ ra mõm. 

Những tưởng đó sẽ là một kết 
cuộc bi thảm nhưng Nemo không 
chịu buông xuôi đầu hàng tình 
huống. Bất chấp vết thương, con 
chó nặng 90 cân Anh lao tới bốn 
tên đặc công Việt Cộng đang núp 
nơi ngôi miếu đã nổ súng bắn nó và 
chủ nó. Thorneburg tức khắc bấm 
máy liên lạc báo cáo tình hình nguy 
ngập. Căn cứ báo động. Lực lượng 
ứng chiến khẩn cấp tiếp viện chống 
trả cuộc tấn công đột kích. Các xạ 
thủ ổ súng máy gần hang-ga cũng 
sẵn sàng nhả đạn nếu địch quân 
băng qua phi đạo. Âm mưu của Việt 
Cộng nhằm phá hoại phi trường đã 
thất bại. Sau mấy giờ giao tranh, 
chúng bị đẩy lui, để lại tại chỗ 13 
xác đồng đội. 

Toán cứu viện xông ra tức khắc 
triệt hạ những kẻ xâm nhập và tải 
thương binh vào điều trị khẩn cấp. 
Các nhân viên tản thương phải khó 
khăn lắm mới giữ Nemo lại vì nó 
không chịu rời Thorneburg. 

Vị bác sĩ thú y Raymond T. 
Hutson tại Căn Cứ Không Quân 
Tân Sơn Nhứt đã thực hiện giải 
phẫu ghép da trên khuôn mặt bị 
rách của Nemo. Bác sĩ cũng đặt một 
ống khí quản phụ để giúp con chó 
thở. Mắt phải của Nemo bị lòi ra 
khỏi hốc mắt không cứu vãn được; 
bác sĩ đành phải cắt bỏ.

 Thorneburg được di tản đến 
Bệnh viện Không lực Hoa Kỳ tại 
Căn cứ Không quân Tachikawa ở 
Nhật để hồi phục. Người dẫn dắt 

và con chó đã cứu sống anh ta đành 
phải chào nhau lời tạm biệt. Nemo 
hồi phục tại căn cứ Tân Sơn Nhứt. 
Nó nhận được nhiều thiệp chúng 
mau bình phục từ các em học sinh ở 
Mỹ. "Nemo thân mến, Tôi yêu chó. 
Tôi hy vọng bạn sẽ khỏe mạnh."

Những tưởng Nemo với một 
mắt vẫn có thể được giữ lại để tiếp 
tục đảm nhận công tác tuần canh, 
nhưng hóa ra vết thương của nó cần 
điều trị thêm. Vào ngày 23 tháng 6 
năm 1967, Bộ Tư lệnh Không quân 
Hoa Kỳ quyết định cho Nemo được 
giải ngũ trong vinh dự với tư cách 
là con chó săn đầu tiên được chính 
thức nghỉ hưu từ các dịch vụ tích 
cực. Đơn vị Không Quân Mỹ ở Tân 
Sơn Nhứt lo thủ tục cho Nemo hồi 
hương. Điểm đến là Trường Đào 
Tạo Quân Khuyển Lackland Texas.

Chuyến bay hồi hương của 
Nemo có người dẫn dắt là binh nhì 
Melvin W. Bryant đi kèm, qua các 
chặng dừng ở Nhật Bản, Hawaii 
và California. Tại mỗi điểm dừng, 
các bác sĩ thú y của Không Lực cẩn 
thận kiểm tra tình trạng sức khỏe 
của Nemo để xem nó có dấu hiệu 
khó chịu, căng thẳng và mệt mỏi 
hay không.

 Cuối cùng, chiếc phi cơ 
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Globemaster C124 đã đáp xuống căn cứ không quân Kelly, Texas 
vào ngày 22 tháng 7 năm 1967. Đại úy Robert M. Sullivan, sĩ quan 
phụ trách chương trình huấn luyện và các nhân viên đào tạo chó gác 
ở Lackland có mặt tại sân bay để chào đón Nemo, đứa con dũng cảm 
của trường trở về.

 Nemo được cho mãn nhiệm và nghỉ hưu vĩnh viễn, được cấp cho 
một cái chuồng đặc biệt riêng mới toanh để lưu trú gần cơ sở thú y. 
Chuồng của Nemo như một ngôi nhà xinh xắn có dấu hiệu với bảng 
tên, số quân, và thông tin chi tiết về công trạng anh hùng. 

 Đáp ứng nhiều yêu cầu và lời mời, Nemo có nhiều dịp được Đại 
úy Sullivan đưa đi nhiều nơi khắp nước Mỹ tiếp xúc với học sinh 
và công chúng, xuất hiện trên các đài truyền hình để làm công tác 
quảng bá thông tin, tuyển dụng Không quân và cổ súy cho ngành 
quân khuyển.

 Nemo qua đời tự nhiên vì tuổi già tháng 12 năm 1972 ngay trước 
dịp lễ Giáng Sinh, sống được 11 năm. Dự tính bảo quản xác của 

Nemo để lưu giữ và 
trưng bày tại Viện 
Bảo Tàng Không 
Gian Smithsonian 
bất thành vì một 
trục trặc kỹ thuật. 
Do đó, Nemo được 
chôn cất vào ngày 
15 tháng 3 năm 
1973. Cho đến lúc 

đó, sự có mặt của Nemo tại căn cứ Lackland đã nhắc nhở các sinh 
viên về tầm quan trọng của một con chó đối với người điều khiển nó 
- và cho toàn bộ đơn vị. 

 Theo thống kê, con số chó quân khuyển Mỹ hi sinh trong khi thi 
hành nhiệm vụ ở Việt Nam là vào khoảng 500 con để cứu mạng sống 
cho hàng ngàn binh sĩ. 

Nemo may mắn chỉ bị thương và được xem là con chó anh hùng 
đầu tiên từ chiến trường trở về quê hương và có lẽ là chú quân khuyển 
nổi tiếng nhất trong tất cả quân khuyển trong chiến tranh Việt Nam.

Phan Hạnh
Nguồn tài liệu tham khảo:
http://www.bestinshowdaily.com/brownies/
https://www.corvetteforum.com/forums/off-topic/3512684-nemo-
a534-usaf-k9-hero.html
http://www.pbase.com/635thk9/nemo_most_famous
https://en.wikipedia.org/wiki/Nemo_A534
https://www.findagrave.com/cgi-bin/
fg.cgi?page=gr&GRid=16222538

Đầy tớ - Chủ nhà

Đời thuở nhà ai?
Tớ mà giàu hơn chủ?
Mà điều này 
lủ khủ ở Việt Nam,
Tớ tiền đầy ắp nhà băng,
Chủ thì cái khố che thân 
không lành.
Tớ thì lầu các cao sang,
Chủ chui mái rách 
điêu tàn te tua.
Tớ huy hoàng tựa Đức vua,
Chủ thì cơm hẩm muối dưa 
đói lòng.
Tớ trăm lô đất thênh thang,
Chủ thì xất bất 
xang bang via hè.
Tớ thì võng lọng dù che,
Chủ vải phủ 
cái tò he chưa vừa. .
Chủ đi trồng sắn phá rừng ,
Lúc về nhìn tớ 
lệ ròng ròng lệ đau.
Tớ ơi Trời đất nhiệm màu,
Nhân nhân,quả quả bao lâu?
hỏi Trời.
Thiên tai hoạn nạn khắp nơi.
Chỉ trong chớp mắt 
cuộc dời đổi thay.
Vô thường: của cải trắng tay,
Thi ân, bố đức, 
mai này Bình an.

Hoài Hương
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Thời gian trôi thật nhanh
mới đó mà mùa Xuân
đã về trên khắp ngõ
ước mong năm yên lành

Thần Táo Tổ-Rồng-To
tạm quên những âu lo
chuẩn bị vui Tết mới
dù tuyết đọng cây cành

Xin báo cáo cho nhanh
một năm dài tươi xanh
cộng đồng cùng sống tốt
thành công mọi ban ngành

Nhớ chợ Tết năm rồi
rộn ràng khắp mọi nơi
chung vai làm hội lớn
truyền thống luôn rạng ngời

Quan khách từ khắp nơi
áo quần thật xinh tươi
trẻ già cùng hoan hỉ
dạo chơi quên chuyện đời 

yếu điểm bỏ qua thôi
rút kinh nghiệm được rồi
Tết Cộng Đồng đa dạng
tính ra vẫn ... có lời! 

Hội Thủ Đức thật vui
tiệc Người Việt đông người
có Tân Niên Quảng Ngãi 
Hội Cao Niên tuyệt vời

North York rộn tiếng cười
Mississauga vẫn vui
khắp nơi cùng sinh hoạt
dẫu lúc mệt rã rời!

Trong không khí xuân sang
Party thật rộn ràng
dự tiệc các đảng phái
sức mạnh lá phiếu vàng

Tháng Hai nắng chói chang
xua hơi lạnh bên đàng
biểu tình chống "cá chết"
Ottawa rộn ràng

Rồi kỷ niệm Quang Trung
tổ chức tiếp không ngừng
vinh danh ngày chiến thắng
Hội Tây Sơn lẫy lừng

Tháng Ba vào cuối tuần
Biểu tình vì thương dân
lời kêu gọi Cha Lý
hải ngoại lên tiếng cùng

Làng Dưỡng Lão tưng bừng
gây quỹ tiệc mùa Xuân
hy vọng luôn tràn ngập
ngày dựng Làng tới gần

Cám ơn thiện nguyện viên
tiệc nho nhỏ có liền
khuyến khích người trẻ tuổi
làm việc với thành niên

Rồi lễ Hai Bà Trưng
biểu tình "Đàm Vĩnh Hưng" 
lập trường luôn giữ vững
văn hóa vận tiêu tùng!

Tháng Tư giỗ vua Hùng 
Hội Quốc Tổ Hùng Vương
nhớ công xây dựng nước
ghi ơn đấng anh hùng

Hội Từ Thiện khắp vùng
gây quỹ rất thành công
lá lành đùm lá rách
sẻ chia cảnh khốn cùng

Tới chuyện khăn cờ Vàng
Dân Biểu đeo đàng hoàng
nhờ Thượng-Nghị-Sĩ vận động
tiếng thơm vang khắp làng

"Quốc Hận" buồn ngút ngàn     
tổ chức rất nghiêm trang
Ottawa, Queen's Park
Mel-Lastman rợp Cờ Vàng

Tháng Năm về bên đàng 
tiệc Đa-Văn-Hóa rất sang
vinh danh Hữu-Kỳ Nguyễn
người xuất sắc trong làng

Rồi Hòa Hảo - đạo Vàng
Huỳnh Giáo Chủ hiên ngang
kỷ niệm ngày sáng lập
niềm tin mãi huy hoàng

Tiếp sinh hoạt Cao Đài
Tam Kỳ thuyết rất hay
"Đạo Thầy" luôn giữ vững
tín đồ luôn thẳng ngay

Human Rights, Formosa
Washington đường xa
anh em không quản ngại
tham dự trọn hai ngày

Lại có Fashion Show
"Asian Day" ngày hội to
Diễm Hương cùng nhóm trẻ
vui khoe tà áo dài

Cuối tháng Năm thật hay
Hội Phụ Nữ nắm tay
cùng nhau làm đại hội
báo cáo kể rất dài

Tháng Sáu tại Midland
Công giáo ngày hành hương
xin Mẹ cho đất nước
Tự Do khắp nẻo đường
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Và mọi người xem phim
nhớ lại thời hoàng kim
"Chân Trời Tím" hoa mộng
giấc mơ xưa về tìm 

Rồi hội Cựu Quân Nhân
ngày Quân Lực thành công
mời cô Trần Kiều Ngọc
tuổi trẻ có tấm lòng

Tháng Sáu dự rất đông
Hội Người Việt làm xong
A.G.M. đại hội
hội viên luôn đồng lòng

Thần báo tiếp Gala
Sinh Viên rất thiết tha
cùng cội nguồn dân tộc
học giỏi, biết việc nhà 

Cao niên rộn tiếng ca
mang chuông khỏi xứ nhà
đánh nơi "Global Village" 
ai nấy đẹp như hoa

Đầu tháng Bảy đậm đà
Ngày Quốc Khánh Canada
Một trăm năm mươi tuổi
Diễn hành, nắng chan hòa

Kế tới xin báo là
Hội Thảo tại Hội ta
Magnistky luật mới
chế tài kẻ ác tà

Mùa hè nhạc ngân nga
ca sĩ xứ cờ Hoa 
thành công Summer Fest
John Tory hứa tặng quà

Lời hứa vui mọi nhà
Cờ có thể bay xa
Thượng Kỳ trên thành phố 
cám ơn Nghị Sĩ nhà

Thần xin tiếp việc này
bẩm Thượng Hoàng được hay
Tượng Đài Thuyền Nhân đã
hứa hẹn được dựng xây

Và cũng trong tháng này
Liên Hội ráng bắt tay
họp nhau mong hòa giải 
tiền giữ được trong tay

Quê nhà lại gắt gay
tranh đấu bị bắt ngay
hải ngoại cùng san sẻ
biểu tình lên tiếng thay

Tiệc Ủy Ban kéo dài
gây quỹ giúp người ngay
thương Dân Oan đứt ruột
giận lũ Vẹm cướp ngày

Thấm thoát lại đến ngày
Hội Bầu Cử họp ngay
đề ra kế hoạch mới
trong năm bầu cử này

Tháng Mười Tết Trung Thu
Hội Phụ Nữ khiêm nhu
mời chung hội đoàn bạn
tổ chức rất đặc thù

Chùa Pháp Vân trùng tu 
cũng làm ngày Trung Thu
các Chùa khác tu học
tâm linh được đền bù

Công việc luôn lu bù
Octoberfest có dư
người đi, người đánh trống
Marching Band chung lòng

Xe hoa chạy vòng vòng
đóng góp nào kể công
áo dài, cờ phất phới
thế giới xem thật đông! 

Tháng Mười có Việt Tân
gây quỹ giúp xa gần
Canh tân Cách mạng Đảng
góp phần tranh đấu chung

Rồi có Hoa Tình Thương
kết hợp cùng với VOICE 
để thương binh được giúp
trả ơn giữ giống nòi

Và gây quỹ thầy Phong
dựng mái ấm Thiên Ân
khiếm thị còn đường sống
nhìn xa không nhìn gần

Lại gây quỹ Thuyền Nhân
mọi người chẳng phân vân
món quà cho thành phố
Tượng Đài sẽ góp phần

Phải kể tới tinh thần
chính trị rất bình quân
đồng hương cùng gặp gỡ
các đảng phái kết thân 

Tháng Mười Hai đến gần
Giáng Sinh được nhiều lần
tổ chức luôn đông đủ
yêu thương luôn vẹn phần

Chuẩn bị Hội Chợ cần
tiền bạc, người dự đông
nên thêm tiệc gây quỹ
đoàn kết rất đáng công!

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Ottawa điều nghiên
cùng nhau xuống đường nữa 
đấu tranh chống bạo quyền

Viet-Can tiệc tiếp liền
nhóm này với nhân duyên
kiếm tiền giúp bệnh viện
cám ơn đất nước hiền
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Và lại C.M.C
tiệc văn hóa đáng ghi
cùng với các nước bạn
tiếng nói Việt kiên trì

Cũng có chút chuyện buồn
thần đành phải báo luôn
Thượng Kỳ đang sắp xếp
hiểu lầm nên vấn vương

Nhưng chính nghĩa con đường
phải thẳng tiến tới luôn
việc chung cần phải tốt
Cờ Vàng sẽ cao vươn

Bây giờ lúc đầu năm
bận rộn cả tay chân
mong mọi người ủng hộ 
Hội chợ Tết tới gần

Thần cũng muốn góp phần
cho hoa nở đầu Xuân
nên đi làm thiện nguyện
cộng đồng luôn rất cần

Mong chẳng ai ngại ngần
cùng nhau đi Hội Xuân
có hình share FaceBook
niềm vui được vẹn phần

Thần bẩm báo nhiều lần
Thượng Hoàng cứ an tâm
vì yêu thương đoàn kết
sẽ nắm tay xa, gần

Cuộc sống luôn đa phần
vui, buồn làm phân vân 
vẫn đề cao chính nghĩa
để soi sáng lương tâm

Táo về lại gian trần
mang điệu nhạc mùa Xuân
vang lên trên khắp ngõ
mong hy vọng vươn mầm

Mẹ Việt Nam bao lần
kêu gọi phải đồng tâm
sống nên người trung trực
đất nước sẽ quang lâm

Gương hy sinh âm thầm
công đức của tiền nhân
quê hương ngày vinh sáng
niềm tin mãi thanh tân ....

Lúc còn trẻ, hãy sống thế nào để khi về già không có gì phải ân hận

Tuổi thanh xuân và sắc đẹp sẽ phai tàn, nhưng tư cách thì còn mãi

Kinh nghiệm là một ông thầy khó tính, 
bắt thi trước rồi mới cho bài học sau

Sự giàu có về kinh nghiệm là một thứ tài sản 
không bao giờ bị đánh thuế

Sức khỏe không những là tiền bạc mà còn được miễn thuế

Nhiều người mất sức khỏe vì lo làm tiền, 
rồi sau đó lại phải mất tiền để lo lấy lại sức khỏe

Hành động ngay bây giờ đi. 
Để đến mai, hôm nay sẽ trở thành hôm qua

Việc làm nói nhiều và nói thật hơn lời nói bằng môi miệng

Những ai có lực thì làm. 
Những ai không đủ lực để làm thì chỉ trích

Chân tướng của một người không ở những việc người ấy 
làm ngoài ánh sáng, mà là những việc người ấy làm trong bóng tối
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Thơ  
Phan Nam

Đời lữ khách thuyền đi không bến đỗ,
Chạnh lòng thay,  sương gió tỏa muôn nơi!
Những chiều buông nỗi sầu se cô quạnh
Đây đó tình ai, non nước, viễn khơi!
                 *
Nước biếc  mây xanh người trông thấm lạnh
Gió sang  mùa lùa  tạt bến sông xanh
Người ơi! Người! Thương dân đang khổ vận,
Sông núi Nam vang lên tiếng gọi đoàn!
                   *
Xuân này hẳn nhớ đến xuân quê hương
Nhớ đến người thân, thương nóc giáo đường
Những buổi chiều vàng nhìn loang bóng nước
Xóm làng cây trỗ lộc thắm mùa Xuân !
                   *
Người lữ khách mong gì hơn cố quận…
Thuyền theo con nước chảy đi xuôi giòng
Chuyến đò chiều lái ông mơ chợp giấc…
Nước sóng tràn dâng bãi ánh trăng thâu.
                    *
Một sớm mai bừng tin vang chiến thắng!
Khải hoàn ca trổi dậy khắp trời Nam,
Những anh hùng, liệt nữ, kết toàn dân…
Cứu nước Việt muôn đời thái - thịnh nhất !
    

                

    Nhủ Lòng

Nhớ thuở trời Nam súng nổ vang
Dân ta bừng tỉnh giấc thu ngàn
Phá tan giặc cỏ bình thiên hạ
Lưu tiếng muôn đời với thế nhân.
                                *
Sử sách còn ghi chuyện trước sau
Tha hương người Việt hãy cùng nhau
Thương lòng chớ để lòng se thắt...
Hưng phế bao đời rõ tiếng đau !  
                    *
Đen trắng nhủ lòng tạc sắt son 
Con Hồng cháu Lạc chung lo tròn...
Anh em chớ để bừng cơn hận,
Chẳng giúp được gì chuyện nước non!

Phan Nam
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CUỘC CHIẾN 
TẾT MẬU THÂN 
Ở HUẾ
  TRẦN GIA PHỤNG
Thành phố bị CS chiếm lâu nhất 

và bị thiệt hại nặng nhất về nhân 
mạng cũng như tài sản là thành phố 
Huế. Huế là tỉnh lỵ của tỉnh Thừa 
Thiên, cách sông Bến Hải và khu 
phi quân sự, ranh giới giữa Bắc và 
Nam Việt Nam, khoảng 80 cây số 
về phía nam. 

 1.- TÌNH HÌNH HUẾ TRƯỚC 
KHI CỘNG SẢN TẤN CÔNG 

 Huế là kinh đô của Việt Nam 
dưới thời nhà Nguyễn (1802-1945). 
Đền đài, cung điện, lăng tẩm các 
vua Nguyễn tập trung chung quanh 
Huế. Huế là thành phố du lịch nổi 
tiếng của Việt Nam. Vì vậy, Huế 
chẳng những được người Việt chú ý 
mà các nước trên thế giới cũng chú 
ý.

 Huế là trung tâm lâu đời của 
Phật giáo với những ngôi chùa 
danh tiếng như Bảo Quốc, Từ Đàm, 
Thiên Mụ, Từ Hiếu, Tường Vân... 
Chùa Bảo Quốc còn là một Phật 
học viện lớn nhất và lâu đời nhất 
miền Trung, nơi đào tạo nhiều tăng 
sĩ Phật giáo đi hoằng pháp và trụ 
trì các chùa trên toàn cõi VNCH. 
Một số lãnh tụ Phật giáo tranh đấu 
thường khuyến khích sinh viên học 
sinh biểu tình chống chính phủ 
VNCH, đòi hỏi hòa bình, trung lập, 
xuất thân tại đây. 

 Huế cũng là nơi có Tòa Tổng 
giám mục, một giáo phận Ky-Tô 
giáo được thành lập vào năm 1850 
và được nâng lên thành Tổng giáo 
phận năm 1960. Đại chủng viện 
Kim Long, chuyên đào tạo các linh 
mục, thành lập từ năm 1740, và do 
các tu sĩ dòng Sulpice (phiên âm là 
Xuân Bích) giảng dạy từ 1962, nên 

thường được gọi là đại chủng viện 
Xuân Bích. 

 Huế là địa bàn hoạt động khá 
mạnh của các đảng Việt Quốc và 
Đại Việt. Đảng Đại Việt từng tổ 
chức chiến khu Ba Lòng (Quảng 
Trị), gần Huế để chống chính phủ 
Ngô Đình Diệm vào các năm 1954-
1955. Cũng tại Huế, "Hội đồng 
Nhân dân Cứu quốc" ra đời năm 
1964 trong đó có một số giáo sư và 
giảng viên Viện Đại học Huế. Báo 
Lập Trường của nhóm nầy ủng hộ 
những quan điểm hòa bình và trung 
lập do một số lãnh tụ Phật giáo tranh 
đấu miền Trung đưa ra. Hội đồng 
nầy được xem là đã góp tay vào 
việc kích động các cuộc biểu tình 
dữ dội tại Huế chống Hiến chương 
Vũng Tàu của Nguyễn Khánh năm 
1964.

 Viện Đại học Huế do tổng thống 
Ngô Đình Diệm thành lập năm 
1957. Viện Đại học nầy là trung 
tâm văn hóa thu hút sinh viên khắp 
các tỉnh miền Trung về đây theo 
học. Sinh viên càng ngày càng 
đông. Tổng hội 
sinh viên Huế 
thường tham 
gia cũng như 
tổ chức các 
cuộc biểu tình 
tại Huế chống 
chính phủ từ 
1963 đến 1967. 
Huế là nơi diễn 
ra nhiều cuộc 
biểu tình dữ 
dội trong Biến 
động miền 
Trung. Cao độ 
của các cuộc 
biểu tình nầy 
là việc đốt phá 
Phòng Thông 
tin Hoa Kỳ 
(U.S.I.S. = 
United States 

Information Services) tại Huế ngày 
26-5-1966 và đốt phá Tòa Lãnh sự 
Hoa Kỳ tại Huế ngày 1-6-1966. 
(Đoàn Thêm, 1968 Việc từng ngày, 
Sài Gòn: Cơ sở Phạm Quang Khai, 
1968. California: Nxb. Xuân Thu, 
1989, tr. 98 và tr. 103.)

 Do tình hình Huế phức tạp như 
trên, CS hy vọng Huế đủ chín muồi 
cho một cuộc tổng khởi nghĩa nếu 
xảy ra cuộc tổng tấn công. Từ đó, 
CS chuẩn bị khá kỹ lưỡng mặt trận 
Huế không khác gì mặt trận Sài 
Gòn.

 2. CUỘC TẤN CÔNG CỦA 
CỘNG SẢN

 Trước Tết Mậu Thân, chỉ huy 
đặc khu Trị-Thiên-Huế (tức Quảng 
Trị, Thừa Thiên và thành phố 
Huế) của CS là thiếu tướng Trần 
Văn Quang. Trần Văn Quang cử 
Lê Minh, bí thư tỉnh uỷ đảng Lao 
Động (LĐ) tỉnh Thừa Thiên-Huế, 
phụ trách mặt trận Trị-Thiên. 

Lê Minh chia mặt trận Trị-Thiên 
thành 3 khu vực: mặt trận Quảng 
Trị giao cho Hồ Tú Nam phụ trách; 
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mặt trận Phú Lộc (phía nam Thừa 
Thiên) giao cho một cán bộ tên Chi 
chỉ huy; còn mặt trận Huế, quan 
trọng nhứt, do Lê Minh đích thân 
đảm nhận. Lê Minh lại chia Huế 
thành hai điểm để tấn công: phía 
bắc Huế (tả ngạn song Hương), 
và phía nam Huế (hữu ngạn song 
Hương.)

