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Lời Ngỏ

Tuyển Tập 
Thu 20 
Thu 60

Lại thêm một mùa lá rụng trên đất nước Canada. Trời se sắt lạnh, gió Thu làm 
rơi rụng những chiếc lá khô, gợi nhớ đến cảnh chia ly và tuổi già. Năm nay 

là năm có nhiều biến đổi trên thế giới. Mọi người phải đương đầu với cơn đại 
dịch Covid Vũ Hán, về thiên tai thì nào là bão lụt, cháy rừng, lại là năm tranh 
cử Tổng Thống bên Hoa Kỳ, hai đảng phái chính trị làm người dân chia rẽ trầm 
trọng. Kinh tế xuống dốc nhưng giá nhà vẫn cao, thức ăn đồ dùng đắt đỏ. Mọi 
người vẫn bị hạn chế ở trong nhà, công ăn việc làm khó khăn dẫn tới lo toan, 
tranh cãi, trầm cảm. Bên Việt Nam thì vẫn khổ, vẫn sống trong một xã hội đầy 
bất công, hối lộ của Cộng Sản, giáo dục lại thấp kém, đường phố rác rưởi ngập 
nước, "phố bỗng là giòng sông uốn quanh"....  

Thế nên "nhìn những mùa Thu đi, em nghe sầu lên trong nắng". Đúng thế, tuổi đời ngày càng cao, tôi càng thấy 
mình buồn và lẩm cẩm nhiều hơn. Về thể chất dĩ nhiên đã yếu đi nhiều, thương mình, thương cho người chung 
quanh "đôi khi, lòng chợt từ bi bất ngờ". Cuộc sống quá phức tạp mà mình không thể làm gì hơn, chỉ còn biết 
cam tâm chấp nhận.

Nhớ lại khi 20 tuổi tôi rời Việt Nam bằng một chuyến vượt biên, chiếc ghe mong manh nhưng chở đầy những 
ước ước mơ. Sau gần 40 năm sống tạm dung nơi xứ người, có những việc đã tạm ổn nhưng cũng có những ước 
mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tôi chạy trốn nỗi buồn "Ta lần mò mãi không qua được vách sầu". Tôi 
che dấu sự thất vọng với chính mình bằng cách tập viết, tập trang trải suy nghĩ trên trang giấy - dù gần đây tâm 
hồn trần tục đầy lo toan, hiếm khi làm thơ được- nhưng ít nhiều tôi vẫn cố gắng viết.

Ngoài hiên lá Thu đang rơi, tôi cũng đang từ từ bước gần tới cuối cuộc đời, vì thế tôi mạo muội gom góp những 
bài thơ, các câu chuyện nho nhỏ liên hệ tới mùa Thu để làm thành một Tuyển Tập. Tôi mong những chia sẻ của 
mình trong tuyển tập này dù chỉ là những chiếc lá bé nhỏ trên lề đường, vẫn là một chút gì để tô điểm thêm cho 
cuộc sống muôn màu. Hoặc ít nhất nó sẽ là một kỷ niệm cho chính tôi, để khi già hơn ngồi đọc lại, tôi sẽ mỉm 
cười một mình.

Mới đầu tôi định đặt tên cho quyển sách này là "Dấu Lệ", nó vừa có nghĩa là dấu vết của những giọt nước mắt, 
mà cũng là giấu đi những dòng lệ âm thầm, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình hơi "cải lương" và sợ làm người khác 
buồn lây - Tôi thường hay bi quan nhưng đang học sống tích cực vui vẻ hơn. Tôi vẫn tự hỏi "Tôi là ai mà còn ghi 
dấu lệ? nhưng rồi tự an ủi mình "Đừng Tuyệt Vọng, tôi ơi! Đừng Tuyệt Vọng"..... Dù sao cuộc sống vẫn còn thơ, 
còn nhạc, còn nhiều tâm hồn đẹp, còn những hy sinh và tinh thần trách nhiệm đáng trân quý. Dù sao cũng hãy 
chấp nhận và hãy yêu thương. Vì thế, mong bạn chia sẻ và đồng cảm với nỗi niềm trong tuyển tập "Thu 20 - Thu 
60" này. Vâng, cuối cùng tôi chọn cho cuốn sách nhỏ này cái tên "Thu 20 - Thu 60".
20 ngoài ý nghĩa mốc thời gian thanh xuân bắt đầu cuộc sống xa gia đình tại hải ngoại, 20 còn là 2020, một năm 
với quá nhiều thiên tai, biến động chính trị, bệnh dịch thế giới... Rồi tới 1960 là năm sinh mà cũng là số tuổi của 
tôi, cầm tinh con chuột - Năm 2020 được chính thức hát bài "Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời". 60 
năm đã qua, bâng khuâng như chiếc lá đang rơi, cũng chậm mà cũng quá nhanh "Ôi, nhân sinh là thế đấy! Như 
bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao...."
Mời bạn cùng chiêm bao với tôi, cùng vui, cùng buồn, cùng hát những cung điệu mùa Thu: "Mùa thu thưa nắng 
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gió mang niềm nhớ, Trời chiều man mác buồn nát con tim" (Thu Sầu), hoặc cùng nghe ca khúc ai oán: "Mùa Thu 
nức nở tiếng thở dài, Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi" (Thu Ca Điệu Ru Đơn), hay than thở trong nhịp điệu 
"Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều", và rồi Thu Quyến Rũ, Thu Vàng.... Tôi tin những việc làm ý nghĩa của 
tình người dù bé nhỏ cũng sẽ trở thành những nốt nhạc góp phần vào thanh âm cho mùa Thu, cho cuộc đời, cho 
"con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô". Khi ta 20 - Khi ta 60, "Em ơi! Lá đổ, hoa tàn, đếm tuổi cuộc đời 
trên hai bàn tay trơn".

Mùa Thu Canada đẹp quá, những chiếc lá xanh, vàng, đỏ, tím đủ màu đan quyện vào nhau, người ta nói đó là 
những bông hoa của mùa Thu chứ không chỉ đơn thuần là những chiếc lá. "Lòng xa xôi và sầu mênh mông, có 
nghe lá vàng não nề rơi không"? 

Cũng nhân cơ hội này, xin được một lần nữa gởi lời cảm ơn chân thành đến ông xã, gia đình, thân hữu, độc giả 
xa gần đã yêu thương, khuyến khích và giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Chúc bạn một mùa Thu thật đẹp, thật nên thơ và hãy cùng tôi tạ ơn cuộc sống cũng như cùng vui với những gì 
mình đã có....

Mùa Thu Toronto 2020
Nguyễn Ngọc Duy Hân
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Thu 20 - Thu 60

Đời buồn hơn thơ
Bạn hỏi tôi sao làm thơ buồn tủi
bởi mỗi ngày không chọn được một niềm vui
Bạn trách tôi sao vẽ tranh màu tối
bởi đợi hoài chưa thấy ngày sáng tươi
Tôi đâu phải là thi sĩ
dù thích viết thơ buồn
Cũng không phải là họa sĩ
dù phác họa nét sầu tương

Mỗi câu là nỗi nhớ
Đường cọ là vạch sầu
tay lau dòng nước mắt
tay vẽ lại niềm đau
Ngày vui thường qua mau
sầu ly hương còn mãi
nhìn thế nhân khổ đau
rưng rưng dòng lệ chảy
đó đây người qua lại
nặng trĩu những gánh sầu

những nỗi buồn khác nhau
toàn ưu tư khắc khoải
Tôi chẳng còn thơ dại
để vui vẻ hát cười
tôi cũng chưa thể chết
dù đã từng hụt hơi
Làm sao cho tôi sống
ý nghĩa giữa cuộc đời
đầy phong ba, hằn học
bạn, thù - cũng thế thôi!
Cho tôi xin một lời yêu thương
Cho tôi ngóng một cử chỉ dịu hiền
nhưng chỉ là ảo vọng
để làm đẹp cho văn chương!
Bạn hãy là thi sĩ
viết lời mềm như tơ
Bạn hãy là họa sĩ
tô đời đẹp như mơ
để tôi từ ác mộng
về với đời ngu ngơ
để tôi còn ước vọng
sống nốt đời ơ hờ
Đừng trách tôi bạn nhé
bởi đời buồn hơn thơ
Đừng hỏi tôi bạn nhé
thực tế đầy nghi ngờ
bức tranh đời đen đúa
khi mặt trời lặn từ thuở hoang sơ
trong ánh sáng mù mờ
tôi mò mẫm viết vài câu bâng quơ
nên bạn đừng đợi chờ
lời vui đẹp từ thơ
khi nhân loại chỉ sống vật vờ
khi cõi đời này đã buồn hơn thơ!
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Buồn Thu
Buồn em như biển mênh mông
biển ngưng sóng vỗ mà lòng vẫn đau
vỏ sò trơ trọi cúi đầu
khi chìm, khi nổi mà vẫn tuôn
để anh làm ốc mượn hồn
tát cho biển cạn!! Mong buồn sẽ vơi

Buồn em như núi mù khơi
núi cao chất ngất mà đời rong rêu
mây bay ngang núi buổi chiều
không che nổi ánh tiêu điều tình ta
tay lau nước mắt nhạt nhòa
lá thu cũng khóc, cỏ hoa cùng sầu!

Buồn em như ngọn cỏ lau
mong manh trong gió, hư hao kiếp người
sao em lại chúc anh vui?
từ lâu anh đã chỉ cười trong mơ
thì thôi! ta dệt vần thơ
thả trôi sóng nước, giả vờ mình vui

Buồn em sẽ đến cuối đời
hỏi em có muốn nói lời thở than
ôm em, tay níu vội vàng
tình thu nở muộn bên hàng thùy dương
thương em, trăn trở đêm trường
dù xa cũng gởi mùi hương đóa quỳnh

Buồn em đến tận bình minh
ngày dài cũng hết, nên tình cũng tan
tiếc chi giấc ngủ muộn màng
mở bừng mắt dậy, ngút ngàn sầu mây
ai đem ta đến chốn này?
để buồn vẫn mãi bủa vây cả đời

Buồn thu, buồn mãi, buồn ơi!
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Lục bát tiễn thu

1.
Tiếc em thuở ấy chưa chồng
hỏi cây so đũa ai trồng mà xanh ?
con uyên khản giọng trên cành
em không quay lại sao đành hỡi em ?

2.
Trăng thu rớt giọt bên thềm
vàng như mật đắng, tình thêm tiêu điều
trách nhau thôi cũng đã nhiều
lặng thinh nên cánh sáo diều nghiêng chao

3.
Có trăm lẻ một vì sao
thấy em gầy guộc bên ao lục bình
nên sao rớt xuống mối tình
em tôi nhặt lấy - khóc mình ngu si!!

4.
Tiễn người ... thôi cứ ra đi!
tiếc thu, khóc núi thì ghi trong lòng
đêm đêm trông ánh nguyệt rằm
ước trong giấc ngủ nằm mơ gặp người

5.
Sợ ai xảo trá nhiều lời
đem tình thắm đỏ đổi dời qua đây
đành lòng đổ lỗi cho mây
Nó bay đi mất không hay ta chờ !!

6.
Trăng thu - phải chuyện tình cờ ?
Rụng trên khe núi hững hờ ngọn cây
Chị Hằng có ghé xuống đây
Cũng rơi nước mắt khóc thay chuyện mình

7.
Run tay ngắt đóa hoa quỳnh
Nửa đêm bung cánh tưởng tình còn thơm
Lìa cành quỳnh cũng đội ơn
Một lần cắt đứt còn hơn lững lờ

Trịnh Tây Ninh



 9 Nguyễn Ngọc Duy Hân Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60”

8.
Cô em làm bộ dại khờ
Cho ta tưởng thật đợi chờ ba năm
Ba năm mà ngỡ như không
Tỉnh ra tóc trắng như bông xương rồng

9.
Ngày em cất bước theo chồng
ngày ta khoác áo tang bồng đi xa
cuối thu, dấu lệ nhạt nhòa .....

Nhắn hỏi
Ai nghe khúc nhạc vô đề
ai nghe tha thiết câu thề thắm duyên
ai về ngóng cánh chim quyên
ai ra bến đợi truân chuyên dãi dầu
ai trân trọng mối tình đầu
ai đem những cánh thơ sầu tặng nhau
ai thương nắng đổ buồng cau
ai mong mình sẽ xôn xao tơ hồng
ai xui em bước theo chồng
đầu thu cất bước tang bồng nổi trôi?
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Thứ bẩy cuối tháng 9 vừa 
qua nhóm anh em chúng 

tôi đã cùng nhau đi ra nông trại hái 
táo. Trời Toronto đang bắt đầu vào 
Thu, lá vàng lá đỏ bắt đầu khoe sắc. 
Riêng tôi ở Canada đã gần 40 năm, 
thế mà quê mùa đến nỗi đây là lần 
đầu tiên được đi hái táo, nên tôi nôn 
nao lắm.

Thật sự thì tôi cũng không thích 
ăn táo bao nhiêu, dù khi đi chợ cũng 
có mua. Lúc người bạn rủ, tôi định 
bụng chỉ đi chơi “dã ngoại” cho 
có không khí trong lành thôi, chứ 
không chủ ý mua táo về ăn. Bây 
giờ đang mùa dịch Covid, cấm cung 
trong nhà bị bó chân bó cẳng, nên 
được đi ra ngoài thì còn gì bằng. 

Nhóm có năm bà, chúng tôi tự 
phong cho mình là Ngũ long Công 
chúa. Chỉ có hai Hoàng tử tháp 
tùng, nhưng không sao, hai ông này 
đủ khoẻ để xách táo giùm là được 
rồi. Thoạt đầu nhìn trang trại trồng 
táo này tôi hơi thất vọng, vì trong 
trí tưởng tượng của tôi là sẽ thấy 
những cây táo to lớn sum suê đỏ rực 
như cây táo trong vườn địa đàng, 
hay ít nhất cũng “hoành tráng” như 
trong phim hoạt họa. Nông trại là cả 
một vùng bát ngát đủ loại táo nhưng 
chúng rất nhỏ, cây chỉ cao hơn đầu 
người, chắc chủ đất cố ý cắt tỉa như 

thế để khỏi leo trèo. Trái táo trên 
cây cũng không sai oằn vì đã rụng 
xuống đất gần hết rồi, có lẽ chúng 
tôi đi vào cuối mùa rồi chăng. Một 
vùng đỏ rực những trái táo còn rất 
tốt, la liệt phủ đầy mặt đất không 
thể đếm được. Chúng tôi đoán chắc 
thế nào chủ vườn cũng sẽ lượm lại 
những trái rơi rụng này để làm nước 
táo, chứ không thể bỏ phí như vậy 
được. 

Chúng tôi vui vẻ bắt đầu lựa chọn 
và hái, vừa mới đụng vào định hái 
trái kia thì trái này đã rụng xuống. 
Đa số đều méo mó, có trái bị sâu 
ăn không đều đặn đẹp đẽ như táo 
bán ngoài chợ. Ăn thử một miếng 
thì chua thôi là chua. Chúng tôi hát 
câu “Chua như là trái táo chín” thay 
vì “Ngon như là trái táo chín” như 
trong bài hát “Tình cho không biếu 
không” mà Elvis Phương ngày xưa 
đã hát. Tôi nói với các bạn, nếu ông 
Adam thời xưa mà ăn trúng trái táo 
này thì chắc nhân loại ngày nay đã 
không phải khổ như thế, vì ông sẽ 
phun ra không thể nuốt vào để rồi bị 
phạt. Trái táo bà Eva ngày xưa cho 
ông ăn bảo đảm ngọt ngào thơm tho 
rất nhiều không chua như những 
trái táo này. Chúng tôi cũng triết lý 
tại chỗ: “Đừng thấy đỏ mà nghĩ là 
chín”, trái táo đỏ mọng thế kia mà 

chua, cũng như các người đẹp trai 
đẹp gái bên ngoài, chưa chắc trong 
lòng đã tốt, chớ có lầm!

Chúng tôi dự định sẽ hái để tặng 
các thân hữu trong nhà thờ vì hôm 
sau Chúa Nhật sẽ gặp nhau sau thánh 
lễ, nhưng hơi do dự vì sợ bị chê 
chua. Bạn tôi trấn an bảo đem táo về 
nhà để một hai ngày táo sẽ ngọt ra, 
như trái chuối khi xanh thì bị chát, 
khi chín thì sẽ ngọt. Hơn nữa nếu có 
chua thì cũng làm các anh chị em 
nhận được sẽ “nhớ đời” vì chưa bao 
giờ ăn được trái táo dồi dào Vitamin 
C như thế! Vì thế chúng tôi hăng hái 
lên, ráng tìm cho được những trái 
thật to, thật tròn trịa không có sâu. 
Nhớ tới trái táo trong câu chuyện 
Bạch Tuyết và bẩy chú lùn, tôi mỉm 
cười. Táo ở đây nhiều quá không 
biết bao nhiêu chú lùn ăn mới hết. 
Chúng tôi cũng nhắc tới logo của 
hãng computer Apple. Thương hiệu 
của họ mang hình trái táo bị cắn một 
miếng. Ý nghĩa như thế nào thì chắc 
các bạn đã biết rồi. Chúng tôi cũng 
nhắc tới định luật “Vạn Vật Hấp 
Dẫn” khi ông Newton vô tình làm 
rơi trái táo khi đang tắm, rồi đã tìm 
ra được giải thích vật lý cho sức hút 
của trái đất này. 

Cũng có người nói, sinh mệnh 
con người giống như một trái táo đã 
bị Thượng Đế cắn mất một miếng, 
ý nói ông Trời cố ý để không có gì 
là hoàn hảo. Trái táo bị cắn mất một 
chút cũng như người được cho thông 
minh thì sẽ bị hạn chế cách nào đó 
không tránh khỏi. Thí dụ người giỏi 
thơ, giỏi nhạc thì sẽ không giỏi buôn 
bán, lái xe. Người nấu ăn tài, khéo 
nói dẻo miệng thì lại bị dở chuyện 
gì đó. Vì thế mình nên thông cảm và 
đừng đòi hỏi sự toàn thiện. 

Bạn có biết chuyện ông Kimura, 
người Nhật và câu chuyện “Quả táo 
thần kỳ của Kimura” không? Ông 
này vượt qua các khó khăn để thành 
công trong việc trồng táo không 
dùng thuốc trừ sâu, phân hóa học. 

Hái Táo 
Đầu Thu
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Ông chỉ dùng bón phân hữu cơ. Táo 
của Kimura bây giờ nổi tiếng khắp 
thế giới, muốn mua cũng không dễ. 
Giấy đặt hàng của ông rất nhiều, chờ 
lâu lắm mới mua được. Thậm chí 
một nhà hàng ở Tokyo chỉ bán một 
món duy nhất là “Súp táo Kimura” 
mà muốn ăn bạn phải đặt trước ít 
nhất nửa năm.

Táo Mật Nhật Bản rất đặc biệt 
được trồng chủ yếu ở vùng Aomor 
(còn gọi táo Mặt Trời), là một trong 
những giống táo mắc tiền nhất nhờ 
ruột ngọt và hương vị rất lạ.

Cụ ông Peter Collett, 83 tuổi, đã 
trồng thành công cây cho ra hơn 50 
giống táo khác nhau tại Tangmere, 
phía Tây Sussex, Anh. Đây là thành 
công lớn nhất trong hơn 30 năm 
nghiên cứu lĩnh vực cây trồng của 
cụ ông này. Paul Barnett - một 
người làm vườn sống ở Chidham, 
gần Chichester, West Sussex (nước 
Anh) còn tài hơn, đã mất 24 năm để 
tạo ra một cây táo đặc biệt gồm 250 
giống khác nhau. Trên thị trường 
Tết Việt Nam hay xuất hiện cây táo 
Bonsai trồng trong chậu cảnh, còn 
gọi là táo cảnh “Bồng lai”, đang rất 
thu hút. Được biết thế giới có tới 
6000 giống Táo khác nhau.

Nhớ ngày còn ở Việt Nam, ba má 
tôi gọi táo là trái bom - không phải 

là bom nổ nhưng vì phiên âm theo 
tiếng Pháp. Táo thời đó rất là quý và 
mắc tiền. Thuở ấu thơ tôi chỉ được 
ăn “bom” một vài lần. Hít hà ngửi 
mùi thơm là đã thấy thích rồi. Khi 
vượt biên qua tới trại tị nạn Galang, 
thấy người ta bán táo ham lắm nhưng 
vẫn không có tiền để mua. Khi ấy 
đọc sách tiếng Anh, biết bên Mỹ & 
Canada bán táo khoảng hơn 30 xu 1 
pound, tôi thấy rất lạ. Tôi tự làm con 
toán, hồi đó năm 1981, lương tối 
thiểu bên Mỹ khoảng dưới 4 đô một 
giờ. Làm việc 1 giờ mà mua được cả 
chục pound táo thì sướng quá sức, 
nên tôi nghi ngờ không biết mình có 
hiểu tiếng Anh đúng không! Sang 
tới Mỹ, chúng tôi hớn hở mua táo 
ăn rồi từ từ thấy chán. Thì ra cái gì 
hiếm mới quý. Chúng tôi bắt đầu 
thèm những trái cây nhiệt đới bên 
Việt Nam. Bây giờ mặc dù biết câu 
nói “One apple a day, keep doctor 
away” là câu khuyên mình ăn táo để 
có sức khỏe tốt, nhưng riêng tôi vẫn 
lười ăn táo. Hy vọng lần này táo do 
tự tay mình hái còn tươi chong như 
thế này, tôi sẽ “làm siêng” ăn nhiều 
hơn chăng! 

Trái táo được sử dụng rất nhiều 
trong đời sống. Ngoài ăn tươi còn 
có thể ép thành nước táo uống rất 
ngon và bổ. Táo còn có thể làm 

thành bánh nhân táo, chế biến ra 
giấm táo, phơi khô, làm mứt, nấu 
soup, làm souce để chấm, cả trăm 
món ngon và bổ dưỡng. Bạn thích 
món nào nhất?

Nông trại này thật lớn với rất 
nhiều loại táo khác nhau, đủ tên đủ 
loại. Họ có cả Cafeteria bán thức 
ăn, nước uống, bán thêm những trái 
bí rợ thật to, rồi tới những loại rau 
cải nhà trồng. Các sản phẩm nông 
nghiệp này ít hóa chất nên mắc hơn 
ở ngoài chợ nhiều dù bé tẹo teo. Thì 
ra xứ này rất ngược đời, cái vừa 
gầy vừa nhỏ tong teo lại có giá hơn 
những thứ to lớn mập mập. Con gà 
đi bộ ốm nhom giá mắc gấp ba con 
gà công nghiệp bự thù lù. 

Chúng tôi la cà cười đùa với 
thiên nhiên thật là vui. Cầu mong 
cơn đại dịch Covid này chóng qua, 
cầu mong kinh tế phát triển để mọi 
người được đi chơi, tụ họp đông đủ 
bên nhau. 

Riêng kỷ niệm với những người 
bạn trong lần hái táo này tôi sẽ trân 
trọng nhiều. Những trái táo đỏ, 
vàng, nâu tươi thắm trên cành là kỳ 
công của Tạo Hóa và công lao của 
con người. Cảm ơn những nông dân 
vất vả lao nhọc để có được những 
thành quả cho mình hưởng thụ. Sau 
khi hái táo, người bạn lại rộng rãi 
mời chúng tôi ghé nhà chơi. Anh chị 
mới mua được thịt từ một nông trại 
nuôi heo, thịt ngon, tươi tốt không 
nhiều mỡ như heo bán ngoài chợ. 
Chúng tôi nấu cháo và luộc lòng 
heo thưởng thức, lâu rồi mới ăn 
được loại thịt từ nông trại ngon như 
thế. Chúng tôi ăn ở ngoài sân, trò 
chuyện rôm rả, thật là một ngày đầu 
thu nắng ấm vừa đẹp vừa vui.

Cảm ơn các bạn, cảm ơn cuộc 
đời, cảm ơn trái táo dù chua dù ngọt 
cũng đã đem lại hương vị cho cuộc 
sống.

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Tâm ý
Tâm thi không có chữ
thơ gieo một vần bằng
lời thơ buồn như đếm
tình người đã đóng băng

Tâm nhạc không nhịp điệu
rớt những nốt mi buồn
trên trường canh dài lặng
vĩ cầm điệu vô thanh

Tâm hoa không bung cánh
tâm hương thoảng muộn màng
đi đâu để trốn tránh?
Cuối cùng tình cũng tan!

Tâm văn không ý mới
trang giấy trắng không lời
chỉ còn niềm cay đắng
viết làm chi người ơi!

Thơ có phải là em
nhạc có còn là tôi?
ngồi thiền, trăng tĩnh lặng
mùa thu sầu chơi vơi...

Trịnh Tây Ninh
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Vốc một vốc trăng vàng
uống cạn nỗi lo toan
trăng lung linh như lệ
nên lòng vẫn ngổn ngang

Bên biển vắng muộn màng
đàn ai oán như than
hát rằng đêm vọng nguyệt
trăng rớt xuống đồng hoang

Tim nhức nhối vô vàn
ai đánh hồn vỡ tan?
bằng môi hôn, mật ngọt
vẫn còn đó xốn xang

Ta cúi mặt ngỡ ngàng
biết em tự hồng hoang
nay hóa thân quỉ dữ
làm sóng buồn tràn lan

Gầy thân con dã tràng
run rẩy trốn vào hang
em vẫn đành dẫm chết
rồi giả bộ để tang!

Hoa biển giờ đã tàn
chim gãy cánh bay ngang
tiếng hải âu tuyệt vọng
gọi thu buồn miên man

Thức canh khuya đến sáng
cửa linh hồn mở toang
mây bỗng già trước tuổi
bay trên cao bàng hoàng

Bờ dương liễu hai hàng
khóc cùng gió mênh mang
nước cuốn sợi rong biển
chôn vào cõi hoang mang

Bỗng rực sáng rỡ ràng
hải đăng tựa hào quang
soi biển đang dẫy chết
hấp hối cùng trăng tan....

 

Trăng Biển
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Hắn quỳ thổn thức. Trưa 
mùa Thu thật vắng, nhà 

thờ chẳng có ai. Hắn thì thầm với 
Chúa, điều mà trước đây hắn chưa 
bao giờ làm. Chúaơi! Hôm nay bác 
sĩ đã xác định thằng con trai của con 
bị autism - một chứng bệnh mới lạ, 
khó chữa. Hèn chi thằng nhỏ chẳng 
chịu nói và có nhiều biểu hiện khác 
lạ.Cô vợ hắn đã phải khổ sở biết 
bao để lo cho đứa con này. Muốn 
nó học một bài toán cộng, một chữ 
viết, không biết phải tốn bao nhiêu 
thì giờ, sức lực. Bệnh nó còn tương 
đối nhẹ, nên khó mà phân biệt được 
với đứa trẻ bình thường, nhất là khi 
cả hai vợ chồng hắn đều thiếu kinh 
nghiệm với con nít. 

Trước giờ hắn chỉ đi làm, tháng 
tháng hãnh diện đem cheque lương 
về thảy cho vợ là xong. Nếu nhà 
cửa dơ dáy,đứa con ngu xuẩn thì 
hắn trút hết lên đầu vợ. Hắn suy 
nghĩ cũng hợp lý thôi: Tại vợ hắn 
cưng con không biết cách giáo dục 
mà ra nông nỗi này. Thằng con vô 
tâm ích kỷ, suốt ngày chỉ lầm lì 

ôm cái computer rồi ăn cho mập ú, 
trong khi chính vợ hắn là người mua 
game computer về và suốt ngày nấu 
ăn, chăm sóc cho nó. Càng bực vợ 
ghét con, thằng nhỏ càng trốn tránh 
không muốn gần gũi hắn, vì vậy có 
mấy hắn đã hét và đuổi thằng nhỏ ra 
khỏi nhà. Hắn nhớ có lần vợ hắn đã 
khóc nức nởnói: Tại sao anh không 
hiểu cho em, cho con? Anh chỉ có 
khối óc chứ không có trái tim! 

Bây giờ hắn mới thấm thía câu 
nói này. Cô đi làm nhà máy đâu 
đuợc ngồi văn phòng như hắn, về 
nhà phải nấu ăn dọn dẹp, lo tất cả 
mọi việc. Vì trong hãng máy chạy 
ồn ào rồi về nhà phải la hét với đứa 
con riết thành thói quen, vợ hắn nói 
hơi to, hắn chửi vợ cái miệng như 
cái loa mà không tìm hiểu nguyên 
nhân. Hắn còn tỏ ra chán ngán khi 
so sánh vợ mình với vợ người khác. 
Hắn chỉ chờ dịp đểmoral, dạy vợ 
cách dạy con mà chính hắn chẳng 
làm điều gì thực tế cho gia đình. Vợ 
hắn gầy gò già trước tuổi trong khi 
hắn vẫn bảnh bao phơi phới, con gái 

có đứa mê!

Hắn yên lặng nhìn tượng Chúa, 
thấy mình quả thiếu trái tim thông 
cảm, thiếu hành động yêu thương. 
Không khóc được, nhưng lồng ngực 
của người đàn ông không tim bỗng 
thổn thức. Thu năm nay tới sớm, 
trời lạnh buốt như mùa Đông....

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Người 
không Tim
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Cà-phê rơi tí tách
như giọt lệ trong hồn
giọt trong và giọt đục

như sầu mãi tràn tuôn

Khi em về Thu ấy
Hoa cà-phê cuối vườn
Úa tàn cùng mộng ước
Chỉ còn chút dư hương

Hoa 
Cà-phê

Trịnh 
Tây Ninh
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Mối Tình 
Hàng Xóm 

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Tôi ngồi yên lặng ngắm hàng 
cây trơ trụi trước nhà. Dãy 

nhà bé nhỏ dưới lớp tuyết phủ 
mờ trông thật nên thơ. Mùa đông 
Toronto lạnh quá, nhưng có lẽ niềm 
trống vắng trong tôi cộng với nỗi 
buồn ở nhà một mình còn giá buốt 
hơn không khí bên ngoài. 