 Hai hướng tấn công của CS ở tả 
ngạn và hữu ngạn sông Hương

 Cánh quân phía bắc Huế do một 
người tên Thu chỉ huy, Trần Anh 
Liên làm chính uỷ. Lực lượng gồm 
có trung đoàn 6 (gọi là E-6, gồm có 
3 tiểu đoàn), thêm 1 tiểu đoàn đặc 
công, 1 đại đội pháo và du kích hai 
quận Hương Trà và Hương Điền. 

 Cánh quân nầy xuất phát đúng 
vào tối giao thừa (29-1-1968) từ 
rừng núi tây Huế, chia làm 4 mũi 
đánh vào cửa Chính Tây (nằm về 
tay trái hoàng thành từ Kỳ đài nhìn 
vào), cửa An Hòa (cửa Tây Bắc),Kỳ 
đài (cột cờ trước Đại nội và trước 
Ngọ môn), sân bay Tây Lộc và căn 
cứ Mang Cá. Cộng quân làm chủ 
ngay được cửa Chính Tây, cửa An 
Hòa và Kỳ đài, nhưng thất bại ở sân 
bay Tây Lộc và căn cứ Mang Cá, lúc 
đó là nơi đặt bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 
Bộ binh do chuẩn tướng Ngô Quang 
Trưởng làm tư lệnh. Đồn Mang Cá 
là điểm tựa vững vàng giúp quân 
đội VNCH cũng như Đồng minh tổ 
chức phản công .

Qua cửa Chính Tây, quân CS 
tiến chiếm Đại nội. Quân CS dùng 
bờ thành Đại nội nhằm bảo vệ Kỳ 
đài, nơi đó, ngày 31-1 (mồng 2 
Tết), CS treo một lá cờ lớn của Mặt 
Trận Dân Tộc Gỉai Phóng. (Don 
Oberdorfer, sđd. tr. 230.) Để tuyên 
truyềm tài liệu của Ban Nghiên Cứu 
Lịch Sử Đảng [Cộng Sản] Huế cho 
rằng đây là cờ của Liên Minh các 
Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và 
Hòa Bình Việt Nam. Tuy nhiên, khi 

CS treo cờ tại Kỳ đài Huế ngày 31-
1, Liên minh nầy chưa được Hà Nội 
công bố thành lập, thì làm sao có 
cờ mà treo? Hơn nữa Liên minh nầy 
chỉ là một mặt trận chính trị, giống 
như Mặt trận Tổ Quốc của Hà Nội, 
không thể được quân đội CS treo 
cờ lên. (Ngay cả Mặt trận Tổ quốc 
cũng không có cờ.) (Người viết dò 
hỏi nhiều người chứng kiến tận mắt 
tại chỗ lúc đó, họ đều xác nhận là 
thấy cờ MTDTGP, đúng như tài liệu 
của Don Oberdorfer.)

 Từ Kỳ đài, CS tiến quân theo 
mé bờ tả ngạn sông Hương (bờ phía 
bắc) tức theo đại lộ Trần Hưng Đạo, 
chiếm đồn Cảnh sát chợ Đông Ba, 
bắt tay với một cánh quân CS khác 
cũng của E-6, làm chủ hoàn toàn 
khu vực Đông Ba, Gia Hội.

 Cánh quân phía nam Huế do 
Thân Trọng Một chỉ huy, Nguyễn 
Vạn làm chính uỷ. Lực lượng gồm 
có trung đoàn E-9 của sư đoàn 309, 
trung đoàn 5 (4 tiểu đoàn), 1 tiểu 
đoàn pháo, và 4 đội đặc công. Cánh 
quân nầy dự định xuất phát tối giao 
thừa (29-1), nhưng vừa xuất phát 
thì bị phi cơ thám thính Mỹ phát 
hiện và bị pháo kích, phải lẩn tránh 
nên tiến chậm. 

 Sáng mồng Một Tết (30-1) 
cánh quân nầy tiếp tục tiến về phía 
thị xã Huế. Sau 4 ngày giao tranh, 
quân CS chiếm gần hết vùng hữu 
ngạn thành phố Huế cho đến lao xá 
Thừa Phủ (gần sát tỉnh đường Thừa 
Thiên). Cộng sản thả khoảng 2,000 
tù nhân đang bị giam trong lao xá; 
những người nầy được CS võ trang 
để tiếp tay cho CS. 

 Ngày mồng 3 Tết (1-2-1968), 
đài phát thanh Hà Nội loan báo 
thành lập tổ chức Liên Minh Các 
Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ Và 
Hòa Bình tại Huế do ông Lê Văn 
Hảo, giáo sư Đại học Văn khoa 
Huế, làm chủ tịch, và Hoàng Phủ 

Một mùa xuân lại về
lòng chan chứa tình quê
nhớ Tết xưa rất đẹp
khi ta trọn câu thề

Và xuân nay lại về
tay ấm tình phu thê
có con thơ ríu rít
lòng cảm tạ tràn trề

Rồi xuân nữa lại về
tiếng nhạc nào đam mê
yêu thương nào ấp ủ
để mùa xuân mãi về....

Ngày mới
Với tay 
ôm nụ hoa vàng
mùi hương Xuân muộn 
ngập tràn bâng khuâng
mai vàng, 
mạch sống 
tràn dâng
xin ơn Trên 
chút Thiên ân 
của đời

Khang An
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Ngọc Tường làm tổng thư ký. 
(Chính Đạo, Mậu Thân...,. sđd. tr. 
131. Thụy Khê, "Nói chuyện với 
Hoàng Phủ Ngọc Tường về biến cố 
Mậu Thân ở Hu”, phỏng vấn trên 
đài RFI, 12-7-1997, đăng lại trên 
tạp chí Hợp Lưu, California, số 36, 
tháng 8-9-1997, tt. 197-200.)

 Đài Hà Nội cũng thông báo 
ngày 14-2-1968, ông Lê Văn Hảo 
được đưa lên làm chủ tịch chính 
quyền cách mạng Huế, với hai phó 
chủ tịch là bà Đào Thị Xuân Yến 
(còn gọi là bà Tuần Chi), và Hoàng 
Phương Thảo (Thường vụ Thành 
uỷ cộng sản) (CĐ, Mậu Thân..., 
sđd.131.)

 Những đơn vị an ninh của CS 
hoạt động mạnh sau khi CS tạm 
chiếm Huế. Những đơn vị nầy truy 
lùng và bắt giết tất cả những nhân 
viên chính quyền VNCH và nhân 
viên làm việc tại các cơ quan Hoa 
Kỳ, hoặc những người cộng tác 
với Cơ quan tình báo Trung ương 
Hoa Kỳ (CIA: Central Intelligence 
Agency). Chính những đơn vị an 
ninh nầy là tác giả của những cái 
chết thê thảm tại Huế, nhất là lúc 
CS chuẩn bị rút lui.

 3. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA 
QUÂN ĐỘI VNCH

 Cộng sản tấn công bất ngờ, 
nhưng không chiếm được căn cứ 
Mang Cá, bản doanh của Sư đoàn 
1 BB do chuẩn tướng Ngô Quang 
Trưởng chỉ huy. Mang Cá trở thành 
đầu cầu để lực lượng Việt Mỹ phản 
công đầy lui quân CS. Ngoài ra, 
bên hữu ngạn sông Hương, tức phía 
nam cầu Trường Tiền (đường di vào 
Đà nẵng), quân đội VNCH vẫn giữ 
được đài Phát thanh, Tiểu khu Thừa 
Thiên, Bản doanh MACV (Military 
Assistance Command, Vietnam) 
đặt ở khách sạn Thuận Hóa, và bến 
tàu Hải quân. 

Lúc đó (1968), bên hữu ngạn 

sông Hương (bờ nam), từ cầu 
Trường Tiền đi xuống, tại bồn binh, 
chia thành 3 đường: phía tay mặt là 
đài Phát thanh; phía tay trái, khoảng 
trên 500 thước là bến Hải quân (gần 
khách sạn Hương Giang); đi thẳng 
đường từ cầu Trường Tiền về An 
Cựu, dọc theo đường Duy Tân phía 
bên trái, cách cầu khoảng 500 thước 
là Tiểu khu Thừa Thiên và khách 
sạn Thuận Hóa, nơi đóng trụ sở của 
MACV.

 Cuộc phản công bắt đầu vào 
ngày mồng 3 Tết (1-2-1968). Ngày 
mồng 5 Tết (3-2), các chiến sĩ Nhảy 
dù (ND) tái chiếm cửa An Hòa, gần 
đồn Mang Cá. Cũng trong ngày nầy, 

Thủy quân lục chiến (TQLC) Hoa 
Kỳ đổ bộ ở bến tàu Hải quân trên 
sông Hương, đến đóng tại Bộ Chỉ 
huy MACV. Lo ngại cánh quân Hoa 
Kỳ từ hữu ngạn kéo sang tả ngạn, 
cộng quân đánh sập cầu Trường 
Tiền tối mồng 9 Tết (7-2-1968). 

  Cầu Trường Tiền bị CS đánh 
sập tối 7-2-1968.

(Nguồn: Leo J. Daugherty - 
Gregory Louis Mattson, NAM, a 
Photographic History, New York: 
Metro Books, 2001, tr. 294.) 

Quân đội VNCH cùng quân đội 
Hoa Kỳ truy kích mạnh mẽ. Ngày 

14-2-, tình hình hữu ngạn được xem 
là yên ổn, chỉ còn bộ chỉ huy của 
Thân Trọng Một trốn tránh tại vùng 
lăng Tự Đức cho đến ngày 25-2-
1968. 

 Khi tình hình hữu ngạn được ổn 
định, lực lượng Nhảy dù VNCH rút 
vào miền Nam. Các chiến sĩ TQLC 
VNCH đến thay thế. Ngày 12-2, 
TQLC VNCH và TQLC Hoa Kỳ đổ 

bộ lên bến Bao Vinh, nằm trên bờ 
sông Gia Hội, gần đồn Mang Cá. 
Hai bên phối hợp mở chiến dịch 
Sóng Thần 739/ 68 ngày 14-2, tảo 
thanh quân cộng sản còn lại trong 
Thành nội. 

 Trận chiến càng ngày càng ác 
liệt, có khi hai bên chỉ cách nhau 
vài chục thước. Ngày 18-2, TQLC 
Hoa Kỳ chiếm được cửa Đông Ba 
(đường Mai Thúc Loan). Quân CS 
đóng trong Thành nội chỉ còn liên 
lạc với cánh quân Gia Hội của họ 
bằng cửa Thượng Tứ.

 Trước nguy cơ thất bại, CS tính 
chuyện rút lui. Ngày mồng 8 Tết 
(6-2-1968), CS bắt đầu di chuyển 
thương binh, tù binh, chiến lợi 
phẩm ra khỏi Huế. 

 Lúc đó, tại miền núi phía tây 
tỉnh Quảng Trị, CS chiếm được 
Làng Vei, một vị trí chiến lược ở 
tiền đồn Khe Sanh ngày 7-2. Để 
trả đũa, phi cơ Hoa Kỳ tái oanh 
tạc vùng phụ cận Hà Nội ngày 14-
2, nên ngày 15-2, Quân uỷ Trung 
ương ở Hà Nội, gởi vào đảng uỷ CS 
Thừa Thiên Huế một công điện nội 
dung như sau: "Phải giữ Thành nội, 
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không được rút ra ngoài để phục vụ 
nhiệm vụ chính trị chung cả nước." 
(Chính Đạo, Mậu Thân..., sđd.146). 

 Tại Huế, tình hình càng lúc 
càng bất lợi cho CS. Lê Minh, bí 
thư Thừa Thiên Huế, trực tiếp điều 
khiển mặt trận Huế, tỏ ý muốn 
rút lui trong cuộc họp ngày 19-2, 
nhưng còn phải chờ lệnh trên. 

 Quân đội VNCH và Đồng minh 
Hoa Kỳ đẩy dần dần quân CS ra 
khỏi Thành nội. Sáng sớm 23-2, lá 
cờ VNCH tung bay trên kỳ đài thay 
thế cờ của MTDTGP. Liên quân 
VNCH và Đồng minh có thể nói đã 
làm chủ được tình hình Thành nội 
từ đây. 

 Phía cộng sản, "về sau có lệnh: 
chuẩn bị rút lui lên vùng rừng núi 
phía Tây, cố bảo toàn lực lượng, 
mang theo đủ vũ khí chưa sử dụng 
đến. Khi lệnh rút lui ban bố vào 
đêm 25 tháng 2, một không khí có 
phần hoảng loạn diễn ra..." (Thành 
Tín [Bùi Tín], Mặt thật, hồi ký 
chính trị của Bùi Tín, California: 
Nxb. Saigon Press, 1993, tr. 184.)  

Quảng Nam hay cãi
Quảng Ngãi hay la
yêu chàng thiết tha

hỡi chàng Quảng Ngãi

Chàng không nóng nảy
tình cảm cũng nhiều
con nhỏ chàng yêu
vợ nhà chàng mến

Việc nhà chưa đến
thì chưa cần làm
đừng có càm ràm

để chàng ... hội họp!!

Trước sau như một
chồng xấu dễ xài

lấy chồng duyên may
gặp người Quảng Ngãi!!

Yêu chàng Quảng Ngãi
việc nhỏ xin làm

Gia Hội là khu vực hoàn toàn dân 
sự, không có cơ sở quân sự, cơ sở 
hành chánh hay kinh tế gì quan 
trọng. Những nhà chỉ huy hành 
quân VNCH cũng như Đồng minh 
nghĩ rằng cần phải tấn công trước 
những cứ điểm đầu não của CS 
đang chiếm đóng Thành nội, thì tức 
khắc CS ở vùng Gia Hội sẽ tự tan 
hàng rút lui. 

 Mãi đến ngày 22-2, hai tiểu 
đoàn BĐQ mới được tung vào Gia 
Hội để đẩy lui CS. Cộng sản phải 
rút khỏi Huế, chạy trốn trên vùng 
rừng núi chung quanh Huế. Chính 
vì quân đội VNCH đến giải tỏa trễ, 
và CS đóng tại vùng Gia Hội lâu, 
nên CS có cơ hội tàn sát đồng bào 
ở đây nhiều nhất trong thành phố 
Huế. (Còn tiếp bài 6: Cộng sản tàn 
sát đồng bào Huế.)

 
TRẦN GIA PHỤNG

Chiến sĩ VNCH chào mừng Quốc kỳ tung bay trên Kỳ đài 
Huế ngày 23-2-1968

(Nguồn: Nhiều tác giả, The Vietnam Experience, Nineteen 
Sixty-Eight, Boston: 1983, tr. 37.)
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việc lớn cũng cam
bao thầu tất cả

Chàng luôn hỉ xả
cũng ít kêu ca

cố chứng minh là 
mình dân Quảng Ngãi

Yêu chàng Quảng Ngãi
chia ngọt xẻ cay
dẫu chàng lỡ sai

cũng thôi đừng cãi

Chàng dân Quảng Ngãi
hay nói hay làm

công việc tham lam
nên cần hỗ trợ

Mình thân làm vợ
thôi thở than gì

hãy hãnh diện đi
vợ chàng Quảng Ngãi

Yêu chàng Quảng Ngãi
tình chẳng đổi thay
nhan sắc tàn phai

cũng đành tươi thắm

Chàng mong nhiều lắm
nên hãy ráng làm

danh tiếng thơm ngoan
con dâu Quảng Ngãi

Sang, hèn cũng phải
tranh đấu hết lòng

Sông Trà cho trong,
rạng ngời núi Ấn

Thôi đành phấn chấn
cho vui cửa nhà
yêu cho thiết tha

ông chồng Quảng Ngãi!!

    

Thơ Hoài 
Hương

 Mấy chục  năm đã trôi qua,
     Vì ai vượt biển, bỏ nhà tha phương?

Quê xa, thương Nước đau lòng,                  
Giờ buồn thêm nỗi đất dâng cho ngừơi.

Ai làm lật biển nghiêng trời,
Để cho dân Việt ngậm ngùi xót xa.
Đâu Hoàng Sa? Đâu Trường Sa?

Đau thương cả giải sơn hà Việt Nam.
Đâu Bản Giốc, Đâu Nam Quan!

Ai đem gấm vóc giang san cho người?
Còn đâu Hải đảo vùng trời,

Mà bao xương máu 1 đời dựng xây.
Hỏi là ai dại,ai ngây?

Ai người bán nước, tội dày sử xanh!
Quên bao chiến sỹ hy sinh,

Đem xương máu 
quyết giữ HOÀNG-TRƯỜNGSA

Ai người oan tử Gạc Ma?
Đau dân, ĐAU CẢ SƠN HÀ VIET NAM.

Nhớ ơn Chiến sĩ, Tiền nhân,
Đổ bao xương máu, gây nên cơ đồ.

Thì xin bảo vệ cõi bờ.
VIETNAM mãi mãi của NGƯỜI VIET NAM
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On Saturday January 14, 2017, the Vietnamese Association Toronto and other community 
organizations in GTA had organiz

 
 

 

 

 

 

 

 

TET EXHIBITS / TRIỂN LÃM TẾT 

 

 

AL / HỘI CHỢ TẾT ĐINH DẬU 

ed successfully the Year of the Rooster Tet Festival at 
International Centre. This has been the largest annual festival of the Vietnamese community 
in Canada. Ngày thứ Bảy 14 tháng 1, 2017, Hội Người Việt Toronto và các hội đoàn tại 
vùng GTA đã tổ chức thành công Hội Chợ Tết Đinh Dậu tại International Centre. Đây là lễ 
hội hàng năm lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Canada.  
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e of the annual Tet Festival and attracts many visitors. 
 và thu hút đông khách  

TRUYỀN THỐNG TẾT / TET TRADITION   
cus of traditional activitiThe Vietnam Village is the fo s 

Làng Việt Nam là đặc điểm của HCT hàng năm, nơi qu tụ các sinh hoạt truyền thốngy 

 
 
 
 
 
 
 
    

Exhibits at Tet Festival continued to display traditions, models of religious structures, rural lifestyles, and modern 
à hobbies.  / Triển lãm tại HCT bao gồm các cấu trúc cổ truyền, mô hình các kiến trúc tôn giáo, đời sống nông thôn v

trò chơi hiện đại. 
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ực tập  khả năng trước công chúng. Đây là sự truyền đạt văn hóa của các thế hệ người Việt 
i hải ngoại.   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
TET FESTIVAL PERFORMANCES / VĂN NGHỆ HỘI CHỢ TẾT  
Cultural performances remained major attractions at the Tet Festivals. Performers were from different generations, 
from experienced professionals to younger apprentices who used the Tet Festival as an opportunity to perform before 
a live large audience. This reflected the transfer of cultural knowledge and skills between generations of Vietnamese 
living overseas. Các tiết mục văn nghệ là một trong những phần chính của HCT. Các thế hệ, từ những nghệ sĩ lão 
thành nhiều kinh nghiệm đến các thanh niên đang bắt đầu chuyên nghiệp trỉnh diễn trên sân khấu HCT và cũng là cơ 
hội cho các mầm non th
tạ
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   FESTIVAL VISITORS/ KHÁCH DỰ HỘI CHỢ TẾT 

 The Tet Festival attracted not only a large number of the public, but was also attended by representatives 
 all a các 

cấ  c
of government levels.  Hội Chợ Tết thu hút được sự chú ý không những của cộng đồng mà còn củ

hính phủ và nhiều chính khách quan trọng.  p
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TET GAMES / TRÒ CHƠI TẾT 

There are popular games for children as well as adults at the Tet Festival. It is truly a family
activities for all ages and all hobby interests/ Có các trò chơ

ây thật sự là một sinh hoạt cho cả gia đình, có trò giả
i phổ thông cho trẻ am và người lớn tại Hội Chợ Tế

i trí cho mọi lứa tuổi và sở thích. Đ
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ARADES OF COMMUNITY ASSOCIATIONS / DIỄN HÀNH CỦA CÁC HỘI ĐOÀN 

 

 

 P

 
 
 
 

The second community parade organized by VAT at the Tet Festival 2017 had the participation of 23 community 
organizations. The parade participants represented groups of diverse interests and a cross-segment of the 
Vietnamese Canadian community activities / Sau khi thành công lần thứ nhất tại HCT năm ngoái, đây là lần thứ 
nhì có cuộc diễn hành cộng đồng tại Hội Chợ Tết với sự tham dự của 23 hội đoàn tại Toronto và vùng phụ cận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The parade participants / Các hội đoàn tham gia diễn hành: Ban Quân Nhạc Thiếu Niên Việt Nam/ The 
Vietnamese Toronto Marching Band, Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario/ The Former 
Thu Duc Reserves Officer Cadet Association Ontario, Hôi Sinh Viên Việt Nam Toronto-Mississauga/ The 
University of Toronto-Mississauga Vietnamese Student Association, Hôi Sinh Viên Việt Nam McMaster/ 
McMaster Vietnamese Students' Association, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu/ Phan Boi Chau Youth 
Organization, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam/ Alliance For Democracy in Vietnam, Hội Tín Hữu Cao Đài 
Toronto và Mississauga/ Cao Dai Association of Toronto and Mississauga,  Chùa Huê Lâm/ Blooming Forest 
Bhikkhuni Buddhist Association, Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto/ Vietnamese Women's Association of 
Toronto, Hội Cao Niên Việt Nam Mississauga/ The Elderly Vietnamese Association of Mississauga, Hội Cao 
Niên Việt Nam Toronto/ The Elderly Vietnamese Association of  Toronto, Hội Người Việt Kitchener-Waterloo-
Guelph-Cambridge/ KWGC Vietnamese Association, Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga/  
Vietnamese Community Centre of Mississauga (VCCM), Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vùng Niagara/ Free 
Vietnamese Community of Niagara Region, Hội Thân Hữu Quảng Ngãi Ontario/ Quang Ngai Friendship 
Association of Ontario, Đảng Việt Tân/ Viet Tan Reform Party, Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân/ Friends of VT 
Club, Hội Vận Động Dân Sự - Hỗ Trợ Bầu Cử/ Vietnamese Canadian Voting & Advocacy Association, Làng 
Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario/ Golden Age Village for the Elderly, Hội Từ Bi Phụng Sự/ Compassionate 
Service Society, Ủy Ban Yểm Trợ Phong Tr

 

ào Dân Chủ Quốc Nội, Toronto/ Committee To Support Vietnam's 
Human Rights & Democracy Movement, Toronto, Vietnamese Canadian Helping Hands, Hội Người Việt 
Toronto/ Vietnamese Association, Toronto. 
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JANUARY 29: PARTICIPATED IN LUNAR NEW YEAR CELEBRATION ORGANIZED BY 
CITY OF TORONTO AT SCARBOROUGH CIVIC CENTRE / THAM GIA LỄ HỘI TẾT ĐINH 
DẬU DO THÀNH PHỐ TORONTO TỔ CHỨC TẠI SCARBOROUGH CIVIC CENTRE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On January 29, VAT and VWAT participated in the 

Lunar New Year Festival organized by the City of 
Toronto at Scarborough Civic Centre. On this 
occasion, we provided a "Thank You Canada" banner 
and display of flowers, fruits and traditional New 
Year cakes / Ngày 29/01 HNV Toronto và HPN 
Toronto tham dự Lễ Hội Tết Đinh Dậu do Thành Phố 
Toronto tổ chức tại Scarborough Civic Centre. Nhân 
dịp này, cộng đồng treo biểu ngữ "Thank You 
Canada" và trưng bày bông mai, trái cây và bánh 
chưng theo truyền thống Tết. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRUARY 14: PARTICIPATED IN FORMER MISSISSAUGA MAYOR HAZEL 
MCCALLION'S BIRTHDAY CELEBRATION / THAM GIA LỄ SINH NHẬT CỰU THỊ TRƯỞNG 
MISSISSAUGA HAZEL MCCALLION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

On February 14, VAT participated in Hazel McCallion Day organized by Mayor Bonnie Crombie and MPP Amrit 
Mangat at Mississauga Civic Centre / Ngày 14 tháng 2, HNV Toronto tham dự buổi lễ Hazel McCallion Day do 
Thị Trưởng Bonnie Crombie và MPP Amrit Mangat tổ chức tại Mississauga Civic Centre. 

FEBRUARY 16, 2016: PARTICIPATED IN LUNAR NEW YEAR CELEBRATION ORGANIZED 
BY ONTARIO GOVERNMENT / THAM GIA SINH HOẠT TẾT DO CHÍNH PHỦ ONTARIO TỔ 
CHỨC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On this occasion, VAT arranged the young Vietnamese musicians to perform traditional music for Ontario Premier 
Kathleen Wynne and officials of the Ontario Government as well as representatives from many organizations / HNV 
Toronto thu xếp các tài năng trẻ âm nhạc cổ truyền trình diễn  nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Ất Dậu cho Thủ Hiến 
Ontario Kathleen Wynne và các đại diện Chính Phủ Ontario cùng với các tổ chức khác. 
 
FEBRUARY 19: PARTICIPATED IN KING QUANG TRUNG COMMEMORATION 
CEREMONY ORGANIZED BY TAY SON CULTURAL SOCIETY / THAM GIA LỄ GIỔ ĐẠI ĐẾ 
QUANG TRUNG DO HỘI VĂN HÓA TÂY SƠN TỔ CHỨC 
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VAT‘s participation in this Ceremony reflected a part of our mission to preserve our traditions and to promote 
multiculturalism in Canada / Sự tham dự của HNV Toronto vào Lễ Hội này vừa bảo vệ truyền thồng VN vừa 
đóng góp vào nền đa văn hoá của Canada. 
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MARCH 5: PARTICIPATED IN DEMONSTRATION IN FRONT OF ONTARIO LEGISLATURE 
FOR HUMAN RIGHTS IN VIETNAM / THAM GIA BIỂU TÌNH TRƯỚC VIỆN LẬP PHÁP 
ONTATIO ĐÒI NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCH 25: PARTICIPATED IN THE TRUNG SISTERS' COMMEMORATION CEREMONY 
ORGANIZED BY THE VIETNAMESE WOMEN'S ASSOCIATION OF TORONTO /THAM GIA 
LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG DO HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TORONTO TỔ CHỨC 

On March 5, VAT and other Vietnamese community associations in GTA joined the world-wide general demons-
tration demanding human rights and environmental protection in Vietnam./ Ngày 5 tháng 3, HNV Toronto và các 
hội đoàn khác trong cộng đồng tham gia cuộc tổng biểu tình quốc tế đòi bảo vệ nhân quyền và môi trường tại 
Viêt Nam. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 On March 25, VWAT, VAT, the Former Thu 

Duc Officer Cadet Association and the 
Vietnamese Cultural Society organized the 
annual Trung Sisters' Commemoration 
Ceremony at the Oakdale Community 
Centre./ Ngày 25 tháng 3, Hội Phụ Nữ VN 
Toronto, Hội Người Việt Toronto, Hội Cựu 
Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và Hội 
Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương tổ chức Lễ 
Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại Oakdale 
Community Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCH 25: PARTICIPATED IN DEMONSTRATION AGAINST COMMUNIST CULTURAL 
PROPAGANDA IN MISSISSAUGA / THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỘNG SẢN 
TẠI MISSISSAUGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On March 25 the Vietnamese Canadian Federation and 8 other associations organized a demonstration against 
communist cultural propaganda through a show at Mississauga Palace, and demanding the protection of human 
rights and environment in Vietnam./ Ngày 25 tháng 3, Liên Hội Người Việt Canada và 8 hội đoàn khác tổ chức 
biểu tình chống văn hóa vận cộng sản qua một buổi trình diễn tại Mississauga Palace, và đòi bảo vệ nhân quyền và 
môi trường tại Việt Nam 

MARCH 26: ORGANIZED TET FESTIVAL 2017 VOLUNTEER APPRECIATION PARTY /  
TỔ CHỨC TIỆC CẢM TẠ THIỆN NGUYỆN VIÊN HCT 2017 
 

The community events 
organized by VAT, 
including the annual Tet 
Festival, were success-
ful due to the efforts by 
hundreds of volunteers 
of all ages and a party 
was held to honour   the 
volunteers’ important 
contributions /  
 
 Các sinh hoạt cộng 
đồng hàng năm, kể cả  
Hội Chợ Tết, thành 
công nhờ hàng trăm 
thiện nguyện viên tích 
cực giúp. Một buổi tiệc 
được tổ chức để họp 
mặt và ghi nhận sự 
đóng góp quan trọng 
này. 
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APRIL 16: PARTICIPATED IN KING HUNG VUONG COMMEMORATION CEREMONY 
ORGANIZED BY THE VIETNAMESE CULTURAL SOCIETY IN MISSISSAUGA/ THAM DỰ LỄ 
GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG DO HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA HÙNG VƯƠNG TỔ CHỨC TẠI 
MISSISSAUGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRIL 29: PARTICIPATED IN FLAG RAISING CEREMONY AT ONTARIO LEGISLATURE / 
THAM GIA LỄ THƯỢNG KỲ TẠI VIỆN LẬP PHÁP ONTARIO 
 

 

 
 

On April 16, VAT participated in the annual traditional King Hung Vuong Commemoration Ceremony organized 
by the Vietnamese Cultural Society and other associations at the Army Navy & Airforce Veterans Centre in 
Mississauga / Ngày 16 tháng 4, HNV Toronto tham gia Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Hôi Bảo Tồn Văn Hóa Hùng 
Vương và các hội đoàn khác tổ chức tại Army Navy & Airforce Veterans Centre ở Mississauga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On April 29, VAT participated in the 
Republic of Vietnam Flag Raising 
Ceremony organized by the 
Republic of Vietnam Veterans 
Association of Ontario in front of 
the Ontario Legislature Building in 
Toronto, with several hundreds of 
people demanding human rights and 
environment protection in Vietnam / 
Ngày 29 tháng 4, HNV Toronto tham 
gia Lễ Thượng Kỳ VNCH do Hội 
Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario 
tổ chức tại tiền đình Viện Lập Pháp 
tỉnh bang Ontario, với đông đảo 
đồng bào đòi bảo vệ nhân quyền và 
môi trướng tại Việt Nam. 

APRIL 30: PARTICIPATED IN FLAG CEREMONY AT MEL LASTMAN SQUARE 
ORGANIZED BY THE REPUBLIC OF VIETNAM VETERANS ASSOCIATION OF ONTARIO / 
THAM GIA LỄ CHÀO CỜ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/04 TẠI QUẢNG TRƯỜNG MEL 
LASTMAN DO HỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH ONTARIO TỔ CHỨC 
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 On April 30, VAT participated in the Heritage & Freedom Flag Ceremony at Mel Lastman Square organized by 

the Republic of Vietnam Veterans Association of Ontario/ HNV Toronto tham dự Lễ Chào Cờ Tưởng Niệm Ngày 
Quốc Hân 30 tháng 4 do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario tổ chức tại Quảng Trường Mel Lastman.  

 
 
 
 
MAY 1: PARTICIPATED IN FLAG RAISING CEREMONY AT CANADIAN PARLIAMENT IN 
OTTAWA / THAM GIA LỄ THƯỢNG KỲ TẠI QUỐC HỘI CANADA Ở OTTAWA 
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May 1 marked the first time the Vietnamese Canadian community raised the Heritage & Freedom Flag in front of 
Parliament Building in Ottawa. Large number of community members from Ottawa, Toronto, Mississauga, Montreal 
and other cities braved the heavy rain to attend this historic ceremony. IRCC Minister Ahmed Hussen delivered a 
greeting on behalf of Prime Minister Justin Trudeau / Ngày 1 tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng Việt làm Lễ 
Thượng Kỳ trước Quốc Hội Canada ở Ottawa. Đông đảo đồng bào đã không ngại cơn mưa tầm tã đến tham dự sự kiện 
lịch sử này. Bộ Trưởng Di Trú, Tỵ Nạn và Công Dân Vụ Canada Ahmed Hussen đã đại diện Thủ Tướng Canada Justin 
Trudeau chào mừng đoàn tham dự viên và cộng đồng. 

MAY 6: CANADIAN MULTICULTURAL COUNCIL GALA & OUTSTANDING ASIAN 
CANADIAN AWARD IN HONOURING OUR PIONEER / TIỆC HỘI ĐỒNG ĐA VĂN HÓA VÀ 
GIẢI THƯỞNG VINH DANH NGƯỜI TIÊN PHONG CANADA GỐC CHÂU Á 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On May 6, VAT participated in the Asian Heritage Month Gala organized by the Canadian Multicultural 
Council and celebrated the winning of the Outstanding Asian Canadian Award in Honouring Our Pioneer by 
Mr. Ky Huu Nguyen/ Ngày 6 tháng 5, HNV Toronto tham dự buổi tiệc Gala do Hội Đồng Đa Văn Hóa tổ chức 
và chúc mừng Ông Nguyễn Hữu Kỳ thắng Giải Thưởng Vinh Danh Người Tiên Phong Canada Gốc Châu Á. 

MAY 10: PARTICIPATED IN INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE FORMOSA 
INCIDENT AND HUMAN RIGHTS IN VIETNAM DAY IN WASHINGTON D.C. / THAM GIA 
BUỔI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ SỰ KIỆN FORMOSA & NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM TẠI 
WASHINGTON DC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In response to the request from the Vietnamese Canadian Federation (VCF) and the Committee To Support 
Vietnam's Human Rights & Democracy Movement, Toronto, over 30 members from all over Canada, mostly 
from Toronto, and delegations from Europe, Australia and U.S. came to Washington D.C. to attend a two-day 
event on May 10 and 11: The International Conference on the Formosa Incident and the Human Rights  in 
Vietnam Day./ Theo lời kêu gọi của Liên Hội Người Việt Canada và Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ 
Quốc Nội Toronto, hơn 30 thành viên khắp Canada, đa số tại Toronto đã cùng các phái đoàn tại Âu châu, Úc 
châu & các tiểu bang tại Hoa Kỳ đã về thủ đô Washington để dự 2 ngày sinh hoạt 10 và 11 tháng 5: Buổi Hội 
thảo Quốc tế về sự kiện Formosa và Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNE 25 - PARTICIPATION IN MULTICULTURAL GLOBAL VILLAGE FESTIVAL / THAM 
GIA LỄ HỘI ĐA VĂN HÓA GLOBAL VILLAGE  
 

 
13   

 
VAT booth at the Multicultural Global 
Village Festival - Mel Lastman Square to 
promote its settlement services / 
Gian hàng của HNV Toronto tại Global 
Village Festival - Mel Lastman Square để 
quảng bá dịch vụ giúp di dân. 
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JULY 1 - PARTICIPATION IN PARADE OF NATIONS ON CANADA DAY / THAM GIA DIỄN 
HÀNH CỦA CÁC QUỐC GIA NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH CANADA 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On the occasion of Canada Day to celebrate Canada 150th Anniversary, VAT participated in Parade of Nations 
organized by the Community Folk Art Council of Toronto. Our parade was successful with participation of 
many associations, groups and individuals, wearing uniforms and carrying Vietnamese Freedom Flags. Our 
parade was the largest among participating communities./ Nhân dịp Lễ Quốc Khánh Canada Kỷ Niệm 150 Năm, 
HNV Toronto tham gia “Parade of Nations” do Community Folk Art Council of Toronto tổ chức. Buổi diễn 
hành của cộng đồng người Việt thành công với sư tham gia của nhiều hội đoàn , nhóm và cá nhân mặc đồng 
phục và mang Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trong các sắc dân tham dự cuộc diễn hành này, số người Canada gốc Việt 
tham dự là đông nhất.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULY 8 – ORGANIZED SEMINAR WITH SENATOR HAI NGO ON BILL C-6 (CITIZENSHIP 
ACT) AND BILL S-226 (SERGEI MAGNITSKY ACT) / TỔ CHỨC HỘI THẢO VỚI TNS NGÔ 
THANH HẢI VỀ DỰ LUẬT C-6 (CÔNG DÂN) VÀ DỰ LUẬT S- 226 (SERGEI MAGNITSKY) 
 

 
 

On July 8, VAT organized a seminar with Senator Thanh Hai Ngo as the keynote speaker to present Bill 
C- 6 (Change of Citizenship Act) and Bill S-226 (The Sergei Magnitsky Act) which would provide 
Canada with a set of tools to establish sanctions on foreign nationals responsible for gross violations of 
internationally recognized human rights. / Ngày 8 tháng 7, HNV Toronto tổ chức buổi hội thảo do TNS 
Ngô Thanh Hải trình bày về dự luật C-6 (Tu Chỉnh Luật Công Dân), và dự luật S-226 (Sergei Magnitsky) 
để tạo công cụ cho Canada có thể áp dụng chế tài đối với những người ngoại quốc vi phạm nhân quyền 
đã được quốc tế công nhận. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULY 9 – ORGANIZED VIET SUMMER FESTIVAL AT NATHAN PHILIPP SQUARE /  
TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA HẺ TẠI NATHAN PHILIPP SQUARE 
 
 

 
15   
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 On July 9, VAT organized the first Viet Summer Festival at Nathan 

Phillips Square of Toronto City Hall, with the participation of several 
thousand people. There were singers from the U.S. and performers from 
GTA to entertain the crowd.  IRCC Minister Ahmed Hussen attended on 
behalf of Prime Minister Justin Trudeau. Other guests included Senator 
Thanh Hai Ngo, MP Julie Dzerowicz, MP Peter Kent on behalf of 
Opposition Leader Andrew Scheer, Ontario MCI Minister Laura Albanese 
on behalf of Premier Kathleen Wynne, and Toronto City Mayor John Tory 
who promised to have the Freedom Flag raised at Toronto City Hall in 
April 2018. / Ngày 9 tháng 7, HNV Toronto tổ chức lần đầu tiên Lễ Hội 
Mùa Hè tại Quảng Trường Nathan Phillips của Thành Phố Toronto, với 
sự tham dự của hàng ngàn đồng hương. Chương trình văn nghệ có các ca 
sĩ Don Hồ, Diễm Liên, Mai Thanh Sơn đến từ Hoa Kỳ và các nhóm trình 
diễn địa phương. Khách danh dự gồm có Bộ Trưởng Di Trú Ahmed 
Hussen đại diện cho Thủ Tướng Justin Trudeau, TNS Ngô Thanh Hải, 
Dân Biểu Julie Dzerowicz, Dân Biểu đại diện Thủ Lãnh Đảng P.C. 
Andrew Scheer, Bộ Trưởng Di Trú Công Dân Ontario Laura Albanese đại 
diện Thủ Hiến Katahleen Wynne, và Thị Trưởng Toronto John Tory mà 
trong dịp này đã hứa là sẽ cho phép làm Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Toronto 
City Hall vào cuối tháng Tư năm 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEPTEMBER 24 – PARTICIPATED IN TASTE OF THE HILL MULTICULTURAL FESTIVAL/ 
THAM GIA LỄ HỘI ĐA VĂN HOÁ TASTE OF THE HILL 
 

VAT participated in the Taste of the 
Hill Multicultural Festival organized 
by the City of Richmond Hill with a 
booth to promote its free settlement 
services to new immigrants. VAT 
booth had a display of photos of 
former Saigon City and attracted 
attention of many visitors.  / HNV 
Toronto tham dự triển lãm tại Lễ Hội 
Đa văn Hóa Taste of the Hill do 
Thành Phố Richmond Hill tổ chức để 
phổ biến dịch vụ định cư miễn phí cho 
di dân mới đến. HNV Toronto có một 
gian hàng trưng bày hình ảnh Sài Gòn 
xưa vàthu hút được sự chú ý của 
nhiều khách.

 
 
 
OCTOBER 8 – PARTICIPATED IN MID-AUTUMN FESTIVAL / THAM GIA TẾT TRUNG THU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17   

 
 

Over 300 children and their parents 
enjoyed the traditional Mid-Autumn 
Festival organized by VWAT 
Family Services and VAT on 
October 8 at Northwood Community 
Centre with games and shows for 
the whole family / Trên 300 trẻ em 
và phụ huynh đã đến  tham dự Tết 
Trung Thu truyền thống do Hội Phụ 
Nữ VN Toronto và Hội Người Việt 
Toronto tổ chức tại Northwood 
Community Centre ngày 8 tháng 10 
với nhiều trò chơi và tiết mục văn 
nghệ cho ca gia đình. 
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NOVEMBER 18 – MEETINGS WITH MAYOR JOHN TORY AND COMMUNITY LEADERS ON 
THE ORGANIZATION OF FLAG RAISING CEREMONY ON APRIL 28, 2018 / HỌP VỚI THỊ 
TRƯỞNG TORONTO JOHN TORY VÀ ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ THƯỢNG 
KỲ NGÀY 28/04/2018 
 

 

 
 

 
 

On November 18, VAT had a meeting with 
Mayor John Tory and Senator Thanh Hai Ngo at 
Toronto City Hall and another meeting later at 
VAT meeting room with 89 members of 24 
organizations to discuss the organization of Flag 
Raising Ceremony at Nathan Phillips Square on 
April 28, 2018./ Ngày 18/11, HNV Toronto gặp 
Thị Trưởng Toronto John Tory và TNS Ngô 
Thanh Hải tại City Hall, và sau đó gặp các 89 
thành viên của 24 cộng đồng tại trụ sở HNV để 
tổ chức Lễ Thượng Kỳ tại Quảng Trường Nathan 
Phillips ngày 28/04/2018 

DECEMBER 9 – ORGANIZED FUNDRAISING DINNER FOR TET FESTIVAL 2018/  
TỒ CHỨC TIỆC GÂY QUỸ CHO HCT 2018 
 

 
 

The fundraising dinner for Tet Festival 2018 
organized by VAT on December 9 was a big 
success with sold-out attendance for a banquet 
hall with capacity of 500 people, showing the 
overwhelming support of the community for 
this annual cultural event./ Buổi Tiệc Gây Quỹ 
cho HCT 2018 do HVT Toronto tổ chức ngày 9 
tháng 12 là một thành công lớn, với hội trường 
500 chỗ bán hết vé, chứng tỏ sự ủng hộ nồng 
nhiệt của cộng đồng đối với Lễ Hội Tết hàng 
năm này. 

DECEMBER 10 – ORGANIZED PLANNING MEETING FOR FLAG RAISING CEREMONY ON 
APRIL 28, 2018 / TỔ CHỨC HỌP THẢO LUẬN VỀ LỄ THƯỢNG KỲ NGÀY 28/04/2018 
 

 
19   

 
 

This meeting of 36 participants from 23 organizations has elected an Executive Committee consisting of 7 
organizations to plan for the Flag Raising Ceremony at Toronto City Hall. This E.C. is open to other 
organizations to join later on. / Trong buổi họp này, 36 tham dự viên từ 23 tổ chức đã bầu ra một Ban Chấp Hành 
gồm 7 Hội Đoàn sau để xúc tiến việc tổ chức Lễ Thượng Kỳ (theo thứ tự abc): Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario, Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương, Hội Cao Niên Mississauga, Hội Người Việt 
Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge, Hội Người Việt Toronto, Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto, Nhóm Hoa 
Tình Thương Toronto. Các hội đoàn khác có thể tham gia thêm vào Ban Chấp Hành này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECEMBER 16 – PARTICIPATED IN THE ASIAN FOOD AND CULTURAL FESTIVAL 
ORGANIZED BY THE CANADIAN MULTICULTURAL COUNCIL – ASIANS IN ONTARIO 
(CMC) – THAM DỰ TIỆC ẨM THỰC VĂN HOÁ DO HỘI ĐỒNG ĐA VĂN HOÁ Á CHÂU (CMC) TỔ 
CHỨC 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

VAT , VWAT and members of the Vietnamese Canadian community participated in the Asian Food and Cultural 
Festival (Potluck) organized by the Canadian Multicultural Council – Asians in Ontario (CMC) on December 16. 
The Diem Hung Dance Group and Thu Thao Fashion Show Group have provided Vietnamese cultural 
performances to other communities. The Vietnamese won Second Prize in Fashion Show, after Korea./ HNV 
Toronto, HPN Toronto và thành viên cộng đồng Việt đã tham dự tiệc Asian Food and Cultural Festival (Potluck) 
do Hội Đồng Đa Văn Hoá Á Châu (CMC) tổ chức ngày 16 tháng 12. Nhóm múa Diễm Hương và nhóm Fashion 
Thu Thảo đã trình diễn văn hóa Viêt Nam cho các cộng đồng khác xem. Nhóm Việt Nam đoạt Giải Nhì về thời 
trang, sau Đại Hàn. 
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DECEMBER 17 – ORGANIZED CHRISTMAS CELEBRATION AND GIFT DISTRIBUTION 
FOR CHILDREN / TỔ CHỨC MỪNG GIÁNG SINH VÀ PHÂN PHÁT QUÀ CHO TRẺ EM 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Christmas Celebration and Gift Distribution to Children organized by VAT and CP24/CHUM Christmas 
Wish Program at VAT community room on December 17 was attended by Senator and Mrs. Thanh Hai Ngo, MP 
Michael Levitt, MP Judy Sgro, Toronto City Councillor Anthony Peruzza, MPP candidates Deana Sgro and Cyma 
Musarat./ Buổi sinh hoạt mừng Giáng Sinh và  phát quà cho trẻ em do HNV Toronto tổ chức với CP24/ CHUM 
Christmas Wish Program tại phòng sinh hoạt HNV đã có sự hiện diện của ông bà Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh 
Hải, Dân Biểu Michael Levitt, Dân Biểu Judy Sgro, Nghị Viên Thành Phố Toronto Anthony Peruzza, ứng cử viên 
MPP Deanna Sgro và Cyma Musarat. 

 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER 22 – PARTICIPATED YEAR END PARTY ORGANIZED BY “LIVE HAPPY – 
LIVE HEALTHY” SENIOR GROUP / THAM DỰ TIỆC TẤT NIÊN DO NHÓM CAO NIÊN 
SỐNG VUI SỐNG KHOẺ TỔ CHỨC 

 
The “Live Happy – Live Healthy” senior 
group organized a Year-End Party at VAT 
where it has had weekly activity for the past 
three years, with participation from VAT, 
VWAT and representative of other community 
organizations./ Nhóm Sinh Hoạt Cao Niên 
Sống Vui Sống Khoẻ tổ chức tiệc Tất Niên tại 
HNV Toronto, nơi nhóm đã sinh hoạt hàng 
tuần trong 3 năm qua, với sự tham dự của 
HNV Toronto, HPN Toronto và đại diện các 
hội đoàn khác 
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Có nàng con gái
tóc xõa thơ ngây
đôi mắt tròn xoay
gốc người Quảng Ngãi

Môi hồng hay cãi
nhưng tánh thẳng ngay
tốt bụng hăng say
thích làm việc thiện

Không khoe ra miệng
nhưng đầy yêu thương
lan tỏa mùi hương
sông Trà núi Ấn

Tình tôi vương vấn
cô gái miền Trung
muốn tỏ ra cùng
cô em Quảng Ngãi

Này cô Quảng Ngãi
cô nào có hay
tôi đã mê say
cô nương rồi đó

Cô như ngọn gió
trong buổi chiều hè
cô như nước chè
trong khi khát bỏng

Lúc cô mềm mỏng
tôi thấy dạt dào
kết mộng chiêm bao
được cô làm vợ

Lúc cô khổ sở
tôi thấy đau lòng
tâm tư ước mong
cùng cô chia sẻ

Lúc cô vui vẻ
tôi thấy yêu đời
ta sẽ thảnh thơi
xây đời tươi thắm

Tôi ngồi trông ngóng
cho cô đi ngang
cố gắng đàng hoàng
cho cô để ý

Cô như vườn Thúy
trái chín mượt mà
thương cô thật thà
tôi nào gian dối

Cô đừng về tối
kẻo lạnh ướt vai
cô đừng ngắm mây
tơ trời bay mất

Cô đừng đi khuất
kẻo tôi uống say
Cô tựa cành mai
mùa xuân vụt đến

Lòng tôi cảm mến
đức tính dịu hiền
bao giờ nên duyên
hỡi cô Quảng Ngãi?

Câu đối:
Thích nhai mạch nha

chiều qua tìm chồng 
Thi Phổ

Thèm cắn đường phổi

sáng lội kiếm vợ 

Vạn Tường

Bửu Truyền

Danh Ngôn 
Con người nghĩ cũng kỳ cục thiệt. 
Dám xài tiền mình không có để 
mua nhưng thứ không thật sự cần, 
và để lấy le với những người mình 
không ưa!

Người ta có thể đổi danh dự lấy 
tiền, nhưng không thể đổi tiền lấy 
danh dự.

Anh yêu em vì em đẹp, hay em đẹp 
là vì anh yêu em?

Những người suy nghĩ trước khi 
nói, thường ít nói.

Thuốc an thần hay nhất là một 
lương tâm trong sạch.

Một bông hồng cho người sống quý 
hơn một vòng hoa mắc tiền trên mộ 
người chết. 

Tiếng cười nói vui vẻ trong gia đình 
giữ chân được con cái hơn là ra lệnh 
giới nghiêm.
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Chúc Mừng Năm Mới
Visit us at Hội Chợ Tết

24-380 Bovaird Dr. E.   Brampton ON   L6Z2S7   905-846-6111   www.floraflowersandgifts.ca

Proud Bronze Sponsor of Hội Chợ Tết 
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Ngày ….  tháng ….. 
 Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tên 

tôi là Thông Xanh tiếng mẹ đẻ của 
tôi gọi làEvergreen, có nghĩa còn 
sống ngày nào thì cứ xanh miết thôi.  
Ủa, mà lạ chưa, nhật ký là mình tự 
viết cho mình, có ai khác đọc đâu 
mà bày đặt tự giới thiệu, thiệt lẩm 
cẩm hết chỗ nói.  Nhưng thôi lỡ rồi, 
xin cho tôi nói tiếp luôn.