Bất chợt tôi nhìn sang sân nhà 
bên cạnh. Nhà hàng xóm của tôi đó, 
bây giờ chỉ còn một cụ già cô độc ra 
vô. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy sang 
thăm hỏi, giúp bà đọc vài lá thơ bằng 
tiếng Anh, hay trả dùm bà một ít hóa 
đơn điện, nước, gas.... Còn hắn! Hắn 
đã đi xa từ mấy tháng nay. Tôi vẫn 
tự nhủ mình không coi hắn ra ký lô 
gram nào, thì hắn ở đây hay đi Âu, 
đi Mỹ có gì là quan trọng. Nhưng 
tôi không thể dối lòng. Càng ngày 
tôi càng nghĩ đến hắn nhiều. Những 
khi hắn còn ở đây, còn là tên hàng 
xóm dễ ghét, tôi đã rất bực mình 
khi đối diện với hắn. Nhưng từ khi 
không còn ai để đấu khẩu, để ... ghét, 
tôi bỗng cảm thấy hình như hắn dễ 
thương hơn.....

Ngày mới dọn về căn townhouse 
này, tôi rất sung sướng yêu đời. 
Không vui sao được vì sau mấy năm 
ở mướn chật chội trong căn building 
một phòng ngủ, chị em tôi đã có đủ 
tiền down mua được căn nhà này. 
Tuy dính vách với nhà khác nhưng 
còn tương đối mới mẻ, khang trang 
hơn ở nhà thuê rất nhiều. Tôi viết 

thư về Việt Nam khoe với mẹ, kể lể 
đủ thứ. Nào là mua được nhà giá rẻ. 
Nào là nhờ tôi may mắn kiếm được 
việc làm ngay trong Thư viện của 
trường, vừa tiện vừa lợi.... Nào là chị 
Hoàng đã có việc làm đàng hoàng, 
không còn làm tạm như trước nữa. 
Viết xong thư, tôi hớn hở bắt đầu 
vào công việc dọn dẹp, chưng bày 
nhà cửa. 

Trong nhà coi như tạm xong - chỉ 
có hai chị em nên không cần  bày 
biện gì nhiều, tôi ra sân bắt đầu 
dọn dẹp mảnh sân bé nhỏ, chuẩn bị 
cho mùa hè sắp tới. Đang hăng hái 
tạt nước, quét dọn, tôi không biết 
mình đã lỡ tay đổ tràn xô nước bẩn 
sang nhà bên cạnh, lên cả chân tên 
hàng xóm đáng ghét đang đứng đó. 
Dĩ nhiên là tôi rất quê sau một hồi 
xin lỗi, điệu bộ hắn ta lúc ấy có vẻ 
diễu cợt và dễ ghét vô cùng. Tôi lại 
không sure hắn có phải là Việt Nam 
hay không, nên cứ ấp a ấp úng mãi. 
Tôi không ưa những bộ mặt kênh 
kiệu vì tưởng mình con nhà giàu, 
học giỏi, đẹp trai như vậy. (Chỉ 
tưởng thôi !!) Thế nhưng sau đó hắn 
lại làm quen và tỏ vẻ thân thiện với 
chị em tôi. Hắn tên Thu - Cái tên rất 
con gái, và hay hoạt động xã hội cho 
nhà thờ và các hội đoàn tại đây. Từ 
khi quen, hắn bắt đầu lân la dụ dỗ 
tôi và chị Hoàng đi sinh hoạt chung 
với hắn nhưng sức mấy tôi chịu. Tôi 
còn khối việc phải làm. Nào là đi 
học đi làm. Nào là viết thư về Việt 
Nam cho mẹ, cho bạn bè. Nào là 
dọn dẹp nấu ăn. Nào là tôi ngại đám 
đông, không thích bon chen vân vân 
và vân vân. 

Không dụ tôi đi công tác xã hội 
chung được, Thu bắt đầu “offer” 
kèm thêm tôi toán và Anh Văn miễn 
phí. Thú thật cái mục này cũng hơi 
hấp dẫn, nhưng tôi ngại mang ơn 
nên bướng bỉnh từ chối. Toán thì 
vô lớp hỏi thầy, hỏi bạn cũng được. 
Anh Văn thì đã có tự điển, chịu khó 

thức khuya tra trước là xong chứ 
gì. Tôi không thích Thu vì một lẽ 
duy nhất, là hắn nói hơi nhiều - mà 
con trai lắm mồm thì chẳng hay ho 
gì. Hơn nữa, hắn lại luôn xuất hiện 
không đúng chỗ không đúng lúc nên 
tôi hết sức bực mình. Chẳng hạn có 
hôm tôi chưa tắm rửa, tóc cột đuôi 
gà sau gáy, quần xà lỏn áo sát nách 
- Chị Hoàng bảo trông tôi giống y 
hệt con Mán - định ra sân hái mấy 
trái cà chua nấu canh rồi đi tắm, thì 
gặp hắn đứng sẵn ở sân bên cạnh 
kéo tôi lại hỏi chuyện lung tung. 
Cũng có lần ở tiệm thuốc Tây gần 
nhà, trong khi chờ lấy thuốc, tôi 
tò mò đọc lá thư kêu gọi hiến tủy 
sống cho một em bé Việt Nam trong 
cộng đồng. Nếu có loại tủy hợp với 
em, nhà thương cần mình nghỉ việc 
khoảng 3 ngày để làm phẫu thuật. 
Tôi đấu tranh tư tưởng thật mạnh. 
Lòng yêu người cũng khiến tôi cũng 
muốn đi thử xem sao, nhưng lại sợ 
nếu lỡ được chọn, rồi nhà thương 
làm giải phẫu trục trặc khiến bị bán 
thân bất toại thì ... tàn đời, nên tôi 
cứ băn khoăn cầm lá thư lên, rồi lại 
bỏ xuống. Bỗng nghe giọng hắn ồm 
ồm bên tai:

- Cô không phải lo, đã có người 
hiến tủy cho em bé này rồi!

Tôi quê lắm vì bị hắn đọc được 
những ý nghĩ của mình. Không biết 
con người vô duyên này từ xó nào 
đến mà lại xuất hiện không đúng lúc 
như vậy! 
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Ỷ hơn tôi vài tuổi, Thu bắt tôi 
gọi hắn bằng anh và xưng em đàng 
hoàng. Tôi cãi liền:

-Thu nên nhớ, con gái bao giờ 
cũng khôn ngoan già dặn hơn con 
trai cùng lứa tuổi, tâm sinh lý cái gì 
cũng phát triển nhanh hơn, có sách 
vở chứng minh đàng hoàng. Do 
đó nếu con gái bằng tuổi con trai 
đương nhiên được làm chị, còn có 
thua cũng đáng làm bạn mà hơn tuổi 
thì phải là .... má !!

Chữ má tôi lên cao giọng làm 
Thu le lưỡi:

- Thế An ưng làm má anh lắm 
hả?

Tôi hơi quê nhưng vẫn không 
muốn thua:

- Không dám, nhưng làm chị hay 
bạn được rồi. Đàn ông mấy anh chỉ 
dài lưng tốn vải, được thiên nhiên 
ưu đãi có chút sức khỏe thôi, chứ 
hữu dũng vô mưu, làm sao lo được 
trăm việc lớn nhỏ chu đáo như đàn 
bà được.

Thu cười nửa miệng:
- Thế thì đàn ông có chuyện gì 

mà không làm được? Tính tình thì 
rộng rãi, kín miệng nè! Sự nghiệp 
lớn nắm trong tay, còn chợ búa cơm 
nước cũng khéo không ai bằng.

Tôi trề môi :
- Anh lầm to rồi Thu ạ, anh thử 

dẫn chứng xem đàn ông ai khéo léo 
cơm nước may vá đâu, không thấy 
không tin!

Thu cười đắc thắng:
- Cô lầm thì có, An vào các nhà 

hàng lớn xem coi đầu bếp chính là 
đàn ông hay đàn bà. Các tiệm may 
nổi tiếng cũng do các ông đứng cắt. 
Nhưng kể làm chi mấy chuyện tạp 
nhạp đó, đàn ông bao giờ cũng là 
thành phần chủ lực trong xã hội. Họ 
chỉ mắc phải một khuyết điểm thôi, 
An biết là gì không ?

Tôi đáp không do dự:
- Đểu và lười!
- Cái gì? Coi chừng đụng chạm 

nhé, đàn ông chỉ có mỗi một tội 

là tin đàn bà thôi. Nếu không chắc 
chắn xã hội chẳng có gì phiền phức 
xảy ra.

Tôi xì một cái dài thậm thượt:
- Còn lâu, nhưng giả thử điều đó 

đúng thì các ông chính là người ngu 
rồi. Ai biểu biết vậy mà vẫn đâm 
đầu vào tin.

Những cuộc đấu khẩu nho nhỏ 
như thế thường xuyên xảy ra, ít 
phân thắng bại nhưng làm tôi hiểu 
Thu hơn vì tìm được nơi anh những 
nét rộng rãi, nhiệt thành, nhất là 
lòng yêu nước và ý hướng xây dựng 
của anh. Tuy vậy, bọn tôi rất khắc 
khẩu, có lẽ vì ai cũng tự ái cao nên 
khó trở thành bạn thân ý hợp tâm 
đầu được.

 Đã có lần chúng tôi đấu chưởng 
.. nhạc với nhau. Số là hắn cần phải 
lựa nhạc cho buổi khiêu vũ của nhà 
thờ chi đó, nên đã mở nhạc rock, 
nhạc rap rầm rầm để nghe thử và 
thâu. Tuy lúc ấy là ban ngày, nhưng 
nhằm lúc tôi đang học thi, nên tiếng 
nhạc vọng qua vách nhà ầm ầm làm 
tôi bực mình hết sức. Chỉ một lúc 
sau là tim tôi đập mạnh và khó thở 
theo điệu nhạc (tôi ghét loại nhạc 
giựt này nhất) và đầu nhức như búa 
bổ. Tôi muốn sang gõ cửa nhà hắn 
mắng vốn hết sức nhưng cũng hơi 
ngại. Gọi cảnh sát thì chắc họ sẽ 
không can thiệp vì chưa phải sau 
10 giờ tối, tôi bèn nghĩ ra được một 
phương kế trả thù hữu hiệu. Tôi lục 
quính quáng trong đống tape của chị 
Hoàng, cuối cùng tìm ra được một 
băng cải lương cũ rích. Hà hà, phen 
nầy coi cô nương ra chiêu trả đũa 
nhé. Tôi vặn hết ga máy hát, tiếng 
cải lương rên rỉ ai oán nghe khiếp 
gấp mấy lần tiếng nhạc Tây, cái máy 
hát của chị em tôi lại rè rè nên cuối 
cùng tôi là người chịu tẩu hỏa nhập 
ma trước. Tôi xây xẩm mặt mày 
tắt máy, thì phía bên địch cũng đã 
im lặng từ lâu. Chị Hoàng cứ tủm 
tỉm cười làm tôi càng phát điên lên 

được. 
Rồi có lần xe hư tôi phải nhờ Thu 

chở đến thư viện trường vì sợ trễ, 
Thu phóng hết ga làm tôi xanh mặt 
nhưng tự ái tôi chẳng thèm năn nỉ 
anh giảm bớt ga. Nếu cảnh sát có 
phạt, thì hồ sơ của anh bị rắc rối 
chứ người ngồi bên cạnh đâu có 
sao! Chiều về Thu đón tôi ở cổng và 
ngược lại chạy chậm rì. Tôi nghĩ anh 
định thử tính kiên nhẫn của mình 
nên ráng kiên trì ngồi nhìn các xe 
khác vun vút qua mặt. Nhưng Thu 
chịu thua trước, anh cho xe chạy 
nhanh hơn trước và gợi chuyện:

- Anh đi chậm để bù cho hồi sáng 
đấy An ạ, An bướng ghê sao không 
cản anh. Bây giờ nghĩ lại mới thấy 
mình dại dột. Đi như vậy vừa nguy 
hiểm, vừa bất lịch sự và nhất là ...

Thu nhỏ giọng:
... nhất là không kéo dài được 

giây phút có An.
Tôi giả lơ bắt sang chuyện khác 

nhưng Thu vẫn không tha:
- An có hiểu nỗi khổ sở của người 

không nói lên được điều mình muốn 
nói không?

Tôi ngạc nhiên nhìn Thu:
- Nhưng Thu sẽ chằng bao giờ ở 

trong trường hợp đó, Thu nói được 
đủ chuyện trên trời dưới đất hết mà!

Thu lẩm bẩm:
- Tôi không có miệng để nói nổi 

một lời.
Tôi buột miệng đáp liền:
-Vậy mà An nghĩ anh có đến hai 

cái miệng!
Thu nói như nói một mình:
-Tôi có đến hai cái miệng nhưng 

không thể nói một lời.
Nhưng đột ngột Thu lại chuyển 

câu chuyện sang hướng khác, tôi 
không hiểu anh đã nghĩ gì.

Lần khác, Thu cũng cùng một 
thái độ như thế. Sáng hôm ấy tôi 
làm siêng lấy chổi quét sân. Cây 
mận nhà tôi đang thay lá nên rụng 
đầy, tôi vừa quét vừa hứng chí hát 
nho nhỏ:
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- Chiều buông trên dòng sông 
Cửu Long, như một cơn ước mong, 
ơi chiều ... Về đây, ơi hàng cây gỗ 
rong ...

Nhưng bỗng nghe có tiếng đàn 
đệm theo nên tôi im bặt quay lên 
nhìn. Thì ra Thu đang ngồi trên ban-
công nhà anh ôm đàn guitar nhìn 
tôi. Thu khai chiến trước:

- Sao không hát nữa cho anh 
nghe, An hát hay lắm.

Tôi quạu quọ:
- Tưởng không có ai mới hát 

chơi, ai dè ...
Thu chắt lưỡi:
- Chà, vậy ra nãy giờ mình nghe 

lén. Thế giờ anh yêu cầu, An tiếp 
tục hát chứ?

- Rất tiếc, anh đã làm An cụt 
hứng rồi, hình như lúc nào Thu cũng 
xuất hiện để phá đám An thì phải.

Thu cười:
- Sao lại nghĩ thế ? Anh lại cho 

rằng chính An là kẻ phá đám anh 
đây!

Tôi ngạc nhiên:
- Tui đã làm cái gì?
Thu hất mặt :
- Đó, lá vàng rơi đầy sân thơ 

mộng thế kia mà An nỡ quét đi bỏ 
vào thùng rác, thì còn đâu thi hứng 
của nhà thơ.

Tôi nhìn quanh quất. Từ khi dọn 
tới đây, tôi biết sát vách bên trái tôi 
là nhà mẹ con Thu, bên phải là bố 
con ông Ý đại lợi rất ít khi có ở nhà. 
Tôi thắc mắc:

- Nhưng ở đây đâu có ai là thi sĩ?
-Sao lại không?
- Chung quanh đây không có ai, 

như vậy một trong hai ta phải là thi 
sĩ, người đó chắc chắn không phải là 
An, vậy ra anh đang ngồi làm thơ?

- Ừ!
Tôi phá ra cười, anh chàng này 

mà làm thơ thì tức cười lắm, mấy 
con cóc trong hang chắc cũng phải 
kinh hãi mà nhảy ra.

- Thu làm xong chưa? Đọc thử 
nghe với!

- Sắp xong.
Tôi vào nhà cất chổi nói với ra:
- Chừng nào làm xong anh nhớ 

đọc cho An nghe nhé.
Thu gọi tôi lại: 
- Nhưng An đi rồi, lấy đâu ra thi 

hứng cho anh làm thơ? 
Tôi chỉ đống lá dưới sân:
 - Đây nè, anh vừa bảo nguồn 

cảm hứng của anh là đống rác này 
mà. 

Thu nhìn tôi đăm đăm:
- Không, chính là An đó. 
Tôi cảm thấy lúng túng nhưng 

như bị xấu hổ, Thu đổi thái độ và 
chuyển sang đề tài khác ngay. Tôi 
thật sự không hiểu anh nghĩ gì về 
mình và chính tôi cũng không hiểu 
tình cảm của tôi dành cho Thu là 
như thế nào nữa. 

Ngày anh chào giã biệt tôi lên 
đường đi Mỹ làm việc, tôi thấy buồn 
nao nao, tuy vẫn cố gắng vui vẻ tiễn 
đưa anh, và thật sự cầu chúc anh 
thành công trên đường sự nghiệp. 
Tôi nghĩ cũng hơi chán cho ông 
chính phủ Canada, đào tạo nhân tài 
nhưng không giữ nổi họ làm mất 
hết chất xám của quốc gia. Những 
người học xong, không kiếm được 
việc làm như ý ở Canada, đều chạy 
sang Mỹ kiếm việc. Thu cũng đã vất 
vả nhiều tháng không tìm ra việc 
gần nhà, cuối cùng phải bỏ lại mẹ 
già đi sang bên Mỹ. Hắn cười cười 
bảo phải hy sinh đi làm xa kiếm chút 
vốn lấy vợ. Bạn gái hắn chắc phải là 
một trong mấy cô xinh tươi trong ca 
đoàn nhà thờ, tôi cũng tò mò nhưng 
ngại không dám hỏi. 

Không hiểu vì sao, dạo này tôi 
lại thích đi nhà thờ Việt Nam, tham 
gia ca đoàn cũng như sinh hoạt văn 
nghệ trong trường với các bạn. Nhờ 
tiếp xúc với nhiều người, tôi thấy 
vui hơn, tự tin hơn và cảm thấy 
mình hữu dụng hơn. Trước đây tôi 
đã ích kỷ đóng cửa trong nhà lo cho 

mình, như vậy thật là thiếu trách 
nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tuổi 
trẻ tha hương ngoài việc học cho 
giỏi xây dựng tương lai, cũng cần 
đoàn kết, sinh hoạt chung để nâng 
đỡ tinh thần, học hỏi lẫn nhau cũng 
như làm những việc ích lợi cho 
cộng đồng, góp phần làm vẻ vang 
dân Việt. Nhưng tôi bực Thu lắm 
vì không biết nghe ai report, hắn 
đã viết thư về bày đặt khen tôi đã 
biết tham gia công tác xã hội, sinh 
hoạt với nhà thờ! Tôi có đi quyên 
tiền, làm văn nghệ gây quỹ giúp bão 
lụt miền Trung là vì tôi thấy thương 
người bị nạn, chứ đừng tưởng là tôi 
bị hắn lôi cuốn hay ...bắt chước hắn! 
Con người gì đâu lúc nào cũng tự 
phụ đến phát ghét. 

Đang miên man suy nghĩ lung 
tung, bỗng tiếng điện thoại reo 
vang. Thì ra phone của Thu. Tôi 
bỗng thấy hơi giận vì đã lâu lắm rồi 
từ khi đi San Jose, hắn chẳng gọi về 
cho tôi lần nào ngoại trừ lá thư mấy 
tháng trước. Trong phone, hắn kể lể 
đủ thứ về chỗ làm, về sự bon chen 
của người Việt trên xứ Mỹ:

- Anh chỉ thích ở Canada thôi, ở 
Mỹ không quen thấy chán lắm. Lại 
nhớ má, nhớ ... nhà hàng xóm, An 
nói một tiếng đi, anh sẽ bỏ hợp đồng 
về lại Canada ngay. 

Tôi cũng hơi xiêu lòng, chao 
đảo, nhưng về hay ở là quyền của 
hắn, tôi không nên can thiệp. 

Hắn nỉ non: 
- Sao An im lặng lâu vậy, có 

muốn anh về không? Làm ơn say 
yes đi mà! 

Tôi mềm lòng, giọng bỗng nhiên 
nhão nhoẹt: 

- Thì anh cứ về đi, kỳ này Canada 
cũng dễ kiếm việc hơn rồi, nếu 
không thì lại ... đi nữa. 

Hắn kỳ kèo:
- Có nghĩa là An muốn anh về 

phải không?
 Trước khi suy nghĩ hơn thiệt, tôi 

buột miệng say yes ngọt ngào.
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Giọng hắn hớn hở ở đầu giây bên 
kia:

- Thế thì An ra mở cửa đi. 
Tôi ngạc nhiên không hiểu hắn 

nói gì nhưng cũng đi mở cửa. Thì 
ra hắn đã về và đang ở sát vách với 
tôi. Hắn ló đầu vào tươi cười với 
bó hồng vàng to tướng - nếu không 
phải 100 đóa hồng thì cũng phải 99 
bông. 

- Tặng An nè! 
Tôi ôm bó hoa vào lòng, thấy 

hạnh phúc chất ngất, trên tấm thiệp 
vàng, hắn đề to hàng chữ: “Khang 
An, I love you more than I can say”.

Nếu hắn nói thật, thì quả hắn yêu 
tôi nhiều lắm, nhiều hơn cái miệng 
nói nhiều của hắn cơ mà! Ngoài sân, 
lá Thu nhè nhẹ rơi rụng thật nên thơ. 
Tôi bỗng nhận ra mình yêu mùa Thu 
và cái tên “Thu” rất con gái của hắn.

Sau này, khi tôi đã chịu gã cho 
hắn và sinh được hai thằng con trai 
mập mạp xinh xắn, nói nhiều y hệt 
bố, bọn tôi cũng tham gia chương 
trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia 
Đình, họp hành hăng say, có lúc tôi 
đã thắc mắc:

- Anh này, nếu ngày đó em 
khuyên anh đừng về, cứ ở Mỹ lo 
làm việc thì anh sẽ làm gì với bó 
hồng to tướng đó? 

Thu tỉnh bơ trả lời:
- Thì anh sẽ đem tặng con gái ông 

Ý đại lợi kế nhà rồi đưa má sang Mỹ 
ở luôn, có gì đâu mà phải thắc mắc!!  
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Nghẹn  lời
Có giọt nước mắt rơi
theo tiếng ai ru hời
em đưa tim hấng lấy
thành khói buồn chơi vơi

Có mối tình xa khơi
tiếc người đi diệu vời
ừ thôi! đừng quay lại
em chúc người mãi vui

Có cánh mềm lả lơi
bướm ong thả ngọt lời
nhưng tim em đã lạnh
để lệ sầu ấm môi

Có nhạc trầm muôn nơi
nốt mi thứ rã rời
dấu lặng thầm vẫn đợi
để thu vàng lá rơi

Có em đã nghẹn lời
sao người nỡ đùa chơi
nhưng thôi không trách móc
cho người được thảnh thơi...

Trịnh Tây Ninh
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1.

Rằng tôi có một nụ cười
ép lòng đem bán cho người mua vui
cười tươi chỉ một lần thôi
sao người lại nỡ nhạo chơi cho đành 
con chim khép mỏ đầu nhành
lá khô, hiu hắt tuôn thành biển khơi

2.

Đêm trăng xõa tóc biếng lười
lược gương đã gẫy, một đời long đong
hoa sim miền núi ai trồng?
ướp tình tím ngát cõi lòng hoang vu
ta về hóa kiếp thầy tu
ôm kinh tụng niệm khiêm nhu cúi mình

3.

Em tôi có một mối tình
nâng niu, quí trọng một mình mà thôi
tình em sao quá đơn côi
thân em sao quá nổi trôi, u phiền
em tôi sao lại quá hiền
thương em dỗ giấc thu miên, thở dài

4.

Đợi hoài cho đến ngày mai
nhớ thu ngày cũ, dẫu phai lời thề
tiếc đêm có bước ai về
nhịp đều trên đá, u mê lòng sầu
Trương Chi thổi sáo bên cầu
Mỵ Nương khóc giấc mộng đầu vỡ tan

5.

Ngọc Hân thắp nến hai hàng
đưa tay níu gọi tình chàng Quang Trung
ta về dỗ giấc phù dung
buồn khi mất nước, tôi trung cúi đầu
quê hương mưa nắng dãi dầu
tàn quân thất trận vẫn đầu ngước cao

6.

Thiên nga cúi xuống bờ ao
uống mà vẫn khát, thu sau vẫn chờ.....

Bài tháng Chín 
Trịnh Tây Ninh
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Mối tình của tôi và chàng 
cuối cùng rồi cũng đi đến 

một kết cuộc. Cái kết cuộc hết sức 
tốt đẹp mà các nhà viết chuyện gọi 
là “happy ending”.  Chàng và nàng 
lấy nhau, thôi còn đoạn kết nào vui 
vẻ hơn. Tuy vậy, tôi vẫn hay thở 
than rằng khi đi lấy chồng, tôi vẫn 
còn một mối tình mang theo, dù 
không thảm thiết bằng mối tình của 
ông Vũ Thành An, nhưng mỗi khi 
trái gió trở trời, nhớ về những kỷ 
niệm cũ còn đi học tôi cũng bồi hồi 
lắm.

Cưới nhau rồi năm thứ nhất cu Bi 
ra đời, năm thứ hai Cu Bô thấy ánh 
sáng trần gian, năm thứ ba tôi tối 
tăm mặt mũi để chào đón Cái Tẹo. 
Năm thứ tư (xin đừng hồi hộp) hiệp 
ước đình chiến được ký kết. Tuy 
vậy, tôi đã xuống gần 20 lbs, già đi 
mười mấy tuổi và bắt đầu đổi tánh 
hay lầu bầu.  

Thì cũng như các bà mẹ Việt 
Nam khác ở hải ngoại, tôi phải nghỉ 
học, nghỉ làm ở nhà để ba đầu sáu 
tay tả xung hữu đột với ba đứa con 
san sát tuổi nhau. Chàng tuy đã ba 
con cùng nàng nhưng trông vẫn còn 
phương phi, có phần bệ vệ hơn nữa. 
Của đáng tội, chàng cũng bớt vẻ hào 
hoa, tiêu xài có phần biết tính toán 
hơn, ngày ngày vác cái cày lên vai 

hát bài sớm mai hừng đông đi cày 
bừa thật hăng hái. Không hăng hái 
sao được khi một vợ ba con nheo 
nhóc ở nhà -  bốn cái mỏ lúc nào 
cũng há ra như chim để được mớm 
mồi. Chàng tiếc lắm vì không còn 
thì giờ để đàn địch ca hát như xưa 

nữa. Có khi méo mó nghề nghiệp 
chàng hát ru con bằng những bài 
tình ca lâm ly nghe tức cười hết sức. 
Cu Bi cái Tẹo hay tròn xoe mắt nhìn 
bố rên rỉ những âm điệu lạ lùng, 
nghe ra còn thê thảm hơn giọng 
khóc nhè của chúng, nên chúng im 
bặt cả khóc chú ý lắng nghe. Tôi 
cũng tội nghiệp chàng vì đã đi làm 
nhiều giờ, nên việc nhà, con cái tôi 
bao thầu tất cả. Thỉnh thoảng kẹt 
quá tôi mới nhờ chàng trông hộ cái 
Tẹo, thằng Bi một chút cho tôi làm 
việc khác. Chàng hơi vụng về, nhất 
là trong việc coi con nên cực chẳng 
đã tôi mới phải giao trứng cho ác.  
Có lần phải đi shopping mua quà 
gởi về Việt Nam, tôi giao con cho 
chàng coi.  Độ vài tiếng sau tôi về 
đã nghe tiếng TV, tiếng bố con chí 
chóe ầm ỹ nhà cửa. Thằng Bô đã 
cào xước mặt anh, Cu Bi té trầy 
đầu gối, chàng lỡ tay làm bể bình 
sữa và cái Tẹo khóc đến khản cả cổ. 
Tôi đau lòng lắm nhưng không nỡ 
nặng lời với chàng, chàng chịu coi 
con cho tôi đi mua sắm là tốt lắm 
rồi. Thế nhưng tôi không tin được 
khi khám phá ra chàng mặc cho cái 
Tẹo một lúc tới hai cái tả. Số là biết 
con đi cầu, chàng ngại không muốn 
đụng vào việc ấy nên đã mặc chồng 
thêm một cái tả ra ngoài cho chắc 
ăn, không sợ dính tay và hồi hộp 
ngồi đợi tôi về.  

Tóm lại cuộc sống gia đình giữa 
tôi với chàng tuy vừa qua khỏi giai 
đoạn thơ mộng, bước vào thực tế 
nhưng cũng không đến nỗi nào quá 
tệ. Dù bận rộn vất vả nhưng tôi cũng 
thấy vui, an ủi khi thấy các cháu 
ngày một lớn lên, khôn ngoan trong 
Chúa Thánh Thần -  Ấy là sơ lược 

phần một của câu chuyện, về tiểu sử 
của gia đình tôi.  

Phần hai của câu chuyện, đáng lẽ 
cũng phẳng lặng, bình thường như 
đa số các cặp hôn nhân khác. Đi làm 
nuôi con, chúng lớn khôn đi học 
thành tài, tre già măng mọc, circle 
of life cứ thế tiếp diễn. Nhưng phần 
hai câu chuyện gia đình chúng tôi 
bắt đầu khi tôi có được cái vé free 
về Việt Nam hai tuần. Cầm cái vé 
trong tay, tôi ngỡ như mình đang 
mơ.  Bấy lâu nay, tôi mong được trở 
về thăm gia đình, mà mơ ước chỉ là 
ước mơ, ngờ đâu hôm nay tự nhiên 
lại thành sự thật. Chàng yêu nước 
thương người tị nạn, chống Cộng 
sản nên không muốn về VN, và 
cũng không muốn tôi về. Tôi cũng 
yêu nước thương nòi, ghét Cộng 
Sản vậy nhưng ham về thăm ba má 
quá nên đứng hẳn về phe kia để gây 
với chàng. Xưa giờ, chàng hay viện 
lý do là còn kẹt tiền, con còn nhỏ 
hãy để từ từ. Bây giờ khổng không 
tôi có được cái vé free, chàng ghen 
tị nên kiếm cách bài bác bắt tôi ở 
nhà đây mà.