 Anh chị em chúng tôi cả chục 
đứa được đưa về sinh sống ở đây, 
Thung Lũng Ngàn Thông – Pine 
Valley - đã hơn một thập niên. Thuở 
ban đầu chúng tôi sống chung với 
một gia đình người Ý, ngôi nhà của 
họ thật lớn nhưng rất lặng lẽ vì cả 
nhà chỉcó bốn người, cha mẹ, một 
con trai và một con gái.  Đời sống 
của họ êm đềm, yên tĩnh và chúng 
tôi cũng lặng lẽ lớn lên qua bốn 
mùa xuân hạ thu đông, lặng lẽ nhìn 
sắc lá chung quanh đổi màu trong 
khi mình vẫn càng ngày càng xanh 
biếc,  chúngtôi vẫy chào những bầy 
vịt trời bay đi trốn lạnh rồi chờ ngày 
chúng bay trở về sàxuống mặt hồ 
ngay dưới chân chúng tôi, ríu ra ríu 
rít.  Cả khu đất rộng mênh mông 
chỉ có tiếng ồm ồm vui tai của chiếc 
máy cắt cỏ vào những cuối tuần mùa 
hè vàthỉnh thoảng tiếng nổ đinh tai 
nhức óc của chiếc máy đẩy tuyết 
vào những ngày tuyết đổ thật dày 
trên con đường tráng nhựa từ cánh 

cổng sát bên 
hồ vào tới 
bậc thềm của 
biệt thự.

 Nếu đời 
sống cứ êm 
êm như vậy 
hoài chắc 
tôi chẳng có 
chuyện gì 
hay ho để 
viết, để sau 
này lỡ ai đó 

nhặt được cuốn nhật ký nhỏ bé này 
của tôi có đọc thì cũng không đến 
nỗi nhàm chán cho lắm.

Ngày …. tháng …. 
 Sáng nay mở mắt ra tôi thấy có 

hai người lúi húi đóng cọc để gắn 
một tấm bảng màu xanh đu đưa, đu 
đưa trong gió.  A, người ta quảng 
cáo bán ngôi nhà và cả khu đất rộng 
gần 6 mẫu này.  Thoạt tiên tôi cứ 
nghĩ, thì ai làm chủ cũng vậy thôi, 
chúng tôi vẫn là Thông Xanh đứng 
trong vườn để reo với gió, nhưng 
một vài ngày sau khi thấy những 
người nói tiếng Trung Hoa tìm đến 
coi nhà khá đông thì tôi giật mình.  
Ui cha, nghe nói người Hoa thường 
tuân thủ phép phong thủy gì đó, họ 
ưa chặt bỏcây cối, nhất là những 
cây ngay trước ngõ, số phận anh chị 
em chúng tôi biết cóđược an lành?

 Ngày ….. tháng …..  
 Sau nhiều ngày vái Trời, vái Đất, 

cầu xin cho gặp người chủ mới yêu 
cây yêu cảnh, yêu thiên nhiên, cho 
mạng sống của chúng tôi được an 
toàn, hôm nay tôi thấy một đoàn 
người cùng đi với người môi giới 
nhà đất đến coi nhà.  Trong đoàn 
này cómột người thật lạ, y phục 
khác hẳn với những người kia, cũng 
hoàn toàn khác những người đồng 
hương Gia Nã Đại sinh sống quanh 
đây mỗi ngày vẫn qua vềtrước mắt 

chúng tôi.  
 Tôi nghiêng người nhìn ông thật 

kỹ, đầu cạo sạch không còn một 
sợi tóc, áo dài thượt một mảnh màu 
vàng, vai mang túi xách bằng vải 
cũng màu vàng, chân đi đôi dép 
xăng-đan khá cũ, một người giản 
dị đến thế là cùng.  Ông và họ đến 
coi nhà. Coi kỹ lắm.  Tôi thấy ông 
ở bên trong thật lâu.  Rồi ra vườn, 
sân trước, sân sau, ngắm lui, ngắm 
tới, đi quanh khu đất rộng bao la, 
chừng như ông rất thích mảnh đất 
này, khung cảnh thanh tịnh ở đây 
cũng hình như rất hợp với ông.  

 Tôi thì thào với Thông Lớn:
- Anh có biết ông này là người xứ 

nào, sao y phục lạ quá vậy?  
Thông Lớn tỏ vẻ hiểu biết 
- Nghe họ nói chuyện với nhau thì 

biết là người Việt Nam và đó là y 
phục của một tu sĩ Phật giáo.  

Thảo nào trông lạ quá. Đây là lần 
đầu tiên tôi gặp một người Việt, lại 
là một tu sĩ Phật giáo. Tôi vẫn chưa 
hết băn khoăn, khều khều Thông 
Lớn 

- Tu sĩ tại sao đi mua nhà mua đất 
làm gì?  Ổng có chặt bỏ tụi mình 
làm củi đốt lò sưởi không đây?  

Thông Lớn tỏ vẻ bình thản:
- Ai biết được, chuyện chưa tới lo 

làm gì.  
 Rồi anh thản nhiên tiếp tục vui 

đùa với gió.  Mà sáng nay trời đẹp 
thật, sắp mùa thu, nắng vàng lấp 
lánh trên mặt hồ, những cụm hoa 
dưới chân chúng tôi đủ màurực rỡ, 
con đường nhỏ trước nhà lung linh, 
lung linh trong nắng.  

 Ừ nhỉ, lo làm chi, trời sinh ra 
chúng tôi là để tô điểm màu xanh, 
xanh ngát cho đất trời, với tiếng 
reo vi vu, vi vu êm đềm trong gió.  
Chuyện gì đến thì sẽ đến ….  locho 
lắm cũng chẳng ích lợi gì cho ai.
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 Ngày ….  tháng …..
 Chuyện đổi chủ đã xong. Tuần 

trước hai ông bà chủ nhà của chúng 
tôi đã dọn dẹp đâu vào đó, xe lớn xe 
nhỏ đã chở tất cả đồ đạc ra đi.  Họ đi 
về đâu?  Chẳng ai nói cho chúng tôi 
hay biết.  Trước khi lên xe ra khỏi 
cổng ông bà chủ nhà đưa mắt nhìn 
mặt hồ tĩnh lặng, nhìn dãy hàng rào 
cây xanh sau lưng chúng tôi rồi đưa 
tay vẫy chào chúng tôi.  Bà chủ nhà 
mấp máy đôi môi như muốn nói:  
“Từ biệt, từ biệt các bạn trẻ, ở lại 
sống vui sống khoẻ nhe”.  Tôi gật 
gù chào bà, những giọt sương trên 
mái tóc xanh biếc của tôi rơi xuống, 
tưởng như những giọt nước mắt giã 
từ.  Thếrồi chiếc xe của  họ lướt ra 
khỏi hai cánh cổng sắt, bỏ lại chúng 
tôi đứng bơ vơ vàhồi hộp chờ đón 
những người chủ mới.

 Ngày ….   tháng …..
 Hôm nay là ngày trọng đại đây.  

Người mới sẽ dọn vào.  Tôi đã tìm 
tòi trong mạng luới Google, người 
Việt khi dọn nhà sẽ có rất nhiều đồ 
đạc lỉnh kỉnh, họ không thuê con-
tainer hoặc xe moving thứ lớn mà 
sẽ dùng nhiều xe nhỏ của bà con, 
bạn bè, thân hữu, mỗi người bê một 
mớ.  Tôi thấy mình đang tò mò nhìn 
ra đường lớn chờ đón chuyến dọn 
nhà ngoạn mục này.

 Hết buổi sáng.  Buổi trưa rồi cũng 
qua.  Buổi chiều thật vắng vẻ chìm 
xuống. Chúng tôi đứng ngẩn ngơ 
trong tư thế sẵn sàng chào đón mà 
chẳng có ai xuất  hiện.  Chịu không 
được tôi la lên với Thông Lớn và 
Thông Bé “Ủa, dọn nhà gì lạvậy? 
Cả ngày chẵng thấy ma nào đến” 
Thông Bé dường như thông cảm 
nỗi sốt ruột của tôi bèn nheo mắt, 
hoa tay múa chân: “Ừ lạ thật, vắng 
quá thiệt buồn”.  Màchẳng phải chỉ 
vắng một vài ngày, cả tuần lễ sau 
mới thấy chủ mới xuất hiện.

 Chu choa ơi, chủ mới của chúng 

tôi không phải một người hoặc một 
gia đình, màcả một “tập thể”  rất 
đông, người già, người trẻ, nam phụ 
lão ấu đủ cả.  Mà lạ nè, họ chẳng 
có giường tủ bàn ghế gì để chở 
đến, chỉ có thức ăn, nhiều quá và 
thơmquá. Mỗi người mang vào nhà 
một món ăn.  Họ mở tiệc mừng nhà 
mới.  Đứng ngoài nhìn vào xuyên 
qua cửa kính chúng tôi thấy mọi 

người chuyện trò râm rang vui vẻ, 
người nào cũng hớn hở tay bắt mặt 
mừng. Rồi chúng tôi nghe họ tuyên 
bố“ngôi nhà này thuộc quyền sở 
hữu của Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc 
Ontario”.  Ủa, Làng Dưỡng Lão 
tức là Senior Home, vậy là từ nay 
chúng tôi sẽ sống chung với toàn 
những người già lão?  Cũng giống 
như cái nhà dưỡng lão Latvian cách 
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khu vườn này chừng 4 sở đất, ở đó 
cũng toàn là quý ông quý bà lớn 
tuổi cư ngụ, mấy đứa Thông Xanh 
bên đó chẳng biết buồn vui thế nào 
với họ nhưng có cái chắc làtụi nó 
không hề bị chặt bỏ.  Cũng thật là 
may.

 Ngày ….  tháng ……
 Đã mấy tuần chúng tôi chờ hoài 

chẳng thấy có vị cao niên nào move 
in, chỉ có một lady còn trẻ, cũng 

không có tóc, mặc y phục cũng 
không giống người bình thường, tôi 
lại khều Thông Lớn 

- Cô này cũng là tu sĩ nữa sao?  
- Ờ, gọi là sư cô
- Cổ làm gì ở đây?
- Thì cứ coi mà biết.
 Tôi coi hoài chỉ thấy cô ra vào 

quét dọn, sân trước vườn sau sạch 
bong, trong nhàcũng chùi dọn láng 
bóng.  Thì ra sư cô này chịu trách 
nhiệm coi sóc ngôi nhà cho cộng 
đồng.  Cũng đúng thôi, mấy anh 
chị trẻ tuổi ai nấy đi làm, các bác 
cao niên ởđây làm sao săn sóc ngôi 
nhà và vườn tược cho xuể.  Chỉ đến 
cuối tuần thường córất đông người 
tới sinh hoạt, họ có những buổi họp, 
những buổi lễ kỷ niệm năm mới 
dương lịch rồi âm lịch, những lần 
chuẩn bị thức ăn cho các buổi gây 
quỹ, những lớp học gia chánh, làm 

bánh và nấu món ăn Việt Nam thơm 
phức làm chúng tôi đứng ngoài xa 
mà cũng ngất ngây.  

 Họ còn có lớp tập thể dục Tai Chi, 
lớp nhảy line dancing. Chúng tôi 
hay tò mò ghémắt nhìn những anh 
chị trẻ tuổi hướng dẫn cho các bác 
cao niên nhảy đầm, vui ơi là vui, có 
bác người ta bảo đưa chân trái thì 
đưa chân phải, có bác cô giáo bảo 
bước lên thì lại bưóc xuống, bác nọ 

va vào bác kia …  chúng tôi cười 
ngất đã đời, mấy bác đâu có biết, cứ 
tưởng là tiếng thông reo đó mà.

 Ngày ….  tháng …..
 Thấm thoắt lại sắp tới cuối năm.  

Tôi hồi hộp chờ buổi họp mặt Tất 
niên hay Tân niên gì đó của gia chủ.  
Qua thời gian chung sống chúng 
tôi đã quen dần với phong tục của 
người Việt, tự nhiên cảm thấy thân 
thiết và vui thích cùng chia sẻ với 
họnhững rung động khi thời tiết 
giao mùa, khi năm cũ ra đi và năm 
mới bước đến.

 Không giống người Gia Nã Đại 
chúng tôi, ngày cuối năm cũ, đầu 
năm mới chỉ làmột ngày được nghỉ 
làm, nghỉ học, tha hồ ngủ, tha hồ đi 
chơi gần, đi chơi xa, với người Việt 
tôi thấy họ thật trân trọng khoảng 
thời gian này của năm.  Họ họp nhau 
ở đây, thật đông, người nào cũng ăn 

mặc chỉnh tề thật đẹp. Thương nhất 
là những lão bà tóc bạc phơ, mặc 
áo dài truyền thống, nền nã, lịch sự, 
những vạt áo và khăn san choàng 
vai bay bay tha thướt trong gió lạnh, 
đẹp ơi là đẹp. Năm nào Thông Lớn 
nhà tôi cũng chụp vô số hình của 
quý bác, còn Thông Bé thì lo chụp 
các cô trẻtrung xinh xắn, áo dài của 
họ cũng lạ, thêu hoặc vẽ bằng tay, ái 
dà, hand made kiểu này chắc là mắc 
tiền dữ lắm, chúng tôi nghiêng đầu 
nhìn ngắm họ mà lé cả mắt.

 Năm nào cũng vậy, trước hết họ 
cùng nhau làm lễ đầu năm ở phòng 
nguyện Công giáo, rồi cùng nhau 
tụng kinh trước bàn thờ Phật, đúng 
là Chúa Phật đề huề.  Rồi tất cả 
mọi người họp mặt ở phòng khách 
lớn, chúc Tết, tặng quà cho nhau, lì 
xìnhững phong bì nho nhỏ cho đám 
con nít, tiếng cười đùa vang vang 
như pháo nổ.

 Rồi đến những màn văn nghệ hát 
cho nhau nghe và chúng tôi cũng 
được thưởng thức ké, đôi khi thật 
ngạc nhiên vì chẳng có ai là ca sĩ 
thứ thiệt mà sao hát hò cũng hay quá 
cỡ. Lại có màn ca theo điệu nhạc rất 
lạ, tôi chưa từng được nghe bao giờ, 
lại thì thầm hỏi ông anh Thông Lớn, 
anh này cũng ngộ, suốt ngày ở bên 
cạnh tôi chứ đi đâu xa, mà sao cái 
gì cũng biết, Thông Lớn trả lời ngay 
chẳng cần vấn kếông Google:

 - Đó là điệu ca cải lương rất phổ 
thông của miền Nam Việt Nam và 
người hay

ca cải lương trong nhà này là một 
bà bác sĩ, biết tên bả không?

- Ah, bà bác sĩ thì em biết, chỉ 
không biết điệu nhạc lạ lùng bả 
đang hát thôi.

 Nói thiệt tình thì tôi thích nhất 
là đoạn cuối, màn ẩm thực.  Những 
bà, cô, chị của LDL này thật nhiều 
người tài giỏi và khéo tay, bất cứ 
dịp nào họp mặt thức ăn họ mang 
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đến cũng ê hề, bánh trái không thiếu 
thứ gì, từ bánh VN đến bánh Tây 
phương.  Tôi chẳng ưa ngọt cho 
lắm, chỉ thích mùi thơm của chả 
giò, ui cha, đứng ngoài gió lạnh hít 
đầy phổi mùi thơm nồng nàn này 
cũng đủ thấy ấm áp trong lòng và 
thấy thật gần gũi với những người 
bạn Việt Nam.  

 Chúng tôi biết mục đích của 
nhóm người Việt này là gây quỹ để 
xây dựng ngôi nhàdưỡng lão cho 
bà con cô bác cao niên trong cộng 
đồng.  Chúng tôi thật ngưỡng mộsự 
dấn thân cho lợi ích tha nhân của họ 
cũng như thán phục sự hy sinh, tận 
tụy của những quý vị này. Họ làm 
việc thiện nguyện một cách kiên trì 
và toàn tâm toàn ý, say sưa còn hơn 
đi làm việc ăn lương !!!  Đã mấy 
mùa Tết qua, chúng tôi đứng đây 
chứng kiến tận mắt những lần các 
chính khách của ba cấp chính quyền 

ghé qua thăm viếng, bày tỏ sự ủng 
hộ, hướng dẫn các phương cách.  
Những người khách từphương xa 
tìm đến ghé thăm, bày tỏ thiện cảm 
với những người đang gồng gánh 
cái dự án to lớn này.  Và trên hết 
chúng tôì chứng kiến những khó 
nhọc, buồn vuicủa nhóm anh chị 
em LDL, mà nay chúng tôi thân 
thiết như anh em trong nhà.  

 Anh chị em ơi, Thông Xanh sẽ 
đứng đây và xanh mãi.  Các anh 
chị nhớ giữ vững niềm tin tốt đẹp 
và niềm hy vọng ngọt ngào trong 
lòng của anh chị, để niềm tin vàhy 
vọng đó cũng sẽ xanh tươi mãi nhé. 
Thông Xanh mong muốn sẽ cùng 
các anh chị một ngày rất gần mở 
tiệc chào đón quý cô bác cao niên 
người Việt thân quen vàyêu mến trở 
thành những gia chủ gần gũi mỗi 
ngày với Thông Xanh.  

 Không biết phải  làm gì để thực 
sự phụ giúp các anh chị một tay 
trong dự án từthiện này Thông 
Xanh cũng như các Thông Lớn và 
Thông Bé ở đây sẽ luôn góp lời cầu 
nguyện cùng anh chị, không chỉ 
trong ngày đầu năm, ngày Tết Việt 
Nam, màsẽ cầu xin mỗi ngày.  Khi 
anh chị lên Làng nghe tiếng rì rào 
trong gió, đó là lời nguyện cầu của 
gia đình Thông Xanh “Lạy Trời, lạy 
Chúa, lạy Phật từ bi gia hộcho dự án 
LDL Tuổi Hạc được nhiều người, 
rất nhiều người thiện tâm góp công 
góp sức giúp đỡ, mau chóng hoàn 
thành, để chúng con được sống gần 
quý cô bác rất dễ thương của cộng 
đồng người Việt”.

  Tết Mậu Tuất, Tháng 2, 2018

Thông Xanh 

Sông Hương
có 9 bến đò

bửu truyền
 
Tháng Chín mưa dầm lê thê
Gặp em hai buổi đi về qua sông.
Con đò nối bến Hương Giang
Chúng mình hai đứa lương duyên nối dần.
 

Khi nắng đục, lúc mưa trong
Mây buồn lên mắt, gió hờn lên môi.
Lúc quay mặt, khi sóng đôi,
Khi hẹn không đến, lúc chờ dầm mưa.
 

Chuyện mình như chuyến đò đưa
Khi thì quá tải, khi thưa thớt người,
Khi thì ngược, lúc lại xuôi
Đôi khi khóc,lắm lúc cười ruột đau!
 

Dòng đời con nước qua cầu
Rồi thì hai đứa hai đầu bến mơ.
Một khúc sông chín bến đò
Anh qua Long Thọ, em về Kim Long.

Anh Trường Súng, em đò Cồn,
Thừa Phủ anh kiếm, Trường Tiền em qua.
Tìm em bến chợ Đông Ba,
Hàng Me, Đập Đá trắng tà áo bay.
 

Chợ Dinh, Bến Cạn loay hoay
Phù sa ngăn lối chèo quay mủi đò
Âm vang sóng nước câu hò
Cầu ngang có bắt, con đò vẫn duyên.
 

Tháng Tư trở lại Tràng Tiền
Trời trưa sưa nắng cô em mô rồi?
Người qua nghiêng nón bài thơ
Cũng tà áo trắng, cũng nụ cười tinh khôi.
 

Nắng hồng ướt đọng bờ môi
Tó thề lất phất trên đôi vai tròn.
O mô cũng Huế đặc trưng
Biết ai, ai đã yêu mình, mình yêu?
 

Bất ngờ nhỏ nhẻ tiếng kêu: 
- Anh ơi! Em ở phía ni đây nì!
Ôi chao! Em đẹp rứa tê!
Mắt em! Ôi cả trời mơ! Huế tề!
 

Sông Hương có chín bến đò
Trong tôi chỉ một mình tôi đón nàng!
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YLA  Lê-Khắc  

Ngọc-Quỳnh
                                                 

... Chúng  tôi  về  thăm  Huế  vào  
dịp  Tết  Nguyên  Đán,  một năm  
sau  biến  cố  Mậu  Thân.  Làng  Bao  
Vinh  không  nhiều  thay  đổi,  vẫn  
nhỏ  bé  và  im  lìm  dù  là  đang  vào  
dịp  đón  xuân.

Gia  đình  mừng  rỡ  đón  chúng  
tôi.  Người  nhà  cũng  có  vẻ  bận  
rộn  sửa  soạn  đón  Tết, nhưng  có  
chút gì  không  hào  hứng  lắm.  Sự  
hiện  diện  của  gia  đình  chúng  
tôi  mang  ít  nhiều  ấm  cúng  đến  
với  mọi  người  :  ông  bà  nội  các  
cháu  vui  hơn  bên  các  cháu  nhỏ  
từ  Saigon  về.  Anh  chị  em  không  
dấu  nỗi  vui  mừng  với  những  câu  
thăm  hỏi  ân  cần  thương  yêu...
Chúng  tôi   ấm  lòng  và  thật  sự  
yên  lòng  cho  quyết  định  trở  về  
thăm  quê  hôm  nay.

Ba  cây  hương tỏa  nhẹ khói  bay  
bay  khi  chồng  tôi  run  run  tay  
cắm  lên  bàn  thờ  đèn  nến  sáng  
choang,  mà  cả  hai  chúng  tôi  đều  
cùng  chung  một  cảm  xúc  khó  
tả...Tại  Saigon,  từ  ngày  định  cư,  
chúng  tôi  cũng  có  thiết  bàn  thờ  
tổ  tiên,  có  cúng  giỗ  hằng  năm, 
ngày  lễ  Tết.  Nhưng  sao  hôm  nay 
, cùng  chồng  và  các  con  làm  lễ  
gia  tiên  trước  bàn  thờ   ở  Quê  
Nhà  ngày  Tết  cổ  truyền   lại  
mang  một  xúc  động rưng  rưng 

chất  ngất  thế  này... ?  Chúng  tôi  
lặng  im,  không  biết  bao  lâu   cho  
đến  khi  ông  bà  nội  cháu  hướng  
dẫn   ra  sân  trước,  nơi  có  thiết  
bàn  thờ “cúng  vong”  ở  ngoài  trời, 
cũng  khói  hương  lan  nhẹ  trong  
gió  đêm  về.  Được  giải  thích  ,  
sau  Tết  Mậu  Thân  tang  tóc,  nhà  
nhà  của  Huế  đều  có  lập  bàn  thờ  
ngoài  trời  để  tưởng  nhớ , mời  gọi  
những  oan hồn  “uẩn  tử”,  vô  vàn  
những  nạn  nhân,   chết  không  biết  
ở  đâu,  mồ  chôn  nơi  nao,  tức  
tưởi  nằm  xuống  mà  oan  khiên  
chất ngất  tận  trời  xanh... trong  
một  ngày Tết  kinh  hoàng  nhất  
của  lịch  sử  Huế.  Ngày  Huế  chìm  
trong  đau  thương  ,tang  tóc  ngút  
ngàn:  Tết  Mậu  Thân,  xin  hãy  về  
đây  tìm  chút  hơi  ấm  trong  ngày  
Tết  linh  thiêng  của  dân  tộc.  Vợ  
chồng  chúng  tôi  lặng  câm  xót  
xa,  nghe  nỗi  đau  xoáy  vào  tim;  
Anh  siết  mạnh  tay  tôi,  biết  là  
anh  đang  vô  cùng  cảm  động,  
nước  mắt  chực  trào,  tôi  cắn  môi  
,  nuốt xúc  cảm  vào  tim  để  đưa  
tay  vỗ  nhè  nhẹ  vào  vai anh  chia  
sẻ , trấn  an,  bao  giờ  cũng  vậy  
trước  mọi  khó  khăn,  đau  đớn,  
nghẹn  ngào  của  chồng, tôi  luôn  
đóng  vai  cứng rắn,  mạnh  mẽ ; Tôi  
thắp  nhang,  đưa  vào  tay  chồng  
và  chúng tôi cùng  cúi  đầu  tưởng  
niệm  bao  oan  hồn   trước  bàn  thờ  
lộ  thiên giữa  bầu  trời  đêm   u  uất  
của  Huế  nhớ  về  nạn  nhân  vụ  tàn  
sát  năm  qua....

Chúng  tôi  lặng  lẽ  bước  ra  trước  
nhà.  Bao  Vinh  chìm  trong  màn  
đêm  lạnh  lẽo , âm  u. Dọc  theo  bờ  
sông  Bao  Vinh ,  từng  đốm  nhang  
chập  chờn  lóe  sáng  , tỏa  khói  
âm  u  trong  màn  đêm lạnh  lẽo .  
Đâu  đâu  cũng  thấy  người  Huế  

đang  nhớ  về  những  người  nằm  
xuống  đâu đó  trên  Bãi  Dâu,  Khe  
Đá  Mài, sân  trường  Gia  Hội,  núi  
Ngự  Bình.....và  còn  đâu  nữa,  nơi  
nào nữa  trong  phần  đất  nhỏ  hẹp,  
đau  thương  của  Huế  chúng  tôi.  
Buồn  đến  nghẹn  ngào....!!!

Và  hôm  nay  ngày  mồng  hai  
Tết, được  dự  một  buổi  lễ  kỷ  
niệm  buồn:  Lễ Tưởng  Niệm  các 
vị  giáo  sư  người  Đức  thỉnh  giảng  
cho  Đại  Học  Huế đã bị  bắt  đi  từ  
cư  xá  Đại Học và bị chết  thảm  
bởi  những lằn đạn  vào  đầu  và  
vùi  xác nơi  sân  chùa  Tường  Vân,  
bên  Đàn  Nam  Giao Huế. Thảm  
thương thay, những người bàng  
hoàng  gục  chết  là  những  ân  nhân  
của  Huế,  đã  đóng  góp công sức,  
tài  trí, tâm huyết xây dựng cho 
Viện  Đại  học Y Khoa Huế  trong  
bước  đầu  thành  lập,  đó  là  các  vị  
thầy  khả  kính  của  cúng  tôi: giáo  
sư  Gunther Krainick  và  phu  nhân,  
giáo  sư  Raymund Discher,  bác  sĩ  
Alterkoster.  Buổi  lễ  Tưởng  Niệm  
chìm trong đau xót  của  một  số  
học  trò  ít ỏi còn  lại ở Huế.  Chúng  
tôi  ngậm  ngùi  hướng  về  phía  trời  
nước  Đức,  nơi  các  Thầy  an  nghỉ  
khi  linh  cửu  đã  được  đưa  về  cố  
quốc ngày  13  tháng 4 năm 1968,  
có  sự  hiện  diện đông  đảo của  các  
học  trò  của  quí  Thầy,  sinh  viên  
Y Khoa  Saigon  và  Huế.  Nỗi  đau  
này tưởng còn đến ngàn sau.

Đã có những bà con gần xa, 
bạn  bè cùng trang lứa, bạn  tôi  của  
trường  Quốc  Học  Huế,  của  Đại  
Học  Huế  đã  phải  nằm  xuống  trong  
thảng  thốt  kinh  hoàng  đâu  đó có  
thể  chưa  ai  tìm  biết... trong  dải  
đất  Huế  vốn  hiền  hòa  biết  bao:  
một  đôi  bạn  tôi  đang  còn  những  
ngày  đầu  hánh  phúc  lứa  đôi,  trở  
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về  Huế  đón Tết với  gia  đình  nơi  
làng  Kim Long thơ  mộng...Ngày  
mồng  hai  Tết , anh  bị  bắt đưa  đi,  
đi  đâu,  biền  biệt ...? và  bạn  tôi  trở  
thành  góa  bụa  từ  ngày  ấy... xót  
xa và đau đớn  biết  dường  nào,  đã  
không  có  biết  được ngày  để  thắp  
nén  nhang  cho   giỗ chồng? Lại 
cũng có  người không  nằm  xuống 
vì súng  đạn, dao búa mà chết  vì  
lo sơ,  hãi  hùng,  người  Cha  thân  
yêu  của bạ  tôi,  đã  đành  lòng  cho  
các con đi lánh nạn, còn  mình  già  
cả,  ở  lại  giữ  nhà  chờ  con...nhưng  
những  kinh  hoàng  chung  quanh, 
những  sợ  hãi  tột  cùng...cụ  nằm  
xuống  mà  nét  hoảng  loạn  chưa  
xóa  nhòa...Huế  của  biến  cố  Mậu  
Thân  vậy  đó  cho  nên  đã  sau  
một  năm  mà  nhà  nhà,  bao  con  
đường  còn  chìm  ngập  trong  khói  
hương  mờ  ngập  sân  nhà  và  ôi  
những  nẻo  đường  dài  ngắn  của  
Huế  chập  chờn  những đốm  nhang  
tưởng  niệm  lập  lòe  trong  bóng  
đêm  ai  oán  trở  về  hằng  năm...
Huế  buồn  chi lạ ! chúng  tôi  thì  
thầm  cùng  nhau.

Và  rồi cũng  ở  Huế,  cũng  có  
ai đó, cũng  bạn  cùng  thời  với  tôi  
nơi  ngôi  trường Quốc học hiền  
hòa,  khôn  biết  biến  cố  Mậu  Thân  
có làm bạn đau nhức  không? người 
ta bảo bạn  đang trốn trong  Huế, 
trước cái nhìn hờn trách của Huê, 
của bạn bè chúng ta, vì có bạn  rong 
những nỗi đau  ngút  ngàn  của  dân  
Huế....

Những tưởng thời  gian  hàn  gắn  
được vết  thương  lòng...mà  sao  
đã  50 năm từ  biến  cố  Mậu  Thân  
thảm  khốc  mà  nỗi  đau  như  vết  
thương không  thể  lành,  không bao  
giờ  lành  cho  người  Việt  Nam  của  
cả  nước  nhất  là  với  Huế  thương  
yêu  của  tôi  và  của bạn  bè tôi  đã  
yêu  Huế  bằng  cả  trái  tim.

Lê- Khắc  Ngọc- Quỳnh

Vợ chồng Facebook 
(Phây-book) - Thơ vui thời đại

Chèn ơi thôi chết tui rồi
vợ tui nó chỉ tối ngày trong "phây"
con đói nó cũng chẳng hay
chồng buồn nó cũng cứ "phây" trang nhà
nó nói thân phận đàn bà
khổ nhiều nên phải lấy đà đổi thay
chuyện gì phây-bút cũng hay 
chán chồng cổ lỗ, kết bạn ngay mới ... ngầu!
Từ nay chân lý bắt đầu
có thằng "phây-book" giải sầu đời ta 
Nhún nha, nhún nhẩy bài ca
"Seo-phi", facebook, líu lo ngày dài 
Lá la, là lá la là....
--- ----
Chồng tôi nó cứ phây phây
tối ngày nó ở trên phây-book cười
vui chơi thì nó không lười
chăm con, dọn dẹp nó lười như ma
cô nào xinh đẹp thướt tha
thì xin kết bạn, messenger rộn ràng
timeline nó post cả ngàn
chuyện cần thiết, lại không màng, không "ke"
nó chê vợ ốm như que
còm-pu-tơ dốt, phải nghe than phiền
trên "phây" có khối người hiền
lời hay, ý lạ "share" liền thật nhanh
Khuyên can cũng chẳng hãm phanh
chồng tôi chỉ thích lướt nhanh chuyện người
Kiếp này thôi cũng lỡ rồi
Kiếp sau tôi sẽ làm người mặt vuông
nghĩa là màn ảnh thân thương
của trang "facebook", để chồng vấn vương cả ngày
còn tôi "lai-chim" (livestream) dài dài....!

Hôm nay "status" đổi thay
Vợ Chồng phây-book chia tay mất rồi!

N. N. D. H. Toronto
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thơ 
bửu truyền
Nha Trang
Ăn sáng pâté sữa đậu nành
Tối chiều đặc biệt dân sành... Phở xe
Thích ngắm em gái, ghiền nghe
Tiếng rao như thể chẻ tre, xé trời:
"Phở"! "Phở"....!
 

Người Nha Trang, nhưng em gốc Bắc
Có cửa hàng bán sách... tí teo
Kiếm thêm cho đỡ cơn nghèo
Ngày em đi học, tối theo ... bố phụ nghề.
 

"Phở"! Lanh lảnh tư bề phố vắng!
"Phở"! Âm vang xé bóng đêm trường!
"Phở"! Tiếng hạc kêu sương
"Phở"! Thương thương trên đường thân quen
Bá Đa Lộc,
ngày thường đi học.
Đêm xem phim "Người Mặt Sáp" trở về
"Phở"! Giật mình! Nghe ghê ghê!
Mừng thầm! Còn bán! Tấp vô! Đứng chờ!
 

Rọi đêm tối, (đèn) manchon sáng chói
Nồi nước lèo bốc khói ngạt ngào
Cô em niềm nỡ đón chào
Nụ cười răng khểnh. Ôi chao! Duyên ngầm!
 

Mưa đưa gió lâm râm lất phất
Giọt nước rơi trên tóc ngập ngừng
Áo em mỏng, ướt thấm lưng
Môi run run. Lạnh! Tay bưng e dè.
 

Nhìn tô phở! Nhìn em!
Lòng se thắt lại!
Áo vá vai nhiều lớp khác nhau
Chiếc nón vải đã úa màu
Chân đôi dép xẹp thấp cao không đều.
 

Mắt bồ câu hàng mi cong vút
Có nhiều anh ngấp nghé theo em
Nhưng em đã có ý riêng...
Lòng em chí quyết
thương anh học trò nghèo.
 

Tôi, học trò khó eo xèo côi cút
Nghèo quá nghèo! Sao giúp được em
Ngày đi học, đêm kiếm thêm
Bán kẹo, kẹo kéo trước thềm rạp Tân Tân.
 

Không hiểu nỗi mỗi lần gặp mặt
Em và tôi đôi mắt cay xè
Hương yêu từ chiếc Phở xe?
Hay là cảm xúc phận nghèo như nhau?!
 

"Phở"! Phở"! Tiếng gọi nhiệm mầu!
 

Biết mà không làm giống như cày mà không cấy

Hãy cười với người khác, nhưng đừng cười người khác

Tình bạn giống như tiền bạc, dễ kiếm mà khó giữ

Có tiền thì xây được nhà, nhưng có tình thì mới xây được 
tổ ấm

Việc nhà là thứ việc mình làm thì chẳng ai thấy, nhưng nếu 
lỡ quên làm thì ai cũng thấy

Hãy cầm tay con bạn khi có dịp, chẳng bao lâu, nó sẽ không 
cho bạn cầm tay nó nữa đâu

Hãy bỏ qua một bên những ước mơ của chính bạn về con 
cái, mà giúp chúng đạt được ước mơ riêng của chúng

Tình cha mẹ phải giống như tấm mền đắp cho con ấm, 
nhưng không làm con ngộp

Đời sống hôn nhân cũng giống như lửa trong lò, ngưng 
quạt là lửa tắt

Hạnh phúc hôn nhân đòi ta phải yêu nhiều lần và yêu hoài 
với cùng một người

Khi vợ bạn chú ý nghe từng lời nói của bạn, bạn nên cẩn 
thận. Nàng đang để ý xem câu chuyện của bạn có ăn khớp 
với nhau không đấy

Kẻ khôn là người có đầu óc cởi mở và môi miệng khép kín
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Ngày xưa, mỗi lần nghe Hương 
Lan hát "chiều nay, mưa trên xứ 
Huể... ê... ể..." thì tôi cũng hiểu 
mang máng là mưa trên xứ Huế nó 
buồn ghê lắm, nhưng phải đến hơn 
30 năm sau, lần đầu tiên đặt chân 
đến Huế vào một buổi chiều mưa, 
tôi mới thấm thía cái buồn rũ rượi 
của mưa trên xứ Huế nó héo hắt đến 
thế nào!

Cảm giác đầu tiên của tôi khi 
bước xuống phi trường Phú Bài 
là Huế buồn quá! Trong cuộc đời, 
tôi sợ nhất hình ảnh các sân ga, 
nó buồn và thê thảm làm sao với 
những cuộc chia tay, những lời tiễn 
biệt mặc dù tôi chưa bao giờ tiễn ai 
ở sân ga cả, chỉ nghe hát "ga Lyon 
đèn vàng, cầm tay em muốn khóc"  
thôi là đã thấy buồn rồi! Nhưng 
tiễn người ở phi trường thì tôi thích 
lắm. Hình ảnh phi trường nó vui 
hơn, nhộn nhịp hơn, và... Tây hơn 
là hình ảnh cái sân ga. Tôi có cô 
em mỗi lần tôi phải đi đâu thì cô 
ấy luôn tình nguyện đưa đi và đón 
về nơi phi trường. Cô ta tuyên bố: 
"ngày nào cũng phải đưa người ra 
phi trường em cũng chịu". Cứ được 
nhìn máy bay lên xuống là thấy vui 
rồi. Tôi cũng thế. Ấy nhưng cái hôm 

bước xuống phi trường Phú Bài thì 
không vui tí nào. Nhìn qua khung 
cửa kính, mưa lê thê hiu hắt chảy 
lộp độp trên những cánh bay đậu 
trên sân bay loang loáng nước, tôi 
thấy phi trường Phú Bài cũng buồn 
chẳng khác gì ga Lyon đèn vàng!

Chúng tôi được đưa lên một 
chiếc xe buýt để được lần lượt 
theo lộ trình đưa về các khách sạn. 
Hành khách lúp xúp bước lên xe. 
Tóc 
tôi ướt 
nước 
mưa, 
vài 
cụm 
tóc 
dính 
bết trên 
trán. 
Tôi chỉ 
mong 
mau mau về tới khách sạn để chui 
ngay vào phòng tắm. Chúng tôi ở 
khách sạn Hương Giang, tại trung 
tâm thành phố, cách phi trường 
Phú Bài chừng 15km, nằm bên bờ 
sông Hương. Du khách ở những 
khách sạn khác nhau nên chúng tôi 
được dịp ngồi trên xe đi qua nhiều 
con đường của cố đô Huế. Chiếc 

gạt nước cứ quạt đều liên tục suốt 
quãng đường và tiếng mưa rơi lộp 
độp trên cửa kính xe buồn đến não 
lòng. Xe đi qua những tòa nhà lớn, 
có lẽ là những cơ quan hành chánh 
địa phương, và những trường học 
khang trang, nền nếp. Cảm giác 
đầu tiên của tôi là so với một Hà 
Nội quá cũ kỹ cổ xưa, chật chội và 
bụi bặm, chen kẽ với những kiến 
trúc tân kỳ tốt lẻ và cọc cạch, thì 
Huế khang trang, thoáng thoát và 
đồng nhất hơn nhiều. Dù sao thì 
nơi đây cũng đã từng được thừa 
hưởng cái văn minh phong phú 
suốt một thời gian dài dưới thời 
Cộng Hòa cho nên nó "gần" với 
Sàigòn hơn. 

Vào được khách sạn ai cũng thở 
phào. Cô tiếp viên nơi quầy loay 
hoay mời mọc du khách ghi danh 
cho những chuyến đi thăm cố đô 
trong ba ngày sắp tới, mở đầu là 
ngay tối hôm ấy với chương trình 
đi thuyền và nghe ca Trù trên sông 
Hương. 

Tôi nhìn ra ngoài trời, qua làn 

mưa, giòng Hương Giang buồn hiu 
hắt, mặt sông đục ngầu mầu bùn mà 
nghĩ bụng: "mưa rơi hiu hắt ai sầu 
quạnh hiu"  thế này mà còn đi nghe 
ca Trù nữa thì chỉ có nước chết nên 
không tham gia cái mục ấy, mà chỉ 
ghi danh đi thăm lăng tẩm vào ngày 
hôm sau thôi. Giòng Hương Giang 
không đẹp như trong nhạc và thơ 
mà tôi được biết. Tôi nghĩ bụng nếu 

Hài Phong
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hôm khác trời sáng sủa hơn thì đi 
nghe ca Trù cũng chưa muộn. Thế 
nhưng. trong suốt ba ngày tôi ở Huế, 
"mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu 
điều", chán ơi là chán, và tôi cũng 
bỏ luôn cái mục "ngày mai lênh 
đênh trên sông Hương" để nghe ca 
Trù. Cô tiếp viên dặn đi dặn lại:

- Sáng mai quí vị nhớ dậy sớm, 
ăn sáng lúc 7 giờ. Đúng 8 giờ là xe 
ca đến đón đi xem lăng tẩm. 

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên 
khách sạn, tối hôm ấy, đa số những 
người trong đoàn chúng tôi đều 
chọn ăn tại một quán bánh bột 
không xa khách sạn lắm. Các bàn 
ăn trong quán đều thâm thấp, với 
những chiếc ghế gỗ cũng thấp, khi 
ngồi xuống thì đầu gối đưa lên cao 
hơn mặt bàn. Gọi là quán nhưng 
chính ra là nhà riêng, bên trong dùng 
để ở, bên ngoài làm mái che ra tới 
gần sát mặt đường để làm quán ăn. 
Mỗi phần ăn được dọn ra trên một 
chiếc khay hình bầu dục, trên đó có 
đủ mọi loại bánh bột khác nhau như 
bánh bột lọc, bánh nậm, bánh lá chả 
tôm, v.v... trông đẹp mắt, cộng với 
3 cái bát con con đựng ba loại nước 
mắm pha khác nhau, mỗi loại bánh 
ăn với một loại nước mắm khác, dĩ 
nhiên là không thiếu mấy quả ớt đỏ 
thắm, món Huế mà! Tôi thấy mọi 
người ăn một cách rất tận tình, mấy 
ông Tây bà đầm húp nước mắm xì 
xụp, bị cay mặt đỏ bừng bừng. Bạn 
đừng hỏi tôi bữa ăn hôm ấy có ngon 
không, vì hỏi tôi thì chán chết. Có 
nhiều lý do lắm. Trước tiên là tôi 
nấu ăn rất ngon, cái này là nói thiệt. 
Các món bánh hôm ấy tôi đều đã 
làm cả rồi, và không những làm 
ngon mà còn thịnh soạn hơn nhiều, 
cho nên có thể là lời phê bình của 
tôi sẽ có ít nhiều thiên vị (dĩ nhiên 
là thiên vị về phía... tôi!). Thứ đến, 
tôi chỉ thích làm bếp cho người 
khác ăn, chính tôi thì lại rất lười ăn. 
Thế cho nên cả buổi tối, tôi chỉ ăn 

cầm chừng, ăn lấy lệ cho đỡ đói, chỉ 
mong mau mau về nghỉ ngơi dưỡng 
sức chờ sáng mai đi thăm lăng 
tẩm. Xưa nay, tôi vẫn thích xem 
các phim vua chúa lắm, chỉ mong 
đi xem tận mắt xem vua chúa ngày 
xưa sống như thế nào, có huy hoàng 
tráng lệ như trong phim ảnh không? 
Mình cứ làm như con trâu cho nên 
thỉnh thoảng được xem phim vua 
với hoàng hậu, công chúa, chẳng 
phải làm gì cả, cứ thức dậy là có 
bao nhiêu kẻ hầu người hạ chứ đâu 
phải cực nhọc như mình là thấy vui 
rồi. Chứ thưởng thức món ăn thì tôi 
không tha thiết lắm. 

Hôm sau, ăn sáng vội vã xong 
chúng tôi ngồi sẵn nơi quầy tiếp 
tân để đợi xe ca đến đón. Chờ dài 
cổ ra, cuối cùng chiếc xe buýt cũng 
đến. Chiếc ba lô nhỏ đeo trên lưng, 
chúng tôi lại lúp xúp bước lên xe. 
Bác Tài giải thích lộ trình sẽ đi, 
và cầm một sấp áo mưa mới bằng 
nylon bán cho khách:

- Năm mươi nghìn thôi, giá rẻ 
nhất rồi đấy, các bác mua để đi 
thăm "năng" kẻo ướt. 

Tôi tính nhẩm: "năm mươi ngàn, 
chưa đến 3 đô la, rẻ chán", và lấy 3 
chiếc cho gia đình tôi. Để không bị 
thất lạc, người hướng dẫn gợi ý cho 
cả đoàn chọn cùng màu tím. Buồn 
ghê chưa? Nhắm mắt chỉ thấy một 
chân trời tím ngắt! Nhưng lúc xe 
ngừng lại ở lăng đầu tiên chúng tôi 
được đi thăm là lăng Minh Mạng, 
thì mặt mày ai nấy lại càng tím ngắt 
hơn khi vừa bước xuống xe, thì ở 
đâu một đám trẻ con bao quanh xe 
với những xấp áo mưa y chang như 
những chiếc áo mưa chúng tôi vừa 
mua trên xe:

- Các bác mua dùm chúng con 
đi. Mười lăm nghìn thôi, làm ơn 
mua dùm chúng con các bác ơi!

"Các bác" cả Tây lẫn Ta chỉ còn 
biết dở khóc dở cười chứ biết nói 

sao. Vài vị lúc nãy tiếc tiền trên xe 
không mua, bây giờ thấy thế hớn 
hở mua ngay. Không mua cũng chả 
được vì mưa vẫn dầm dề. Gọi là 
áo mưa, thực ra chỉ là một miếng 
nylon mỏng thật to gấp lại làm đôi 
làm thân trước và thân sau, bên trên 
chui đầu vào và có chiếc mũ nhỏ 
che đầu, nếu màu trắng thì đại khái 
trông phất phới như những con ma 
trong sách hình. Chúng tôi mặc vào, 
hai bên áo mưa không may kín nên 
vị nào năng động, thích quơ chân 
múa tay thì sẽ bị ướt hết quần áo 
mặc bên trong. Thế nhưng ai nấy 
đều hớn hở lắm trong chiếc áo "con 
ma" màu tím. Có còn hơn không. 

Huế là nơi có nét đẹp đặc thù với 
hoàng thành và những lăng tẩm vua 
chúa thời xưa. Qua nhiều lớp sóng 
phế hưng, các lăng tẩm phần vì thời 
gian, phần vì thiếu bảo trì đã rêu 
phong dầu dãi. Ngày xưa thầy tôi 
giảng rằng khi vua chúa băng hà, thi 
thể sẽ được tẩm liệm trong lăng, và 
được thờ tự trong tẩm. Lăng và tẩm 
thường được xây cất chung trong 
một khu đất nên được gọi chung là 
lăng tẩm. Những triều đại xa xưa, 
lăng tẩm thường nhỏ và xây cất đơn 
sơ, cho đến triều đại cuối cùng của 
nhà Nguyễn, kéo dài suốt 143 năm 
với 13 triều vua, thì lăng tẩm đã trở 
nên những kiến trúc nghệ thuật có 
tính cách lịch sử. Người hướng dẫn 
giải thích với chúng tôi rằng có 4 
lăng triều Nguyễn được coi là đẹp 
nhất thu hút rất nhiều du khách đến 
thăm viếng là lăng Minh Mạng, 
lăng Khải Định, lăng Tự Đức và 
lăng Gia Long. Lúc chúng tôi ở Huế 
thì lăng Gia Long đang trong giai 
đoạn được trùng tu nên du khách 
không được quyền vào thăm. Cảm 
tưởng đầu tiên của tôi là nếu ai đã 
từng đến thăm Trung Quốc thì chắc 
hẳn sẽ thấy những lăng tẩm của các 
vua chúa Việt Nam giống như một 
"bonsai" của lăng tẩm vua chúa 
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bên Tàu. Điều này cũng dễ hiểu 
thôi, khi nước ta đã có đến 1,000 
năm bị quân Tàu đô hộ. Nhưng khi 
đến lăng Khải Định thì ý nghĩ của 
tôi khác hẳn. Qua bao năm tháng, 
lăng vẫn giữ được vẻ hào nhoáng 
khi xưa với công trình kiến trúc 
lộng lẫy, công phu của Tây phương 
pha trộn đường nét Đông phương 
kết hợp, với 127 bậc thang và thiết 
trí bên trong rất mới mẻ và "hoành 

tráng" (sao tôi ghét cái chữ này đến 
thế!). Ngôi lăng tẩm đã bị lịch sử 
lên án gay gắt vì vua đã xin chính 
phủ bảo hộ tăng thuế điền trạch lên 
30% trên toàn quốc để dùng tiền 
này xây lăng tẩm cho chính mình, 
nhưng lại là một công trình có giá 
trị văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. 

Trong một quốc gia mà diện tích 
chỉ bằng 1 phần 30 của diện tích 
Canada, dân số lại lên đến hơn 80 
triệu dân chen chúc nhau mà sống, 
mà mỗi ông vua tự dành cho mình 
cả một dãy đồi núi bao la để làm 
lăng tẩm thì quả là một sự bất công. 
Nhưng cũng nhờ  thế mà đã để lại 
cho đời sau những di tích lịch sử 
quí báu. 