- Anh coi, đây là dịp may có một 
không hai, tại kẹt việc bất ngờ Bác 
Hai mới cho em vé máy bay này. 
Ấy cũng là nhờ em coi con dùm 
bác nhiều lần, may quần áo cho con 
bác, chỗ ơn nghĩa đó chứ …. Nếu bỏ 
không đi là uổng cả gần ngàn rưỡi 
bạc. . . . .

- Thì em có thể cho lại người 
khác cần hơn, với lại con còn nhỏ 
quá, em đi cả hơn hai tuần sao chúng 
chịu nổi.

- Bởi em mới năn nỉ anh lấy hai 
tuần nghỉ ở nhà, em sẽ nhờ chị Hảo 
qua phụ anh nữa mà!

Nói tới gây lui cũng không giải 
quyết công chuyện tới đâu. Càng 
nói, tôi càng thấy chàng hẹp hòi ích 
kỷ. Từ ngày lấy chàng, tôi như công 
chúa lọ lem tối ngày ru rú trong nhà 
đánh vật với nồi cơm, bình sữa, trí 

Tấm vé 
máy bay 
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khôn mỗi lúc mỗi mụ đi. Hơn nữa 
chàng phải hiểu ba má tôi đã quá 
già, nếu cứ chờ hoài chắc chắn sẽ 
tới ngày ông bà về chín suối mà 
tôi không còn cơ hội gặp mặt lần 
cuối. Vả lại còn một lý do nữa mà 
tôi không dám liệt kê ra với chàng, 
đó là tôi còn muốn về gặp lại những 
người bạn cũ thuở còn đi học. Trời 
ơi, cái thời cắp sách đến trường 
nó êm đẹp làm sao, nhất là lúc mà 
người ấy len lén trao tôi phong 
thơ tình đầu tiên trong đời, nó thơ 
mộng quí giá dường bao. Các anh 
chị đừng hiểu lầm là tôi định ngoại 
tình trong tư tưởng đâu đấy nhá. Tôi 
chỉ muốn sống lại chút kỷ niệm của 
ngày còn thơ thôi. Người ấy và tôi 
chưa hề dám nắm tay nhau, chưa 
hề hò hẹn một lời, chỉ mới bắt đầu 
để ý nhau, bị bạn bè trêu chọc ghép 
đôi chút đỉnh là tôi đã theo gia đình 
đi vượt biên rồi. Khổ nổi, nghe nói 
người ấy vẫn còn độc thân và hay tới 
lui thăm viếng ba má tôi ở VN lắm 
(nhà tôi và nhà người ấy đâu cách 
nhau bao xa) Tôi gặp lại anh cũng 

chỉ là để tâm sự, nhắc lại chuyện cũ 
thời học sinh thôi, cùng lắm sẽ rủ 
các bạn khác cùng đi ăn chè ở ngả 
ba Ông Tạ, quán chè mà chúng tôi 
hay cùng nhau đi ăn mỗi đầu tháng 
khi vừa được lãnh 22 đồng 50 xu 
tiền học bỗng dạo ấy. Tôi miên man 
suy nghĩ, nhớ đến đủ thứ đồ ăn thức 
uống, sinh hoạt ở quê nhà.  Nghe 
nói VN bây giờ nóng nảy bụi bặm, 
lừa lọc đảo điên ghê lắm, nhưng tôi 
không sợ.  Tôi chỉ về có 2 tuần thôi 
mà, tôi nhất định dùng tấm vé máy 
bay dù chàng chống đối.  Bao lâu 
nay tôi vẫn chìu theo ý chàng, bây 
giờ chàng có giận tôi cũng đành . . .  
xin lỗi trước. Cùng lắm, tôi sẽ không 
ngửa tay ra xin tiền của chàng như 
mọi lần, tôi sẽ năn nỉ chị Hảo hàng 
xóm cho tôi mượn ít tiền đi đường, 
khi về rồi tôi sẽ may thêm nhiều 
quần áo để trả. Chàng hay đi câu, đi 
nhậu một mình, tại sao tôi không đi 
chơi một chuyến thăm gia đình cho 
thỏa dạ chứ?!

Tính toán đâu đó xong xuôi, 
tôi mệt mỏi nằm ra sofa nghỉ ngơi 

chút đỉnh, chờ chàng về sẽ tuyên bố 
quyết định tối hậu của mình.

Ngày đi Việt Nam cuối cùng rồi 
cũng tới, chàng giận không đưa tôi ra 
phi trường với lý do phải coi chừng 
mấy đứa nhỏ. Tôi vờ đi tỏ vẻ thông 
cảm với cảnh gà trống ba con nheo 
nhóc của chàng, đón taxi đi thẳng 
(Tôi sợ mình chần chừ sẽ mềm lòng 
đổi ý bỏ đi tấm vé máy bay quí giá 
mà ở nhà). Nói cho đúng lẽ lương 
tâm, khi đi tôi chỉ lo lắng cho ba đứa 
con yêu dấu của mình, còn cái bản 
mặt quạu quạu của chàng càng nhìn 
càng thấy tức cười. Cho sáng con 
mắt ra nhé, sau 2 tuần dám chàng 
sút hẳn mấy ký lô!

 
Ngạc nhiên thay, người đón tôi 

ở phi trường Việt Nam lại chính là 
người ấy. Ba má tôi chắc già yếu quá 
không đi phi trường được chứ gì. Tôi 
nhận ngay ra anh sau bao năm trời 
xa cách, anh không thay đổi nhiều, 
chỉ hơi đen, hơi gầy hơn xưa chút 
đỉnh thôi. Vẫn nụ cười lãng tử, ánh 
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mắt chân tình (ngày xưa tôi và anh 
đóng vai chính trong vở kịch của 
trường Cao đẳng Sư Phạm đường 
An Dương Vương mà) Tôi hơi ngại 
vì sau 2 ngày đường trên máy bay, 
chắc tôi trông xơ xác, bèo nhèo lắm, 
giá cho tôi vài ngày tịnh dưỡng phục 
hồi nhan sắc trước khi gặp chàng, 
tôi sẽ thấy tự tin thoải mái hơn. Tôi 
bỗng thấy sao mình gầy guộc, khô 
cằn đáng tội nghiệp quá, được cái 
là ở Mỹ đã lâu nên nước da dù sao 
cũng còn trắng trẻo, hy vọng bù đắp 
lại được chút nào chăng. Lạ thay, 
chàng không đưa tôi về nhà ba má, 
mà lại về thẳng nhà chàng. Những 
con đường thành phố bây giờ trông 
lạ quá, chằng chịt tôi không nhận 
ra được đâu là đâu, còn chàng thì 
thản nhiên giải thích xe đang đi đến 
nhà chàng! Tôi cũng u mê ngồi im, 
không hề phản đối thắc mắc gì. Rồi 
chuyện gì phải đến đã đến, vừa tới 

nhà chàng đã ôm tôi thật chặt, thái 
độ hết sức hung hăng, sàm sỡ. Tôi 
kinh ngạc ra sức chống đối nhưng 
càng vẫy vùng vòng tay chàng càng 
mạnh hơn.  Trong thoáng chốc ngắn 
ngủi, tôi kịp nghĩ đến gia đình, đến 
Chúa. Trời ơi, công lao giữ đạo bao 
lâu nay thoáng chốc sẽ tan tành theo 
mây khói sao?! Tôi vẫn tự hào mình 
là người chung thủy, chính trực sống 
hết đời vì chồng vì con, mà trong 
giây lát có thể sụp đổ dễ dàng như 
vầy đây. Dù trong lòng run rẩy yếu 
đuối, tôi vẫn vận dụng hết chút lý trí 
còn sót lại la lên hãi hùng. Tôi dẫy 
dụa ú ớ thật mạnh, lạ thay -  Cu Bi , 
Cái Tẹo cũng có mặt đứng bên cạnh 
lo lắng, ôm tôi thật chặt.

- Mẹ, mẹ có sao không, sao mẹ 
la dữ vậy? 

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi 
vẫn còn nằm trên sofa với tấm vé 

máy bay trên tay nhàu nát. Mồ hôi 
tôi tuôn lấm tấm dù ngoài sân lá Thu 
vẫn rơi lả tả, trời se se lạnh. Tôi ôm 
siết cái Tẹo vào lòng, hôn con cho 
nó bớt sợ mà tim vẫn còn đập lô tô 
như bị ma đuổi.

 Tôi tin các anh chị rất khôn 
ngoan sáng suốt, lại hay yêu thương 
giúp đỡ mọi người, làm công tác 
xây dựng Giáo xứ rất thành công, 
hiệu quả, nếu vậy xin cho vợ chồng 
tôi một lời khuyên, bàn giúp tôi nên 
làm gì với tấm vé máy bay này. Thật 
là đổ đi thời tiếc, mà uống vào thời 
say.  Xin gọi tôi gấp gấp vì chỉ còn 
mấy ngày nữa là vé máy bay hết 
hạn.....

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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1.
Cuối mùa nước vẫn còn trong
vẫn con suối nhỏ, vẫn hong tóc thề
vẫn còn ấp ủ tràn trề
vẫn yêu nhau, dẫu mỏi mê đường đời
rằng xưa núi đổi sao dời
mà chàng công tử vẫn lời thủy chung

2.
Cuối mùa ta ghé ra Trung
thăm con phố nhỏ run trong sương mù
thương đôi vai nhỏ che dù
chân đi guốc mộc dáng thu dịu dàng
trong làn gió sớm mênh mang
sao cô em đạp lá vàng dưới chân?

3.
Cuối mùa mắt ướt bâng khuâng
này con chim nhỏ mùa xuân sẽ về
sẽ còn chất ngất tình quê
sẽ mang lúa ở bờ đê vào làng
sẽ cùng tát nước bên đàng
gieo trong lao khổ mùa màng thắm tươi

4.
Cuối mùa ngồi ngóng mây trôi
mây sao bay mãi chưa vơi lòng sầu?
thế nhân trăm sự dãi dầu
lòng người gian dối làm sao vẹn toàn?
khấn xin nơi Đấng cao quang
ban cho thế giới thênh thang tình người

5.
Cuối mùa thôi cũng biếng lười
ngắm trăng soi tỏ xuống đời đổi thay
vời trông theo gió heo may
đùa bên khung cửa nhà ai não nề
khép đôi cánh bướm ê chề
hương thu thanh thoảng, nẻo mê dặm ngàn

6.
Cuối mùa nhấp rượu thở than
hỏi trời sao lạnh, hỏi lan sao buồn
bằng lăng xoãi cánh trên nguồn
lá cành tan tác bên vườn chớm đông
em tôi cất bước theo chồng
có người ở lại thắm nồng tình si

7.
Cuối mùa thôi chẳng còn chi
gởi em câu hát nhu mì buổi trưa
thu về hấng ngụm nước mưa
trong như nước mắt thuở xưa gặp người
trách nhau thôi cũng lỡ rồi
giả làm kẻ lạ chưa lời yêu thương

8.
Cuối mùa lá cũng vấn vương
rụng rơi phủ ngập chán chường hồn tôi
dù sao, ta cũng hãy vui .....

Lục bát cuối mùa
Trịnh Tây Ninh
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Tình 
thu

Đêm thu trở lạnh
người đến cùng ai
bỏ ta đứng ngóng
tà áo thôi bay

Người từ thu ấy
đã đến cùng ai

quên ta nước mắt
giọt tựa ngọc trai
bên thềm hiu hắt
lá đổ sân gầy

Này người năm ấy
nỡ đến cùng ai
người nào đâu thấy
tình chẳng phôi phai

ta cành hoa giấy
trong gió heo may
run như bướm trắng
gẫy cánh tình say .....

Trịnh Tây Ninh
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Bệnh và Lười

Cũng như các bà vợ khác ở hải ngoại, vợ tui kỳ 
này làm biếng quá. Đi làm về là nằm trên giường 

xem phim bộ, chẳng chịu nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa gì 
ráo. Tôi có la, nó ấp úng trả lời:

-Em thấy mệt quá, chẳng làm gì được cả. Nằm nhưng 
không ngủ được nên mới bật máy xem phim, chứ không 
cố ý xem phim. 

Con vợ tui chơi chữ ghê, xem mà không xem, nó 
biện hộ kiểu này ai nghe cho được.

Tui định bụng hôm nay về mà bếp núc lạnh tanh, sẽ 
đập tan cái TV ra cho biết mặt. Về nhà, quả nhiên cơm 
canh không có, đứa con nhỏ hoảng hốt: 

-Ba ơi, anh Hai đưa má vào bệnh viện rồi, má bị xỉu 
phải cấp cứu.

Tui vội vã vào nhà thương. Người ta đã chẩn bệnh 
xong. Vợ tui có lẽ bị ung thư xương. Hèn chi mấy tuần 
nay nó đau nhức, than thở mà tui 
nghĩ nó giả bộ nên không thèm 
nghe, cũng chẳng đưa đi bác sĩ.

Bệnh ung thư phát mạnh quá, 
sau vài tuần, bác sĩ cho biết nó 
không còn ởvới tui được bao lâu 
nữa. Ung thư ngực thì cắt vú, ung 
thư xương không biết cắt ở đâu! 
Phổi vợ tui cũng có vấn đề, vì bao 
năm qua phải hửi mùi thuốc lá tui 
hút. Tui không dám nói với nó tui 
đã nghĩ xấu và giận nó không chịu 
nấu cơm, dọn dẹp. Cô vợ đầu ấp 
tay gối bao nhiều năm mà nó đau 
đớn, bịnh nặng tui cũng không biết. 
Vậy mà nó vẫn cố gắng đi làm kiếm 
tiền, chỉ khi về mới nằm liệt ra thôi. 
Hôm nọ nó bảo thích chụp hình với 
lá vàng mùa Thu, nhưng tui lu bu 
nên quên khuấy đi mất. Tui hối hận 
quá chừng, trốn vào nhà vệ sinh của 
bệnh viện khóc rấm rứt. Thằng Tây 
trẻ nhìn tui ái ngại, hỏi tui có OK 

không. Tui không biết than thở cùng ai, nên dù tiếng 
Anh dở ẹt, cũng sổ một tràng. Nó có vẻ thông cảm 
nhưng chỉ phán được một tiếng “sorry” rồi đi ra. 

Tui trở vào phòng thăm vợ. Mới mấy tuần mà nó ốm 
nhom xanh lè, tay chân dây rợ, kim chích chằng chịt. 
Nó thì thầm:

-Ở đây buồn và ồn quá, em muốn về nhà. Em sẽ nấu 
món giả cày mà anh thích đó. 

Tui vỗ về:
-Em ráng lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm.
Tui ráng nấu mấy món ngon đem vào nhà thương, 

nhưng nó không ăn được nữa. Tui lại khóc. Lạ ghê, 
trước giờ tui rất oai phong, la mắng vợ con mỗi ngày, 
uy quyền lắm mà bây giờ mít ướt quá sức … 

Nguyễn Ngọc Duy Hân
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Cơn giông cuối Thu 

Những đêm khó ngủ
trăn trở thật nhiều
cám ơn anh đã
vòng tay thương yêu

Những khi đau nhức
cảm cúm mệt nhoài
cám ơn anh đã
vòng tay thương yêu

Những cơn thử thách
vất vả tiêu điều
cám ơn anh đã
vòng tay thương yêu

Những khi hạnh phúc
gió Thu buổi chiều
cám ơn anh đã
vòng tay thương yêu

Vòng 
tay 

thương 
yêu

Trịnh Tây Ninh
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Hôm nay cả nhà tôi rộn rã 
sửa soạn đi dự lễ đám cưới. 

Thôi thì các nàng lăng xăng xúng 
xính trong những chiếc áo đầm 
rực rỡ - nhưng không đắt tiền - vì 
theo tình báo, mẹ và chị Tâm, em 
An đã mua đại hạ giá tại một cửa 
hàng ế ẩm sắp đóng cửa. An băn 
khoăn không hiểu cái vòng đeo cổ 
có thích hợp với cái áo hay không. 
Nó thay hết cái dây chuyền này lại 
đổi sang cái khác. Hợp với cái áo thì 
lại không có đôi bông tai cùng bộ, 
cuộc đời có gì toàn thiện đâu! Tôi 
muốn chọc quê em nhưng thấy cũng 
tội nghiệp, những ngày tháng thanh 
xuân xuê xoang áo quần có dài là 
bao! Thôi thì để em tha hồ chọn lựa, 
chiêm ngắm chính mình.

Đến mẹ mà cũng rộn ràng kẻ 
mắt, thoa môi kỹ lưỡng. Công nhận 
hôm nay trông mẹ trẻ và đẹp hơn 
nhiều. Mẹ lẩm bẩm:

- Cái nây bụng to quá, đẻ một 
đàn con 4 đứa chứ có phải chơi đâu.

Mỗi lần nói câu này mẹ đều 
hướng về bố, chờ đợi bố nói câu an 
ủi đại khái:

- Không sao đâu, bụng em như 

vậy là OK lắm rồi. Cứ so với bụng 
mấy bà tay bà đầm mà coi.

Hoặc:
- Mẹ nó cứ tự ti mãi, anh thấy em 

đẹp là được rồi.
Tôi thích nhìn mẹ sung sướng 

tủm tỉm cười khi được bố khen, mặc 
dù công bình mà nói, tôi thấy có khi 
bố khen có phần hơi quá đáng. Mẹ 
đã xong phần của mình nên đi lại 
giúp em An trang điểm. Mẹ nói:

-Hôm nay sì-pé-sồ (mẹ phát âm 
chữ special hơi không chính xác 
lắm) mẹ bôi cho con tí son phấn 
nhé. Nhưng nhớ đấy, 16 tuổi trở lên 
mới được xài mấy đồ này. Mà cũng 
in ít thôi kẻo hư ra mặt và nhìn già 
lắm!

An kỳ kèo:
- Bạn con đi học ai cũng “wear 

make-up” hết trơn, có mỗi con là 
nhà quê thôi.

Mẹ trề môi:
- Ối giào! Mới 13 tuổi mà đã lôi 

thôi. Mẹ thấy mấy đứa bạn con bôi 
son tím bầm, mặc quần xệ lút nhìn 
xấu gấp mấy lần không trang điểm.

Bố leng keng xâu chìa khóa trong 
tay, gọi mọi người ra xe. Người ta 
gọi cái xe van to và cũ của bố là xe 
tăng.

- Thôi đi ngay kẻo trễ lễ.

Bây giờ thì cu Ti mới chịu tắt 
game để sửa soạn rời nhà. Cu cậu 
trông đẹp giai gớm với bộ đồ vét 
lịch sự. Bộ đồ này ông bà ở Việt 
Nam đã may gửi qua cho Ti từ năm 
ngoái. Hôm rồi mẹ phải lấy ra sửa 
lại vì Ti cao vượt lên và thay đổi khá 
nhiều dù chỉ mới một năm. Nó đã 
sắp chín tuổi rồi còn gì.

Mẹ nói với theo:
- Con trai mẹ nhớ đi đôi giày đen 

hôm trước mua ở Buffalo nhé. Tí 
vừa dạ xong thì hét lên hãi hùng:

- Sao đôi giày của con bây giờ rút 
lại nhỏ xíu vậy.

Cả nhà xúm lại nhìn, thật vậy 
chân Ti phát triển mau quá, mới 
hôm nào đôi giày còn rộng bây giờ 
chật cứng.

Mẹ chắt lưỡi:
- Lỗi tại mẹ rồi, hổm rày mẹ gọi 

em thử quần áo mà quên đi mất 
không thử giày.

Tôi lục đôi giày cũ của mình đưa 
cho Ti mang thử. Ti nhìn đôi giày 
ngại ngần. Đôi giày này quả là cũ và 
kiểu nhìn quê quá. Mẹ thúc:

- Thử đại đi con trễ giờ rồi.
Ti xỏ thử, nó lại rộng quá. Ti đề 

nghị:
- Thôi con đi đôi giày bata của 

con nha.
Mẹ lắc đầu:
- Không được đâu, ai mặc đồ 

vest mà lại đi giày thể dục.
Bố đã ra xe bóp còi tít tít, không 

biết trong nhà đang có vấn nạn. Cứ 
tưởng các bà mới có trở ngại với áo 
quần giày dép, giờ chót kẻ bị rắc rối 
lại chính là cu Ti. Khổ nổi, Ti hôm 
nay lại là nhân vật chính đi cầm nhẫn 
cho cô dâu chú rể mới chết chứ.

Bố từ ngoài cửa nói vọng vào:
- Này, mẹ con làm gì mà chưa 

chịu đi.
Giọng Ti chảy ra nhão nhẹt:
- Thưa bố, có cái problem.
- Cái gì vậy con?
- Đôi giày của con bây giờ thun 

lại nhỏ xíu à!

Cơn giông cuối Thu 
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Bố phải vào nhà coi thử, đành 
giải quyết bằng cách nong rộng ra 
rồi bảo Ti đi thay đôi vớ mỏng hơn. 
Tội nghiệp chàng “Ring Boy” đi đôi 
giày chật bước chân lúng túng giống 
con chim xí nga ở Nam Cực hết sức.

Cuối cùng cả nhà cũng đến nhà 
thờ đúng giờ, hú vía! Cô dâu chú rể 
trông thật đẹp đôi. Chú rể là bạn với 
bố, gọi là bạn chứ tôi nghĩ chú Thái 
nhỏ tuổi hơn bố tôi nhiều lắm. Chú 
Thái quý bố và gia đình tôi lắm. Cô 
dâu thật hiền và là người theo đạo 
Ông Bà mới được rửa tội. Tôi nhớ 
hôm đi tập chuẩn bị lễ cưới ở nhà 
thờ về Ti có hỏi tôi:

-Anh Bi, bên nhà vợ chú Thái 
là người không theo đạo Chúa phải 
không?

Tôi ngạc nhiên, sao Ti lại biết 
nhỉ. Thế giới của nó chỉ là những 
máy game thôi mà. Nó tâm sự:

- Em thấy bạn đi cầm nhẫn làm 
ring boy chung với em là người 
chưa bao giờ đi nhà thờ nên em biết. 
Bạn chỉ tượng Chúa hỏi em ông đó 
là ai, sao bị treo trên đó.

Tôi tò mò hỏi:
- Rồi Ti trả lời sao?
Ti đáp:
-Thì em nói đó là Chúa. Rồi em 

nói ai tin Chúa sẽ được lên thiên 
đàng. Xong bạn nói bạn cũng muốn 
được lên thiên đàng.

Tôi thấy tuổi thơ đơn sơ dễ 
thương quá, đúng như lời bố nói 
“nhân chi sơ tính bổn thiện” mà.

Thật ngạc nhiên trong lễ cưới 
hôm nay, chúng tôi gặp lại cô Hằng. 
Cô là cô giáo dạy học và là người 
hàng xóm với gia đình chúng tôi lúc 
còn ở Việt Nam. Hồi còn bé tôi hay 
sang nhà cô chơi với mấy đứa cháu 
của cô. Tôi nhận ra cô ngay dù cô 
gầy đi nhiều:

- Cô Hằng, cô có nhớ em không, 
em là Bi học trò ở kế bên nhà cô nè.

Cô cười dịu dàng:

-Ồ, chị em Bi và Tâm, hèn chi 
mà cô thấy quen quen. Em mau lớn 
quá, bố mẹ em đâu.

Tôi hớn hở chạy lại gọi bố. Bố 
khựng người lại nhìn cô Hằng và 
hai người tay bắt mặt mừng cảm 
động. Bố mời cô sau lễ đến nhà 
chơi, tôi cũng thấy vui vì có dịp cho 
tôi hỏi thăm cô và những người bạn 
cũ, nhưng vì cô bận nên chúng tôi ra 
về hẹn dịp khác.

Kỷ niệm cũ hiện về, tôi nhớ 
những trò chơi bắn bi, đánh đáo, tạt 
hình của mình quá. Ở Canada chúng 
tôi có computer games hay thật, 
nhưng không vui như hồi ở nhà. Bên 
đây nhà nào nhà nấy cách biệt nhau, 
hầu như không ai chơi với nhau. 
Chứ bên Việt Nam tình hàng xóm 
láng giềng sâu đậm lắm. Tôi nhớ 
những đứa cháu của cô quá, chúng 
còn ở quê Việt Nam chắc thiếu thốn 
đâu được may mắn như chúng tôi. 
Tôi nhớ những cây điều trồng trước 
nhà cô, trái vàng ươm thơm phức. 
Nhưng phải chờ điều thật chín mới 
ăn được đấy. Nếu tham ăn hái lúc 
trái chưa mềm thì lưỡi sẽ bị chát lè. 
Bọn chúng tôi thường hay nướng 
hột điều ăn. Hôm mới qua Canada, 
thấy chợ có bán hột điều, tôi đòi mẹ 
mua về một hộp, nhưng ăn thấy thua 

xa. Chỉ những đồ ăn ở quê tôi mới 
thật là đặc biệt thôi.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi không 
nhận ra chị Tâm đã đứng trước mặt 
mình từ lúc nào.

- Bi nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, 
chuyện bố mẹ cãi nhau phải không?

Tôi lắc đầu:
- Ủa bố mẹ gây nhau hồi nào em 

đâu có biết.
Chị Tâm làm ra vẻ quan trọng:
- Hồi nãy chị thấy bố mẹ vào 

phòng đóng cửa nói qua nói lại, 
chị không nghe rõ nhưng biết là có 
chuyện.

Tôi thắc mắc:
- Chị có tưởng tượng không? 

Nếu có thì là lý do gì?
Chị Tâm thì thào:
- Chị nghĩ là tại cô Hằng đó, chị 

nghe hồi xưa cô Hằng là “girlfriend” 
của bố.

Tôi phì cười trả lời:
- Chị Tâm chắc bị ảnh hưởng 

phim bộ. Mà nếu có thì bây giờ gặp 
lại nhau đã sao, bố mình già rồi.

Chị Tâm gục gặc:
- Cũng mong là vậy thôi. Mà ai 

nói bố mình già. Bố mình còn đẹp 
trai lắm chứ. Chị nghe nhiều chuyện 
tình cũ ghen tương ghê lắm!

Nhưng chị Tâm không tưởng 
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tượng. Cơn giông bão nhà tôi bắt 
đầu vào một buổi chiều mưa gió 
sấm sét. Hôm ấy bố đi làm về trễ 
ơi là trễ. Cả nhà nhất là mẹ đi tới đi 
lui trông đợi. Cuối cùng bố cũng về 
tới nhà, tóc tai ướt nhem. Mẹ vội vã 
chạy ra hỏi:

- Trời ơi, mưa gió mà anh đi đâu 
bây giờ mới về. Em kêu thằng Bi 
gọi phone vào sở thì máy cứ nói 
không ai trả lời.

Bố vuốt mái tóc thấm ướt nước 
mưa:

- Anh đi thăm cô Hằng, cô ấy bị 
bệnh nặng lắm.

Mẹ biến sắc lắp bắp:
- Sao anh biết người ta bệnh, sao 

anh lại một mình đi thăm cô ấy, coi 
sao được!

Bố nheo mắt cười trấn an mẹ:
- Anh đâu có đi một mình. Hồi 

nãy trên đường về mưa lớn quá tình 
cờ thấy anh Thụ đứng chờ xe bus, 
anh mới cho anh ấy quá giang. Thì 
ra anh Thụ đang trên đường đến nhà 
thương thăm cô Hằng. Tiện thể anh 
mới ghé vào thăm luôn.

Mẹ vẫn còn tức tối:
- Nhưng sao anh không phone 

về. Cả nhà lo cho anh như thế nào 
anh có biết không.

Bố xuống giọng:
- Anh biết, anh gọi về hai lần mà 

đường dây cứ bận hoài.
Mẹ quay sang chúng tôi kiểm 

chứng liền, quả thật bố có phone.  
Chúng tôi hú hồn, coi như tạm 

yên. Mẹ có vẻ còn ấm ức lắm, nhưng 
bố tình ngay lý ngay mẹ không làm 
được gì. Chỉ thấy mẹ trả đũa bằng 
nét mặt chù ụ rồi không chịu nấu 
những món bố thích. Có hôm bố đề 
nghị:

- Mai mẹ nó nấu cháo lòng dồi 
đi, lâu rồi không ăn thèm quá. Mẹ 
trả lời ngay:

- Đang có nhiều hàng may lắm, 
không kịp giao thì chết, không có 
giờ nấu nướng lách cách đâu.

Bố có vẻ buồn, lũ con chúng tôi 

cũng thấy ngại quá. Từ hôm gặp lại 
cô Hằng đến nay, không khí trong 
nhà có vẻ là lạ. Tuy nhiên chúng tôi 
đang mùa thi cử nên không có giờ 
để bàn ra tán vào gì. “Tưởng rằng đã 
quên, cuộc tình sẽ yên”, chuyện sẽ 
đi vào quên lãng nhưng không ngờ 
đến một buổi chiều cuối tuần, bất 
ngờ tôi nghe mẹ khóc lóc kể lể ỷ ôi:

- Ối tụi con ơi! Lại đây mà coi 
nè, trời ơi là trời, chồng ơi là chồng!

Tôi hoảng quá chạy lại ôm mẹ:

- Chuyện gì từ từ nói mẹ.
Mẹ run run đưa cho tôi coi tấm 

biên lai gửi tiền và rên xiết:
- Bằng chứng rõ ràng đây rồi. 

Hồi nào mà bố của tụi con gửi tiền 
cho cô Hằng đây. Giời ơi là giời, có 
bao giờ ông ấy giấu mẹ chuyện gì 
đâu mà bây giờ lại lòi ra rồi. Vậy mà 
ông ấy chứ chối quanh.

Tôi ú ớ chưa biết nói sao. Mẹ lại 
ca kệ tiếp:

- Mẹ biết ông ấy lúc nào cũng 
chê mẹ già, mập bụng ục ịch mà mẹ 
nhịn ăn đai-ét thì bố lại không cho. 
Mẹ may quần áo kiếm tiền gởi về 
cho bên nhà của bố chứ bên nhà mẹ 
đâu cần nhiều, mẹ cực khổ, nấu ăn 
riết tay chân xù xì chai đá, đâu có 

đẹp đẽ thanh cảnh như “người ta”.
Nói đến chuyện mập là nói đến 

nỗi đau của mẹ. Mà tôi cũng chưa 
bao giờ để ý coi bàn tay của “người 
ta” có đẹp đẽ thanh tao như mẹ đã 
để ý không. Nói đến chuyện ghen 
tương thì tôi chịu thua, biết là rất khó 
khuyên can. Bây giờ thì chị Tâm đã 
gọi được bố từ trên lầu xuống. Bố 
vừa lau mắt kiếng vừa hỏi:

- Cái gì mà mẹ con nó làm ầm 
lên vậy?

Mẹ tuôn hết uất ức ra:
- Ông xuống mà coi, ông gửi tiền 

cho người ta bây giờ bại lộ ra rồi nè. 
Giời ơi không có tình ý gì lại đi gửi 
tiền cho người ta.

Bố hoảng hốt:
- Mẹ nó nói gì vậy.
Mẹ liệng tấm biên lai Money 

Order cho bố:
- Đừng có giả đò, người gởi 

Nguyễn Linh, người nhận Võ Minh 
Hằng. Trời ơi 100 đô Mỹ chứ ít sao. 
Ông dấu tôi gửi tiền cho người ta 
làm gì. Trời xui đất khiến hôm nay 
tôi lại lục được trong đống giấy tờ 
của ông.

Bố thở ra:
-Tưởng chuyện gì, số tiền này 

gởi cách đây cả chục năm rồi mà. 
Hồi ấy nghe anh Thụ nói cô Hằng 
có chương trình làm việc thiện 
nguyện giúp người già neo đơn bên 
Việt Nam, nên anh Thụ nhờ gửi 
tiền dùm, chính anh cũng muốn gởi 
nhưng lúc đó mới qua còn kẹt tiền 
nên chưa dám.

Bổ xuống nước:
- Không có gì đâu em đừng làm 

vậy con nó cười. Anh mà có tình ý 
riêng tư gì thì anh có tội với Chúa 
đấy.

Mẹ rên rỉ:
- Làm sao mà tôi dám tin đàn ông 

các anh, bằng chứng đây mà cái gì 
ông cũng nói hay!

Thôi chết chắc, lần này thì bố 
tình ngay lý gian rồi. Bọn tôi xúm 
vào can mẹ:
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- Cô Hằng với bố chắc không có 
gì đâu mẹ, mẹ từ từ nói chuyện xem 
sao đã nhé.

Mẹ hầm hầm bỏ vào phòng đóng 
cửa. Bố con tôi thở ra, coi như bữa 
nay nhịn đói rồi.

Bố chỉ huy chúng tôi nấu cơm, 
chiên trứng, luộc rau. Thấy mẹ nấu 
cơm mỗi ngày gọn hơ dễ ợt, nhưng 
đến lúc bố con tôi vào bếp mới thấy 
rắc rối. Chị Tâm hỏi tôi:

- Bi, Bi có chắc cái hũ này là 
đường không?

Tôi cầu nhầu:
- Chị con gái mà còn không biết, 

thôi chị nếm thử đi.
Chị Tâm ré lên:
- Nếu nó là bột ngọt thì chị sẽ ói 

ra đó. Hồi nhỏ chị ăn nhầm bột ngọt 
đã ói tại chỗ rồi.

Bố can đảm đứng ra thử, may quá 
đó là đường. Do đó chúng tôi suy ra 
cái lọ nắp xanh sẽ là bột ngọt. Bữa 
cơm lạt lẽo vừa do những đầu bếp 
bất đắc dĩ nấu, vừa do thiếu tiếng 
cười câu chuyện của mẹ.

Chúng tôi sống trong không khí 
giận hờn chiến tranh lạnh của mẹ 
hơn một tuần lễ, cảm thấy ngột ngạt 
khó chịu dường bao. Cho đến thứ 
Ba chị Tâm đi học về, hớt hơ hớt 
hải chạy vào hỏi mẹ:

- Mẹ ơi con cho mẹ coi cái này.
Chị đưa ra mấy trang giấy in chữ 

cho mẹ xem và kể lể:
- Hôm nay vô tình con vào trang 

Facebook của cô Hằng xem những 
bài cô viết cũ từ nhiều năm trước. Cô 
chia sẻ mình bị ung thư nên không 
thể lập gia đình được. Cô cũng có 
bạn trai nhưng không dám tiến tới 
hôn nhân vì sợ làm gánh nặng cho 
người khác. Cô sống được ngày nào 
thì muốn chia sẻ, giúp người khác 
thôi. Gia đình cô bảo lãnh cô sang 
đây chơi rồi cô sẽ về lại Việt Nam 
giúp nhà Dưỡng Lão. Cô rất muốn 
đi tu làm ma-sơ nhưng sức khỏe 
cũng không cho phép.

Tôi và mẹ cùng nhau đọc mấy 

trang giấy. Cô Hằng viết hay quá, 
rất thành thật và cảm động. Mẹ 
rơm rớm nước mắt, hơn nữa biết cô 
Hằng sẽ trở về VN nên mối lo của 
mẹ tan biến, vì mẹ biết bố sẽ không 
về VN trừ khi hết Cộng Sản.

- Mẹ đã lấy dạ tiểu nhân mà đo 
lòng quân tử rồi. Bây giờ phải làm 
sao đây tụi con.

Chị Tâm đề nghị:
- Mai cả nhà mình đi thăm cô 

Hằng đi, nghe nói cô đang trở bệnh 
nặng.

Tôi chạy vù lên phòng thông tin 
vui cho bố, cả nhà xúm lại bàn tán. 
Mẹ nói:

- Để mẹ mua chục cam và mấy 
cái chả lụa đi thăm cô.

Chị Tâm cản:
- Ở bệnh viện coi chừng phải ăn 

kiêng, không ăn được đồ bên ngoài 
đâu mẹ.

Bố phụ họa:
- Bên này thăm người bệnh, 

người ta đem hoa chứ không đem 
đồ ăn như bên Việt Nam đâu.

Em An nhắc:
- Hôm qua con thấy chợ bán sale 

những bó bông đẹp lắm mẹ ạ.
Mẹ cố gắng vớt vát:
- Ừ, tặng hoa cũng được, nhưng 

để mua mẹ mua loại trồng trong 
chậu đất, vừa rẻ vừa sống lâu.

Tôi hăng hái:

- Hoa gì cũng được, miễn là ngày 
mai nhà mình có cháo lòng dồi ăn là 
được rồi.

Cơn giông tố tan nhanh hơn 
chúng tôi tưởng. Trời quang mây 
tạnh, chim hót líu lo ngoài sân. Đến 
cu Ti mà cũng hăng hái tắt máy 
game, hát um sùm:

- Em có ba, là em có má…
Mẹ vốn luôn cẩn thận nên căn 

dặn bố cho chắc ăn:
- Lần này thì em nhận mình hiểu 

lầm, nhưng mấy ông hay lôi thôi 
lắm, thả lỏng không được đâu. Mà 
cũng đừng bày đặt vào “phây búc” 
kết bạn tâm sự lôi thôi gì, gia đình 
của mình là quan trọng hơn cả.

Chị Tâm ủng hộ mẹ:
- Dạ, mẹ để con canh chừng cho, 

bố mà linh tinh kết bạn facebook, 
bỏ bê gia đình thì con sẽ mách mẹ 
ngay.

Bé An tủm tỉm cười:
- Trong cái xui cũng có cái hên, 

cả tuần nay mẹ giận ăn không được 
nên ốm đi nhiều, cái bụng thon lắm 
rồi đó mẹ.

Bố liếc mẹ:
- Hay ghen bóng ghen gió thì cái 

bụng sẽ bị no hơi to ra đấy!

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Tình thắm
Bỗng dưng trời đổ mưa
may anh còn chút nắng
để dành từ hôm qua
sưởi lòng em cho ấm

Ngoài hiên gió lưa thưa
vờn tóc em gợn sóng
có biết anh ước mơ
nhẹ hôn làn tơ óng

Đàn bướm đùa say sưa
nụ hoa vàng ngọt thắm
em đã về hay chưa
mà sao anh trông ngóng

Giờ này là ban trưa
khoảng không gian thật trống
Em hãy đến bên anh
cho tình Thu đượm thắm

Trịnh Tây Ninh
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Hoa đêm
Tranh vẽ: Duy Hân
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Mong  Manh
Ngồi trong lớp học bé nhớ anh
Đầu Thu gọi nắng, lá me xanh
gió nhẹ lung lay hàng phượng đỏ
Ô kìa, đôi bướm lượn hoa chanh

Ngồi trong lớp học bé tức anh
Lớn ăn hiếp nhỏ coi sao đành!
bé hổng thương anh, nên hổng nói
có nghĩa gì đâu, chữ “Yêu anh”!

Ngồi trong lớp học thấy vắng anh
sao thấy thương thương, muốn làm lành
bé cũng thương anh, chỉ không nói
sợ tình tan vỡ sợi mong manh...

Trịnh Tây Ninh
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Tiếc Thu
Nâng ly mong cạn sầu
Men đắng, dạ dày đau
mà buồn phiền vẫn đọng
dưới đáy lòng thẳm sâu

Rưng rưng nhai nỗi nhớ
nuốt trọng lấy tủi hờn
sao bụng vẫn rỗng trống
nhức nhối nỗi hoài mong

Đi lêu bêu trên sóng
nước cuốn gói thành vòng
cột bằng dây rong biển
từng đợt gởi về sông

Em bên song xõa tóc
nốt nhạc đổ mưa hồng
vĩ cầm vươn giai điệu
mừng ngày em còn không

ta hòa theo cung nhạc
thổi một khúc tơ đồng
âm giai bỗng vỡ vụn
ta buồn em biết không?

Ngày mai em theo chồng
chuyển cung bài nhạc mới
chim tự nguyện vào lồng
ta còn gì để nói

Ngày nào sầu cũng tới
thu nay cũng ngày buồn
chỉ tiếc công vun xới
mối tình bao nhiêu năm...



 37 Nguyễn Ngọc Duy Hân Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60”

Đơn khúc mùa thu

Tôi có một mối tình
Tôi hằng ấp ủ riêng mình chở che
Tôi có một mối tình
Tôi hằng kể lể một mình tôi nghe
Yêu người, sao người hờ hững
Thương người, sao người vô tâm?
Tình tôi, tôi quí, tôi thương xót
Người nỡ đùa chơi, cũng lỡ rồi
Đêm thu khóc một mình
Tình tôi, tôi nhớ, gập ghình không quên
Trăng lơ lửng một mình
tôi ôm trăng gọi, cuộc tình tôi sâu
Người yêu, người nơi đâu?
Tình tôi, tình thiên thâu
Người đi - Không nhớ không quay lại
Tôi ủi an mình: Vì chưa thấu tình thôi!
Ngày dài ngơ ngẩn nghe chim hót
Chim nói tình thu đã vỡ rồi
Cầu ô thước trăm năm lỗi hẹn
Tôi bảo lòng mình: Chỉ còn biết yêu thôi ....

Trịnh Tây Ninh



 38 Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60” Nguyễn Ngọc Duy Hân

CỎ ÚA

Tôi không thể giải thích cho 
Kim Khôi hiểu điều mình 

nghĩ, nên lặng lẽ nhìn anh.  Dù gì, 
tôi cũng đã chấp nhận tình yêu với 
anh rồi, có tiếc, có sợ, có lo toan 
cũng chẳng được gì. Cứ hãy chấp 
nhận và cứ hãy yêu thương – Rồi 
sẽ qua, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua 
mà.

- Em phải sửa lại quan niệm 
mình Vân ạ, em sống, cũng như anh 
sống, cũng như mọi người sống, tất 
cả đều mang một ý nghĩa tốt đẹp, 
đừng buồn, đừng mặc cảm nữa Vân 
à.

Tôi cũng không thể nói với Kim 
Khôi tại sao tôi buồn, bởi nổi đau 
khổ có khi không bắt đầu từ đâu cả, 
cũng không biết bờ bến nơi nao, chỉ 
nghe đau thương tràn lan, chỉ nghe 
lao đao tận cùng tâm khảm. Hằng 
đêm, vẫn đợi chờ, vẫn lắng nghe, 
muôn ngàn đau đớn vẫn dày vò, 
tôi vẫn thảng thốt ngồi bật dậy mỗi 
đêm mà tưởng như mình còn đang 
lênh đênh giữa biển. 

Kim Khôi bảo Vân bị khủng 
hoảng nặng quá, nhưng rồi Vân sẽ 
quên đi. Đôi khi tôi cũng giật mình, 
tôi sợ người ta tưởng mình bị “cướp 
biển” nên mặc cảm, thua buồn. Thế 
nhưng, dù gì tôi cũng sợ, dù gì tôi 
cũng hãi hùng: Họ đã mang chị 
Thoa đi rồi – mà chỗ đó – đáng lẽ 
phải là tôi.

- Chị Thoa giỏi lắm anh Khôi 
ạ, chị giỏi Anh văn, giỏi Toán, giỏi 
may, giỏi đàn… Chị trội nhất nhà, 

gia đình kỳ vọng vào chị …
- Bây giờ gia đình kỳ vọng vào 

em, em giỏi, em ngoan, em sẽ làm 
vui lòng gia đình, em chỉ phải quên 
đi, em phải vui lên thôi.

Tội nghiệp Kim Khôi, anh 
không biết bài lý thuyết tôi đã tự 
vỗ về mình bao trăm lần, mả chẳng 
hiệu quả chút nào. Tôi thương xót 
anh thật sự mỗi khi thấy con người 
mạnh mẽ, nhiều nghị lực như anh 
phải tiêu tán, phải hụt hẫng để thông 
hòa vào nổi đau khổ dị kỳ của tôi.  
Tôi biết anh không quen giải thích, 
vỗ về bằng lời nói.

- Mình đi ra phố đi anh ạ, em 
muốn mua cây đàn ghi-ta.

Khôi nhìn tôi dò hỏi:
- Thật không?
Tôi bật cười, Khôi đã “sảng” vì 

tôi rồi, anh không chắc một quyết 
định gì của tôi – dù có khi tôi nói 
bằng một thái độ rất thành thật, 
hăng hái.  Rồi anh sẽ lao đao, sẽ còn 
khổ sở vì tôi hơn nữa.

- Thật mà, em buồn quá, em sẽ 
học đàn.

Khôi vuốt tóc tôi:
- Ừ, anh sẽ dạy Vân đàn, nhưng 

đừng nghĩ đến chữ buồn nữa, anh 
buồn.

Tôi gục gặc:
- Ừ nhỉ, tại chữ buồn nó nằm sẵn 

trong cổ em, bất chợt nó nhảy ra em 
kềm lại không kịp.

Không muốn Khôi “an ủi, 
khuyến khích” nhiều, tôi tung tăng 
chạy đi thay áo, thôi buồn ơi, xua 

đuổi mi, ta sẽ vui, vui mãi mãi, ta sẽ 
quên, quên mãi mãi, ta sẽ vượt qua 
tất cả như Kim Khôi nói mà.

***
Tôi ôm ghi-ta bấm từng nốt một 

cách khó nhọc, đến quẳng cây đàn đi 
cho rồi, tại sao chị Thoa, Kim Khôi 
lại đàn hay thế không biết. Mấy đầu 
ngón tay tôi chưa chai nên hơi đau, 
tôi không có khiếu nghệ thuật thật. 
Hồi ở Việt Nam cứ thèm thuồng, 
ước ao giá có tiền để mua đàn, bây 
giờ…

Tôi uể oải dựng đàn vào một góc, 
nhỏ bạn ở cùng phòng tôi bê bối quá, 
đồ đạc ngổn ngang, bạn bè của nó 
cũng lung tung luôn. Tôi không thể 
thích được những tên bạn ăn to nói 
lớn, tóc tai kỳ lạ đó được. Khôi đang 
tìm cho tôi một chỗ thuê nhà khác, 
tôi ngại ngùng vì việc gì của mình 
cũng phải để anh đụng tay vào. Tôi 
đâm sợ vì thấy rằng tôi chấp nhận 
Khôi vì anh yêu tôi chứ chưa chắc là 
cái gì khác. Tôi lắc lắc như xua đuổi 
cơn nhức đầu đang ập tới, hôm nay 
nhiều bài quá, lại thi, lại test, càng 
thêm rắc rối, càng ngổn ngang lòng. 

Âm vang bài Romance như còn 
chập chùng trong trí óc, bây giờ tôi 
mới thấm thía nổi bất lực của người 
ta khi muốn mà không thể làm được, 
khi yêu thương mà không thể tỏ ra, 
hoặc đơn giản hơn, khi có đàn mà 
không biết đánh!

Khôi đến, căn phòng như rạng 
rỡ:

- Anh bị lay-off hai tuần, Vân 
đàn đến đâu rồi?

Tôi nhớ vẻ chán chường, diễu 
cợt của Khôi khi kể chuyện đi làm, 
đi làm mà gọi là đi cày thì còn gì là 
đời, thế mà muốn “đi cày” cũng còn 
khó lắm, cái mặt tôi có muốn cũng 
chẳng ai mướn.

Tôi xụ mặt:
- Em hối hận rồi, em không học 
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đàn nữa.
Khôi cười:
- Anh biết Vân sẽ nói như vậy, 

nhưng thôi, đem đàn ra anh đánh 
cho nghe.

Tự nhiên tôi thấy nghẹn ngào, 
quả tim như thắt nghẹn lại trong một 
cái bóp bất ngờ và mạnh mẽ nhất. 
Chị Thoa, chính chị Thoa đã vẫn 
nói câu này khi tôi than buồn, và chị 
vẫn dạo đàn cho tôi nghe…

Tôi lắp bắp:
- Chị Thoa, chị Thoa…
Khôi buông đàn, nhìn tôi xót xa:
- Nguyệt Vân, em sao vậy?
Tôi gục đầu vào vai Khôi, tôi kể 

anh nghe giấc mơ mấy ngày qua 
nhưng còn nhớ rõ mồn một từng chi 
tiết. Tôi thấy chị Thoa được đưa về 
với gia đình, chị có vẻ không tàn tạ 
mấy nhưng đôi mắt đã to của chị lại 
càng to, càng đen và thâm quầng 
hơn. Chị cười – nụ cười kinh dị - 
và nói với mẹ rằng tại Vân cả, mắt 
chị bị bầm là tại Nguyệt Vân cả. Tôi 
thấy sự khủng khiếp của mình trong 
giấc mơ khi chị Thoa kết luận như 
vậy, và đôi mắt bị bầm tím của chị 

cũng là điều quan trọng, dễ sợ, dễ 
sợ vô cùng.

Khôi cắt ngang lời tôi:
- Chuyện mơ hoảng, Vân nhớ 

làm gì, em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Tôi khổ sở:      
- Em không hề muốn thế, em 

cũng không dám kể với ai… À, có 
lẻ tại em mới nhận thư của mẹ, mẹ 
hỏi thăm anh, mẹ bảo sao không 
gởi hình chị Thoa qua, sao chị Thoa 
không viết thư cho mẹ…

Khôi nhíu mày, anh bóp vai tôi, 
nói như nói với chính mình: 

- Mai, có lẽ mai anh phải viết thư 
để kể chuyện chị Thoa cho mẹ…

Tôi bật khóc. Thế là hết. Cả Khôi 
cũng đã hết hy vọng, hết đợi chờ: 
Đợi chờ điều gì và biết đến khi nao? 
Cũng không thể tin tưởng, trông 
mong – Họ đã đem đi rồi, mong gì 
trả lại, mà có trở về thì chị Thoa sẽ 
ra sao. Không thể hy vọng vào một 
phép lạ, một may mắn bất ngờ hay 
một kết quả thực tế từ các cuộc tìm 
kiếm người bị hải tặc cướp bắt. Tôi 
cũng không thể mong rằng chị Thoa 

đã chết đi, dù tôi tin rằng cái chết 
có lẽ sẽ giúp chị - hay chính cả tôi -  
thanh thản hơn. Tôi cũng không thể 
hối tiếc vì đã không can đảm thế chỗ 
cho chị, hay làm một việc gì ích lợi 
hơn trong hoàn cảnh này. Hoặc ước 
rằng tôi có thể quên.

Tôi đứng dậy trông ra đường. 
Trời vào đông. Thành phố vắng vẻ.  
Những con đường dài chi chít đâm 
ngang, rẽ dọc, chằng chịt như tấm 
lòng tôi. Nắng vừa lên, chỉ đủ để 
tan lớp tuyết trắng phủ mờ bãi cỏ, 
nhưng không đủ để sưởi ấm cảnh 
vật, hồn người.

Khôi lặng lẽ nhìn tôi đứng bên 
cửa sổ, anh ngồi xuống ôm đàn bấm 
những nốt rời rạc, trầm buồn, hình 
như anh cũng bối rối.

Tôi thấy mình hụt hẫng, lại thấy 
ái ngại với Khôi, nhưng không biết 
phải làm gì, phải nói gì.  

Qua màn nước mắt, mùa thu vẫn 
lung linh chập chờn, màu cỏ úa dưới 
sân như càng phai nhạt…

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Buồn
Buồn ta nhân đôi

nước mắt mặn môi
mùa thu chưa tới

lá vàng đã rơi

Ngày mai chia phôi
thiếu rượu ly bôi

không say nên nhớ
Em ơi, em ơi!

Làm sao cho vơi
tình mình mù khơi

nhân, trừ, chia, cộng
vẫn là sầu thôi

Tuổi đời vẫn trôi
Tình cầm im hơi
tóc dài thành sợi

buồn dài thành tôi

 Buồn ơi! Tôi ơi!!!

Chiếc lá 
cuối cùng

Chiếc lá cuối cùng 
phai rồi sắc đỏ 

oằn gánh trên lưng
vác đầy nỗi khổ

Trăng vẫn mông lung
ánh buồn sân cỏ 

vận nước điêu linh
đêm dài trăn trở

Thôi đã tận cùng
mỏi mòn hơi thở 

tâm vẫn chưa ngưng 
thét gào vỡ lỡ

Tay vẫy không trung
tiếng lòng nức nở
lá đổ rưng rưng 

cõi sầu tao ngộ…

Cạn ly
Người xưa ... 

gắng nở nụ cười 
trong hàng nước mắt, 

ôi người thuở xưa!
Âm thanh 

ngần ngại đong đưa 
ta đây, 

người đấy 
khúc chưa tương cầu 

Nâng niu 
lá uá 

thu sầu 
Khóc thương cho kiếp 

ve sầu nỉ non
Cạn ly 

tình chẳng 
héo mòn....

Trịnh Tây Ninh
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Áo tím
Từ độ bướm bay ngang
Áo tím bỗng rộn ràng
Hoa thơm mùi ngát mật
tưởng mùa xuân đã sang

Từ độ bướm lang thang
Áo tím với hoa vàng
giọng ca nào ấm áp
ru hạ mới vừa sang

Từ độ bướm hân hoan
Tường vi vẫn chưa tàn
Áo tím chìm trong mộng
Thu cũng nhẹ nhàng sang

Từ độ bướm chứa chan
yêu thương vẫn đầy tràn
Áo tím màu vẫn thắm
dẫu lạnh lùng đông sang...
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Trăng lạnh. Hồn tàn. Thu vắng. 
Mơ hồ, ta thấy tấm linh hồn 

ta chấp chới bay bay. Có ngọn khói 
lam tuyền mờ mịt. Có đám mây mù 
vây quanh nỗi nhớ. Có nỗi buồn tiền 
kiếp theo ta đến chốn u minh.

Dư vị hơi rượu đưa lên cổ làm 
cho ta ứ say. Mây ơi, gió hỡi, hãy 
cuốn lòng ta lồng lộng cao trên nền 
trời đen sẫm - Đen hơn cuộc đời, 
đen hơn lòng dạ con người, đen hơn 
lòng tị hiềm trong cõi nhân sinh hắc 
ám - Hồn ta bay chấp chới hòa cùng 
bóng đêm, phủ mờ mịt tương lai con 
người. Rồi gió hãy đưa nó lêu bêu 
trên bờ biển vắng. Sóng vỗ ghềnh 
đá cheo leo. Những ngọn sóng thần 
hung hãn kia ơi, ta đi làm con sóng. 
Hãy cho ta ngự trị cùng ngươi, gào 
réo những âm thanh phẫn nộ, trườn 
vào bãi cát đìu hiu, làm vỡ tan hàng 
ức triệu những đá ghềnh lởm chởm. 
Phá bỏ luật lệ, nghiền nát sức mạnh 
đồng tiền, lấy đi ranh giới sắc đẹp, 
đập đổ xã hội vô tình tàn nhẫn. Hãy 
phẫn nộ và hung hãn, biển ơi và 
sóng ơi….

Ô! Một chiếc vỏ sò tim tím. Ta 
nhặt lên và ôm vào lòng. Thân ta 
đó. Màu tím man mác nhưng khói 
sương như vấn vương như đóa tử 
lan khiết bạch. Và rồi sóng tràn vào 
tâm tư, vẫy vùng làm ta thẫn thờ 
buông rơi, chiếc vỏ sò tím cam chịu 
mờ khuất vào đợt sóng bạc đầu dữ 
tợn. Ôi, ta đánh mất ta rồi.

Buổi sáng nay, mặt trời bị mây 
mù che khuất, biển rì rào những nốt 
nhạc trầm buồn. Bài hát của biển 
nhức nhối hơn điệu nhạc tuyệt vọng 
lòng tôi. Nhạc tím ngắt, không gian 
chuyển màu, âm thanh ngưng đọng. 
Nhạc tím ngắt, tím ngắt, nhạc tím 
nẩu ruột nẩu gan, nhạc nỉ non khắc 
khoải đau thương, nhạc và sóng vỗ 
- âm thanh cộng hưởng chơi vơi, 

chơi vơi…. Tiếng nhạc xoáy vào 
lòng tôi. Tại sao và tại sao. Tại sao 
và tại sao. Sao chị lấy chồng, cắn 
răng chịu khổ. Sao anh sớm bỏ cuộc 
đời để mẹ phải khóc con, nào ai yêu 
mến chiến tranh, mà sao con người 
vẫn hăng say tranh giành hơn thiệt. 
Biển hôm nay tấu lên một điệu nhạc 
buồn hơn tiếng nấc của mẹ, của chị, 
của anh, của lòng tôi dù tôi luôn dấu 
lệ...  

Uớc gì có người hiểu được trăn 
trở lòng tôi. Nốt nhạc trầm buồn tím 
ngắt từ từ vút cao, đen sẫm – đen 
hơn bóng tối. Từng đám dân chài 
da đen nhánh đang bổ lưới ra khơi. 
Ta trân trối nhìn. Đâu là bến bờ của 
biển, đâu là căn nguyên nỗi buồn 
sầu của ta. Niềm u tối chẳng có khởi 
đầu, nổi u hoài chẳng biết về đâu mà 
chấm dứt, hồn ta bay vút, la đà lọt 
xuống vực sâu, lực từ trường cuốn 
hút, thẳm sâu, sâu thẳm….

Ta nhận ra mình không có sức 
mạnh bước qua nghiệt ngã cuộc 
đời, chấp nhận yếu đuối chính mình, 
khuất phục định mệnh. Làn nước 
nhẹ đập vào chân. Biển sáng nay 
hiền hòa quá. Mùa thu trên bãi vắng 
thật sâu lắng. Biển cúi đầu chịu 
đựng như hồn tôi chấp nhận kiếp 
người. Ối nhân sinh phù phiếm. Ôi 
cõi bi thương ai mang ta đến. Làm 
sao xóa bỏ ước lệ con người, cho ta 
đội trời vá đá, xé tan gian dối thế 
gian …

Ta quỳ xuống vốc một vốc nước. 
Kìa, một mảnh vỏ sò tím gãy vụn 
nằm chơ vơ. Ta gục đầu. Thân ta 
đó…..

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Thân Ta Đó
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Bài hát Tango
Dìu em bước nhịp tango
đắm say ngắm nụ ngây thơ em cười
rót vào tai nhẹ một lời:
Yêu em, tim sẽ suốt đời trao em
đôi ta say mộng êm đềm
thu vàng, tiếng nhạc ru mềm lòng ai
điệu tango, nhịp tròn xoay
trong tay hạnh phúc, ngất ngây hương nồng
lá thu hôn má em hồng
nhớ hoài em nhé, nguyện lòng có nhau
tango bài hát xôn xao....
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Nhớ mẹ

Đầu xuân đi lễ

em mặc áo hồng 

lễ về nhớ mẹ

cõi sầu đơm bông

Cho cha

Mùa hè vừa tới

đất nở nụ cười

cho cha vun xới

mảnh vườn thật tươi

Gởi chàng

Thu sang lá vàng

Mùa về thênh thang 

Chân đi dù mỏi 

có em có chàng

Ru con

à ơi con ngủ

câu ru dịu dàng

mơ về chốn cũ

dù mùa đông sang....

Những nhánh thơ Trăng
Nhắn hỏi

Trăng treo đầu caolòng những dạt dàoTrăng xuống bãi thấptiếc mộng chiêm baoTrăng nơi xôn xaonhớ người xuống núiTrăng ơi khi naothì trời sẽ tối ?để ta lao đaoánh vàng khóc nuối

Cho bố

Trăng treo đầu caodịu dàng ánh sángCha chốn lao tù chắc cũng hân hoan
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Gởi các em tôi
Như đàn chim nhỏ
dấu mỏ trong rơm
đầu thu đến trường
vấn vương trăng đọng

Với Trăng
Ôm đàn hỏi trăng
một mình một bóng
rồi có bâng khuâng
như tôi chiếc bóng

Hát nhỏ với trăng
về đây ánh trắng
bàng bạc lòng chàng 
tình thu vỡ tan

Lên tiếng gọi trăng
thuở tình đã vắng 
thì dọi làm chi
ánh vàng ngọt đắng ?