Xe lại đưa chúng tôi đi vào một 
con đường nhỏ hẹp dẫn đến Xương 
Lăng của vua Thiệu Trị, vị vua thứ 

ba của triều đại nhà Nguyễn. Mưa 
vẫn không ngừng. Đoàn chúng 
tôi xuống xe, xếp hàng đi vào con 
đường đất hẹp. Mẹ tôi kêu đau chân 
không đi tiếp nữa xin ngồi lại trong 
xe. Tôi thấy thế trút hết đồ trong 
ba lô ra đưa cho mẹ giữ hộ cho 
đỡ nặng, chỉ đeo chiếc ba lô trống 
trên lưng và ít tiền lẻ, rồi xuống 
xếp hàng đi theo đoàn người vào 
con đường đất hẹp trơn ướt. Cỏ hai 

bên đường lún phún dưới cơn mưa 
nằm rạp xuống đất, cho thấy một sự 
thiếu sót về bảo trì. Trước lối vào 
lăng, hàng quán chen chúc, đa số là 
hàng ăn, và bán quà kỷ niệm. Tôi 
cứ theo gót người đi trước mà bước 
trên con đường trơn trợt. Hai bên 
đường, trẻ con ở đâu mà nhiều thế, 
đứa lớn cõng đứa bé trên tay, mưa 
rơi trên tóc trên áo đứa nhỏ trông 
thật tội nghiệp. Tiếng rao hàng ơi ới 
của đám trẻ:

- Bờ nả nà ni, các bác mua dùm 
con bờ nả nà ni....

Đi được một đỗi lại tiếng rao 
quen thuộc ấy lại vang vang:

- Bờ nả nà ni...
Tôi quay sang hỏi một người du 

khách trong đoàn:
- Họ bán gì vậy ông?

Ông Tây nhìn tôi trợn mắt:
- Hứ! You người Việt mà you 

không hiểu tiếng Việt lại hỏi tui, 
làm sao tui biết?

Tôi thắc mắc:
- Tôi cũng không hiểu mới hỏi 

ông. Chữ Việt của tôi đâu có chữ 
này, bờ nả nà là cái gì.

"Ma maison" đi sau lưng tôi 
nghe vậy chen vào:

- Hừ, thế mà cứ cậy thông minh! 
Tụi nó bán chuối chứ bán gì. Không 
thấy đứa nào cũng cầm nải chuối 
trên tay đó sao?

Tôi nhìn qua thì đúng thật. Con 
bé chừng 10 tuổi thôi, gầy guộc, 
đen đủi, đứng dưới tàng cây to, đeo 
đứa nhỏ chừng 1 tuổi sau lưng, giơ 
bàn tay xương xẩu mời du khách 
mua chuối. Không cầm lòng được 
tôi nhảy ra khỏi hàng mua nải chuối 
bỏ vào ba lô, rồi lại chạy tót vào 
hàng. Quãng đường cứ dài thăm 
thẳm, cứ thế không biết tôi đã dừng 
lại bao nhiêu lần để mua "bờ nả nà", 
chẳng mấy chốc chiếc ba lô nhỏ của 
tôi nặng chĩu, đầy những chuối! 
Không biết làm sao hơn, tôi đành 
năn nỉ các người trong đoàn ăn dùm 
cho nhẹ bớt.

Tôi chợt để ý có hai đứa bé gái 
cứ lẽo đẽo chạy theo chúng tôi. 
Thấy thế tôi cũng phát chuối cho 
chúng, nhưng cả hai đều lắc đầu:

- Cô ơi! Cho con chút tiền mua 
sách đi cô. Con sắp nhập học rồi, 
không có tiền mua sách.

Tôi toan lờ đi, nhưng nhìn ánh 
mắt van nài trên hai khuôn mặt 
khắc khổ, đôi lông mày xuôi xuống 
kiểu "dấu sắc dấu huyền", tôi không 
đành lòng. Tôi bảo:

- Tôi chỉ còn ít chuối và thức 
ăn thôi, tiền tôi để cả trong xe rồi, 
không đem theo. Các em ăn đỡ 
chuối được không?
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Nhưng chúng vẫn lắc đầu:

- Tụi con chờ theo cô ra xe được 
không?

Tôi đành chịu thua chúng luôn, 
và cười bước đi. Càng vào bên 
trong đường càng trơn trợt. Mấy lần 
tôi xém té. 

Trái với vẻ hùng vĩ của Thiên 
Thọ Lăng của vị vua ông Gia Long 
trải dài qua 42 núi đồi lớn nhỏ được 
xây cất trong suốt 7 năm trời, một 
tuyệt tác về sự phối trí giữa thiên 
nhiên và kiến trúc; hay so với vẻ 
đẹp uy nghi mỹ miều của Hiếu 
Lăng của vua cha Minh Mạng được 
xây cất ròng rã trong 4 năm trời 
vận dụng hơn 10 ngàn nhân công; 
hoặc là so ngay với sự xa hoa, lộng 
lẫy, hào nhoáng của Ứng Lăng của 
vị vua cháu chắt Khải Định mất 11 
năm ròng để xây cất; thì Xương 
Lăng của vua Thiệu Trị khiêm tốn 
hơn nhiều, tuy vẫn có những nét 
riêng đặc biệt.

Đây là lăng mộ duy nhất của 
các vua triều Nguyễn quay mặt về 
hướng Tây Bắc, có núi Chằm và 
sông Hương chảy qua phía trước 
lăng. Ai không khỏi bùi ngùi khi 
đọc bài văn bia hơn 2,500 chữ do 
chính vua Tự Đức viết để ca ngợi 
công đức của vua cha khắc trên 
tấm bia Thánh Đức Thần Công đã 
nhắc lại lời của vua cha Thiệu Trị 
khi hấp hối, ngài đã trăn trối "chọn 
chỗ chân núi làm lăng tẩm để dân 
binh dễ làm việc, chọn chất liệu mà 
xây cho kiệm ước, không làm nhiều 
đền đài để khỏi phí phạm tài lực của 
dân chúng". Vua Tự Đức còn ghi 
thêm rằng: "lời vàng ngọc còn văng 
vẳng bên tai, con nhỏ này không 
dám làm trái ý". Do đó mà lăng có 
tính cách khiêm nhường, được hoàn 
tất trong vòng chưa đầy 10 tháng, 
không có la thành hào lũy như lăng 
Minh Mạng mà chỉ dựa vào một 
vùng đất bằng phẳng, cây cỏ ruộng 

đồng xanh mơn mởn. 

Tôi say sưa chiêm ngưỡng mà 
quên bẵng đi chuyện hai đứa bé gái 
bên ngoài. Cho đến lúc đoàn người 
quay trở ra, thì hai đứa bé lại ở đâu 
chạy ù tới, vẫn với điệp khúc cũ:

- Cô cho con ít tiền mua sách, 
sắp nhập học rồi!

Không làm sao hơn được tôi 
đành hứa:

- Ra xe có tiền tôi mới cho các 
em được.

Cứ thế chúng nhằng nhẵng 
theo tôi ra xe. Đám trẻ con hai bên 
đường lại eo éo mời gọi mua bờ nả 
nà. Lần này, mọi người trong đoàn 
cảnh cáo tôi:

- Nè, bà mà mua bờ nả nà nữa thì 
ráng vác ra xe nghe, đừng bắt tụi tui 
ăn đó. Bữa nay trong chương trình 
chúng ta sẽ được đi ăn đặc sản Huế 
tại tiệm ăn lớn, tụi tui phải để dành 
bụng.

Tôi cười:
- Đừng lo! Tôi đâu còn tiền đâu!
Ra đến bên ngoài mọi người thở 

phào cởi áo mưa bước vào xe. Hai 

đứa bé gái níu tay tôi lại, chìa tay 
xin, đôi mắt thật là ủ dột:

- Cô ơi! Cô cho con tiền nghe cô. 
Con lạy cô.

Tôi động lòng:
- Được, hai em đợi đó, tôi lên xe 

lấy tiền rồi sẽ xuống.
Vào xe, tôi hỏi mẹ lấy lại chiếc 

sắc tay, lấy ra hai tờ giấy bạc và nói 
bác Tài mở dùm cửa xe, vừa lúc đó 
hai đứa bé nhào lại toan bước vào. 
Bác Tài đóng sập cửa xe lại hỏi tôi:

- Bà định cho tiền chúng nó à?

Tôi gật đầu:

- Tội nghiệp, hai đứa nó theo tôi 
từ trong lăng ra đây. Chúng xin ít 
tiền mua sách.

Bác Tài cười to và chỉ mấy quán 
hàng phía đằng xa:

- Bà ơi là bà! Chúng không phải 
con nhà nghèo đâu. Nhà chúng ở 
mấy quán đằng kia kìa, nhưng ngày 

nào cha mẹ chúng cũng bắt chúng 
ra đây xin tiền du khách.

Tôi chưng hửng nhưng nói:

- Tôi lỡ hứa với chúng rồi.
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Ông ta vẫn lắc đầu quầy quậy:

- Tôi lạy bà, bà chỉ cần cho một 
đứa thôi là chúng nó kéo cả mấy 
chục đứa nhào lên xe. Thôi thôi, bà 
đừng hại cả xe nghe.

Một ông lớn tuổi trong xe lên 
tiếng:

- Bác Tài nói đúng đó cô à! Cô ở 
nơi khác tới không biết mánh mung 

của tụi nó thôi.

Tôi lép vế đành quay về chỗ 
ngồi, mặt buồn hiu nhìn qua khung 
cửa kính xe. Bên kia đường, hai đứa 
bé ỉu xìu, nhìn vào xe một cách tuyệt 
vọng. Tôi oán hận bác Tài, oán hận 
những người khác trên xe, sao có 
thể nhẫn tâm với những đứa bé như 
thế. Thấy tôi nhìn ra, cả hai đứa đưa 
khuôn mặt ủ rũ, chìa bàn tay xương 
xẩu về phía tôi, van nài. Tôi đành 
phải quay mặt đi chỗ khác.

Xe còn đợi thêm một tốp khách 
khác nên chưa chạy. Khá lâu sau, 
tôi lại đưa mắt nhìn sang bên kia 
đường. Hai đứa bé ban nãy vẫn còn 
đó, nhưng đã ngồi bên vệ đường 
chụm đầu vào nhau đang bấm máy 
chơi game. Khuôn mặt chúng thật 
ngây thơ và rạng rỡ, khác hẳn với 

khuôn mặt u sầu khắc khổ vừa qua. 
Tôi giật thót người nhìn kỹ chiếc 
máy game chúng đang cầm trên tay 
chơi một cách say sưa. Chiếc máy 
game tối tân đời mới nhất! Tôi biết 
thế, vì lần này tôi cũng vừa mua 
mấy chiếc y chang đem về tặng cho 
mấy đứa cháu ở Sàigòn. Thì ra, bác 
Tài nói không sai. Rõ ràng, chúng 
không phải con nhà nghèo. 

Một đứa bé chợt nhìn lên, chạm 
phải ánh mắt tôi, nó đưa tay giằng 
lấy chiếc máy game trong tay đứa 
kia, bỏ nhanh vào túi áo, hai đứa lại 
cùng đứng dậy, chìa tay ra về phía 
tôi, ánh mắt cầu khẩn van nài, đôi 
lông mày rũ xuống thành "dấu sắc, 
dấu huyền" trông thật đáng thương. 
Nhưng lần này tôi thấy thương các 
em vì tôi không hiểu hoàn cảnh 
nào, xã hội nào đã đào luyện các em 
thành những kịch sỹ tài ba ở tuổi 
đời non nớt như vậy. 

Xe đã bắt đầu chuyển bánh, hai 
đứa bé lũm chũm chạy theo xe, đôi 
bàn tay đưa ra, níu kéo. Lòng tôi 
buồn vời vợi. Thêm một cảnh đời 
trên quê hương tôi. 

Hài Phong

Yêu 
nhau 

Có đôi chim yêu nhau
nên bay xuống núi cao
đáp trên cành hoa bưởi
cất tiếng hót ngọt ngào
Có đôi bướm yêu nhau
cánh mềm rất xôn xao

tung tăng uống mật ngọt
về xây mộng dạt dào

Có bông hoa yêu nhau
nở tím trong đêm sâu

giật mình côn trùng hát
hoa đẹp tựa tình đầu
Có đôi ta yêu nhau
sẽ yêu mãi về sau

dù gian nan thử thách
vẫn nắm tay nguyện cầu

Ái Miên

Tranh vẽ: Catriona Nguyen



c  131  dHội Người Việt Toronto Giai Phẩm Xuân Bạn Việt 2018

Hương quê
Hương quê vẫn ngát niềm tâm sự

Ương ấp hồn quê mãi tháng ngày

Ơn sâu nghĩa nặng: Nhà - Non - Nước

Nặng lẽ Cương Thường, trong ý Nhân

Gặp đây khơi lại niềm xưa cũ:

Quê cũ ngàn trùng gợi nhớ thương

U ẩn bao thu: Trời - Tiên - Cảnh

Ê ấp từng hồi: Thương - Nhớ - Mong

Vũ Ngô Quý

Hoa Đêm - Tranh Duy Hân 
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Ngày thoi thóp thả ráng chiều 
còn lại nhạt nhoà theo bóng lưng 
của ngươì đàn ông gầy gò đang gập 
mình nghiêng ngả theo vòng bánh 
xe quay của chiếc cyclo cà tàng.

“Cuốc xe này xong là ta về thôi! 
kẻo 2 đứa nhỏ đang chờ cha mòn 
mắt”, người đàn ông thầm thì trong 
miệng…

Ông rướn người lấy trớn để tăng 
nhanh vòng đạp nhưng dường như 

lực bất tòng tâm, khi phía đẩu xe 
mớ hàng hoá thồ lẫn bạn hàng quá 
sức tải.

Đoạn đường ước lượng tưởng 
gần mà hoá xa.

 Mệt! khiến đôi chân run, tiếng 
ong ong cứ bập bùng trong tai khó 
chịu, nước mắt sống nhạt nhoà 
loang đến tận khoé rãnh chân chim 
dầy sâu đuôi mắt.

Cuối cùng của cố gắng thì thân 
người và ngựa sắt cũng thở phào 
trút gánh nặng và nụ cười hài lòng 
với số tiền khá hậu hĩnh bõ công 
của mối khách buổi đầu làm quen.

Chưa kịp vuốt mồ môi trán, thì 
từ đâu nhẩy xổ ra trước mặt ông 
một con bé đen nhẻm. Nó ghì vòng 
bánh xe, rồi hướng tia nhìn thảm 
não phía ông. 

_ Mua vé số giùm chú ơi! sáng 
giờ con đi rã chân, năn nỉ hoài cũng 
hổng có khách ghé mắt…tối nay hết 
được ăn cơm, còn bị mẹ nuôi đánh 
một trận chắc chết!

Nhìn đứa con gái nhỏ thất thểu, 
tóc hoe vàng, nồng mùi nắng khét 
giãi dầu, lòa xoà chấm tận mí của 
đôi hạt nhãn long lanh chực khóc 
làm ông động lòng, đồng thời nụ 
cười tưởng được mau về nhà của 
ông bỗng chốc nửa vời méo mó … 

Là trẻ mồ côi mới thấu hiểu tình 
trạng lúc này, y như ông đã từng… 
lớn lên từ nhà bà phước, sớm bị 
quăng ra đời, khổ trăm bề!  

Không đợi nó năn nỉ thêm lời 
nào, ông gục gặc thông cảm, rộng 
lượng chìa số tiền vừa mới nhận 
từ khách đưa cả cho con bé rồi xua 
tay…

- Thôi về đi, chú lấy hết xấp này 
cho mày.

Đôi mắt trẻ con mở to ngạc nhiên 
sáng bừng vì số tiền hậu hĩnh,  rót 
vội một tràng cám ơn rối rít. 

Ngó đôi chân nó chạy đi, ông 
thấy rõ cả niềm vui hạnh phúc, khó 
tả gì đâu! 

Chiều tắt hẳn. Màu của hoàng 
hôn tô lên sâm sẫm đằng đặc, bám 
len lỏi theo những tàng lá hàng cây 
hai bên đường, trèo tuốt tận ngọn 
cao chót vót để báo cho ông biết cái 
tối đang lan rộng đến độ nào. Có 
muộn thì cũng đành, ông tự nhủ, 
quyết rằng phải thêm một cuốc nữa 
mới đủ sở hụi hôm nay…

Chắc Trời chiều lòng người nhân 
nghĩa!

Không phải thương lượng kỳ nèo 
chi giá cả cuốc xe cuối ngày này, 
thiệt là êm xuôi ngon ơ! Chỗ khách 
muốn đến thuận đường về của ông, 
chỉ khúc dưới bên này chiếc cầu, đồ 
đạc là cái túi xách du lịch nhẹ tênh, 
cộng thêm sức nặng doi doi của 
người đàn ông trung niên. Đỡ khổ 
thân ông !

Chiếc xích lô đạp đang phoong 
phoong trên lộ bỗng bất thần ra hiệu 
buộc ngừng lại vừa khi sắp quẹo 
gần đến chỗ khuất của chân cầu. Cái 
xách tay du lịch của người khách 
không biết cầm đu đưa thế nào lại 
trợt vuột văng ngay xuống đường, 

chiếc dây kéo cũ, hỏng, khép không 
kín miệng túi xách nên mọi thứ lặt 
vặt từ trong đó xổ tung ra.

Ngưòi khách lầm bầm bực mình 
xuống xe để thu lượm lại đồ đạc. 
Muốn cho nhanh, vừa lòng khách, 
ông cũng nhảy xuống trờ đến giúp 
một tay.

Đang lúi húi, ông cảm nhận như 
cái gì đó đấm mạnh trên đầu đến 
điếng hồn choáng váng. 

Chưa hiểu ất giáp gì, ngước lên 
đã gặp ngay khách quý bây giờ 
trở mặt hoá thành tên du côn bặm 
trợn…

Vắng người, khúc cây lề đường 
bỗng trở thành vũ khí, bạo lực cứ 
thi nhau  liên tục vào mình mẩy ông 
bao cú như trời giáng, hắn cố thọc 
bàn tay thô nhám lục túi quần ông 
cốt cướp bằng hết số tiền ông chạy 
cả buổi trời…

- Tha cho tui, đừng lấy số tiền 
này cậu ơi! con tôi chờ tui về cứu 
mạng, tội nghiệp tui… đau …đau 
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quá!... đừng đánh nữa…lạy cậu 
mà!!! 

Mặc cho tên cướp cạn vô hồn 
nạt nộ đánh đập khắp thân, ông 
vẫn giỏi làm sao để cố thủ, giữ chặt 
như đinh miệng túi, rồi có lẽ nỗi sợ 
hãi sẽ mất trọn công khó hôm nay 
khiến sức lực cạn kiệt tưởng như 
cây khô thiếu nước của ông bỗng 
bật lên như cây cung vô hình búng 
ra loạt tên và phóng thực nhanh với 
những mũi nhọn sấm sét của cơn 
giông giận dữ.

Ông bặm môi hết sức bình sinh 
đạp mạnh vào hạ bộ của tên côn 
đồ ỷ mạnh 
hiếp yếu, tay 
phản công, 
tay đỡ đòn, 
khản cổ gào 
rống lên 
như heo bị 
chạm nọc. 
Có tiếng còi 
xe và bóng 
đèn pha từ 
xa chói loà 
kịp trả lời 
cho tiếng 
gọi thất thanh cầu cứu. Tên cướp 
hoảng loạn chạy biến sau khi vung 
nắm đấm chửi thề giận dữ…

May quá! Không sao rồi, tiền 
còn nguyên, ông quên cả cơn đau 
rần người… run rẩy leo lên chiếc 
xe, xiêu vẹo thất thần hướng lên 
chiếc cầu, đạp tới…

 Con đường về ngắn nhưng 
dường như xa …dịu vợi!

Gió từ con sông thổi lên mát 
rượi, vạt áo đang đẫm mổ hôi, tuột 
cả hàng khuy do đánh nhau lúc nãy, 
ướt át dính bệt áp sát chiếc lưng 
xương xẩu, giờ bung ra như cánh 
buồm căng, mát quá, gió có thổi đi 
tất cả cay đắng, tuyệt vọng.

Chỉ còn leo lên cái dốc cầu này 

nữa, đạp qua bên kia là về nhà rồi, 
nhanh thôi, các con ơi đừng sốt 
ruột! cha chỉ trễ hơn thường ngày 
một chút.

Gió nhiều như vậy, mà ông thấy 
sao mặt mình cứ đẫm mồ hôi lạnh 
từng dòng chảy xuống má rít rịt … 
Đôi chân ông bời rời cạn sức, cứ 
như bay chơi vơi trên không vậy.

Mồ hôi chảy mạnh hơn, đầu ông 
lâng lâng, chân nhẹ bổng, cái bàn 
đạp sứt ra hay sao đây? Việc gì thế 
này? Lên dốc vài ba vòng nữa là 
gặp con, phải rán …rán…

Đầu ông lơ lửng, mắt nổ đom 
đóm hào quang, gió vẫn vô tình phả 
cơn lạnh buốt tận tim, ngực ông đau 
rát và như thắt lại từng cơn…

Ối! đất trời chao đảo đen thui, 
rồi giống như con diều đứt giây, 
ông chúi mình xuống đất, vừa kịp 
chiếc xe lảo đảo và quay mấy vòng 
trước khi đổ ụp.

Bên kia chiếc cầu, sát rạt bờ 
kinh, như thể đụng chân là chạm 
nước, mái lá te tua toang hoác, như 
cuộc đời chủ nhân nó, èo uột cột 
dựng sơ sài, có những đôi mắt ngây 
dại chực chờ.

Bờ vai đứa 7 tuổi làm gối tựa cho 
đứa em lên 5 đang sốt đỏ mặt, li bì. 

Chúng đợi cha đem tiền về mua 

ít thuốc , chút thức ăn. 

Muỗi dày đặc om sòm vo ve 
tranh nhau đòi hút máu trên da mặt 
non thơ của 2 đứa bé tội nghiệp. 

Đêm không trăng tăng nỗi sợ hãi 
đến tột đỉnh lên 2 gương mặt nức 
nở. Đôi bàn tay xám nghoét khua 
khua quờ quạng. 

Đói rã rượi người! Cha có bề gì, 
chúng biết ra sao? 

Tận cùng đau thương! Hai đứa 
nhỏ, vốn chẳng phải ruột rà chi của 
ông đạp xích lô nghèo hèn chạy 
ăn từng bữa, là trẻ mồ côi do ông 
thương hại đem về nuôi từ nhỏ xíu, 
lại thêm…lần nữa… mồ côi !

Có ai biết số phận của dòng kinh 
đen kịt dưới chiếc cầu dập dềnh 
xuôi ngược về đâu không? 

Đêm ơi! làm sao xoa dịu, vỗ về 
được tiếng khóc ngất của trẻ đang 
vang rần gọi cha giữa cái đen…một 
cái hố sâu tối thẳm… vô tận như địa 
ngục của đất trời…

      Hồng Thúy

Thấy bạn mê Facebook quá, 
Thúy bàn: 
- Đêm nay bạn thử ngủ để cửa 
sổ mở đi.
- Chi vậy?
- Bảo đảm bạn sẽ có 86 con 
muỗi “Like””, 11 con muỗi 
“Comment” và 3 con muỗi 
“Share”.
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Tôn Thất Hùng
Bà Nội của tôi sống hầu như trọn 

cuộc đời của Bà ở đất thần kinh, cả 
đời Bà luôn đầy những lo toan. Tôi 
nghe nói Bà sinh quán ở một ngôi 
làng nổi tiếng có nhiều người đẹp 
và trong quá khứ, đã có nhiều các 
cô gái từ ngôi làng ấy đuợc chọn 
tiến cung làm cung tần, mỹ nữ. 
Khi Bà tôi lớn lên thì những vị vua 
Việt Nam cũng ảnh hưởng Tây học, 
không còn tiến cung các mỹ nữ nữa. 
Lúc Ông Bà Cố tôi kiếm vợ cho con 
là Ông Nội tôi, cũng tìm về làng 
này, bởi vì ở đấy không phải chỉ có 
các cô gái đẹp, mà con gái ở đây 
còn nổi tiếng là nết na, thùy mị. Thế 
là Bà Nội tôi về làm dâu, làm vợ...

Ông Cố tôi thời ấy tuy làm quan 
lớn trong triều đình Huế, nhưng 
cái phong kiến của Việt Nam khác 
phong kiến bên Tàu. Con dâu, con 
gái trong các nhà quan Việt Nam 
phải "Công-Dung-Ngôn-Hạnh" 
chứ không phải như các tiểu thư 
bên Tàu đuợc ngồi trong kiệu, có 
nguời hầu thay áo, chải đầu, mang 
giày, bó chân và không biết làm gì 
cả. Gia trang của Ông Cố tôi quanh 
năm luôn có tiệc tùng và những 
buổi họp mặt với các nhân vật trong 
triều cũng như các nhân vật đại 
diện của chính phủ Pháp như toàn 
quyền Đông Dương, các vị thống 
đốc. Đặc biệt có những khi Vua và 
Hoàng Hậu ghé qua nghỉ lại từ sáng 
đến chiều. Những dịp như vậy là 
cả một đội đầu bếp trong triều đình 
phải về truớc mấy hôm để hỗ trợ 
nhà bếp ở nhà Ông Cố. Nhờ vậy, Bà 

tôi đã có dịp học hỏi rất 
nhiều cách làm các loại 
bánh thật kiểu cách theo 
phong cách Hoàng Gia, 
cách tỉa hoa, củ, cách 
làm mứt, và những cái 
bánh nhỏ chút xíu, bỏ vô 

miệng là hết, không cần cắn. Khi 
tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy Cô tôi 
và Mẹ tôi lại tiếp tục làm các loại 
bánh, các thứ mứt ấy, những món 
ăn cầu kỳ học đuợc từ Bà Nội như 
hạt sen vo gói giấy kiếng, bánh bó, 
trà uớp sen hồ Tịnh Tâm, chè hạt 
sen, bánh bông hồng, bánh in, các 
loại mứt....