Nguyệt bạch

Bóng trăng trắng ngà

nhớ chi bao la

Khóc chi đậm đà

khi thời đã qua

Bóng trăng trắng ngà

ta với cỏ hoa

tắm trong ánh bạc 

phơi niềm xót xa

Bóng trăng trắng ngà

Này trăng bao la

khi về bên ấy

đừng kể chuyện ta:

Bóng trăng trắng ngà

Có cha đi xa

có mẹ chợt già

tiếc lá tàn thu

Bóng trăng trắng ngà

Em cứ xôn xao

để chị khóc nuối

Thu rồi cũng qua ....

Kết

Ngắt một nụ hồng

tặng người tôi yêu

gió chiều lồng lộng 

thu vàng hắt hiu

Trịnh Tây Ninh
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Con vợ hắn thật là phiền 
phức, luôn thích làm chuyện 

ngược đời. Buổi tối lúc hắn cần yên 
tĩnh đọc sách, xem tin tức thì bả hút 
bụi, giặt sấy quần áo ồn ào không 
chịu được. Sáng đi làm bả bày đặt 
pha cà-phê mang theo, vụng về làm 
đổ hư hết xấp giấy tờ. Tội nghiệp 
mấy thằng con, bả “đè” ra cắt tóc 
dù không học qua khóa hớt tóc nào. 
Chúng không dám lên tiếng, nhưng 
nhìn thật giống Ngô Như Ý (y như 
ngố!). Dòng họ Trùm Sò, bả thuộc 
vanh vách tuần này chợ hạ giá món 
gì, thứ gì mua ở đâu mới rẻ, có khi 
mua nhằm của ôi chẳng xài được. 
Hể “quởn” thì phôn mấy bà bạn chỉ 
vẽ nhau đủ điều, toàn là chuyện đàn 
bà. Hắn còn việc đất nước đại sự, 
còn biết bao thú tiêu khiển thanh 
cao nên chẳng chấp làm gì. 

Bà làm việc như trâu, thế mà 
bỗng dưng lại lăn ra bệnh. Nhà 
thương chưa biết lý do gì, chỉ biết 
bệnh nặng có liên hệ tới phổi. Uả, 
bả có hút thuốc, có buồn phiền gì 
đâu mà tổn hại đến phổi. Hắn phì 

phèo ngày cả gói mà đã sao, hổng lẽ 
mấy thằng cha rỗi hơi nói về tai hại 
của người ngửi khói thuốc, second 
hand smoker là có thiệt!

Nằm bệnh viện, bà yếu ớt căn 
dặn: Anh ráng lo cho con, nấu cơm 
thì phải thế này thế này, giặt quần áo 
thì phải chờ tới khuya điện mới rẻ, 
trong giờ làm việc giá sẽ mắc gấp 
ba. Mới mấy tuần thiếu bả mà nhà 
ra như cái bãi rác. Bố con hắn ăn 
uống thất thường, ba đứa con tóc dài 
ngứa ngáy, hắn chở ra tiệm, họ tính 
tiền như cắt tóc người lớn. Hắn hay 
chê bà không biết nấu món ngon lạ 
miệng, nhưng thiếu canh rau hằng 
ngày hắn bỗng thấy thèm. Hóa đơn 
tiền nhà, tiền điện về, hắn ký trả mà 
ngẩn người ra - không hiểu sao bao 
nhiêu năm nay bả có thể lo với đồng 
lương ít ỏi, lại còn gởi về Việt Nam 
cho mẹ hắn xây nhà. Hắn nhớ ra có 
những cuối tuần bả dậy sớm sắp 
hàng để mua được đồ rẻ, chỉ dành 
riêng cho vài chục người tới sớm 
nhất. Lâu lâu đi tiệc, hắn hơi mắc cở 
vì bả không biết cách ăn mặc sang 
trọng, bây giờ hắn mới bắt đầu hiểu 
vì sao. Hắn bắt chước tự pha cà-phê 
cho đỡ tốn tiền, nhưng đã lỡ quen 
hương vị ly Starbucks thơm phức 
hằng ngày nên chịu thua. Hắn thầm 
van vái cho vợ mau khỏe lại. Kỳ này 
bà về, hắn sẽ cố gắng đổi thái độ. 

Hôm nay bác sĩ gọi hắn, giải 
thích dài dòng nhưng điểm chính là 
bảo hắn hãy lo hậu sự. Vợ hắn đã 
bắt đầu mê sảng. Hắn cầm tay muốn 
nói lời ngọt ngào xin lỗi nhưng 
miệng cứng đơ không nói nổi, mà 
có nói được thì bả cũng có hiểu đâu, 
trễ quá rồi! Ngoài sân, một chiếc 
lá vàng nhè nhẹ rụng rơi, mùa Thu 
năm nay đến sớm quá.

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Trễ 
quá 
rồi!
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Gánh mộng
Cô em gánh mộng
đổ xuống dòng sông
nước đen thăm thẳm
phủ đời rêu rong

Cô em lệ đọng
trời Thu mênh mông
ai lau nước mắt
giọt sầu rất trong

Cô em áo rộng
thân gầy như tăm
sao cho đau khổ
tan vào hư không?

Cô em gió lộng
vẫn đứng trầm ngâm
con tim lắng đọng
dẫu đời long đong

Cô em tuyệt vọng
chẳng dám chờ mong
kiếp sau xin giữ
tình sầu mênh mông

Trịnh Tây Ninh
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Ước gì ta được gặp người
dẫu môi khép kín những lời yêu thương
giả vờ như chẳng vấn vương
gặp nhau chỉ để dư hương rộn ràng

Ước gì ta vuốt tóc nàng
nhớ ngày xưa ấy bên hàng ngọc lan
sợi tơ vương lá thu vàng
sao em cắt tóc cho đàn đứt dây

Uớc gì nỗi nhớ khôn khuây
nửa đêm thức giấc mới hay em về
tay đan ước vọng, lời thề
một đời chưa tỉnh cơn mê rã rời

Ước gì ta đã đến nơi
ôm em, xin nói một lời chia ly
sao ta chẳng đến, chẳng đi?
hai mươi năm đã sầu bi mỏi mòn

Ước gì tình cũ vẫn còn
cho ta ấp ủ dẫu hồn quặn đau
ừ thôi, ta người đến sau
chúc em duyên đẹp, chúc nhau quên buồn

Ước gì suối nước trên nguồn
sẽ mau khô cạn, bớt tương tư người
chẳng thà không gặp thì thôi
rưng rưng nước mắt nghẹn lời chào nhau

Ước gì cơn gió bãi sau
thổi qua bãi trước, biển sầu sẽ vơi
lặng yên đâu dám hỏi lời
kiếp sau sẽ đợi, hay người vẫn đi?

Ước gì môi nhẹ trên mi
con tim nở đóa tường vi, lục bình
thế nhưng em vẫn đoạn tình
mưa bên chồng, có thấy mình đứng trông?

Ước gì ảo hóa, hư không
trách người phụ bạc cắt bông hoa quỳnh
ví dầu trời đã bình minh
ép khô cánh mỏng tiếc tình đã xa

Ước gì ta chẳng là ta
Ước gì em chẳng làm ta đau lòng
Ước gì trong cõi mênh mông
Ước gì gặp lại em lần cuối thôi
Ước gì, em hỡi, em ơi .....!!

Ước gì

Trịnh Tây Ninh
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Tôi thích viết nhật ký ngay từ 
nhỏ. Sau khi trang trải tấm 

lòng lên tờ giấy, tôi thấy nhẹ nhàng 
dễ chịu hơn. Tôi vẫn nhớ cuốn nhật 
ký đầu tiên khi mình được 8, 9 tuổi. 
Nó màu tím có những hoa lấm tấm 
rất đẹp. Quyển vở nhỏ xíu, nhưng 
vẫn có chìa khóa đàng hoàng - của 
cô Uyên tặng tôi khi Giáng Sinh. 
Tuổi thơ tôi không có gì đặc biệt. 
Tôi nhút nhát cô độc, hay bị chọc 
ghẹo, hay lo sợ vẩn vơ, không dám 
tin vào bất cứ điều gì.....

Ngày.... tháng ...
Hôm nay mẹ hứa sẽ đi “trip” 

chơi với lớp tôi, giúp cô giáo trông 
chừng tôi và các bạn. Lần đầu tiên 
lớp được đi viện Bảo Tàng thành 
phố. Chờ mãi không thấy mẹ 
đâu, cô giáo quyết định đi không 
có mẹ, tôi buồn vô cùng. Sao mẹ 
không giữ lời hứa, sao mẹ không 
gọi cho cô giáo biết? Cũng có lần 
cô giáo dặn phải đem thiệp mừng 
Valentine's tặng các bạn. Mẹ dắt 
tôi ra tiệm Variety ở đầu đường, 
nhưng chỉ mua được một cái cho 
tôi tặng cô giáo. Mẹ không có tiền 
để mua nhiều. Tôi lo lắm nhưng 
không dám cãi mẹ. Lúc đến lớp, 
tôi nhận được rất nhiều thiệp từ các 
bạn, những thiệp này rất nhỏ, đơn 
sơ, không phải loại to đẹp mà mẹ 
mua. Thì ra người ta có bán nguyên 
hộp thiệp đủ kiểu gồm mấy chục 
tấm nhỏ, giá tiền không mắc. Dù 
sao cũng trễ rồi, năm sau tôi sẽ hỏi 
mẹ mua loại card này. Mẹ con tôi 
luôn thua sút mọi người và không 
biết rất nhiều thứ.

Ngày.... tháng ...
 Mẹ gói thức ăn trưa cho tôi 

bằng một hộp cơm nhỏ với thịt 
kho, trong khi tất cả các bạn đều ăn 
bánh mì sandwich, hoặc được cho 
tiền vào cafeteria mua French fries, 
hamburger. Con Paula hỏi tôi:

-Liễu, mày ăn cái gì đen thui 
thấy ghê vậy? Vietnamese food như 
vậy đó hả?

Tôi rươm rướm nước mắt, không 
dám ăn nữa. Tôi nhịn ăn trong nhiều 
ngày cho tới khi mẹ tra hỏi. Từ đó 
mẹ gói bánh mì cho tôi giống như 
các bạn. Tôi thương mẹ lắm, tôi biết 
mình nghèo, mẹ luôn hiền lành chịu 
đựng, hay bị bố la rầy. Ít khi nào tôi 
thấy mẹ làm theo ý riêng mình. Tôi 
cũng hay bị bố quát mắng, không 
được ông tỏ ra âu yếm yêu thương. 
Ông hay uống rượu và hút thuốc lá, 
lúc nào miệng cũng hôi. Có lần tôi 
đã bịt mũi nói:

-Bố thúi quá!
Mẹ la tôi:
-Liễu không được hỗn như vậy! 
Tại sao mẹ luôn chịu đựng và lo 

cho bố, tôi không hiểu được. Tôi 
biết mình và ông có một cách biệt 
nào đó rất lạ. 

Ngày ... tháng ....
Mẹ lại bị bố mắng, nhưng lần 

này bà có thái độ phản đối. Hậu quả 
là bố càng giận dữ, la hét to hơn. Tôi 
sợ hãi nép mình sau cánh cửa. Hôm 
đó cô giáo cho bài tập bảo chúng tôi 

vẽ cha của mình. Tôi vẽ một người 
đàn ông gầy ốm, râu lún phún đang 
liệng chồng chén đĩa xuống đất vỡ 
tan. Cô giáo ôm tôi lo lắng.

Ngày ... tháng ....
Hôm nay mẹ dắt tôi đi thăm chú 

Thuyên. Tôi chưa bao giờ gặp hoặc 
nghe nói gì về chú. Chú nghĩa là 
uncle, vậy phải là em của bố. Chúng 
tôi đi xe bus rất xa, đổi biết bao 
tuyến đường mới tới nhà chú. Chú 
gầy và đen nhưng nhìn dễ thương. 
Chú ôm tôi rất lâu. Mẹ khóc rất 
nhiều khi gặp chú, chú cũng ôm 
mẹ. Nhà chú có nhiều ông cảnh sát 
đứng chung quanh. Mấy ông cảnh 
sát vuốt đầu tôi, rồi bảo mẹ con 
chúng tôi ra về. Chúng tôi về nhà 
rất trễ. Bố la hét um sùm, mẹ không 
trả lời, chỉ khóc và lặng lẽ đi nấu 
cơm, dọn dẹp. Tối hôm đó, tôi vẽ 
hình chú Thuyên đứng với mấy ông 
cảnh sát. Lớn lên tôi sẽ làm cảnh sát 
bảo vệ đàn bà, con nít. Đàn ông nào 
la hét làm người khác sợ sẽ bị cảnh 
sát bắt!

Ngày ... tháng ....
Tôi sống trong thế giới riêng, u 

Nhật ký 
của Liễu 
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buồn và cô đơn. Thấm thoát tôi đã 
18, học rất kém, chỉ giỏi vẽ và luận 
văn. Tôi biết mẹ hết sức lo lắng, 
mong tôi học giỏi để sau này có 
tương lai, nhưng tôi tối tăm, không 
lanh lẹ tiếp thu, không giỏi toán 
được. Tuy vậy tôi cũng cố gắng 
không bỏ học giữa chừng. Một việc 
may mắn đã xảy ra: Tôi được giải 
nhất trong cuộc thi vẽ thành phố 
rồi được học bỗng của trường Mỹ 
Thuật bên Mỹ. Mẹ hết sức bối rối. 
Bố không nói như thường lệ, nhưng 
tôi đã quyết định. Ngày mai tôi sẽ 
lên đường đi Mỹ trong hai năm. Biết 
mẹ buồn và nhớ tôi nhiều, nhưng hy 
vọng bà sẽ quen đi. 

Ngày ... tháng ....
Tôi ở lại Virginia luôn không về, 

vì tốt nghiệp và được nhận làm giáo 
viên dạy vẽ. Ngày tròn 21 tuổi, mẹ 
nói chuyện với tôi rất lâu trong điện 
thoại. 

Bà hiểu tôi đã đủ lớn để biết về 
cuộc đời mình. Người đàn ông vẫn 
ở với mẹ không phải là cha ruột tôi. 
Bố ruột tôi là chú Thuyên, hiện vẫn 
còn ở trong tù. Chú Thuyên và mẹ 
bồ với nhau quá sớm, khi hai người 
còn ở trung học. Vì lỡ có con là tôi 
nên chú Thuyên phải nghỉ học, đi 
làm qua ngày. Vì còn nông nổi thiếu 
kinh nghiệm, chú bị dụ vào một tổ 
chức chuyển hàng lậu. Trót lọt vài 
chuyến có tiền, nhưng sau đó chú bị 
bắt. Đàn anh phản bội, bỏ chú làm 
vật thí thân, gài chú chịu tội thay 
cho họ. Bố nuôi thích mẹ từ lâu, 
nhân cơ hội này giúp mẹ và gia đình 
ông ngoại dấu được cái bầu hoang 
là tôi. Bố nuôi biết mẹ không thật sự 
yêu ông, nên đâm ra cáu kỉnh khó 
chịu. Cuộc sống lại ngày càng khó 
khăn, ông sức khỏe kém không làm 
ra tiền như trước nên hận đời, luôn 
nóng nảy giận dữ, tìm quên trong 
men rượu làm cuộc sống ngày càng 
tệ hơn. 

Tôi thương mẹ hơn bao giờ, bắt 
đầu hiểu tại sao bà luôn chịu đựng. 
Tôi cũng thông cảm với bố nuôi, bớt 
ghét ông. Thì ra cuộc sống luôn có 
những ràng buộc ngoài ý muốn. Thì 
ra có những việc tưởng là vô lý, chỉ 
vì mình chưa hiểu được cái lý của 
nó.

Ngày ... tháng ....
Trong khi dạy học, tôi quen Viễn 

và bắt đầu yêu anh. Tình yêu thật 
ngọt ngào. Tôi những tưởng cuộc 
đời mình lúc nào cũng u buồn, 
nhưng có Viễn, tôi thấy cuộc sống 
bắt đầu vui và ý nghĩa. Anh dạy toán 
cho nhà trường và chỉ sống với mẹ. 
Ba của anh đã bỏ đi xa với người 
đàn bà khác từ lâu. Mẹ luôn lo sợ 
tôi sẽ dẫm chân vào con đường cũ 
của mẹ, tức là có con sớm, hỏng cả 
tương lai. Tôi tin mình biết làm chủ 
cuộc đời, quyết tâm không để việc 
đáng tiếc xảy ra. Viễn cũng rất tôn 
trọng tôi, chúng tôi nâng đỡ nhau 
trong cuộc sống. Ngày Valentine's, 
anh cho tôi hiểu được thế nào là sự 
rung động của con tim. Tôi tin anh 
đã cho tôi trái tim yêu thương thật 
sự, không phải trái tim bọc nhung 
của những hộp kẹo chocolate, không 
phải những quả bong bóng hình trái 
tim được trang trí rực rỡ, không phải 
trái tim nữ trang làm bằng vàng bạc, 
mà là trái tim thật sự của người yêu. 
Viễn ơi, em cám ơn anh...

 

Ngày ... tháng ....
Tôi rất thích dạy học vì tôi yêu 

trẻ con, yêu những học sinh nghèo, 
chậm chạp lẻ loi luôn bị trêu chọc 
trong lớp như tôi hồi bé. Bố ruột tôi 
đã mãn tù, hiện đang ở không xa 
thành phố với mẹ, đã tìm được việc 
làm ổn định. Nghe mẹ kể hồi nhỏ 
ông bướng bỉnh ba gai, nhưng nay 
đằm thắm và rất đàng hoàng. Mẹ 
không đi thăm bố vì nghĩ mình đã 
có chồng, không muốn tạo thêm rắc 

rối. Bà nén lòng sống bình thường 
bên cạnh bố nuôi tôi. Tôi và Viễn 
dự định sang năm sẽ về lại Toronto 
thăm gia đình và tiến hành đám 
cưới. Tôi muốn đón mẹ về Virginia 
ở chung, nhưng mẹ bảo bà đã quen 
với đời sống Canada, không muốn 
thay đổi. Bà chỉ mong tôi được hạnh 
phúc, không như cuộc đời bà.

Ngày ... tháng ....
Bố nuôi, bố Thuyên và mẹ đều 

đáp máy bay qua Virginia chuẩn 
bị dự đám cưới tôi. Chỉ mấy năm 
không gặp lại, trông ai cũng già đi, 
khác hẳn năm trước. Thời gian thay 
đổi nhiều quá, thời xuân sắc của mẹ 
đã qua đi, nét buồn bao giờ cũng 
phảng phất trên ánh mắt, dù bà rất 
vui mừng cho tôi và yêu mến Viễn. 
Bố ruột tôi vẫn gầy, nhưng nhìn độ 
lượng, thư thái hơn. Ông và tôi ôm 
nhau, lòng ngập tràn cảm xúc. Hình 
ảnh ngày nào ông ôm mẹ trong tù 
khi chúng tôi tới thăm lại hiện về 
thật rõ. Bố nuôi có vẻ thay đổi nhiều 
nhất, ông mập mạnh vui vẻ hơn. 
Ông và bố Thuyên bắt tay nhau thân 
mật. Hôm nay tôi lại khóc.....

Ngày ... tháng ....
Tôi đã sinh cháu gái đầu lòng. 

Tôi hy vọng nó sung sướng, may 
mắn hơn bà nội cũng như bà ngoại. 
Tôi mong cháu có cuộc sống đầy đủ, 
không u ám như tuổi thơ tôi. Cuộc 
đời má Viễn cũng rất buồn. Họ là 
những người đàn bà gặp nhiều trắc 
trở, thử thách. Tôi học được sự chịu 
đựng của mẹ. Tôi cũng kính trọng 
bà vì đã thủy chung với bố nuôi, 
luôn phục vụ ông hết lòng dù không 
thật sự yêu thương ông. Đó là bài 
học của tinh thần trách nhiệm. Nếu 
là tôi, có lẽ tôi đã bỏ mặc mọi ràng 
buộc sống theo con tim mình. Tôi 
học được sự quả cảm của mẹ Viễn, 
một mình chiến đấu với hoàn cảnh 
để nuôi con nên người. Bà cương 
quyết trắng đen rạch ròi, không 
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chịu được sự giả dối. Khi biết bố 
của Viễn có người đàn bà khác, 
bà cương quyết ẵm Viễn ra đi. Tôi 
cũng kính nể bố ruột tôi, dù sai lầm 
khi tuổi trẻ đã không oán hận đời, 
luôn âm thầm yêu thương mẹ tôi. 
Đó là mối tình câm lặng của người 
có nghĩa khí. Nhìn ánh mắt ông 
dành cho mẹ, tôi hết sức thông cảm 
và đau lòng. Và ngạc nhiên thay, bố 
nuôi tôi cũng thay đổi hẳn. Ông cai 
rượu, cai thuốc lá,  phục vụ đắc lực 
trong nhà thờ, vui vẻ với mọi người. 
Trước đây, tôi đã ghét và sợ bố nuôi, 
bây giờ tôi thương ông thật nhiều. 

Ngày ... tháng ....
Lại là một ngày buồn. Chúng 

tôi đưa mẹ Viễn ra nghĩa trang. Bà 
qua đời vì bệnh tim khi mới hơn 50. 
Những ngày cuối cùng, hình như có 
linh tính về cơn bệnh đột ngột của 
mình, bà đã tâm sự với tôi rất nhiều. 
Bà chia sẻ với tôi sự hối hận khi còn 
trẻ đã quá tự ái, không tha thứ. Ba 
của Viễn rất giỏi nhạc, ông luôn phải 
đi xa trình diễn trong giàn nhạc giao 

hưởng nổi tiếng, và thật sự không hề 
có ý bỏ bà. Sự quan hệ tình cảm với 
người đàn bà khác có nhiều lý do trớ 
trêu. Mẹ Viễn không tin và không 
chấp nhận được chuyện này, nên đã 
bỏ đi dù ông đã khổ sở năn nỉ, tìm 
kiếm trong bao năm trời. Ba Viễn 
vẫn ở một mình cho tới ngày hôm 
nay. Tìm ông quá khó, khi nhắn tin 
ông về được Virginia thì đám tang 
đã xong. Chúng tôi đưa ông ra nghĩa 
trang thăm mộ mẹ. Gục đầu trước 
nấm mộ tươi, ông vừa khóc vừa kéo 
vĩ cầm. Có lẽ ông muốn mẹ Viễn 
nghe lại bài nhạc khi xưa mà bà yêu 
thích. Trong trời vắng, trong gió 
Thu, tiếng vĩ cầm nức nở, ai oán…

Ngày ... tháng ....

Tôi và Viễn dọn về Toronto ở 
luôn để được gần gia đình và bé Tiểu 
Nguyệt được bà ngoại chăm sóc, sau 
khi bà nội đã mất. Ổn định xong, 
chúng tôi mời ba Viễn đến Toronto 
chơi một chuyến, ăn mừng Noel với 
mọi người. Đêm nay là đêm vọng 
Giáng Sinh, chúng tôi cùng ăn uống 

vui vẻ trong căn nhà ấm cúng. Mẹ 
tôi cười vui, trổ tài nấu nhiều món 
ăn ngon, ít khi nào thấy mẹ vui như 
vậy. Ba ruột tôi từ xa cũng về để 
thăm tôi và cháu, ngồi trầm ngâm 
nhưng nét mặt thanh thản. Bố nuôi 
tôi khui rượu, bảo hôm nay 'phá lệ' 
uống cho vui, chứ bỏ rượu lâu rồi. 
Ba Viễn cũng mỉm cười, ông rất 
mừng vì Viễn có được ngày hôm 
ngay. Bé Nguyệt thì khỏi nói, líu lo 
như chim, Cháu líu lo: Con có nhiều 
ông quá, ông nội nè, ông ngoại nè, 
rồi ông Thuyên nữa! Ít khi nào gia 
đình tụ họp đông vui như vậy. Ba 
Viễn đàn, mọi người cùng hát.

Ước gì những trang nhật ký từ 
nay về sau sẽ mãi đẹp như đêm hôm 
nay. 

Tôi biết cuộc đời nghiệt ngã luôn 
nhiều thử thách, nhưng tôi biết mình 
phải cố gắng vượt qua và sẵn sàng 
chấp nhận để sống tốt dù đã qua 
những trang nhật ký buồn... 
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Trầm hoa
Trầm hoa nơi nơi
buông chao chơi vơi
ơi em ngày cũ
làm sao phai phôi
ơi em muốn hỏi
tình sao cho vơi?

Này em muôn nơi
trầm hoa buông rơi
sợi dài, cánh mỏng
mùi thơm lả lơi
tình sầu nghiêng đọng
cúi đầu im hơi

Lá Thu rụng đổ
kiếp người thế thôi
trầm hoa còn đó
như lần hôn môi
Em còn đứng đó
nói lời yêu tôi
hay về phố nhỏ
khóc thời xa xôi?

Bỗng như huyễn mộng
bỗng về trong tôi
đầy tràn như nước
như ngàn mơ ước
có lần chung đôi

Em về đến trước
thềm hoa đợi tôi
ta xem hoa rụng
dưới trời mù khơi

Trầm hoa em hỡi
tay gầy buông xuôi
ta là con nhạn
suốt đời đơn côi
mình chỉ là bạn
một lần đùa chơi ....

Trịnh Tây Ninh
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Câu gọi muôn đời

Trời ơi! Trăng sao chưa hề lung lay
mà sao hồn muốn vỡ
Trời ơi! Tình chưa phai
mà sao dài hơi thở
Đêm nay Thu rơi
người về bỡ ngỡ
mang sầu từ muôn thuở
ép vào tim tôi
Lá rụng chân đồi
người từ dang dở
kết thành muôn ngàn đau khổ
làm mối hận tình bạc trắng như vôi
Người hỡi, người ơi!
chiều về than thở
xin trả lại người tình tôi rực rỡ
có những hào quang
Trăm năm: chuyện đã muộn màng ....

Trịnh Tây Ninh
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Trăng 
Bài Phiếm luận về Trăng & 

Trung Thu

Tôi vừa đi dự buổi Tết Trung 
Thu do nhiều Hội Đoàn 

tại Toronto tổ chức về, thật mừng 
vì các em vui, mọi người vui, trời 
không bị mưa như tin thời tiết đã dự 
báo. Trung Thu trong tôi có nhiều 
kỷ niệm, nhớ tới thì “lòng man mác 
buồn”, ôi thời thơ ấu đã qua!

Năm tôi 8, 9 tuổi gì đó, dù không 
mang tên Ngô Như Ý, nhưng tôi quả 
thật là y như ngố, thế mà chẳng hiểu 
sao cô giáo lại chọn lên đại diện cho 
các học sinh tỉnh lỵ đọc diễn văn 
trong ngày Trung Thu. Để chuẩn bị, 
chị tôi bắt tôi đọc đi đọc lại nhiều lần 
cho thật nhuyễn. Rõ khổ, ông Tỉnh 
Trưởng tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ lại 
mang cấp bậc Trung Tá, để mở đầu 
tôi phải xướng lên câu “Kính thưa 
Trung Tá Tỉnh Trưởng”. Tôi ngọng 
nghịu tập: “Kính thưa Tung Tá Tỉnh 
Tưởng”, mất chữ “r”, bà chị cầm 
thước đập lên bàn quát to “Đọc lại, 
Trung tá!” Tôi to giọng “Kính thưa 
Trung Trá Trỉnh Trưởng”, tất cả đều 
có chữ “r”. Chèn ơi, nếu ông mang 
cấp bậc thiếu tá hay đại tá chắc tôi 
đã đỡ khổ hơn. Nhưng hình như lúc 
đọc thật trước đám đông tôi đã phát 
âm đúng, vì không nhớ cảnh bị các 
ông anh bà chị la rầy!

Rồi có năm chúng tôi làm lồng 
đèn đi dự thi Trung Thu. Anh tôi bỏ 
công chẻ tre, uốn vuốt làm thành 
cái đầu lân thật to. Chúng tôi chăm 
chút dán giấy bóng kiếng, dùng màu 
nước vẽ từng cái vảy rồng, tô màu 
thật đẹp, lòng háo hức mong được 
giải. Tiếc thay chưa đi tới điểm tổ 
chức thì trời mưa, chiếc lồng đèn 
ướt nhẹp màu sắc lem luốc, tôi đã 
khóc thút thít trong mưa. 

Nhà tôi nghèo, Trung Thu may 
lắm mỗi đứa được chừng một phần 
tư hay nửa cái bánh nướng, thèm 
lắm hít ngửi mãi rồi mới dám ăn. 
Má tôi thì thích bánh dẻo, nhưng ít 
khi nào bà dám bỏ tiền ra mua.

Đó là chuyện Trung Thu thuở bé, 
rằm tháng 8 mà không nói chuyện 
về trăng thì thiếu sót, nên tôi sẽ tản 
mạn một chút về Trăng, về đề tài rất 
đẹp đã được nhiều người bàn tới.

Mặt trăng tiếng Latin là Luna, là 
vệ tinh duy nhất của trái đất và lớn 
thứ năm trong hệ mặt trời. Khoảng 
cách trung bình tính từ tâm trái đất 
đến mặt trăng là 384.403 km, lớn 
khoảng 30 lần đường kính trái đất. 
Đường kính mặt trăng là 3.474 km, 
tức hơn một phần tư đường kính trái 
đất.

Trong Kinh Thánh, sách Sáng 
Thế Ký ghi lại Đức Chúa Trời đã 
tạo ra mặt trăng vào ngày thứ tư khi 
ngài phán bảo hãy có hai vì sáng 
lớn; vì lớn hơn tức là mặt trời để cai 
trị ban ngày, vì nhỏ hơn (mặt trăng) 
để cai trị ban đêm. Kinh Thánh cũng 
có ghi về ngày tận thế: Trong những 
ngày ấy, mặt trời sẽ tối sầm, mặt 
trăng mất sáng và tinh tú tự trời sẽ 
sa xuống.

Theo Phật giáo, những sự kiện 
quan trọng trong đời đức Phật đều 
diễn ra vào đêm trăng tròn. Ngài 
đản sanh vào đêm rằm tháng Tư, 
xuất gia vào đêm trăng tròn tháng 

Hai và thành đạo vào đêm trăng tròn 
tháng Chạp. Người theo Phật giáo 
ăn chay dựa theo ngày rằm và ngày 
không trăng.  

Các giai thoại lý thú như Hằng 
Nga cùng các tiên nữ múa hát điệu 
nghê thường vào đêm rằm tháng 
Tám, chú Cuội và thỏ ngọc ngồi 
dưới gốc cây đa nhớ nhà, chuyện 
Hậu Nghệ cầm cung bắn rớt 9 mặt 
trời là những câu chuyện thần thoại 
hồi bé tôi đã say mê.  

Trong tiếng Việt, mặt trăng còn 
được gọi bằng những tên khác như 
ông Trăng, ông Giăng, chị Hằng, 
vầng Nguyệt, chị Nguyệt, Hằng 
Nga, Thái Âm…

Theo các nhà khảo cổ thì hình 
ảnh về mừng trăng đã được in trên 
mặt trống đồng Ngọc Lũ. Phan Kế 
Bính trong sách Phong Tục Việt 
Nam cũng đã ghi dân ta từ thế kỷ 
19 đã có tập tục ban ngày làm cỗ 
cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng 
trăng.

Tại Đại Hàn, ngày trăng tròn này 
là Lễ Tạ Ơn Chuseok, để nông dân 
cám ơn tổ tiên đã cho mùa màng thu 
hoạch tốt đẹp, và là ngày tết lớn thứ 
hai trong năm. Tại Đài Loan, ngày 
Tết Trung Thu là ngày nghỉ lễ chính 
thức cho cả nước.

Nguyệt thực xảy ra lúc trăng tròn, 
khi trái đất nằm giữa mặt trời, mặt 
trăng và cùng nằm trên một đường 
thẳng. Bước tiến đầu tiên trong việc 
quan sát mặt trăng được thực hiện 
nhờ sự phát minh viễn vọng kính. 
Galileo Galilei đã sử dụng tốt công 
cụ này để quan sát vẻ mặt chị Hằng.  

Ngày 20 tháng 7 năm 1969, nhân 
loại bước một bước dài khi phi hành 
gia Neil Armstrong là người đầu 
tiên đặt chân lên mặt trăng thành 
công với chi phí hàng nhiều tỷ đô la. 
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Cho tới nay, Eugene Cernan - thành 
viên của phi vụ Apollo 17 - là người 
cuối cùng rời mặt Trăng vào ngày 
14 tháng 12 năm 1972 và từ đó chưa 
ai đặt chân lên đây nữa, có lẽ vì hao 
tốn quá. Thật ra, Hoa Kỳ cũng quay 
lại thăm nàng Nguyệt năm 1994 
nhưng chỉ bằng robot trên con tàu 
vũ trụ Clementine. Theo các nhà 
khoa học NASA, con người có thể 
định cư trên mặt trăng trong tương 
lai. Nói tới NASA tôi xin mở ngoặc 
là có khá nhiều người Việt Nam 
rất giỏi làm việc ở đây, như tiến sĩ 
Nguyễn Xuân Vinh, nhà vật lý thiên 
văn Eugene Trịnh Hữu Châu, Bruce 
Vũ Thanh ....

Nhà văn Toan Ánh đã viết về 
món trà sen đêm trăng rất cầu kỳ. 
Buổi chiều khi sen khép cánh, 
người ta bỏ vào nhụy hoa một ít trà, 
để trong đêm trà thấm hương thơm 
của hoa, thẩm thấu tinh túy của đất 
trời. Sáng ra trước khi sen bung 
cánh, người ta ra ao lấy trà ra khỏi 
búp hoa để pha uống. Chu choa, 
không biết trà này thơm ngon cỡ 
nào, tôi thì thuộc loại “đàn gảy tai 
trâu”, chắc là không biết phân biệt. 
Ngay cả cafe tôi cũng không kén, 
uống như uống thuốc cho tỉnh ngủ, 
không cần phải nóng phải tươi, phải 
rắc rối gì. Viết tới đây tôi bỗng nhớ 
bài “Trăng sáng vườn chè”, để cho 
vị trà ngon hơn, chè chắc cũng phải 
hái vào đêm trăng đem ướp búp sen 
tươi mới thật là tuyệt!

Bạn có ghé thăm Sóc Trăng bao 
giờ chưa? Sóc Trăng là tên một tỉnh 
ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu 
Long nằm ở cửa Nam sông Hậu. 
Tên gọi Sóc Trăng do chữ Srok 
Kh’leang của tiếng Khmer mà ra - 
nghĩa là kho chứa bạc của nhà vua. 
Tiếng Việt phiên âm ra Sóc Trăng, 
chứ không phải địa danh này là nơi 
trăng sáng nhất.

Vầng trăng Việt Nam trong ca 
dao thể hiện qua câu lục bát quen 
thuộc:

Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ 

đi?  
Bài đồng dao: ông giẳng ông 

giăng
xuống đây với tôi
có nồi cơm nếp
có tệp bánh chưng
có lưng vò rượu. . .” có lẽ ai 

cũng thuộc.  

Trong thơ văn xưa, phải nói tới 
nhà thơ Lý Bạch vì yêu trăng quá, 
nên trong một cơn say, đã nhào 
xuống giòng sông để ... ôm lấy trăng 
rồi chết đuối. Ông đã nhiều lần ngồi 
trên thuyền ngắm trăng:

Đầu giường trăng tỏ rạng
Đất trắng ngỡ như sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương  

Trong Chinh Phụ Ngâm, ta thấy 
có câu:

Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng 
trùng,

Trước hoa, dưới nguyệt trong 
lòng xiết đau.  

Rồi đến Đức Trần Hưng Đạo là 
võ tướng mà cũng không kềm nỗi 
hồn thơ lai láng trước “Bến Trăng 
Thanh” để rồi cảm khái:

Đêm nghỉ bến trăng thanh
Bỗng hay đầy thú lạ
Thơ theo bút tuôn dòng.... Ngài 

quả là người văn võ song toàn.  

Tác phẩm Đoạn Trường Tân 
Thanh của Thi hào Nguyễn Du cũng 
không thiếu những câu nói về trăng:  

Tuần trăng khuyết, dĩa dầu hao,
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao 

ngán lòng.  
Hoặc: Khi chén rượu, khi cuộc 

cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng 

lên.   
Khi tả người đẹp Nguyễn Du đã 

ví: Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở 
nang.  Nhóm chúng tôi gần đây ai 
cũng than mình khá “nở nang”, vậy 
là đẹp ra phải không các bạn?! 

Bà Chúa thơ nôm Hồ Xuân 
Hương cũng diễn tả đầy màu sắc:

Một trái trăng thu chín mõm 
mòm

Một vừng quế đỏ đỏ lòm lom   
Trăng của bà trong đêm khuya 

thanh vắng uống rượu mong giải 
sầu nhưng tỉnh ra lại càng buồn hơn: 
“Vầng trăng bóng xế khuyết chưa 
tròn”. Nữ sĩ họ Hồ này được nổi 
tiếng về thơ văn, không khét tiếng 
như bác kia họ Hồ nhưng ai cũng 
phỉ nhổ!  

Trong bài Thu ẩm của Nguyễn 
Khuyến, ông đã tả:

Lưng giậu phất phơ màu khói 
nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. 
Nhóm Hippy Việt Nam thời đó có 
mốt mặc quần ống loe, chắc là lấy ý 
từ câu thơ này!. 

Nguyễn Khuyến cũng đã từng 
ngắm trăng mà lo nghĩ việc quốc 
gia:

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt 
mờ

Có phải tiếc xuân mà đứng gọi
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ

Trong bài ca chúc Tết thanh niên 
của Phan Bội Châu, cụ đã than thở:

Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, 
tủi cùng trăng

Hai mươi năm lẻ đã từng chua 
với xót

Thật thế, thời ấy đất nước bị Pháp 
đô hộ, người dân thiếu ý thức, nên 
cụ lúc nào cũng canh cánh bên lòng 
những nỗi niềm. Ngày nay mình bị 
Cộng sản cai trị, bán nước cho Tàu, 
ta có bận lòng vì đất nước và chua 
xót như cụ không?

Thi sĩ Quách Tấn viết:
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Đêm nay chờ trăng mọc
Ngồi thẩn thơ trong vườn
Quanh hoa lá róc rách
Như đua bắt làn hương  

Thi sĩ Tản Đà đã than thở:
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi,
Trần giới em nay chán nữa rồi.
Tôi đôi khi cũng rất chán đời, 

chán thế thái nhân tình, nhưng không 
sống ở thế trần thì chỉ còn nước lên 
cung trăng hay thiên đường, cũng 
đâu có dễ!

Nguyễn Nhược Pháp trong 
“Ngày xưa” đã mơ màng:

Ta còn đang luyến mộng
Yêu bóng người vẩn vơ
Tay ngà ai phủ trán?
Hiu hắt ánh trăng mờ...  

Nói tới thơ trăng mà không nhắc 
tới Hàn Mặc Tử với “Một miệng 
trăng”, “Ngủ với trăng”, “Rượt 
trăng”, “Say trăng” thì không được, 
nên ta hãy cùng Hàn thi sĩ thắc mắc:  

Khuya rồi, trăng trốn ở nơi đâu?
Ta chờ ta đợi suốt canh thâu
Ta xé gió trời, mây nghiêng rẽ
Trăng tàn đẫm ướt một dòng 

châu  
Hoặc: Hương trăng phảng phất 

nơi đâu đó
Có thấy người về giữa cõi im?  
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, 

Trăng, Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho?
… Trời hỡi làm sao khi đói khát,
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?

Trong bài thơ nổi tiếng “Đây 
Thôn Vĩ Dạ”, ông cũng nói đến 
trăng theo kiểu cách khác lạ và đầy 
thơ mộng:

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp 

lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Toàn là những câu hỏi về trăng 
khó trả lời, thương thay cho một 
đời nghệ sĩ tài hoa nhưng số phận 
nghiệt ngã. Có lẽ cảm hứng từ việc 
Hàn Mặc Tử bán trăng, hiện nay có 
một đồng bào trong nước lấy tên là 
“Người Buôn Gió”, là một blogger 
dám lên tiếng đấu tranh cho nhân 
quyền và tự do tại Việt Nam rất can 
đảm đáng nể phục.  

Riêng nhà thơ Lưu Trọng Lư đã 
rất thính tai với câu thơ:

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức? Có lẽ 

ông cảm được ánh trăng thu bằng 
tâm hồn, không cần nhìn mà chỉ 
nhắm mắt lắng nghe. Điều này có lẽ 
đúng vì những người khiếm thị luôn 
nghe, dùng các giác quan khác để 
cảm nhận được sự việc có khi còn 
sâu sắc hơn người sáng mắt.

Nhà học giả hơi “điên chữ “ Bùi 
Giáng cũng từng đặt nghi vấn:

Em về mấy thế kỷ sau,
Nhìn trăng có thấy nguyên màu 

ấy không?
Ông hỏi câu này có lẽ vì biết 

khi xảy ra nguyệt thực, trăng sẽ 
đổi thành màu đỏ cam nên người 
ta còn gọi là mặt trăng máu. Còn 
trăng xanh là hiện tượng trăng tròn 
và sáng lần thứ hai trong một tháng. 
Trăng xanh không xuất hiện thường 
xuyên, nó xảy ra khoảng vài năm 
một lần. Không biết “màu ấy” Bùi 
Giáng có ý nói là màu gì, xanh hay 
đỏ?!

Với bài thơ Trăng Đất Khách, tác 
giả Trần Mộng Tú đã chia sẻ:

Những đêm trăng sáng tôi không 
ngủ

Âm thầm mắt lệ nhớ quê hương
Ngày về sao bỗng xa xăm quá
Tôi thức cùng trăng suốt đêm 

trường.

Vâng, quả thật trăng trên đất 
khách hải ngoại thật buồn, ít khi nào 
mình có giờ và khung cảnh thích 
hợp để thấy trăng. Những tòa nhà 
cao chọc trời đã che đi ánh sáng chị 
Hằng, cuộc sống bận rộn tất bật đầy 
căng thẳng, lòng dạ nào mà thưởng 
thức ánh trăng? Còn ở quê nhà thì 
đói khát, bị bưng bít trù dập, nếu 
còn lãng mạn yêu trăng thì không 
chừng bị coi là đang ở “cõi trên”!

Nếu nói về những bài nhạc có 
liên hệ tới trăng thì rất nhiều, nào 
là nhạc phẩm Trương Chi của Văn 
Cao kể chuyện người nghệ sĩ xấu 
trai nhưng đã trót đem lòng yêu 
người đẹp Mỵ Nương. Chuyện bắt 
đầu vào “Một chiều xưa trăng nước 
chưa thành thơ” rồi tới “Đêm nay 
dòng sông Thương dâng cao, mà ai 
hát dưới trăng ngà ...”

Trung Thu về ai cũng muốn 
nghe lại bài hát Thằng Cuội của Lê 
Thương: Bóng trăng trắng ngà, có 
cây đa to, có thằng Cuội già, ôm 
một mối mơ …. Mối mơ bạn đang 
ôm là những mơ ước gì, có phần nào 
cho quê hương đất nước không?

Chắc bạn cũng biết bài Trăng 
Mờ Bên Suối, sáng tác của nhạc sĩ 
Lê Mộng Nguyên, rồi tới Huế Đêm 
Trăng của Quốc Dũng, Tình Lúa 
Duyên Trăng của tác giả Hoài An, 
hoặc bài Nửa Vầng Trăng của Nhật 
Trung là những sáng tác khá phổ 
thông.

Lời bài Ảo Ảnh của Y Vân cũng 
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miêu tả tâm sự: Khi vui thấy trăng 
không mờ, lòng buồn nên trăng 
úa: Đây quả là ảnh ảo của ảo ảnh - 
virtual reality - vì sự thật thì trăng 
vẫn là trăng, đâu có vì ai đó vui 
buồn mà thành tròn hay méo.

Phạm Mạnh Cương trong nhạc 
phẩm Thương Hoài Ngàn Năm 
cũng rất chung tình: Trăng khuyết 
rồi có khi đầy, Ngăn cách rồi cũng 
xum vầy....

Cũng nên nhắc tới bài Gạo trắng 
Trăng thanh của Hoàng Thi Thơ 
diễn tả hình ảnh dân quê thật vui 
nhộn: Trong đêm trăng, tiếng chày 
khua, ta hát vang trong đêm trường 
mênh mang.

Ngược lại với bài Nghìn Trùng 
Xa Cách, Phạm Duy đã diễn tả với 
những nốt nhạc thê thiết: Rừng vắng 
ban mai, đường phố trăng soi, trả 
hết cho người, cho người đi ...

Ngoài ra phải nhắc đến bài 
Nguyệt Cầm của Cung Tiến: Trăng 
Tầm Dương lung linh bóng sáng, 
đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta ... 
Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn anh... 
Nói đến nguyệt cầm thì tôi cũng 
xin tả sơ về cây đàn nguyệt này. Vì 
nhạc cụ có hộp đàn hình tròn như 
mặt trăng nên mới có tên là “đàn 
Nguyệt”. Đàn Nguyệt được sử dụng 
trong hát Chèo, Chầu Văn, Ca Huế, 
Đờn Ca Tài Tử và Cải Lương…
Trong miền Nam người ta gọi nó 
là đờn Kìm. Mới đầu tôi lẫn lộn, 
tưởng nguyệt cầm và tỳ bà cầm là 
một, nhưng đàn tì bà hình bầu dục. 
Để cho dễ nhớ bạn có thể hiểu đàn 
nguyệt thì tròn, đàn tì bà thì méo!

Nói đến nhạc Trịnh Công Sơn thì 
nhiều bài, nhiều câu về trăng lắm, 
đặc biệt bài Nguyệt Ca:

Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp 
sáng trong tôi

Từ khi trăng là nguyệt em mang 

tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như 

từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có 

những mặt trời. Nhưng thôi không 
viết nhiều về TCS, ông này bị người 
Việt quốc gia lên án là làm tay sai 
cho Việt cộng, viết nhạc phản chiến 
để đánh phá chính thể quốc gia, làm 
việc cho Việt Cộng, dù nhạc của ông 
cũng có những bài tình ca rất hay.  

Riêng nhà thơ đấu tranh Nguyễn 
chí Thiện, tác giả tập thơ “Hoa Địa 
Ngục” cũng đã viết về trăng, dù ông 
ở trong tù Cộng Sản - dưới đáy địa 
ngục:

Cũng phải ngước trông đất trời, 
vấn hỏi?

Trăng lặn…
Sao tàn…
Nói tới đây mới nhớ khi còn ở 

trung học, các thầy cô “quốc doanh” 
dạy chúng tôi phải có tinh thần tập 
thể, cái gì cũng phải mang ơn Bác 
và Đảng, như ngắm trăng cũng phải 
cùng ngắm chung, ngồi một mình tư 
lự với trăng là tư duy sai lầm, là cá 
nhân chủ nghĩa, nghe thấy kinh sợ 
thay vì kính sợ. Tội nghiệp các thầy 
cô này, có lẽ họ đâu muốn dạy “láo 
lếu” như thế mà chỉ vì bị ép buộc. 
Đến bây giờ nhiều sách báo vẫn còn 
XHCN “Xạo Hết Chỗ Nói” hoặc 
“Xin Hầu Chi-Na”, biết đến bao giờ 
dân mình mới được sống trong ấm 
no và sự thật?

Nếu bạn hay con cháu học dương 
cầm, chắc là bạn biết bản nhạc dưới 
cái tên “Sonata - Ánh trăng”. Bài 
nhạc này do Beethoven soạn, ông 
xấu trai vì bị chứng bệnh lạ làm biến 
dạng, nhưng mang trái tim nghệ sĩ 
đa tình. Beethoven yêu cô học trò là 
Giulietta Guicciardi, nhưng không 
được đáp lại. Một lần buồn tình 
đứng trên cây cầu của dòng sông 
xanh Danube trong một đêm trăng 
rất sáng, Beetthoven nghe tiếng 

dương cầm vang lên bên khu lao 
động. Beethoven đi tới và gặp người 
cha đang ngồi nghe cô con gái mù 
chơi dương cầm. Người cha cho biết 
con gái đã từng ước mơ được ngắm 
nhìn ánh trăng trên dòng Danube, 
nhưng có lẽ sẽ không bao giờ 
được. Xúc động trước tình cha con, 
Beethoven ngồi vào cây đàn và với 
cảm xúc mãnh liệt, nhà soạn nhạc 
thiên tài đã dạo nên khúc Sonata lúc 
nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, 
lúc lại mạnh mẽ rồi mênh mang 
như sóng sông Danube. Tiếng nhạc 
thấm đẫm trong ánh trăng, dạt dào 
trong tình người, diễn tả khát vọng 
bước ra khỏi sự khắc nghiệt của số 
phận, của thất tình và trở thành bất 
hủ. Beethoven bị điếc năm 30 tuổi 
nhưng vẫn sáng tác nhạc được. Mới 
đầu tôi không tin người điếc có thể 
chơi nhạc, nhưng tôi có thầy và vài 
người bạn khá giỏi nhạc, họ chỉ cần 
nhìn nốt nhạc mà biết âm điệu trầm 
bổng ra sao. Đưa cho một sáng tác 
mới, không cần đàn họ cũng có thể 
nhìn cách viết nhạc mà hát lên được. 
Môn “võ công” này tôi cũng có học 
qua, gọi là “xướng âm”, nhưng tôi 
chẳng thấy “sướng”, chỉ thấy khổ vì 
khó quá!

Gần đây có bộ phim hoạt họa với 
hình ảnh 3D ba chiều thu hút nhiều 
khán giả, bạn đã xem chưa? Đó là 
cuốn phim Despicable Me. Dựa 
theo nội dung phim chuyện người ta 
dịch tựa đề là “Kẻ Cắp Mặt Trăng”. 
Chuyện phim nói về nhân vật xấu 
tên Gru. Gru quyết định làm phi vụ 
có một không hai cho thế giới phải 
kinh khiếp: ăn cắp mặt trăng. Cũng 
may Gru đã tìm thấy được ở ba cô bé 
mồ côi - nhân vật trong phim - một 
tình thương yêu kỳ lạ, và điều này 
đã thay đổi con người Gru. Chuyện 
có “happy ending” khi Gru cùng ba 
cô bé sống hạnh phúc với nhau khi 
mặt trăng vẫn tỏa sáng.  



 58 Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60” Nguyễn Ngọc Duy Hân

Nói chuyện văn chương thơ nhạc 
thì hoài hoài không hết, riêng trong 
đời sống hằng ngày thì các chuyên 
gia trường đại học California - Mỹ 
phát hiện rằng có một tác động giữa 
ánh sáng mặt trăng tới sức khỏe con 
người. Những ngày trăng tròn, ánh 
trăng đã ảnh hưởng đến giấc ngủ 
của con người, gây khó ngủ rồi ít 
nhiều tác động đến hệ thần kinh, dẫn 
đến những thái độ, hành động bất 
thường. Vậy nếu người phối ngẫu 
hay con cháu của bạn hôm đó ương 
ương dở dở, nói bậy bạn hãy thông 
cảm bỏ qua cho. Bạn cũng có thể đổ 
lỗi cho chị Hằng khi chính bạn đang 
bị “khó ở” dễ nổi cáu. Việc phụ nữ 
hàng tháng rụng trứng được gọi là 
chu kỳ kinh nguyệt, hồi đi học ở 
trường “Xã Hội Chủ Nghĩa” chúng 
tôi nghịch ngợm gọi những ngày 
“bị” là ngày “mắc võng trên rừng 
Trường Sơn”. Khi đi chợ mua cua, 
bạn nhớ để ý có phải đang gần ngày 
có trăng hay không, vì cua sẽ bị óp 
không chắc thịt.

Gần đây với đời sống hiện đại 
nên cũng hại điện, ít khi chúng ta 
còn giờ, còn khung cảnh thích hợp 
để ngắm trăng. Ăn bánh Trung Thu 
thì sợ bị bỏ hóa chất độc, các lồng 
đèn, sản phẩm cho trẻ em bị Tàu 
hóa, sản xuất hàng loạt với phẩm 
chất tệ, không như những lồng đèn 

ông sao, đèn cá chép đặc thù khi xưa 
nên mất phần thú vị. Trong khi dân 
nghèo đói, cá chết, mọi thứ nhiễm 
độc, những đại gia, công an cai trị 
dân vẫn phè phỡn ăn chơi xa xỉ, đốt 
tiền không hết. Đã có những chiếc 
bánh trung thu với nhân là 9 dược 
liệu quý như đông trùng hạ thảo, 
vảy tê giác, vây cá mập, trứng cá, 
yến sào... Riêng cái vỏ hộp đựng 
bánh có khi giá đến triệu triệu. Một 
khách sạn 5 sao tại Hà Nội đã tung 
ra hộp bánh trên có hình con ngựa 
và cá chép mạ vàng 24K, đồng thời 
quảng cáo chỉ sản xuất 999 hộp - ít 
sợ bị đụng hàng. Cái hộp này ăn 
xong nhất định phải giữ vì có vàng 
trên đó. Hồi sau 1975, cái gì cũng 
quý cũng khó, nên chúng tôi cũng 
chắt chiu để dành những cái hộp 
bánh bích-quy, lon ghi-gô để đựng 
kim chỉ, đồ lặt vặt trong nhà. Sang 
đây những năm đầu tôi cũng còn 
thói quen giữ lại các lon hộp này, 
bỏ đi thì tiếc, làm chật nhà quá sức. 
Bánh Trung thu ngày nay không 
còn là thứ đồ ăn cho tết nhi đồng, 
mà đã trở thành công cụ để người 
ta hối lộ, nghe thật buồn và giận. 
Mà thôi, tôi định viết “vài dòng” mà 
bây giờ ra “dài dòng” rồi, tôi xin trở 
lại chuyện tổ chức Trung Thu Cộng 
đồng Toronto một chút rồi ngưng.

Năm nay lần đầu tiên ban tổ chức 

gồm nhiều hội đoàn hợp sức - để thể 
hiện tình đoàn kết. Nhìn các em mặc 
áo dài, tay cầm lồng đèn hình Lá Cờ 
Vàng di sản, lòng tôi bồi hồi biết 
bao. Ngoài phần văn nghệ và MC 
giới thiệu chương trình, phần nhiều 
do các em thiếu nhi chia nhau đảm 
trách, các em cũng được nghe đọc 
về các anh hùng dân tộc như Đinh 
Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản… Trách 
nhiệm hướng dẫn cho giới trẻ biết 
về quê hương và cội nguồn không 
phải một sớm một chiều, một ngày 
lễ hội là xong, mà là con đường dài 
và không kém khó khăn. Việc tổ 
chức các sinh hoạt cộng đồng cũng 
không dễ, nhìn những anh chị “xâm 
mình” đứng ra làm việc chung tôi 
thật cảm kích. Họ không phải là 
thần thánh, họ cũng chỉ có 24 tiếng 
mỗi ngày, cũng phải đi làm, lo cho 
gia đình như mọi người, nhưng họ 
đã cố gắng. Thế nào cũng có sai sót, 
nhưng tôi xin được trân trọng, thật 
lòng thông cảm và mong có thêm 
nhiều anh chị em, nhất là quý vị phụ 
huynh cùng xăn tay bước vào góp 
sức, để cùng nhau xây dựng cộng 
đồng, cùng nhau dẫn dắt các con 
em, nối kết thế hệ cha ông với con 
cháu, để mai đây khi chúng ta “rời 
bỏ cuộc chơi”, thì đã có các cháu 
sẵn sàng tiếp nối, tiếp tục sứ mạng 
phục vụ và làm vẻ vang giòng giống 
Rồng Tiên cho đến ngày cùng nhau 
trở về.

Tôi cũng thiết tha mong một 
ngày quê hương thanh bình, dân 
chủ, để chúng ta cùng nắm tay ca 
hát dưới ánh trăng vàng, cùng xây 
dựng đất nước giàu mạnh không 
gian dối, không chất độc và nhất là 
không Cộng sản.

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân  
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Rưng rưng khóc ngọn gió mùa
thổi chi nhung nhớ chưa vừa niềm riêng
Biển ơi! Ta sẽ về miền
xa xôi nơi ấy, mong tìm được nhau
ta buồn mà biển xôn xao?
vỗ chi sóng biếc làm đau lòng người

Ngồi đây, gốc đá biếng lười
có con ốc nhỏ mượn lời yêu thương
vi vu sóng nước rất hiền
mùa thu đang ngủ rất yên giấc nồng
mốt mai khi bước theo chồng
đừng quên biển vắng có công ru hời!

Sao em lại nỡ phụ tôi
tim ta đâm thấu chẳng lời ăn năn
tiếc cho tình đã mãn phần
con cua bỏ trốn ra gần mé xa
ngoảnh nhìn, thu đến xót xa
ta dẫy chết, em không tha thiết gì?

Đêm nay cất tiếng thầm thì
hạt bong bóng vỡ, ra đi sao đành
chân mang guốc gỗ vàng chanh
dẫm trên cát vắng, mong manh nỗi buồn
cài lên ngực đóa hải đường
não nùng tiếng hát sầu thương thu tàn

Bình minh ló dạng, thu sang
nỗi buồn cất giấu, lau hàng lệ rơi
biển sầu, hoa biển vẫn tươi
ta sầu, nhưng cũng chúc vui một lời
Sóng ơi! Hãy cuốn tình tôi
mùa thu đến muộn, một đời vẫn đau....

 

Lục bát 
của Biển

Trịnh Tây Ninh
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Tình si
Bởi kiếp xưa anh là
đóa lan vàng dưới cội
còn em thì bước vội
dẫm trên cánh hoàng hoa

Bởi kiếp xưa anh là
con sáo hiền dưới nội
nỉ non lời rất tội
em vẫn nỡ đi qua

Bởi kiếp xưa anh là
con sông dài diệu vợi
em thản nhiên diễu cười
dòng nước buồn lầy lội

Nên kiếp nay anh là
gã si tình đứng đợi
chưa hết kiếp truân chuyên
tình Thu buồn vời vợi…
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Thu
Trời Toronto đang se lạnh, bắt đầu vào thu. Mùa thu là đề tài 

đẹp cho biết bao thi nhân, văn sĩ, nhạc sĩ viết để ca tụng, miêu 
tả.

Nhạc thì có Thu Vàng của Cung Tiến, Thu Ca của Phạm 
Mạnh Cương, Thu Ca Điệu Ru Đơn của Phạm Duy, Thu Sầu 
của Lam Phương, Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn / Từ Linh, 
Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên, Buồn tàn thu của Văn 
Cao, Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn, Giọt mưa thu 
của Đặng Thế Phong...

Thơ về Thu thì muôn điệu muôn màu, nào là Thu Ầm, Thu 
Điếu, Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến, Tiếng Thu của Lưu Trọng 
Lư, Cây Bàng Cuối Thu của Nguyễn Bính, Cảm Thu /Tiễn Thu 
của Tản Đà, Cuối Thu của Hàn Mặc Tử, Mùa Thu Paris của 
Cung Trầm Tưởng...

Thời trước 1975 các anh chị tôi đều say mê bộ phim "Mùa 
Thu lá bay" làm từ cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao.

Chữ "Thu" được đặt tên cho phái nữ rất nhiều: Giáng Thu, 
Mộng Thu, Lệ Thu, Bích Thu, Thu Thảo, Thu Trang, Thu Vân, 
Thu Cúc, Thu Thủy, Thu Ba, Thu Hà...