Sau này Ông Cố tôi mua thêm 
một miếng đất kế vuờn nhà, dựng 
lên một căn nhà ruờng với mảnh 
vườn bảy sào để Ông Nội và Bà 
Nội tôi sống riêng. Ông Nội tôi rất 
hiền, không biết quán xuyến việc 
nhà như người khác, cũng không 
giỏi việc nuớc như Ông Cố. Ông 
Nội tôi giống như một Tú Xương 
thời trước, suốt ngày chỉ làm thơ, 
viết chữ Hán và giao hết chuyện 
trong nhà, ngoài ngõ cho vợ. Ông 
tôi có giữ một chức vụ lo về lễ nghi 
trong triều, gọi là Chánh Sứ trong 
Tôn Nhơn Phủ. Công việc này cũng 
khá nhàn, chỉ khi nào có lễ lạc thì 
ông mới bận rộn thôi. Của hồi môn 
mà Ông Bà Nội tôi có đuợc ngoài 
căn nhà, mảnh vườn là mấy miếng 
đất để trồng lúa. Một tay bà nội tôi 
quán xuyến thuê nguời làm ruộng, 
gặt lúa. Mẹ tôi nói khi lấy Ba tôi, về 
làm dâu, Mẹ thấy Bà rất cực. Tuy 
không trực tiếp làm ruộng, nhưng 
Bà đứng ra coi thợ, nấu ăn cho thợ 
và khi tới mùa gặt thì lúa đuợc đưa 
về cất trong kho tại vườn nhà, rồi lại 
xay lúa... Những nguời thợ gặt, thợ 
tuốt lúa, thợ xay lúa luôn đuợc Bà 
nấu cho những bữa ăn ngon và đối 
đãi như nguời thân trong nhà. Bà 
luôn nói mướn người ta mà để cho 
người ta ăn đói là mang tội, tệ lắm 

cũng phải có đầy đủ cơm và cá là 
hai thứ chính phải có cho một bữa 
ăn cùng với các món rau và đồ xào, 
canh. Tới bữa ăn, từ Ông Bà Nội 
đến các Cô của tôi, các nguời thợ 
và người giúp việc đều cùng ngồi 
ăn chung rất thân mật, không có 
sự phân chia như những gia trang 
khác. Chính vì vậy mà sau này khi 
Ba Mẹ tôi vào Sài Gòn đi làm từ 
1957, Ba Mẹ tôi cũng đối xử tốt với 
người giúp việc. Các chị giúp việc 
nhà, giữ em luôn là những thành 
viên như trong cùng một gia đình, 
chăm lo cho các anh chị em chúng 
tôi.

Mẹ tôi khi nào cũng khen bà nội, 
bởi vì Mẹ không bao giờ bị cảnh 
"mẹ chồng, nàng dâu" cả. Khi Mẹ 
về làm dâu, bà cưng Mẹ lắm, bởi 
vì Ba tôi là con trai duy nhất trong 
một gia đình toàn con gái. Các cô 
em chồng cũng có đôi lúc phân bì 
hoặc không tránh khỏi cảnh "mụ cô 
bên chồng", nhưng lần nào Bà cũng 
lên tiếng bênh vực Mẹ. Có lẽ vậy 
mà sau này Mẹ tôi luôn thân mật 
với các chị dâu của tôi như những 
người bạn.

Ông Nội tôi mất truớc khi tôi ra 
đời. Huế cứ gánh chịu những tang 
thương, vừa xong Tết Mậu Thân 
1968 thì lại đến năm 1972 với Mùa 
Hè Đỏ Lửa. Bà tôi phải vào Sài Gòn 
một vài tháng tránh chiến tranh và 
nguy hiểm. Nhưng khi mọi chuyện 
tạm yên, bà một hai đòi về lại Huế. 
Đối với Bà, xa bàn thờ ông bà, xa 
mồ mả tổ tiên, xa các cây ăn trái, 
xa mái nhà, mảnh vuờn là một điều 
áy náy vô cùng, Bà xem như có tội. 
Khi ấy tôi còn quá nhỏ, mới hơn 
2 tuổi, tôi chẳng nhớ gì. Hình ảnh 
tôi nhớ được thời ấy là mỗi lần Bà 
cuời, tôi thấy răng Bà đen nhánh rất 
lạ.

Ruộng của Bà tôi bị chính quyền 
mới tịch thu sau 1975, nguồn lợi 
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tức và là nguồn sống của Bà và các 
Cô không còn nữa. Đời sống vất vả 
trăm bề. Tuy nhiên Bà vẫn cố gắng 
thỉnh thoảng vào Sài Gòn thăm các 
cháu và những lúc ấy, tôi luôn đi 
theo Bà hỏi chuyện. Chính quyền 
mới bắt giam tập trung những công 
chức cao cấp và sĩ quan VNCH. 
Cũng như mọi cựu quân, cán, chính 
khác, Ba tôi bị tù “cải tạo”.  Bà nhớ 
Ba quá, muốn tìm đuờng vào thăm. 
Không có giấy báo thăm nuôi, 
nhưng nghe nguời ta mách bảo: cứ 
đứng chờ bên đuờng thì sẽ gặp đoàn 
nguời lao động đi qua. Hôm ấy Mẹ 
tôi và hai anh chị tôi cùng đi với Bà, 
đón xe về Tây Ninh. Ai cũng ngạc 
nhiên vì thấy bà già ngày thuờng đã 
yếu, nhưng hôm ấy Bà đã lăn xăn 
đi rất nhanh, hai tay xách hai túi 
đồ ăn thật nặng, trong đó có những 
bánh, mứt chính tay Bà làm cho Ba, 
xách từ Huế vào. Bà còn nói có làm 
hơn trăm cái bánh in bằng gạo lức 
rang, giã nhỏ cho Ba tôi ăn trị bệnh 
phù thủng nơi rừng sâu nước độc… 
Thật là xui xẻo, sau hơn một ngày 
đuờng lặn lội đuờng rừng, vào tới 
nơi, cũng nghe theo nguời ta đứng 
đón bên đuờng chờ những nguời tù 
chính trị đi qua. Khi họ tới, những 

chú bác trong nhóm đó nói cho biết 
Ba tôi đã bị chuyển đi trại khác rồi. 
Tôi không có mặt chứng kiến lúc ấy, 
nhưng chị tôi nói nhìn Bà thấy rất 
tội, Bà đang hồi hộp tuởng sẽ gặp 
đuợc Ba tôi, tuởng đâu mẹ con sẽ 
gặp nhau trong mừng tủi. Khi nghe 
nguời ta nói vậy, Bà sững nguời, 
đôi mắt đục đã kéo mây nhìn nhớn 
nhát để xác định xem câu nói và cái 
thông tin ấy phát ra từ đâu. Lúc đã 
xác định đuợc sự thật chắc chắn là 
Ba tôi đã bị chuyển đi trại khác cả 
tháng truớc, trong đôi mắt già nua, 
đục ngầu ấy lăn dài hai hàng nuớc 
mắt, bà mếu máo, lưng già bỗng 
còng xuống trở lại, lẩy bẩy vịn tay 
vào gốc cây, Bà khóc...

Sau đó vài năm, Ba tôi cũng ra 
tù. Năm lớp 6, tôi theo Ba ra Huế để 
dự lễ Bát Tuần (sinh nhật 80 tuổi) 
của Bà. Cũng trong dịp nghỉ hè ấy, 
chúng tôi gồm những anh chị em 
họ đồng tuổi với nhau, ngồi với Bà 
trước sân, được uống trà, ăn bánh 
in do bà làm dưới ánh trăng rằm và 
chăm chú nghe Bà kể chuyện đời 
xưa. Bà kể về thời con gái của Bà, 
về những gì đã xảy ra khi Bà về 
làm dâu một gia đình quan quyền 

với nhiều áp lực và lễ nghi. Chúng 
tôi luôn đòi Bà kể nhiều về những 
câu chuyện ma có thật mà Bà chứng 
kiến, ví dụ như có nguời bị ma dấu 
mấy ngày, khi tìm đuợc thì miệng 
họ toàn đất sét, ngồi co ro, hai mắt 
trợn trừng trong bụi chuối.... Nhà 
vuờn tối đen như mực, cây cối um 
tùm, gió thổi xào xạt, tôi rất sợ 
không dám ra vườn một mình. Có 
bữa mắc tè quá, tôi không dám đi 
xa mà đứng tè ngay bụi cây nguyệt 
quế truớc nhà. Sáng hôm sau Bà ra 
vuờn, khịt khịt mũi rồi nói:

- "Đứa mô đái chi mà vô hậu rứa 
bây nờ, nhè gốc cây bông mà đái, 
cây hắn chết răng? “

Khi ấy mắt Bà tôi đã mờ đi rất 
nhiều. Bà chỉ di chuyển quanh nhà 
theo thói quen và vẫn không dùng 
gậy. Mỗi khi ngồi nói chuyện với 
các cô, Bà hay nói

"Chàu! Tức quá, tau không cách 
chi nhìn rõ được mặt thằng Cu 
Hùng, không biết cái mặt hắn chừ 
lớn, ngó ra răng nữa"

Lần đó cũng là lần cuối tôi đuợc 
nghỉ hè với Bà Nội. Khi tôi chuẩn 
bị đi theo Ba tôi trở vào Sài Gòn, 
Bà đã ôm tôi hôn thật nhiều, hôn tới 
muời mấy cái, rồi bà đi vào trong 
"buồng" đem ra một tờ giấy $100 
đồng cho tôi. Tôi vẫn nhớ số tiền 
này với đứa bé 11 tuổi rất lớn, bởi vì 
một cái áo chemise rất đẹp được Mẹ 
mua ở chợ Tân Định cho tôi mặc 
Tết chỉ có hơn 20 đồng...

Tôi nắm tay Ba tôi men theo bụi 
chè tàu đi ra cổng, trước khi rẻ ra 
đường lớn, tôi ngoái lại, thấy Bà 
tôi đang đứng nơi ngạch cửa nhìn 
theo. Tôi biết mắt Bà mờ, Bà không 
thấy gì cả, chỉ là ngóng về huớng 
Cha con tôi đang rời xa Bà từ từ mà 
thôi...

Khoảng một năm sau, gia đình 
nhận đuợc điện tín báo tin bà bị hôn 
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mê vì đứt mạch máu não. Thời ấy điện 
tín từ Huế vào Sài Gòn mất ba ngày, 
nhảy xe lửa từ Sài Gòn ra Huế hết bốn 
ngày, tất cả là một tuần đúng. Khi Ba 
Mẹ tôi ra đến nơi, tất tuởi vừa đi vừa 
chạy từ nhà ga Huế về đến cầu Ông 
Thượng và con đường vào làng Vĩ Dạ 
- Lại Thế, một bà già trong làng đứng 
bên trong một khu vườn xanh um, vén 
lá tre nhìn ra con đuờng đất nói: "Anh 
chị đi mau cả trễ, khi sáng tui nghe 
trong nhà khóc to lắm". Nghe vậy Ba 
tôi đã chạy như bay men theo đường 
làng về nhà, vào tới nhà thì Bà đã ra 
đi truớc đó vài tiếng đồng hồ. Ba tôi 
chỉ biết ôm xác Bà mà gào khóc như 
đứa bé...

Bà mất đi, ý nghĩa về quê nội của 
tôi cũng không còn trọn vẹn, Ba tôi 
cũng không còn đi về thuờng xuyên 
như truớc. Những năm sau đó, tôi 
không có dịp quay về thăm Huế và 
quê nội nữa. Dòng đời cứ tiếp diễn, 
tôi lớn hơn chút nữa và trôi theo đoàn 
nguời rời quê hương. Sóng biển đã 
đưa tôi trôi dạt về một bến bờ mới, có 
tiếng nói lạ, tôi bươn chãi, ngụp lặn 
trong sự phấn đấu, sống còn với con 
nguời...

Năm 2004, sau 22 năm kể từ bữa 
cuối cùng tôi đuợc bà hôn và cho 100 
đồng, tôi trở về ngôi nhà ruờng năm 
xưa tại Huế, tôi chạy từ trong nhà ra 
ngoài vuờn, từ nhà ngang xuống nhà 
duới, trong lòng tôi cứ như réo gọi: 
“Bà Nội ơi, con về nè, Bà nội ơi".... 
tôi mong sẽ đuợc Bà xoa đầu như lúc 
trước và đuợc nghe Bà mắng yêu; 
"Cha mi nờ, răng mà nói rặt giọng Sài 
Gòn rứa con"...nhưng không, không 
có gì xảy ra cả, tôi cảm thấy hụt hẫng 
vô cùng, Bà Nội của tôi đã không còn 
nữa... tất cả chỉ là tiếng vọng của ký 
ức và thời gian….

- Bà Nội ơi, con về nè, Bà nội ơi 
!!!…..

Tôn Thất Hùng 

Quảng Ngãi 
Mưa buồn

 bửu truyền
Vịnh:
Quê em là xứ mạch nha
Danh lam”Thiên Ấn Niêm Hà” mến yêu
Ba La con gái diễm kiều
Con trai Sung Tích chiều chiều nhớ ai?
 
Những tưởng rằng em chưa lấy chồng
Vẫn lòng son sắt, vẫn chờ mong
Vẫn còn đêm nhớ, ngày trông ngóng
Đón bước anh về tiết chớm đông.
 
Cứ ngỡ rằng em như buổi đầu
Đoàn tàu về trễ giữa đêm thâu
Em người Quảng Ngãi, tôi Đà Lạt
Tỏ dấu làm quen, mình hẹn nhau.
 
Sáng lên núi Ấn tay đan tay
Chiều xuống sông Trà cơn tĩnh say
Nay đến Trà Bồng mua quế tặng,
Mạch nha Mộ Đức biếu mai này.
 
Tóc thắm hương nồng tỏi Lý Sơn
Mắt say sóng lả bến Tam Thương
Keo sơn gắn nghĩa La Hà Thạch
Vàng đá ươm tình Cổ Lũy Thôn.
 
Mây kéo giông tràn sóng Mỹ Khê
Sấm vang chớp chẻ đá La Hà
Nhắc trai chi chí gìn tình nước
Khuyên gái trung trinh giữ nợ nhà.
 
Bịn rịn xe đò chẳng chịu xa
Con đưa tay níu, khóc đòi cha
Môi em rưng rưng nhòa mi ướt
Tiếng nấc trong mưa gió nghẹn ngào!
 
Ngày trở lại lòng vui sụp đổ
Sét ngang tai đò lỡ sang sông
Sao đành xa Trà Giang em hở?
Bỏ núi Ấn muôn thuở đứng trông!
 
Lòng buồn ngọn gió trổi nồm
Mây bay mắt rải mưa phùn nhớ ai!?
Quảng Ngãi yêu ơi!
 

Thơ ngắn 
Phong cảnh

Cô liêu

ngàn cây

tiêu điều

gió đông

thổi

Em ơi

có nghe chăng

lòng

tê tái...

Hảo
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- Tin töùc thôøi söï quoác noäi, theá giôùi, coäng ñoàng ...
- Bình luaän, nhaän ñònh ...
- Kieán thöùc khoa hoïc, y hoïc ... 
- Giaûi trí ñieän aûnh, tieåu thuyeát ...
- Gia chaùnh, meïo vaët, du lòch ...

Kính chuùc quyù ñoàng höông moät naêm Maäu Tuaát 2018:
An khang thònh vöôïng - Vaïn söï caùt töôøng!

Ban trò söï vaø toaøn theå nhaân vieân
Tuaàn baùo Saigon Canada

Saigon Canada
Tuaàn baùo The Vietnamese Weekly
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TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN 
NHÂN VIỆT NAM - tại Mississauga

Mục Đích:

      *  Để tri ân người dân và chính phủ Canada, 
cùng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã cứu vớt và cưu 
mang hàng trăm ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản.

      *  Để tưởng nhớ đến hơn nửa triệu người Việt đã 
chết trên đường vượt biên và vượt biển

      *  Để những người Canada gốc Việt thế hệ mai 
sau hiểu rõ một giai đoạn đầy hy sinh gian khổ, đẫm 
máu và nước mắt, tìm sự sống trong cái chết của ông bà 
cha mẹ trên con đường vượt thoát đi tìm Tự Do.

*  Đây là một món quà của Cộng Đồng Việt Nam 
vùng Đại Đô Thị Toronto trao tặng cho Thành Phố 
Mississauga, và cũng để góp phần vào xã hội đa văn 
hóa của Canada.

Muốn biết thêm chi tiết và những hoạt động mời quý 
vị vào trang mạng của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân 
(HTNTN) dưới đây:

http://www.boatpeoplememorial. com/

Đôi Dòng về Hoạt Động của HTNTN:

HTNTN được thành lập ngày 16 tháng 7 năm 2016. 
Sau một thời gian dài liên tục làm việc với Hội Đồng 
TP Mississauga, Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân đã 
được chấp thuận dành cho khu đất trước Thư Viện 
Burnhamthorpe, 3650 Dixie Road, Mississauga để xây 
Tượng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân tị nạn Cộng Sản.

Qua quá trình dự thi và tuyển chọn, mẫu hình 
“Thuyền Nhân” của điêu khắc gia Vivi Võ Hùng Kiệt 
đã được chọn để xây dựng.

http://www.boatpeoplememorial. com/mississauga/
activities/

Chi phí dự trù cho công trình 
là 400,000 Gia kim, và sẽ hoàn tất 
trong vòng hai năm.

Địa điểm: trước mặt Thư Viện 
Burnhamthorpe, số 3650 đường 
Dixie Road, Mississauga.

Quyên góp: chi phiếu ủng hộ xin 
đề

HTNTN / VBPMA
3356 Tudor Gate, Mississauga, 

Ontario, L5L-3C7, Canada
Tel: 416- 824- 6019
vbpma@gmail.com
Bảng khắc tên: nhằm lưu lại một 

ấn tích lịch sử và kỷ niệm cho con 
cháu đời sau, các cá nhân, gia đình, 
nhóm bạn, hội đoàn và cơ sở thương 
mại có thể đóng góp vào các bảng 
khắc tên giá trị: $1,000, $2,000, 
$5,000 và $10,000 Gia kim. 

Vietnamese Boat 
People Memorial 
Monument

 Why build this memorial mon-
ument?

 This work of art is a donation 
from the Vietnamese Canadian 
Community across the GTA to the 
City of Mississauga as a token of 
deep appreciation and to thank 
Canada & Canadians. In the late 
1970’s and early 1980’s, Canadians 
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from Mississauga and throughout Canada answered  
the United Nations High Commissioner for refugees’ 
call for humanity to save and deliver 2 millions of 
Vietnamese refugees from crowded refugee camps all 
over South East Asia to Canada and other countries 
across the globe.

 This monument is to memorialize and never to for-
get half a million of Vietnamese refugees who had per-
ished in turbulent high seas or deep jungles in or out-
side of Vietnam while trying to escape the ruthlessly 
oppressive regime of Vietnamese Communism.  This 
monument also reflects the contribution of Vietnamese 
culture and heritage within the fabric of Canada’s mul-
ticulturalism….

For more information please visit our website:

 http://www.boatpeoplememorial.com/

  History and Activities:

 After a long and extensive search for a site suitable 
for the project missions & objectives and subsequent 
comprehensive analysis between the Vietnamese 
Canadian community and the City ò Misissauga , 
a stunning location in front of the Burnhamthorpe 
Library was reserved for this historical Monument.

 The Vietnamese Boat People Memorial Association 
(VBPMA) was founded in July 2016 by the Vietnamese 
Canadian Community in the GTA and Mississauga, 
VBPMA toiled tirelessly since its inception and 
became incorporated as a not-for-profit corporation. 
In September 2017, VBPMA succeeded in its search 
and selection of the winning sculpture model “Boat 
People” designed by sculptor Vi Vi Vo Hung Kiet who 
was himself a Vietnamese-Canadian- Boat-Person

Some youtubes and Photo albums about VBPMA 
activities can be found in the following links:

 http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/
activities/

https://plus.google.com/
photos/110033572606660377857/
albums/6444493250999582689

  Projected estimated cost: $400,000.00

Anticipated project completion: 2 years

 How to get to the monument:

 3650 Dixie Road, (SW of Dixie/Burnhamthorpe), 
Mississauga , ON, Canada – By Bus: route 5 along 

Dixie Road,  Bus route 26 along Burnhamthorpe Road 
East. By cars: Plenty of parking space at 3650 Dixie 
Road and also at Rockwood Mall (NE corner of Dixie/
Burnhamthorpe)

  Donations:
Donations for the monument construction are much 

appreciated. Cheques/money orders payable to VBP-
MA are requested to be sent to:

Vietnamese Boat People Memorial Association
3356 Tudor Gate
Mississauga, Ontario
L5L 3C7
  A receipt will be sent to all donors. Contributors’ 

names will be listed on our website.
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THE PHONE
Written by: Sarah Doan

      As Jane and Peter entered room 205 of the George 
Harvey Collegiate Institute, where they were going 
to study ESL D, Jane immediately noticed there was 
something left on the table. The two approached the 
table, only to find out that it was a smartphone. To be 
more specific, it was brand-new without a scratch, as if 
it was a display phone. 

Jane let out a gasp:

      - Oh my gosh, this phone looks so new! And look at 
the brand: Samsung Galaxy S8! They have just released 
this model into the market. Whoever owns this phone 
must be rich!

       Peter was excited for the second time – since his first 
excitement about the warm weather that same morning:

     - Perhaps he is rich enough to afford this new one! 
Let’s keep this phone! And maybe later we can sell it for 
some cash.

     Jane carefully considered. She disagreed:

  - No, Peter, we can’t keep this phone. It’s not ours. I 
think we should just give this phone to the superintendent 

office.

          The sixteen year-old jock took a brief moment 
to consider. His eyebrows became a connected line 
as his newcomer’s tanned face revealed certain 
seriousness. After a quick glance, he stubbornly 
stated his evil thought:

      - But why? Jane, this is easy. Just think: a brand 
new expensive phone just appeared out of nowhere 
and we happened to be the first two humans who 
discovered it. Nobody else knows that this phone 
is here! Well, nobody except for the owner of this 
phone, who won’t even know if we took it or not. 
So why not make it ours?

          Jane did not want to hear more. She was used to 
Peter’s reckless decisions. It was him who claimed 
that day was not a late-school-day, and made her 
going to school too early. Too Many times, this 
fifteen year-old brunette had got herself in trouble 
following Peter’s crazy ideas. She turned her head 
toward the hallway. Peter blocked her view. He 
made a quick decision, but a certain one. He tried 
to take the phone from Jane. She pulled back as 
Peter grabbed her hand. They started fighting over 
the phone. Peter insisted:

          - It’s just a small little object that cost people 
a lot of money to buy it. Give it to me!

          - No way! I’m going to bring this to the office 
and you can’t stop me.

           Jane and Peter kept on fighting for the phone. 
A while later, Mr. Connor, who was responsible 
for ESL D, came in. He was surprised:

- What are you two doing here so early?

     Mr. Connor came early, in order to prepare for 
his lesson. He did not expect any student to arrive 
at 8:30 – two hours earlier than the actual starting 
time on a late-school-day.

   Having things calmed down somewhat,  Mr. 
Connor was surprised by the two still yelling and 
fighting over  something on Jane’s hand:

- What Are you two fighting over?

     Mr. Connor looked furious as Jane confessed 
about the fight, but he agreed with her:

- Well, I suppose I should take this phone to the 
office, but we are all going together. It is against 
the school rules fighting and claiming someone 

Để khuyến khích và lắng nghe tiếng nói 
của con em chúng ta, Đặc San Bạn Việt xin 
được có những trang tiếng Anh để chia sẻ 
cùng bạn đọc tâm tình của giới trẻ 

tâm tình giới trẻ
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else’s property as your own. More 
importantly, we need to know 
whom this phone belongs to. Its 
owner must be suffering by now.

     Jane and Mr. Connor came into 
the office, followed by Peter, whose 
face showed disappointment. As 
the phone was an expensive object, 
the office then suggested handing 
it over to the police. Jane and Peter 
had a long lesson about respecting 
each other, with more words on 
Peter about him not to be greedy. 
Everything then went back to 
normal.

What (the event) they did not expect 
had returned to confront them in 
another sunny day. The police 

returned and the three character’s 
names were announced by the 
office.

- What now? - grunted Peter.

  The police claimed that the phone 
belonged to a thief, who must have 
taken effort to steal something from 
the school but did not succeed. 
Thanks to the information in the 
phone, they had arrested the silly 
thief. The culprit, not only was s/
he unable to steal anything from 
the classroom, but also forgot the 
phone on the table, which s/he just 
stole from a store on the previous 
week. 