Giữa tháng 8 âm lịch có tết Trung Thu, tức là ngày trẻ em vui 
chơi với bánh dẻo bánh nướng, lồng đèn, ca hát.

Mùa thu đẹp thế nhưng ở Việt Nam ngày nay nhiều người 
lại sợ mùa thu, vì chữ thu ở đây lại có nghĩa là mùa thu thuế, 
thu tiền học phí, thu tiền nhà.... Chữ "Thu" ở Việt Nam còn ghê 
sợ hơn khi nói tới "thu mua","thu giữ", "thu hồi" - tức là dùng 
bạo lực ép buộc mua đất, cướp tài sản người dân một cách quy 
mô do nhà nước chủ trương. Thay vì dùng thơ văn ca tụng mùa 
thu về, cán bộ hớn hở thu thập về biết bao tài sản, công khó của 
dân lành, thu lợi nhuận, tăng thu, thu nhỏ lại quyền làm người, 
quyền sống Tự Do của dân chúng. 

Mùa thu năm nay đang tới, chúc bạn lắng nghe được "tiếng 
thu", nghe được "the sound of silence", nghe được tiếng gọi của 
non sông để tỉnh thức như Trần Huỳnh Duy Thức, để cái đẹp 
của trăng thu, sông thu, trời thu thật sự chiếu dọi trên quê nhà….

Nguyễn Ngọc Duy Hân  
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Tôi đã ngủ giấc dài
tỉnh dậy ngày sắp tắt
soi gương bỗng giật mình
tuổi xuân dường đã mất

Tôi đã ngủ giấc dài
hạt mưa vừa ướt đất
thấy em dưới tuyền đài
tôi mây trời cao ngất

Tôi đã ngủ giấc dài
vẫn nỗi buồn hiu hắt
trong giấc mơ u hoài
xót xa còn trong mắt

Ngủ giấc 
Thu miên

Tôi đã ngủ giấc dài
ước rằng em nói thật
tôi nguyện dưới gót hài
nghe em lời đường mật

Tôi đã tỉnh giấc dài
biết đường đi đã trật
Sao nỡ dối gian hoài
mặc tình ta chật vật?

Tôi chưa tỉnh giấc dài
nói chi điều giáo luật
tim vẫn tiếng thở dài
yêu em tình rất thật....

Trịnh Tây Ninh
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Hoa Nở 
Mùa Covid 

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Gần đây chắc ai cũng thấy 
tình hình thế giới thật đáng 

lo ngại, nào là bệnh dịch Covid 19, 
nào là cháy rừng, lụt lội bão tố, nào 
là tranh cãi lộn xộn của cuộc bầu cử 
Tổng Thống năm 2020 bên Mỹ, nào 
là các xáo trộn tại Việt Nam, Trung 
Cộng, Hong Kong... Kinh tế xuống 
dốc, vật giá đắt đỏ, mọi người phải 
hạn chế đi lại giao tiếp, tin tức thật 
giả lẫn lộn khó phân biệt, buồn nhiều 
hơn vui. Thế nhưng giữa những khó 
khăn thử thách đó, cuộc sống vẫn 
phải tiếp diễn và may mắn thay, tình 
người như những đóa hoa tươi đẹp 
vẫn triển nở, để làm ấm lòng mọi 
người. Tôi xin được chia sẻ vài câu 
chuyện cảm động biết được trong 
thời gian gần đây.

Khi cơn bão Laura ập vào 
Louisiana, Hoa Kỳ vào cuối tháng 
8, 2020, những y tá của bệnh viện 
Our Lady of Lourdes Women’s 
and Children’s Hospital đã hy sinh 
không bỏ bệnh viện, dù có lệnh gấp 
phải tạm thời di tản khỏi thành phố 
để tránh bão. Họ kiên trì ở lại nhiệm 
sở, làm việc cật lực trong điều kiện 
khó khăn để bảo vệ 19 em bé sơ sinh 
đang phải điều trị. Cha mẹ các trẻ 
sơ sinh thiếu tháng hoặc bị vấn đề 
sức khoẻ này đã phải di tản trước, 
nên các y tá thường xuyên liên lạc, 
cho cha mẹ xem video các diễn tiến 
tại nhà thương để được an tâm. Khi 
đưa được các bé tới vùng an toàn, 

các y tá này đã căng thẳng, mệt phờ 
người. Nếu cơn bão lụt tới sớm, tính 
mạng họ có thể bị nguy hiểm. Thật 
là tấm gương của tinh thần trách 
nhiệm, như những bông hoa tươi 
đẹp nở rộ vào đúng lúc, đúng chỗ 
để tô điểm, làm đẹp cho cuộc sống.

Tiếp theo là bản tin trên CNN, 
loan truyền chuyện cặp vợ chồng để 
tiền hoa hồng lên tới $9,400 để giúp 
cho nhân viên tại nhà hàng Irma's 
Southwest ở Houston, Texas. Sau 
khi ăn tối, cặp vợ chồng đã "tip" 
$1,900 tiền mặt và $7,500 trong thẻ 
tín dụng. Khi biết nhà hàng và nhân 
viên đều gặp khó khăn, vì đã bị đóng 
cửa trong thời gian trước đó, công 
việc ít đi, dù sợ lây bệnh dịch nhưng 
vẫn phải cố gắng làm việc để kiếm 
sống, cặp vợ chồng này thương và 
muốn chia sẻ khó khăn. Chia ra mỗi 
người được khoảng $300 vì nhà 
hàng có khoảng 30 nhân viên, kể cả 
các người làm trong bếp - thường 
người làm bếp, rửa chén không 
được cho tiền thuởng vì không trực 
tiếp phục vụ. Ông bà khách rộng rãi 
tốt bụng này đã đem lại niềm vui 
không những cho nhà hàng này mà 
còn cho người chung quanh. Ngoài 
ra, cũng có rất nhiều khách hàng 
khác đã rộng rãi tặng nhiều tiền hoa 
hồng khi được cắt tóc, làm móng tay 
... biểu lộ cách thực tế sự biết ơn với 
người phục vụ.

Kế tới là chuyện JJ Watt và 
Kealia Ohai, cầu thủ bóng đá chuyên 
nghiệp của Chicago Red Stars. Họ 
đã đi đầu và quyên góp được $350 

ngàn đô Mỹ cho Ngân hàng Thực 
phẩm Houston, giúp người nghèo 
đói vô gia cư trong mùa dịch bệnh.

George Markow là một cựu chiến 
binh trong thế chiến thứ 2, năm nay 
đã 99 tuổi. Ông ở ngay Burlington, 
Ontario nước Canada chúng ta. 
George Markow không ngại tuổi 
già sức yếu, đã đi bộ đoạn đường 
100 cây số để gây quỹ cho các bệnh 
viện. Ông đi hàng ngày trong nhiều 
tháng với hy vọng quyên góp được 
$100 ngàn đô Mỹ mua các thiết bị, 
máy thở cho bệnh viện. Cây cổ thụ 
già cỗi này về cuối đời vẫn nở được 
bông hoa quý, dù gần 100 tuổi, thật 
đáng ca tụng.

Tiếp theo là chuyện của một cô 
bé 17 tuổi phải làm việc tại tiệm bán 
kem Cape Cod ở Mashpee. Tiệm 
được mở cửa lại vào tháng 5, 2020 
để phục vụ khách hàng. Hôm đó trời 
nóng, người ta mới được nới lỏng 
ra ngoài đi chơi nên tiệm kem rất 
đông khách. Sắp hàng quá đông, cô 
bé múc kem mỏi cả tay không được 
nghỉ, lại còn bị một khách hàng 
nóng tính vì phải chờ đợi lâu chửi 
mắng nặng lời. Cô bé vẫn kiên nhẫn 
làm việc không đôi co, than phiền. 
Chủ cửa hàng kem Cape Cod thấy 
thương nên bắt đầu đăng trên trang 
mạng GoFundMe câu chuyện để xin 
mọi người giúp cô bé, rốt cuộc cô 
được khoảng $10 000 đô Mỹ để lo 
cho việc học.

Tại Buffalo, New York, Antonio 
Gwynn Jr., một thanh niên 18 tuổi 
đã nhận được những món quà bất 
ngờ khi bỏ ra gần 10 tiếng dọn rác 
sau cuộc biểu tình của nhóm BLM. 
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Khi thấy một số người biểu tình bạo 
động, hôi của, đường sá đầy rác 
rến, cậu lẳng lặng mua bao rác và 
xách chổi ra đường dọn dẹp từ lúc 
2 giờ sáng. Vì thế, một thanh niên 
khác là Matt Block mới 27 tuổi, biết 
Antonio cần một chiếc xe để đi học, 
Matt đã tặng chiếc xe Mustang còn 
tốt của mình cho Antonio, như một 
hành động khuyến khích việc tốt 
mà Antonio đã âm thầm làm. Sau 
đó Bob Briceland, - chủ một doanh 
nghiệp trong vùng - đã giúp thêm 
bằng cách trả tiền bảo hiểm xe cho 
Antonio trong một năm. Tiếp theo, 
trường Medaille College ở Buffalo 
quyết định tặng cho Antonio một 
học bổng toàn phần bốn năm vì 
biết cậu bé này ước mơ được đi học 
nhưng không có điều kiện tài chánh 
tốt. Ôi những đóa hoa tươi đẹp nở rộ 
để cõi đời ô trọc này bớt đi những 
tối tăm, phiền não. Người làm việc 
tốt đã đáng ca ngợi, mà người nhận 
ra được việc tốt và rộng tay giúp 
đỡ, tỏ lòng tri ân cũng đáng ca ngợi 
không kém.

Tiếp theo thì có hơn $130 ngàn 
đô đã được quyên góp cho một gia 
đình ở California, sau khi bức ảnh 
chụp hai học sinh sử dụng WiFi 
miễn phí trong bãi đậu xe của tiệm 
Taco Bell ở Salinas, California 
được đăng tải. Số là gia đình hai 

cô bé này bị đuổi nhà trong mùa 
Covid vì không đủ tiền trả cho chủ 
nhà, do không có internet, hai bé đã 
phải đến tiệm Taco Bell để dùng ké 
trang mạng mà hoàn thành bài tập 
ở trường. Tấm hình và câu chuyện 
được lan truyền nên nhiều người 
hảo tâm đã giúp gia đình này trong 
lúc khó khăn.

Một nhân viên tiệm Cafe 
Starbucks ở San Diego cũng được 
tặng tổng cộng tới hơn $133 ngàn 
tiền "tip" để anh có thể thi hành giấc 
mộng trở nên người vũ công chuyên 
nghiệp. Chuyện này tréo hèo ở chỗ 
Lenin Gutierrez bị một bà khách rất 
hung dữ chửi bới khi anh yêu cầu bà 
phải đeo khẩu trang thì anh mới dám 
phục vụ cà-phê. Chính bà này đăng 
trên mạng câu chuyện để kêu gọi 
người ta ủng hộ bà, chửi anh chàng 
Lenin này vì tội lắm chuyện, bày đặt 
nguyên tắc bắt đeo mặt nạ, vi phạm 
quyền tự do cá nhân, bà yêu cầu 
chủ tiệm đuổi Lenin. Ngờ đâu câu 
chuyện lại bị "backfire", chính bà lại 
bị chửi và 7700 người biết chuyện 
đã tặng Lenin tiền tip, tổng cộng lên 
tới hơn $133 000. Đây là một trong 
các thí dụ điển hình cho thấy đa số 
người ta vẫn có cái nhìn đúng đắn 
về sự việc xảy ra, và "đoàn kết gây 
sức mạnh" - vì đâu ai dè chỉ tiền tip 
tặng cho một nhân viên bán cà-phê 
mà lên tới con số đáng kể như thế.

Một việc cảm động khác là 
chuyện của cặp tân hôn Melanie 
và Tyler Tapajna. Họ đã phải hủy 
bỏ đám cưới vào 15 tháng 8, 2020 
vì nạn Covid Vũ Hán không thể tụ 
tập đông người. Nhưng thay vì nhận 
tiền bồi hoàn của nhà hàng, họ quyết 
định nhận thức ăn của buổi tiệc cưới 
nhưng đem phục vụ cho khoảng 
150 thành viên của Laura's Home 
- nơi tạm trú cho phụ nữ và trẻ em 
ở Cleveland. Đôi tân hôn mặc đồ 
cưới, đeo khẩu trang, vui vẻ phục vụ 
thức ăn cho từng người. Họ dự định 
sẽ đóng góp và xin thêm trợ giúp 

từ các nơi khác để trao cho một tổ 
chức từ thiện hằng năm, để kỷ niệm 
ngày cưới của họ. Cặp vợ chồng trẻ 
nói: "Chúng tôi hy vọng điều này sẽ 
truyền cảm hứng cho những người 
khác cũng làm như vậy." Thật là tốt 
lành, tôi không cần cầu chúc hạnh 
phúc cho cặp vợ chồng này, vì họ 
hợp tánh hợp tình, cùng đồng lòng 
chia sẻ yêu thương, cùng nghĩ tới 
người khác và có kế hoạch giúp đỡ 
cụ thể hằng năm, họ chắc chắn sẽ 
thành công và được ơn trên ban đầy 
phúc lành, tôi không cần chúc!

Một cặp tân hôn khác cũng dễ 
thương không kém, đó là Eric Anton 
Lobo 28 tuổi và Merlin 27 tuổi. 
Eric và Merlin giới hạn danh sách 
khách mời tiệc cưới của họ chỉ còn 
22 người và dùng tiền dư để tặng 50 
giường bệnh và bình oxy cho một 
trung tâm chăm sóc COVID-19 
nông thôn ở làng Satpala vào ngày 
20 tháng 6.

Câu chuyện rất nhỏ khác của 
Mehra cũng là một ví dụ về hành 
động tử tế trong khi đại dịch 
COVID-19. Trong những ngày 
đầu mùa dịch bệnh khi đang đi bộ, 
Mehra nghe thấy tiếng hai vợ chồng 
già trao đổi muốn vào siêu thị mua 
thức ăn nhưng không dám vì sợ lây 
bệnh. Không cần đắn đo suy nghĩ, 
cô bảo vợ chồng người cao niên ghi 
ra giấy những gì cần mua rồi mua 
hàng tạp hóa cho họ. 11 triệu người 
đã xem câu chuyện của Mehra và 
chia sẻ nó với nhiều phương tiện 
truyền thông khác nhau. Thế đấy, 
lòng tốt có thể biểu hiện nhiều cách, 
không hẳn phải có tiền thì mới làm 
được.
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Ngoài ra còn biết bao nhiêu 
người làm thức ăn, giúp người già đi 
chợ, may khẩu trang, tặng bao tay, 
áo khoác dùng trong y tế để tặng cho 
người khác, thật đáng khâm phục 
cho tấm lòng và hành động thiết 
thực này. Ước mong những tâm 
hoa xinh đẹp này luôn rộ nở trong 
lòng mọi người, tô điểm để cuộc 
sống bớt đi nỗi buồn, khó khăn căng 
thẳng. Ừ nhỉ, tôi vốn hay bi quan, 
bây giờ có thể tự hát ru mình "Đừng 
tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng". 
Người xấu cũng nhiều, nhưng người 
tốt cũng dẫy đầy. Hằng ngày truyền 
thông loan tải những tin buồn như 
bão lụt thiên tai, bắn nhau, cướp của 
giết người, mưu toan chính trị ... ít 
khi đăng tin các việc nhỏ âm thầm, 
những việc tốt này như những đóa 
hoa nhỏ dại, lan tỏa khắp mặt đất 
rất xinh đẹp nếu chúng ta cúi xuống 
ngắm nhìn nó.

Mùa đại dịch Covid 19, người ta 
đã liệt kê một số việc nên làm như 
sau:

• Gọi cho một người thân mà bạn 
đã không nói chuyện trong một thời 
gian.

• Nói với thành viên trong gia 
đình rằng bạn yêu quý và trân trọng 
họ như thế nào.

• Pha một tách trà cho người bạn 
sống cùng.

• Sắp xếp để trò chuyện ảo với 
người bạn quen.

• Giúp làm việc nhà, dọn dẹp.
• Sắp xếp xem phim cùng lúc với 

bạn bè và trao đổi suy nghĩ bằng 
video viễn liên.

• Nói với người thân rằng bạn tự 
hào về họ và lý do tại sao bạn biết 
ơn họ.

• Gửi tin nhắn để động viên một 
người đang gặp khó khăn.

• Gửi một câu danh ngôn, trích 

dẫn tạo cảm hứng cho một người 
bạn.

• Gửi một bài báo, video thú vị 
cho bạn bè.

• Đóng góp cho các tổ chức từ 
thiện.

• Đề nghị chia sẻ kỹ năng cho 
một người bạn qua video - bạn có 
thể dạy guitar, khiêu vũ, v.v.

Chúc bạn luôn nở được đóa hoa 
lòng, trân trọng người chung quanh, 
nhận ra sự hy sinh đóng góp của 
người khác và chính mình cũng là 
một trong những cánh hoa bung 
cánh làm đẹp cuộc đời.

 

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân
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Lần Cuối
Đây cây vàng lá
nắng thu ngại ngần
đàn ve bối rối
giọng buồn thương thân

Đây chiếc hôn gần
khi tình hấp hối
Tôi có là tôi
sao lời gian dối?

Đây con thiêu thân
canh chừng bóng tối
trong đêm bâng khuâng
đếm sầu trăm mối

Đây ta cuối sông
lặng nhìn không nói
nên mãi phân vân
đường về lạc lối

Đây ta đi thôi
nhắn lời trăn trối
dấu hạt lệ trong
chảy như dòng suối

Đây ta lần cuối
nhắc chuyện chiêm bao
đôi tay xanh xao
vẫy chào tiếc nuối ....

Trịnh Tây Ninh
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Thiên thai
Thiên thai
ta vẫn nỗi sầu
Buồn như cánh hạc
bên cầu Hoàng Lan
Biết người
tình vẫn chứa chan
nên ta cởi áo
the vàng
xuống thăm
Thu miên
ngủ giấc
thật hiền
Sáng nay thức giấc
bên hiên lá vàng
Thế gian
mê đắm 
hoang mang
lòng ta vẫn mãi
một bông 
vô thường….

Trịnh Tây Ninh
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Bạn có yêu thơ không? Bạn 
hiểu thơ là gì? Nhà thơ nổi 

tiếng Việt Nam Bùi Giáng đã chia 
sẻ: “Con chim thì ta biết nó bay, thi 
sĩ thì ta biết nó làm thơ, nhưng thơ 
là gì, thì đó là điều ta không biết!" 
Cũng theo Bùi Giáng, “Thơ là một 
cái gì không thể bàn tới, không thể 
diễn gì được”. Chèn ơi, đại thi sĩ mà 
nói như vậy thì ai mà dám lạm bàn 
về thơ.

Thế nhưng trong mùa đại dịch 
Vũ Hán Corona đầu tháng Tư, 2020 
này, nhân lúc rảnh rỗi xem lại hình 
ảnh "Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây 
Ninh & Đặng Hoàng Sơn" xảy ra 
vào tháng 10, 2018, lòng tôi bỗng 
bồi hồi và muốn chia sẻ một chút về 
đề tài "không thể bàn tới" này.

Đầu tiên xin nhắc lại lời cảm ơn 
chân thành tới mọi người đã ủng 
hộ buổi thơ nhạc "Hát cho Yêu 
Thương" tại Toronto, Canada tháng 
10 năm 2018. Hôm ấy vài đài truyền 
thông đã phỏng vấn anh Đặng 
Hoàng Sơn và tôi. Tôi đã rất "sang 
chảnh" vì được coi là "nhà thơ" với 
bút hiệu Trịnh Tây Ninh, có khoảng 
80 bài thơ được phổ thành ca khúc. 
Thấy tôi thuộc phái "Thích Đủ Thứ" 
- khi thì tập làm thơ, có khi dám viết 
phiếm luận, truyện ngắn, vẽ vời, nên 
họ hỏi giữa nhà thơ và nhà văn, chị 
thích cái nào hơn, tôi đã nói đùa tôi 
chỉ thích làm nhà giàu! Nói chơi mà 
cũng là nói thật, vì làm nghệ sĩ nước 
Việt Nam nghèo lắm. Sách báo, đặc 
biệt thi phẩm rất khó bán, khó kiếm 
được tiền. Mà cũng có lẽ cái nghèo 

cũng có thi vị, nên nhiều thơ văn về 
cảnh nghèo, bài hát về tình nghèo đã 
được sáng tác và rất nổi tiếng.

Nhớ thời còn học Trung Học ở 
Việt Nam, bạn và tôi đã được dạy 
về thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát 
Cú: Nào là thơ của Cao Bá Quát, 
Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công 
Trứ, bà Huyện Thanh Quan, trẻ 
trung hơn lúc đó có nhà thơ nữ Hồ 
Xuân Hương.... Mới đầu tôi không 
thích các bài thơ quy luật gắt gao rất 
khó làm này, sau này già hơn mới 
biết quý. Đến bây giờ tôi vẫn còn 
thuộc lòng một ít bài, bạn còn thuộc 
và đọc được bài nào không?

Đặc điểm của thơ văn thời đó 
là phải đối cho chỉnh. Ông Cao Bá 
Quát đã thoát nạn khi ứng khẩu đối 
ngay câu: "Nước trong leo lẻo, cá 
đớp cá" bằng câu: "Trời nắng chang 
chang, người trói người" và đã được 
vua tha tội.

Bà Đoàn thị Điểm thì nổi tiếng 
với câu "Vỗ bụng kêu bì bạch", câu 
này đến nay vẫn chưa có ai đối được 
thật chỉnh.

Thi hào Nguyễn Du với tác phẩm 
"Kiều" thì chắc người Việt ai cũng 
phải biết tới. Kế tới phải kể tới tác 
giả của chuyện "Lục Vân Tiên". 
Ông đồ Nguyễn Đình Chiều này 
không những làm thơ hay mà lại 
rất yêu nước, chống Pháp thật kiên 
cường. Ông không thèm xài xà-
bông hoặc đi trên con đường tráng 
nhựa do thực dân Pháp làm. Quan 
Pháp rất quý trọng ông, nhưng ông 
đồ luôn khẳng khái từ chối mọi 
bổng lộc. Được kể lại chỉ có một lần 
duy nhất quan Pháp M. Ponchon hỏi 
ông Đồ Chiểu về một ước nguyện, 
lần này ông không "say no" nữa 
mà đòi chính phủ Pháp cho ông tổ 
chức một buổi lễ tế vong hồn những 
người dân đã chết trận. Hôm đó, tại 
chợ Ba Tri, nghe ông Đồ Chiểu đọc 
bài văn tế, người dân đã không cầm 

 Thơ
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được nước mắt. Loại Hịch này cũng 
là một thể thơ rất đặc biệt trong văn 
học Việt Nam.

"Màu Tím Hoa Sim" là một bài 
thơ nổi tiếng của nhà thơ Hữu Loan, 
được sáng tác năm 1949 và sau đó 
đã được rất nhiều nhạc sĩ phổ thành 
ca khúc.

Tôi cũng rất thích khẩu khí trong 
bài Hồ Trường của Nguyễn Bá Trạc:

“Học không thành, danh chẳng 
lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, 
trăm năm thân thế bóng tà dương.

Vỗ tay mà hát, nghiêng đầu mà 
hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ 
- lại đây cùng ta cạn một hồ trường.

Hồ trường! Hồ trường! ta biết 
rót về đâu?”

Một thi nhân nổi tiếng đã phải 
rao bán "Ai mua trăng tôi bán trăng 
cho" vì ông bị bệnh phong cùi, rất 
nghèo. Đó là nhà thơ Hàn Mặc Tử, 
thế nhưng ông có rất nhiều mối tình 
thi vị, sống một đời rất ý nghĩa.

Một nhà thơ cận đại đã từng nổi 
tiếng với thơ say là thi sĩ Vũ Hoàng 
Chương. Ông viết rất nhiều, xuất 
bản 15 tập thơ và 3 kịch thơ. Ông 
bị Cộng Sản bắt bỏ tù sau 1975, rồi 
bị bệnh nặng trong khám Chí Hòa, 
khi được trả về nhà chỉ 5 ngày thì 
ông mất vào tháng 9 năm 1976 tại 
Sàigòn. Ngay sau 1975, ông dàm 
làm thơ châm biếm, chê trách chế 
độ Cộng Sản, thật là khí khái can 
đảm. Nhưng nếu được chọn lựa, thì 
có lẽ thi nhân họ Vũ này chỉ muốn 
viết thơ tình, thơ say, như vài bài 
tiêu biểu sau:

“Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa 

sụp đổ” ...
....

“Có ai say để quên sầu, lòng ta 
lảo đảo càng sâu vết buồn”...

Báo chí cũng đã tốn nhiều giấy 
mực viết về một thi sĩ đặc biệt với 
nhiều giai thoại mà tới nay vẫn 
chưa xác quyết được, đó là nhà thơ 
TTKH. TTKH là nam hay nữ, cuộc 
đời thật như thế nào, hoàn cảnh nào 
đưa tới những bài thơ ướt át đã đi 
vào lòng người đó?:

“Đang lúc lòng tôi muốn tạm 
yên,

Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút 

duyên?”

Câu chuyện thơ văn buồn đi vào 
lịch sử hiện đại phải nói tới nhóm 
"Nhân Văn Giai Phẩm", khởi xướng 
đầu năm 1955 và bị kết thúc vào 
tháng 6 năm 1958. Một người trong 
nhóm là Lê Đạt đã viết bài thơ mang 
hàm ý chế giễu Hồ Chí Minh đã già 
và vô dụng trong bài thơ miêu tả cái 
bình bằng vôi:

“Những kiếp người sống lâu 
trăm tuổi

Y như một cái bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống càng bé lại”...

Một bài thơ tiêu biểu khác của 
nhóm Nhân Văn Giai phẩm là bài 
thơ của Trần Dần, được sáng tác 
năm 1955:

“Tôi bước đi
Không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ.
....
Chúng đem súng mà ngăn
Đem dây mà trói!
Giữ thân người
không giữ được nhân tâm”
Cũng xin nhắc sơ một chút 

về các nhà thơ nổi tiếng gần đây, 
như là Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, 
Nguyễn Bính, Thế Lữ, Hoàng Cầm, 
Đoàn Văn Cừ, Hồ Dzếnh, Tản Đà, 
Tế Hanh, Đinh Hùng, Lưu Trọng 
Lư, Thế Lữ, Phùng Quán, Nguyên 
Sa, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất 
Nhiên, Cung Trầm Tưởng .... Mới 
đây nhất là bài thơ của Cô giáo Lam 
"Đất nước mình ngộ quá phải không 
anh" đã gây nên sóng gió.

Đó là thơ ta, còn nói về thơ Tàu 
thơ Tây thì nhiều lắm. Thơ xưa bên 
Trung Hoa thì phải kể tới Đỗ Phủ, 
Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Vương Bột  
... họ viết hàng ngàn bài, chữ nghĩa 
tuôn ra như thác, thật là tài tình.

Nói tới nhà thơ nổi tiếng ngoại 
quốc thì phải kể tới Molière (1622 
–1673). Ông là nhà thơ, nhà viết 
kịch, nghệ sĩ người Pháp, người 
sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển, một 
bậc thầy của kịch nghệ châu Âu.

Như đã nói lúc đầu, nhà thơ, 
nghệ sĩ An Nam ta thường rất ng-
hèo, các tác phẩm ít khi được trả tác 
quyền cao, thì ngược lại bên nước 
ngoài cũng có mấy trường hợp rất 
hy hữu. Chẳng hạn cuốn “First Fo-
lio” của William Shakespeare vào 
năm 2001 đã bán đấu giá được tới 
hơn 8 triệu đô Mỹ. Năm xưa người 
ta xuất bản chỉ 750 quyển, bản hoàn 
chỉnh của “First Folio” hiện chỉ còn 
lại khoảng 40 quyển. Đây được xem 
là tập sách quan trọng nhất của văn 
học Anh. Ấy, nhưng nó là văn chứ 
không phải là thơ, nhà thơ đừng 
mừng hụt! Hình như chưa có cuốn 
thơ nào bán được nhiều tiền cả. Sẵn 
đây cũng xin mở ngoặc các tranh vẽ 
của Leonardo da Vinci hay Pablo 
Picasso đã bán được hằng mấy trăm 
triệu một bức. Hay là bỏ làm thơ 
đi vẽ tranh có cơ hội kiếm tiền cao 
hơn!?

Kế tới phải nhắc về Rabindra-
nath Tagore, ông không chỉ là đại 
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diện văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ, 
ông còn là nhà thơ châu Á đầu tiên 
được trao giải Nobel Văn Học, đã để 
lại cho nhân loại nhiều tác phẩm giá 
trị, mang ý nghĩa tâm linh. Các bài 
thơ của Tagore đã được giáo sư Đỗ 
Khánh Hoan dịch ra lời Việt. Chúng 
tôi cũng có duyên may quen biết với 
vị dịch giả, thầy giáo với chữ nghĩa 
mấy bồ này, nhưng hy vọng sẽ có 
dịp khác viết về ông sau.

Một nhà thơ nổi tiếng khác người 
Thụy Điển là Tomas Transtroemer, 
cũng đã đoạt giải Nobel Văn Học 
năm 2011. Những bài thơ của ông 
được cho là huyền bí, uyên bác và 
buồn, đã được dịch sang hơn 50 thứ 
tiếng.

Đoạt giải Nobel Văn Học năm 
1996 là nữ thi sĩ người Ba Lan, 
mang tên Wislawa Szymborska.

Pablo Neruda (1904-1973) là 
nhà thơ Chi-lê cũng đã được giải 
Nobel Văn Học năm 1971. Ông 
cũng là một trong những nhân vật 
quan trọng trong chính quyền Chi-
lê, từng ra tranh cử tổng thống. Hay 
chưa, đâu phải thi sĩ chỉ là "than với 
gió, khóc với mây", họ lãng mạn 
thật nhưng cũng có nhiều người rất 
mạnh mẽ, sáng suốt và cũng thích 
chính trị chứ bộ!