These details really woke up Peter. 
He turned pale, shrugged in regret:

- What if I had kept the phone to 
myself before Mr. Conner arrived 
and went to the office? I could have 
been in so much trouble with the 
police, even inadvertently getting 
Jane involved and in trouble also.

- Oh well, this is indeed a lesson in 
life for you Peter. Fix your “careless 
head” or else you will keep putting 
yourself at risk, buddy! -said Jane, 
who exhaled peacefully.

   Mr. Connor simply breathed out:

- Thank God you guys are all right!

Sarah Doan

Trường  em

Em  là  ai,  người  Việt  Nam  hay  Canada ?
Mà   hai  Quê  Hương  yêu  cả 
Canada  và  Đất  Việt  yêu  thương,
Việt  Nam  quê  Cha  xa  quá,
Ngôi  trường  bên  gốc  phượng  già  hoa  đỏ,  
Mẹ  Cha  luôn  thương  nhớ  bao  ngày,
Em  chưa  thấy  bao  giờ...nơi  ấy,
Nhưng  em  yêu  biết  mấy  Quê  Cha.
Ở  đây  Mississauga  cây  xanh  vời  vợi ,
Trường  em  Sheridan Park, Homeland,  
Erindale  một  thời ,
Thầy  cô,  bè  bạn  bao  năm  thân  thiết  vui  cười,
Với  bao  ngôn  ngữ  chữ  viết  tuyệt  vời, 
Nơi  hội  tụ  đủ  sắc  mầu  xanh  đỏ,
Tiếng  cười  luôn  rộn  rã  sân  trường,
Chúng  em  là  những “Canadian  dễ  thương“
Làm  đẹp  tình  người  trong  hòa  đồng  văn  hóa,
Yêu  thương,  yêu  thương,  mãi  yêu  thương,
Bên  bờ  Ngũ  Đại  Hồ  ngát  hương.

My  school

Who am  I , Vietnamese  or  Canadian ?
Love  so  much  both  my  countries,
Canada  and  my  beloved  homeland  Viet Nam
Fatherland, native  home  feel  so  distant
Beautiful  image  of  “ Phượng “filled  with 
bright red  flowers,
For  ever  replaying in my  parents mind,
This  vision  I never  seen  so  far,
But  I  love  theirs  with  my  heart,
My  Mississauga  now  with  endless  of  green,
Sheridan  Park , Homeland,  Erindale,  
my  peacefull  schools   
Teachers,  friends  will  always  be  cheerfull and  care,
The  melting  pot” this  community in beyond  compare,
The  great  love brightens in  school  always,
While  laughter echoes  through  out  away
Together  we  are  all  lovely  Canadians,
Love,  love,  beautifull  love  song,
Beside   five  fabulous  Canadian  Lakes days by days...

                                   Đỗ – Kỳ  Tứ  Anh
                     Mississauga,  2017
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Dear Mom; My Dear Little Daisy by Catriona Nguyen 

 
21st September, 2004. 

Dear mom, 
 

You once told me that you didn’t like the silence. You said it was tense and 
uncomfortable, like the calm before the storm. Right now, our house is quiet. Everyone has left, 
and I’m the only one here, with only this house to remind me of you. 
I miss you. 
     The scent of your perfume still drifts through the air, and if I focus hard enough, I can 
imagine your favorite record playing in the background in our house. Now that you are gone, it 
feels like the aftermath of the storm...when everything is gone and you’re left to pick up the 
pieces. 
     After cleaning out your room, I found a letter in the back drawer of your favorite desk. A letter 
written for me, almost 20 years ago. 
     Until now, I had no idea how much you suffered. Whenever I asked you about Vietnam, your 
past, you always smiled and told me it was a lovely place. But there was also a glimmer of 
sadness in your eyes, and now, I know why. You have seen so much sorrow, destruction, and 
hopelessness in the land you call home. And you have suffered even more, even as you tried to 
escape and give yourself a better life. To give ME a better life. 
And because of that, I am extremely grateful. 
Because of you, I am a successful young woman who has achieved so much in life. 
But none of that compares to what you have done. 
You are a survivor. 
You are a refugee who left your old life to give me mine...and you are my mother. 
Thank you for protecting me. 
Thank you for giving me this life. 
Thank you for being who you are, for being the strong, amazing mother I needed. 

Thank you. 
I love you, my dear mum. 

With all my love, 
Your little daisy. 

2 

Dear Mom; My Dear Little Daisy by Catriona Nguyen 

June 1982 
My dear little daisy, 
 

It’s so quiet on this boat, I don’t like it. I don’t like anything on this boat. The 
creaking floorboards, the smell of moldy sweat, the pungent smell of urine...the sheer terror in 
the air. Back in Vietnam, we never had time to feel this scared. There was too much 
bloodshed... too little life. Now that we are so close to freedom, it terrifies us to have it taken 
away. We don’t know what will come next. 
     Everyone is so crowded on this fishing boat, just like those canned sardines I’ve always 
longed for. It’s funny how I can think of such luxuries while we’re all here, travelling across the 
sea and fighting for our lives. Survival is the only thing that should be on our minds...but I can 
only think of you. I want to protect you, my little daisy. 
I’m sorry if I can’t. 
I don’t know if I can make it out alive. If YOU can make it out alive. 
And because of that, I am so, so sorry. 
I’m sorry for bringing you into this world, only to have it gone so soon. 
I’m sorry for being a refugee and bringing this upon us. 
I’m truly sorry for not being the mother you need. 

I’m sorry. 
I love you. 

 
With all my love, 

Your mother. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Hà Julie Như

Faith 
and 
Prayer 

“I Used to Believe...”

Little girls cling onto their fairy 
tales during their childhood, until 
they grow up and step into reality 
and find other hopes to look forwards 
to. I used to believe that happy 
endings in fairy tales existed in real 
life. My parents would always let 
me watch Disney movies and read 
the stories of the Disney princesses 
because these tales give a sense of 
hope towards younger children. 
However, this has changed because 
I grew up. I came to realize that I 
must surpass struggles within life to 
achieve what I want, not to wait for 
happy endings to magically occur to 

me. To add, hope is a key factor that 
people should have to give them 
peacefulness. My understanding 
of God changed within this period 
because I was able to obtain a 
stronger sense of hope towards God 
since I managed to free the hopes I 
once had and started to find another 
way to retain hope.

“I Now Believe...”

Mistakes are what shape people 
into who they are. I now believe 
that it is reasonable to forgive 
others for what they have done. 
I used to think that destructive 
actions are unforgivable. However, 
I contrastingly believe that today 
because I learned from experiences 
such as arguments with friends, 
misunderstandings, etc that 
becoming a forgiving person can 
release the hurt and anger within 
yourself and it can help adapt 
coping skills upon forgiving 
others. And in the first place, all 
humans make mistakes so why 
should you hold onto a mistake of 
a person when you too have made 
mistakes in your life? This belief 
relates to ‘the forgiveness of sins’ 
within the Apostles creed because 
it demonstrates the act of forgiving 
others which I have learned to do.

My Prayer

Lord of all creation,

You have guided your children 
towards all good intentions,

Bless us O Lord from the 
treacherous disease of cancer and 
to find a cure for it,

For it has affected the lives of 
others in this world,

Although we should not 
question your doings because you 
are powerful and wise,

O Heavenly God, we adore 

you because of your greatness and 
goodness, for you are our Saviour 
and our healer, grant us hope with 
your power. Amen.

My Hope and the Catholic 
Graduate Expectations

My hope of finding a cure for 
cancer links to the Catholic Graduate 
Expectation of developing attitudes 
and values to promote the common 
good. This is because the hope of 
searching for a cure will promote 
contentment towards the disease as 
there are millions of people dying 
each year because of cancer. Even 
children are affected by cancer 
and this brings distraught to many 
people. However, searching for a 
cure brings hope to these people and 
it is a common hope people pray to 
God for. I can bring this hope to 
reality by participating in charity 
events to help raise money towards 
research on a cure for cancer. In a 
Catholic’s perspective, this will 
help strengthen my relationship 
with God as I am helping others 
while maintaining faith towards 
striving for this hope to become a 
reality.
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Longing For Home

I see mother, skinny and sick.
Father, old and thin.
Older sister sad as famine time begins.
Older brother’s hard time in jail.
Innocent younger brothers and sisters,
Their bodies, now so thin.
 
It is New Years,
I’m homesick and thinking about presents.
What presents should I send?
What will make my family happy?
What will make life easier for Mom and Dad?
For older sister to not be so worried?
For older brother to feel better in jail?
For the younger brothers and sisters to laugh?
What will make my family have a good New Year?
 
Why do I always feel so sad?
Why am I always crying?
Vietnam. Vietnam!
Since I left my precious country,
Every New Years, my heart aches 
and my tears roll down my cheeks,
Always longing for home.
 
By: Mary-Ann Huyen Tram Vo

New Moon
 
Some nights when the moon is bright, I don’t sleep.
Quietly crying, I miss my native land.
The day when I can return to Vietnam is too far.
The moon and I are up the whole night,
Thoughts run through my mind,
Through my old street, the moonlight is still.
Who is waiting for me there?
My nice house, who is living there now?
Is it warm and friendly still?
Where are my old friends now?
Looking at the moonlight, I feel so sad and empty.
My cup of warm tea has some tears in it.
 
In my head, I call the names of my old friends.
I quietly whisper goodbye to them on 
the beach at midnight.
The beach and I are crying,
I promise to come back some day 
where there is freedom.
The moon and the country are still waiting for me 
to come home.
Spare me and save my tears, you people of Vietnam.
In my new country, the moon makes me cry.
I hope some day, I can go back to Vietnam.
I don’t know how long I will have to wait 
to return home to where I belong.
 
By: Marianna Tram Anh Vo
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Telling The Truth
Dear Thái,
I was so embarrassed that I couldn’t talk to you 

yesterday. I have to send you this email for an 
explanation. We’re boy and girlfriend of each other, 
I should have let you know more about my family.

My family is very poor. My parents are newcomers 
from the  H.O. program. They are struggling to start 
their new life. The man who mowed the grass at your 
front yard yesterday was my dad. I was surprised to 
see him there when I came to your house. He was 
in tattered clothes while working . When you asked 
me to go out to the front yard so you could pay him, 
I went to the bathroom lying to you that I had a 
stomachache then I left.

I couldn’t sleep last night.  I had sinned for lying 
to both my dad and to you. I’m so bad, am I not? 
Now I tell you the truth, you can dump me and I 
can’t blame you. I’ll try to work hard in school 
then later I may take care of my parents and help 
my family overcome our poverty. It’s the land of 
opportunities here, I believe those who work hard 
will be successful.

My best wishes to you, Thái and may you find a 
better friend. Please forgive me.

Sincerely,
Miên

 (Translated by Nguyễn Văn Thông)

Nói thật
Thái ơi!

Miên xấu hổ quá, không nói được nên viết email 
này cho Thái giải thích việc hôm qua nhé. Mình là bạn 
trai, bạn gái của nhau, đáng lẽ Miên nên thành thật nói 
rõ hơn về gia đình mình. 

Nhà Miên nghèo lắm, ba má mới sang Mỹ diện 
H.O. nên còn rất vất vả xây dựng cuộc sống. Người 
đàn ông cắt cỏ trước sân nhà Thái ngày hôm qua là ba 
của Miên đó. 

Khi tới nhà Thái chơi, Miên hoàn toàn không nghĩ 
tới chuyện gặp ba trong hoàn cảnh này. Ba trong bộ 
quần áo làm vườn cũ kỹ, cặm cụi cắt cỏ, tỉa cây. Khi 
Thái rủ Miên ra sân chơi trả tiền cho ba, Miên trốn vào 
nhà vệ sinh nói mình bị đau bụng và bỏ về. Tối qua 
Miên mất ngủ, vừa thấy mình có lỗi với ba, vừa xấu 
hổ vì đã nói dối với Thái. Miên tệ quá phải không? 

Bây giờ Thái biết sự thật rồi đó, Thái bỏ Miên, 
Miên cũng không dám buồn đâu. Miên sẽ cố gắng 
học giỏi để lo cho ba má, giúp gia đình vượt qua cái 
nghèo. Xứ này là xứ tự do, cơ hội, ai cố gắng thì sẽ 
thành công thôi. 

Chúc Thái luôn vui và tìm được người bạn khác 
xứng đáng hơn. Xin lỗi Thái thật nhiều...

Ái Miên
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“Telling 
Our Story” 
by Kevin Vuong

2017 was an important year for Canada. Mark-
ing our 150th year as a nation, our Sesquicenten-
nial was not just a cause for celebration but also 
a chance for reflection on who we are as a nation. 

This was put to the test during the Syrian refu-
gee crisis. For some Canadians, it seemed like a dis-
tant problem in a faraway land, but for some of us, 
for my family and I suspect for many in our commu-
nity, it hit very close to home. Because Canada had 
been at these crossroads before when the world was 
grappling with the aftermath of the Vietnam War.

And just like back then, there were those who were 
not convinced by the argument of our shared human-
ity and responsibility to help those in need. Instead, 
the stronger case for welcoming Syrian refugees 
was made by pointing to when Canada had chosen 
to welcome Vietnamese refugees, and the tremen-
dous impact that our community has had in Canada.

This is why we must do more to tell our story 
and celebrate our successes. Not just for our own 
community, which is now at 240,000 strong across 
Canada, but for everyone who comes after us. 

From Canadian sports to art, film, and poli-
tics, our community has made its mark on Canada 
with a growing legacy in these spaces and more. 
Many of us know of Olympian Carol Huynh, but 
did you know she was the first Olympic gold med-
alist for Canada in women’s wrestling? Or that she 
is the reigning Commonwealth Games and Pan 
American Games champion? That’s right, Cana-
da’s leading female wrestler is from our community.

“Chuyện Kể Của Chúng 
Ta” - Kevin Vương

Năm 2017 đã qua là một năm rất quan trọng của 
Canada. Đánh dấu 150 năm ngày thành lập nước, ngày 
kỷ niệm 150 năm của chúng ta không phải chỉ là một 
dịp để chúc mừng nhau, nhưng còn là một cơ hội để cân 
nhắc suy nghĩ xem chúng ta là ai đối với đất nước này.

Điều này đã được đưa vào thử nghiệm trong thời 
gian xảy ra cuộc khủng hoảng về vấn đề tị nạn của 
người Syria. Đối với một số người dân Canada, thì 
dường như đó là một vấn đề không được quan tâm vì 
nó đang xảy ra ở một vùng đất xa xôi nào đó. Nhưng 
đối với một số người thực sự có quan tâm, trong đó có 
gia đình tôi và tôi nghĩ rằng nhiều người trong cộng 
đồng Việt Nam ở Toronto, chúng ta xem đây là một 
sự kiện rất gần gũi quen thuộc. Bởi vì trước đây Can-
ada đã từng có mặt tại các ngã tư đường khi mà thế 
giới đang giằng co giải quyết với hậu quả của những 
cuộc chiến tranh trong đó có chiến tranh Việt Nam.

Và cũng giống như trước đây, đã có rất nhiều người 
không bị thuyết phục bởi lòng nhân đạo và trách nhiệm 
để cùng chung tay giúp đỡ những người đang cần cứu 
giúp. Thay vì vậy, lý do mạnh hơn để Canađa đưa ra sự 
quyết định tiếp đón những người tị nạn ở Syria là vì họ 
đã nhắc đến việc Canada đã từng đón nhận những người 
tị nạn Việt Nam và sự ảnh hưởng to lớn của cộng đồng 
Việt Nam chúng ta ở Canada cho đến ngày hôm nay.

Vì vậy, trách nhiệm của cộng đồng người Việt 
Nam chúng ta là phải cố gắng truyền đạt, trân trọng 
cũng như tự hào về những thành công mà chúng 
ta đã bỏ nhiều công sức để đạt được. Và niềm tự 
hào này không phải chỉ dành cho 240,000 người 
Việt Nam đang sinh sống tại Canada không thôi, 
mà còn cho cả những người sẽ đến sau chúng ta .

Từ thể thao cho đến nghệ thuật, từ phim ảnh cho 
đến chính trị, cộng đồng Việt Nam chúng ta đã đóng 
góp không ít vào lịch sử Canada và vẫn phải luôn phát 
triển với hiện tại cũng như trong tương lai ngày càng 
lớn mạnh. Chắc Nhiều người đã biết đến vận động 
viên Olympic Carol Huỳnh, nhưng quý vị có biết 
rằng cô ta là người đầu tiên đoạt huy chương vàng 
Olympic cho Canada trong cuộc đấu vật của phụ nữ 
không? Hoặc quý vị có biết rằng cô ấy cũng chính là 
vận động viên vô địch cho những cuộc thi thể thao 
Commonwealth Games và Pan American Games 
không? Chính xác như vậy, nữ đô vật Canada dẫn đầu 
chính là người của cộng đồng Việt Nam chúng ta đó.
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How about Charles Chi, a renowned venture 
investor and current Chancellor of Carleton University; 
Kim Nguyen, an award-winning film director and 
screenwriter; or Paul Nguyen, a decorated social 
activist and journalist? 

If we don’t tell our story, who will? If we don’t 
celebrate our successes, who will? 

These successes weren’t the result of luck; they 
are the product of hard work, perseverance, and a 
willingness to take risks. For me, it was my parents, 
Phuoc-Thanh “Ken” Vuong and Ngoc Be “Belinda” 
Vuong who saw the value of marrying what they viewed 
as the best of Vietnam, our discipline and studiousness, 
with Canadian entrepreneurism and creativity. This in 
the face of criticism that they were raising my brother 
and me as “too Canadian”. 

And I daresay that courage to do something different 
has paid off. Today, I’m proud to have been named 
one of Her Majesty The Queen’s Young Leaders for 
Canada, Canada’s Top 30 Under 30, and a Fellow of 
The Royal Society of Arts and The Aspen Institute. 

Kevin Vuong is received by Her Majesty The Queen 
at Buckingham Palace who awards him a medal for 
his service and impact in reducing unemployment in 
Canada

These successes may be to my name but they belong 
to my parents and our community. Every time I step up 
to the podium, I think about those who came before me 
who made my being there possible. 

Và còn nhiều thành viên của cộng đồng Việt Nam 
mà tôi cũng muốn nhắc đến, đó là Charles Chi, một 
nhà đầu tư rất nổi tiếng và mạo hiểm trong công việc 
và hiện tại đang giữ vai trò Hiệu trưởng của Trường 
Đại Học Carleton. Kế tiếp là Kim Nguyễn, vừa là một 
nhà đạo diễn và cũng là nhà biên kịch đã từng đoạt giải 
thưởng; hay Paul Nguyễn, một nhà hoạt động xã hội 
và cũng là một nhà báo đã từng đoạt nhiều huy chương 
danh dự?

Với niềm hãnh diện về cộng đồng người Việt Nam, 
nếu chúng ta không chia sẽ những thành tích cống hiến 
của chúng ta thì ai trong xã hội này sẽ làm điều đó? Và 
nếu chúng ta không ăn mừng thành công của chúng ta 
thì ai sẽ làm điều này?

Những thành công này không phải là kết quả của 
sự may mắn; mà đó là sản phẩm của sự chăm chỉ làm 
việc cộng với sự kiên trì, và sẵn sàng chấp nhận mạo 
hiểm. Riêng đối với tôi, thì kết quả mà tôi có được 
ngày hôm nay là do công sức dạy dỗ của cha mẹ tôi, 
Phước-Thành “Ken” Vương and Ngọc Bé “Belinda” 
Vương. Họ đã nhìn thấy giá trị của cuộc sống và biết 
kết hợp những gì mà họ xem là tốt nhất của văn hóa 
Việt Nam để dạy dỗ chúng tôi. Ba mẹ tôi đã luôn rèn 
luyện tôi phải biết chăm chỉ và sáng tạo trong đường 
lối kinh doanh của người Canada và họ đã áp dụng 
điều này lên con cái trong khi phải đối mặt với những 
lời chỉ trích rằng họ đang dạy dỗ hai anh em chúng tôi 
“như một người Canada chính gốc”.

Và tôi cũng đã quyết tâm làm việc theo cách riêng 
của mình và rất hãnh diện về kết quả như ngày hôm 
nay là tôi đã được vinh dự nằm trong danh sách những 
người lãnh đạo trẻ của Nữ Hoàng Anh tại Canada, và 
được xếp hạng trong 30 người đứng đầu trong lứa tuổi 
dưới 30, và tôi còn là một thành viên của Hiệp Hội 
Nghệ Thuật Hoàng Gia (The Royal Society of Arts) và 
Viện Aspen (The Aspen Institute). 

Ảnh phụ đề: Kevin Vương được Nữ Hoàng Anh 
Queen Elizabeth tại cung điện Buckingham trao tặng 
huy chương cho dịch vụ và tác động trong việc giảm tỷ 
lệ thất nghiệp ở Canada

Tuy những thành công này trên danh nghĩa đứng tên 
tôi, nhưng tất cả thật ra thuộc về công lao của cha mẹ 
tôi và cộng đồng người Việt Nam. Mỗi lần tôi bước lên 
bục giảng, tôi luôn nghĩ đến những người đã đi trước 
và tạo điều kiện cho tôi có thể có được như ngày hôm 
nay.
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We’ve made incredible progress as a community, 
and I know that there is more that we have done and 
can do. There is so much wisdom in our community 
that Canada can benefit from, but that will only be 
possible if we are willing to step up. 

It could be serving on the board of a local charity 
or community agency, or, for the many entrepreneurs 
within our community, it could be getting involved with 
the chamber of commerce or business improvement 
area to name just a couple of examples.

My focus has been on the City of Toronto, giving 
a voice to vertical communities and fighting to build 
complete communities that remain safe, healthy, and 
livable as our city continues to grow. I’m proud to be 
a long-time champion and speaker for the United Way, 
helping to raise money to fight poverty in our city, and 
to have served on the board for different community 
agencies and foundations across Toronto. 

Kevin Vuong as emcee for the Awards Ceremony 
at Toronto’s Nathan Philips Square celebrating the 
Governor General of Canada’s Award in Architecture.

As I look to 2018, I hope to take my public service 
to the next level and encourage others from our 
community to do the same. Think about what you can 
do to make our communities better. And, of course, as 
we do this, don’t forget to celebrate and support one 
another!

Our legacy of impact shows that we have what it 
takes to be leaders, not just for our own community but 
for our city and country.

Kevin Vuong

Chúng ta đã có một cộng đồng tiến bộ và rất đáng 
kính nể, và tôi cũng biết rằng chúng ta đã làm và có 
thể làm được tất cả những gì mong muốn. Cộng đồng 
chúng ta có rất nhiều sự khôn ngoan và sáng kiến để có 
thể đem lợi ích đến cho đất nước Canada này, nhưng 
điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta sẵn sàng tiến 
bước.

Ví dụ như phục vụ trong một số tổ chức từ thiện 
hoặc cơ quan cộng đồng địa phương hay đối với nhiều 
doanh nhân trong cộng đồng chúng ta, có thể tham gia 
vào lãnh vực thương mại hoặc khu vực cải tiến kinh 
doanh.

Bấy lâu nay tôi đã dành thời gian và công sức để 
phục vụ cho thành phố Toronto, dám đưa ra tiếng nói 
cho các cộng đồng thiểu số và chiến đấu để xây dựng 
các cộng đồng một cách hoàn chỉnh nhưng vẫn an toàn, 
lành mạnh và sống động khi thành phố của chúng tôi 
tiếp tục phát triển. Tôi rất tự hào vì trở thành nhà vô 
địch về diễn giả lâu năm của United Way, giúp gây quỹ 
để chống đói nghèo ở thành phố của chúng ta, và phục 
vụ trong hội đồng quản trị cho các cơ quan và các tổ 
chức cộng đồng khác nhau trên khắp Toronto.

 Ảnh phụ đề: Kevin Vương làm MC cho Lễ trao giải 
Kiến trúc của Thống đốc Canada tại quảng trường 
Nathan Philips của Toronto.

Khi tôi nhìn vào năm 2018, tôi hy vọng sẽ có thể 
tiếp tục phục vụ cộng đồng của mình tới cấp độ cao 
nhất có thể, và khuyến khích những người khác trong 
cộng đồng của chúng ta cũng làm như vậy. Tôi mời gọi 
qúy vị hãy suy nghĩ về những gì mình có thể làm, để 
làm cho cộng đồng của chúng ta ngày càng tốt hơn. Và 
đương nhiên, khi chúng ta làm những việc này, cũng 
đừng quên ăn mừng và ủng hộ lẫn nhau nhé!

Tất cả công lao và sự ảnh hưởng của chúng ta đã 
cho thấy rằng, chúng ta đã có những ưu điểm cần thiết 
để trở thành những nhà lãnh đạo, không chỉ cho cộng 
đồng Việt Nam chúng ta mà còn cho cả thành phố và 
cho cả một quốc gia. 

Vietnamese Translation by 
Nguyễn Ngọc Tú-Thư Tina