Được giải thưởng về văn chương 

trên thế giới phải kể tới cuốn "Ru" 
của Kim Thúy, người phụ nữ mới 
đây đã góp phần làm vẻ vang dân 
Việt. Cô sống ở thành phố Mon-
treal, Canada, có tên trong danh 
sách 4 nhà văn vào vòng chung kết 
của giải Văn Chương mới, giải này 
được lập ra để thay thế giải Nobel 
Văn Chương bị ngưng tổ chức mấy 
năm nay. Kim Thúy cho tới nay đã 
viết 3 tiểu thuyết Ru, Mãn và Vi. 
Thật đáng hãnh diện lây phải không 
các bạn.

Để tỏ lòng quan tâm và yêu thơ, 
thế giới đã có ngày "National Po-
etry Day", năm nay vào 1 tháng 10, 
2020, hoặc "World Poetry Day" vào 
21 tháng 3 để mừng thơ và các nhà 
thơ, nhấn mạnh thơ là nhu cầu xã 
hội, khuyến khích con người, đặc 
biệt là thế hệ trẻ tìm về cội nguồn.

Nói chung người dân Việt Nam 
mình đã yêu thơ mến nhạc từ xưa, 
không cần học cao có bằng cấp mà 
vẫn sáng tác những câu ca dao tục 
ngữ, những bài vè thật ý nghĩa.

Tâm trạng người yêu chữ nghĩa 
thì chúng tôi có biết qua, sai một 
chữ cũng không an tâm, phải sửa 
cho chỉnh thì mới vui được. Số là 
chúng tôi có giúp một số hội đoàn, 
nhóm, nhà thờ làm các tờ đặc san, 
kỷ yếu, đa số tác giả đều sửa đi sửa 

lại bài của mình nhiều lần. Hôm 
nay gởi bài với tên "cuối cùng – 
final", ngay ngày mai đọc lại thấy 
chưa ổn nên đã có bản khác "final 
final", xong thì gởi thư email tiếp 
xin sửa câu này, dòng số mấy trước 
khi chúng tôi "layout" làm thành 
sách. Nhất là trong thể thơ "Xướng 
- Họa", tức là một thi nhân bắt đầu 
xướng lên bằng một bài thơ với đề 
tài nào đó, anh em trong thi đàn sẽ 
"phụng họa" trở lại. Thú thơ xướng 
họa này rất tao nhã, khi có được tri 
kỷ đối đáp hay, chỉnh thì sung sướng 
còn hơn được ăn cao lương mỹ vị. 
Với nhạc cũng thế, sai chút xíu là 
không chịu được, như anh ca trưởng 
của ca đoàn nhà thờ tôi, khi chúng 
tôi hát sai chỉ nửa nốt nhạc là anh 
đau khổ rồi, bắt sửa cho đúng nếu có 
thể. Ngày nay bận rộn, nhiều người 
không thích đọc sách, nhất là không 
thích thơ, có thì đọc xếnh xáng lấy 
đại ý, nhưng các tác giả thì vẫn quan 
tâm từng chữ một, nhất là nếu lỡ ai 
đó xài chữ mới, tạm gọi là chữ "Việt 
Cộng", thì rất lấy làm khó chịu.

Trò chơi "Thả Thơ" trong các 
dịp hội chợ Tết cũng là một thú vui 
thanh cao. Đại khái người quản trò 
cho ra một câu thơ nhưng che mất 
một chữ, người tham dự phải đoán 
rồi đặt xem chữ đó là chữ gì, nếu 
đúng thì được thưởng, với trò Thả 
Thơ này, mọi người có dịp ôn lại các 
câu thơ cũ rất vui.

Riêng tôi thì khi buồn mới làm 
thơ được, nhưng gần đây không viết 
được bài thơ nào - không phải vì 
quá vui, mà vì đầu óc khô cạn, tâm 
tư không còn lai láng, luôn bận rộn 
chuyện đẩu đâu. Sau này đất nước 
thanh bình không còn Cộng sản, có 
lẽ tôi sẽ về Việt Nam sống cho qua 
tuổi già, biết đâu sẽ chọn tỉnh Cần 
Thơ để vui thú điền viên. Tỉnh lỵ 
này có lẽ rất yêu thơ, cần thơ, cần 
thi sĩ, nên mới có tên là Cần Thơ!! 
Tôi về chắc sẽ được "welcome" 
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chào đón nhiệt liệt, không bị ế ẩm 
như hiện nay.

Tâm sự của "Ông Đồ Già" Vũ 
Đình Liên chắc cũng là tâm trạng 
của rất nhiều người:

“Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?....
”
Vâng, chữ nghĩa Thánh Hiền, 

thơ văn ngày nay đã qua một giai 
đoạn mới, nếu không giữ vững lập 
trường, cố gắng bảo tồn gìn giữ, 
dạy dỗ con cháu thì sẽ rất đáng tiếc. 
Nhân đây tôi xin trân trọng cảm 
ơn các trang mạng, đài phát thanh, 
truyền hình trong công tác văn hóa 
này. Vài nhóm đã liên tục tổ chức thi 
viết, thi hát, thi sáng tác... Mong quý 
vị luôn vững tay lái để con thuyền 
chữ nghĩa Việt Nam luôn "Chở bao 
nhiêu đạo thuyền không khẳm" (thơ 
Nguyễn Đình Chiểu).

Trở lại đêm thơ nhạc Trịnh Tây 
Ninh & Đặng Hoàng Sơn, xem lại 
hình ảnh, video, tôi không khỏi bồi 
hồi. Hên quá hồi ấy không bị con vi 
trùng Vũ Hán Covid 19 hành, nên 
đã tụ họp, tổ chức được. Gần đây 
biết bao đám cưới, họp mặt, tiệc gây 
quỹ, ngay cả lễ Chào Cờ dịp Quốc 
Hận 30 tháng Tư cũng không được 
tiến hành.

Cầu xin cơn dịch này chóng qua, 
mọi sinh hoạt trở nên bình thường 
và văn chương, chữ nghĩa Việt Nam 
luôn được trong sáng, ý nghĩa, phát 
triển theo chiều hướng tốt.

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Vẫn thương
Biết đâu
mình hết giận nhau
mặc cho ngày tháng
qua mau
rã rời
Biết đâu
nước mắt thôi rơi
dù cho tình đã
xa vời
thiên thâu
Biết đâu
em chẳng qua cầu
trăng thu lặng lẽ
đêm sâu rất dài
Biết đâu
tỉnh giấc ngủ say
thấy cành héo úa
thấy ngày đã xa
Biết đâu
ta sẽ về nhà
đem thơ ra trả
cắt hoa đang trồng
Ngọc lan
héo úa bên song
cánh mềm 
run rẩy
nhưng lòng
vẫn thương....
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Ngỡ rằng
tình đã hư không 
cõi lòng đã lạnh 
buồn trông tơ vò

ngỡ rằng
con nhện giăng tơ 
chỉ cho cái kiến 
ngây thơ vướng vào

ngỡ rằng
quên chuyện chiêm bao 
mà sao thức giấc 
hư hao ý sầu

nhện ơi
giăng mối
tơ sầu
cho ta mắc cạn 
biết đâu lối về
Thu mềm
Lá đỏ u mê ...

Ngỡ 
rằng
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Hình như
ta vẫn cô đơn

dù chung quanh vẫn
chập chờn thế nhân

Gặp người
nên bỗng phân vân

về ai ở lại
cũng là mất nhau

Hình như
sẽ có kiếp sau
kiếp này đã lỡ

qua cầu đắng cay
hẹn ngày

gặp ở chân mây
cầu vòng tan loãng
khóc ngày thu xa…

Khóc 
ngày 
thu xa
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Mỗi lần đi tham dự đám tang 
về, chúng tôi đều không 

khỏi bùi ngùi xúc động, nhất là khi 
chứng kiến sự ra đi của người còn 
trẻ. Tuần này chúng tôi đi viếng 
xác một người bạn Canada - gốc 
Jamaica - qua đời vì ung thư ngực 
ở tuổi 54. Chị làm chung công ty 
với tôi tính ra gần 30 năm trời. Chị 
to con khoẻ mạnh, ăn uống khá cẩn 
thận thế mà chỉ sau 2 năm căn bệnh 
phát hiện, chị đã bỏ lại chồng con 
và người thân.

Những ngày cùng làm việc trong 
văn phòng, chúng tôi rất thân với 
nhau. Chị luôn nhỏ nhẹ, rất thuộc 
Kinh Thánh, hay khuyến khích 
người chung quanh tin tưởng phó 
thác vào Chúa. Khi bối rối cần 
người tâm sự, tôi hay than thở với 
chị. Tánh chị tế nhị, hiểu biết nên 
thông hòa ngay vào chuyện buồn 
tôi đang gặp phải rồi nắm tay tôi 
cầu nguyện bằng những lời hết sức 
tha thiết, ủi an. Chị cũng giúp khi 
tôi phải viết thư mời, tin tức bằng 
tiếng Anh trong các việc cộng đồng, 
chị bỏ giờ đọc lại và tu bổ, sửa văn 
phạm dùm. 

Những tuần cuối trước khi qua 
đời, chị rất yếu nhưng vẫn tỉnh táo và 
vui vẻ trả lời phôn tôi thăm hỏi. Lần 
cuối gặp mặt chị, chị gầy và xuống 
sắc nhiều, tóc rụng hết vì chemo, 
đau đớn và lơ mơ dưới ảnh hưởng 
của morphin nhưng vẫn gượng cười 
khi gặp mặt chúng tôi. Chị mệt mỏi 
phải nhắm mắt lại nhưng giải thích 
rõ ràng mình không có ngủ đâu, các 
bạn cứ trò chuyện tôi vẫn có thể 
nghe. Tôi về nhà mà vẫn bị ám ảnh 
bởi hình ảnh mệt nhọc liệt lào của 
chị, cầu nguyện mà không biết phải 
cầu nguyện ra sao - vì không lẽ cầu 
xin Chúa mang chị về thiên đàng 
sớm cho chị hết đau đớn.

Trong cuộc sống chúng ta thường 
phải có nhiều quyết định, chọn lựa 
nhưng lại không thể chọn việc sanh 
ra trong gia đình nào, hoàn cảnh 
nào, cũng như không thể chọn lựa 
cách chết ra sao, lúc nào - trừ khi 
tự tử.

Nếu mắc bệnh, tôi mong mình 
được chết nhanh gọn, không kéo dài 
làm phiền người thân và khỏi chịu 
đau đớn bản thân. Nhưng mơ ước 
là thế, còn mọi việc ra sao thì tùy 
thuộc vào ông Trời. Làm sao để có 

dấu chấm hết gọn gàng mau chóng, 
thay vì kéo dài ba chấm lê thê trong 
đau khổ và cuối cùng vẫn là dấu 
chấm than buồn da diết. Dấu hỏi đặt 
ra là làm sao xử sự cho đúng lương 
tâm nếu phải đối diện với cảnh khó 
xử nửa sống nửa chết. Nếu người 
thân phải đau đớn rên la, bác sĩ xác 
nhận không thể làm gì hơn, và người 
thân đã ký giấy ủy quyền xin cho 
chết sớm, xin được trợ tử, mình phải 
làm sao? Con người đâu thể thay thế 
đấng Tạo Hóa, giành quyền quyết 
định sinh sát trong tay. Có những 
người bị “coma” nằm như thực vật 
nhiều năm bỗng giật mình thức dậy 
sinh hoạt bình thường. Có trường 
hợp sau tai nạn bán thân bất toại mà 
vẫn lấy được vợ, sanh con đẻ cái rất 
hạnh phúc. Nếu theo ý tôi thà chết 
sướng hơn, thì những người này 
đâu còn cơ hội bình phục, sống tốt 
hơn?! Tôi rất bối rối và cảm nghiệm 
được sự yếu đuối, bất lực của mình, 
của con người, chỉ còn biết phó thác 
vào Thượng đế - đấng tối cao. Tôi 
luôn cầu nguyện cho mình được 
sống tốt trong ơn Chúa, ngày hôm 
nay khá hơn, nỗ lực hơn ngày hôm 
qua, và cố gắng bớt khó chịu, than 
phiền, so sánh. 

Một linh mục trong thánh lễ 
tuần này vừa kể chuyện: Nhà thờ 
nơi cha làm việc ở một xứ nghèo 
tận Ba-Tây (Brazil) có treo một bức 
tượng Chúa Giêsu trên cây Thập 
Giá nhưng bị gãy mất hai cánh tay. 
Khi chuyên chở tượng đến nhà thờ, 
cánh tay đã bị gãy nát. Cha xứ lúc 
đó quyết định không sửa lại bức 
tượng mà treo như thế để nhắc nhở 
từng giáo dân hãy trở thành cánh tay 
nối dài của Chúa, tức là đem niểm 
tin, yêu thương đến cho tha nhân. 
Nhiều người ở xa tới nghĩ nhà thờ 
nghèo không có tiền tu bổ tượng, 
nên đã nóng ruột đề nghị dâng cúng 
tiền cho linh mục sửa tượng hoặc 
đặt làm tượng mới, nhưng cha xứ 
luôn nhắc mọi người về giá trị tinh 

Sống 
và 
Chết
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thần của sự sống, sự chia sẻ, về việc 
làm sao để dùng đôi tay chính mình 
trong trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và cuộc sống, thay vì chỉ quan 
tâm tới biểu tượng, hình thức bên 
ngoài. Sống và chết phải được diễn 
ra theo thánh ý Chúa và nỗ lực cộng 
tác của con người.

Xin Chúa cho con luôn được 
quan tâm tới việc lành, việc thiện, 
dùng đôi bàn tay dù bé nhỏ để chu 
toàn bổn phận, góp phần tô điểm 
chung quanh hay ít nhất không 
gây phiền, gây khó khăn cho người 
thân, cho cộng đồng. Đất nước Việt 
Nam đang ở giai đoạn căng thẳng 
nhất trước hiểm họa bị trở nên nô 
lệ kiểu mới cho Tàu Cộng, ước gì 
mọi người đồng lòng góp một bàn 
tay để tranh đấu cho Sự Thật, Công 
Lý, cho ngày Việt Nam tươi sáng. 

Bạn Andrea, 

Trên Thiên Đàng xin bạn tiếp tục 
cầu nguyện và hỗ trợ tôi, bạn nhé. 
Xin cho tôi được đạo đức, hiền hòa 
dễ thương như bạn. Tôi sẽ luôn nhớ 
bạn trong cuộc đời mình, nhất là 
những lúc bạn đã nắm tay tôi cầu 
nguyện trong cảm thông, chia sẻ…. 
Mỗi mùa Thu sang, nhìn lá vàng rơi 
tôi lại bồi hồi nhớ tới bạn

Nguyễn Ngọc 
Duy Hân 

Có em
Có em, 
thu nở hoa vàng
con tim cất tiếng, 
gọi mời xôn xao

Có em,
trăng xuống bãi sau
sao Mai hát núi
lao đao mây trời

Có em,
anh sẽ yêu đời
hôn đôi tay yếu
ôm người mong manh

Có em,
tình sẽ thiên thanh
hát bài ca mới
ru em giấc lành

Có em,
vất vả cũng đành
dẫu đời trắc trở
vẫn dành cho nhau

Có em
trong giấc chiêm bao
thấy mình chắp cánh
bay vào 
cõi yêu....

Trịnh Tây Ninh
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Lễ Tạ Ơn (tiếng Anh: Thanksgiving) là 
ngày lễ được cử hành nhiều nơi trên thế giới, 
đặc biệt tại Hoa Kỳ và Canada là ngày nghỉ lễ 
chính thức cho tất cả nhân viên, người làm việc. 
Tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào thứ Năm 
trong tuần lễ thứ tư của tháng 11. Tại Canada, lễ này 
rơi vào ngày thứ Hai trong tuần thứ hai của tháng 
10, khi trời bắt đầu vào thu, lá vàng rơi lác đác. 
 
Lễ Tạ Ơn là dịp để chúng ta nhìn lại các ơn lành đã 
nhận được, cùng cảm ơn Thượng Đế và cũng cảm 
ơn nhau. Ở Mỹ, mùa Lễ Tạ ơn người ta có phong tục 
phóng thích gà tây - truyền thống gần đây của tòa 
Bạch Ốc. Tại Kitchener Waterloo, mỗi năm đều có 
October Fest rất lớn, có diễn hành mà cộng đồng người 
Việt luôn tham gia với xe hoa, cờ Vàng rất ý nghĩa.   
Vào lễ Tạ Ơn, mọi gia đình, thân hữu đều tụ 
họp, quay quần trước các món ăn ngon, đặc biệt 
món gà tây đút lò, bánh bí rợ để cùng nhau trò 
chuyện, ca hát, chia sẻ niềm vui, lòng tri ân. 
 
Riêng người Việt Nam, truyền thống biết ơn cũng 
đã có từ xa xưa, qua các câu ca dao tục ngữ như 
“Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, 
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Ai mà phụ 
nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng 
thơm” .... cũng như qua các ngày lễ Giỗ tổ Hùng 
Vương, giỗ chạp ông bà cha mẹ trong gia đình.  
Tiếc thay tại quê hương ngày nay, qua chính sách của 
nhà cầm quyền Cộng Sản, hoàn cảnh đã làm một số 
lớn sống không mục đích, lường gạt đầu độc lẫn nhau, 
chỉ biết có tiền không hề quan tâm tới ơn nghĩa. Người 
bán hàng ở VN có thể phân biệt ai là dân địa phương, 
ai là “Việt Kiều” cách dễ dàng: Nếu mua đồ xong mà 
biết nói tiếng cám ơn thì đúng là ở ngoại quốc mới về! 
Thế nhưng ngay cả chúng ta là những người may mắn 
sống ở hải ngoại, thực tế có khi vợ chồng cũng ít cám 
ơn nhau, con cái phớt lờ hy sinh của cha mẹ, cha mẹ tỏ 
uy quyền lại càng ít cám ơn con cái ... Khi sống chung, 

có lẽ “quen quá hóa nhàm”, sợ bị cho là cải lương, 
là “sến” nên chúng ta ngại nói ra miệng lời cảm ơn.  
Nói lời cảm ơn là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của 
con người, rất cần trong các giao tiếp hằng ngày. 
Nhưng không phải chỉ cảm ơn suông, mà cần phải đi 
đôi với hành động cụ thể. “Bánh ít đi, bánh quy lại”. 
 
Ngược lại người làm ơn, trao tặng thì có nên đòi hỏi, 
lên án người khác nếu không chịu ca tụng cảm ơn 
mình không? “Thi ơn bất cầu báo” mà. Làm mà đòi 
hỏi được ghi công, được vinh danh thì đã mất phần nào 
ý nghĩa tốt đẹp rồi. Tôi vẫn nhớ câu chuyện ngụ ngôn 
viết theo hình thức một bài thơ mà tôi đã đọc hồi nhỏ. 
Đại khái lỗ mũi trách đôi mắt cận thị không biết cảm 
ơn mũi đã cho mắt kiếng “ở nhờ” trên sống mũi mình, 
rồi bắt liệng cặp kiếng đi. Mắt cận không đeo kiếng 
nhìn không rõ, vấp té nên sưng dập, chảy máu lỗ mũi!  
Tôi đã bắt đầu già, lẩn thẩn hay suy nghĩ vẩn vơ, muốn 
tìm ý nghĩa cuộc sống và muốn thực hành để mỗi ngày 
được khá hơn. Dịp Lễ Tạ Ơn tôi muốn dành một chút 
thời gian để suy nghĩ về những người có vai trò đặc 
biệt trong cuộc sống mình, những bạn bè, câu thơ, 
dòng nhạc, những phương tiện khoa học kỹ thuật đã 
giúp đời sống và muốn tỏ lòng cảm ơn chân thành đến 
tất cả. Cám ơn cả những ngọt bùi lẫn cay đắng của 
cuộc đời, để nhận ra mình quá bé nhỏ và cần được đỡ 
nâng. Đặc biệt cám ơn những người dám đứng lên đấu 
tranh cho Tự Do, Dân Chủ bất chấp bị đe dọa, trù dập. 
Nhà văn Hoa Kỳ William Arthur Ward đã viết: 
“Lòng biết ơn có thể chuyển đổi mỗi ngày thường 
thành ngày Tạ Ơn, biến việc làm bổn phận 
thường nhật thành niềm vui, và thay đổi các cơ 
hội bình thường thành ơn phước lành đặc biệt.” 
 
Mến chúc mọi người, mọi nhà một mùa Lễ Tạ Ơn tràn đầy 
ý nghĩa, và luôn sống trong tâm tình cảm mến, tri ân.... 
 

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Lễ  Tạ  Ơn
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Gánh buồn

Vườn ai

hoa khế rụng rơi

lung linh cánh mỏng

thoảng mùi hương quê

Hình như

ta bỗng muốn về

leo lên cây khế

khóc lời thề xưa

Hình như

lòng đổ cơn mưa

sợi buồn tím ngắt

thu xưa úa màu

Trên vai

một gánh thơ sầu

gánh kia đựng lệ

bên nào buồn hơn?

Ru em
Thu về ngắt nụ quỳnh hoa
tặng em để nhớ bài ca ngày nào
vườn sau có ngọn trúc đào
hương thơm chan chứa dạt dào niềm riêng
ôm em giấc ngủ thật hiền
trong ta có tiếng ru êm dịu dàng
ù ơ, rất đỗi bình an
lòng êm như tiếng hò khoan thuyền tình...

Tình thắm
Bỗng dưng trời đổ mưamay anh còn chút nắngđể dành từ hôm qua

sưởi lòng em cho ấm

Ngoài hiên gió thu đưavờn tóc em gợn sóngcó biết anh ước mơ
nhẹ hôn làn tơ óng

Đàn bướm đùa say sưanụ hoa vàng ngọt thắmem đã về hay chưa
mà sao anh trông ngóng

Giờ này là ban trưa
Khoàng không gian thật trốngEm hãy đến bên anh
cho tình mình đượm thắm

Trịnh Tây Ninh
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Hiện về
Em như cành nguyệt quế

thơm hương ánh trăng thề
anh là cây hoa sữa

rực rỡ thu đường quê

Ánh trăng dọi nẻo về
cỏ mướt đường lê thê

sao ra đi quá vội
tử biệt, lòng não nề
Em, anh trọn lời thề
khi hoa trắng bờ đê

khi thơm mùi nguyệt quế
là khi anh hiện về....

(thương gởi chị L.)

Ngồi  
bên 
dòng  
sông
Ngồi bên dòng sông

nghe sóng mênh mông
nước chảy xuôi dòng
cuộc đời thăm thẳm
Thu vẫn đơm bông

Ngồi bên dòng sông
ai có hay không

thương  yêu ngập lòng
nghĩa tình chồng vợ
mãi hoài cảm thông
Ngồi bên dòng sông

con vạc rỉa lông
chim bay xổ lồng

chuồn chuồn chắp cánh
quên đời long đong
Ngồi bên dòng sông
bó gối thong dong
tóc rối bềnh bồng

có nhau tri kỷ
lòng là con sông....
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Công  chúa 
và Hoàng  tử

Anh xin làm Hoàng tử
trên lưng ngựa oai hùng
đến thăm em Công chúa
nụ cười ấm hoàng cung

Anh xin làm Hoàng tử
muốn nói, nhưng ngập ngừng

tay ôm cô Công chúa
tình Thu thật bao dung

Anh xin làm Hoàng tử
gặp em rất vui mừng
bởi em là Công chúa

rộn ràng khúc Thu miên

Anh xin làm Hoàng tử
vượt rừng núi chập chùng

hôn em - cô Công chúa
rồi trở về, nhớ nhung

Anh xin làm Hoàng tử
chân chưa mỏi đã dừng

xin em một điểm tựa
cho đời bớt mông lung

Anh xin làm Hoàng tử
Công chúa ơi, xin đừng

đổ đôi dòng lệ ngọt
anh uống, lòng rưng rưng

Anh xin làm Hoàng tử
thương em đến ngàn trùng
hỡi công nương yêu dấu
anh mãi là tình quân .....

Trịnh Tây Ninh
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Hỏi bóng
Ôm cây hỏi bóng
lòng đầy những bông
bóng hỡi bóng hỡi
buồn bằng tôi không?

Ôm cây hỏi bóng
vời vợi chờ mong
bóng hỡi bóng hỡi
bao giờ thôi trông?

Ôm cây hỏi bóng
phận nghèo rêu rong
bóng hỡi bóng hỡi 
nên người sang sông

Ôm cây hỏi bóng
khói trời mênh mông
bóng hỡi bóng hỡi 
lệ tuôn hai dòng

Ôm cây hỏi bóng
ta hát lặng câm
bóng hỡi bóng hỡi 
xót xa cõi lòng

Ôm cây hỏi bóng
một lần xa xăm 
bóng hỡi bóng hỡi 
nhớ hoài trăm năm ....

Trịnh Tây Ninh
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Ngõ Thu
Trong ngõ vắng êm

lối vào nhà em

hoa vàng thắm nở

hương ngọt thoảng bay

ve vuốt bờ vai

nói với heo may

áo tím thân gầy

đã lỡ thương ai

dù người Thu ấy

đã đến cùng ai

Lối nhỏ đêm nay

Thu vẫn đan thềm

mùi vẫn ngất ngây

Cúi xuống nhặt lấy

đóa Linh Lan này

nhủ lòng còn đây

chút tình đắm say

môi đỏ mi dài

vẫn hướng về ai

Sắc hoa êm ái

vẫn thắm trời tây

khối tình vô vọng

sẽ chẳng tàn phai

Sương đêm còn đọng

ngỡ hạt ngọc trai

tương tư gối mộng

thu về chẳng hay?

Sao khuya vừa mọc

trăng buồn lất lây

nhớ lần vuốt tóc

người bảo sầu mây

em giờ muốn khóc

trách mình thơ ngây

đành nào dối tráđể em không hay ?
Ngồi bên dốc đáưu phiền trên taylàm sao khâu vánỗi lòng khôn khuâyem như chiếc látheo gió vần xoaylàm sao chuyển hóakiếp chim tù đàyén nâu xếp cánhướt mềm mưa bay

Thôi ta xa lạnhìn nhau dạn dầysụp tàn chóng vánhlâu đài dựng xâyDù sao cũng kểmột lần qua đâybiết rằng đã trễnhưng tim dệt đầysợi tơ óng ánhgởi người hôm nayngõ hoa em bướccõi sầu thiên thailủi thủi đường dàivẫn mãi yêu ainguyện nhớ thương hoàidẫu người đổi thay......
Trịnh Tây Ninh
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Halloween - tên viết rút gọn 
từ "All Hallows' Evening" 

là một ngày đặc biệt rơi vào 31 
tháng 10 hàng năm - buổi tối trước 
lễ mừng các vị Thánh trong đạo 
Công giáo, sau đó là lễ cầu nguyện 
cho các linh hồn đã qua đời vào 
ngày 2 tháng 11. 

Trong tối Halloween, trẻ em 
mặc các bộ quần áo hóa trang đến 
gõ cửa các nhà để xin kẹo "trick-
or-treat". Người lớn cũng dự tiệc 
với trang phục của các nhân vật nổi 
tiếng, đốt lửa, khắc trái bí rợ thành 
đèn jack-o'-lantern, cùng tham dự 
các trò đùa chơi, xem phim hoặc kể 
chuyện kinh dị. Nhiều nhà trang trí 
sân trước với hình ảnh ma quái như 
bộ xương, mạng nhện, mèo đen, 
con dơi và đèn trái bí rợ đốt nến 
bên trong... Chủ nhà thường để kẹo 
trong chậu ở ngoài cổng hoặc trực 
tiếp trao tặng cho trẻ em. 

Người dân xưa tin rằng thần 
thánh cho phép những linh hồn 
người chết được trở về thăm nhà 
trên trần gian vào đêm hôm đó.

Cũng có truyền thuyết về anh 
chàng tên Jack, chết nhưng linh hồn 
không được lên Thiên Đàng vì lúc 
sống, Jack là người tham lam, keo 
kiệt không hề bố thí giúp đỡ ai. Thế 
nhưng Jack cũng không thể vào Địa 
Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng 
chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không 
thể bắt anh. Vì thế vong hồn anh vất 
vưởng, đưa tới bài học là phải sống 

tốt khi còn ở trần gian.

Ngày các con, các cháu tôi còn 
nhỏ, chúng rất thích ngày Hallow-
een này, xin tôi mua quần áo hoàng 
tử công chúa, may các "costume" để 
mặc đi xin kẹo. Có năm tôi may bộ 
áo trắng trùm từ đầu tới chân cho 
cháu làm chú ma con, hoặc làm ông 
Môisen - nhân vật trong Kinh Thánh 
Công giáo. Cũng có năm cháu muốn 
làm Batman, người hùng trong Star 
War. Các bạn, các cháu khác thì giả 
làm bác sĩ, dì phước, lính cứu hỏa, 
con cọp, con thỏ .... Chúng tôi cũng 
rất vui được ngồi chờ thiếu nhi đến 
gõ cửa xin kẹo, ngắm các cháu trong 
những trang phục ngộ nghĩnh. Lớn 
hơn một chút, các con các cháu tôi 
biết đi xin kẹo thật nhiều trong ngày 
Halloween để gởi về cho trẻ em ng-
hèo ở Việt Nam. Tại công ty tôi làm 
việc, năm nào cũng có thi hóa trang 
xem ai mặc đồ lạ, đẹp, thi cắt bí rợ 
khéo, thỉnh thoảng vui vui tôi cũng 
tham dự. Xứ thanh bình giàu có nên 
luôn có lễ hội, có dịp để vui chơi, 
xài tiền. Được sống và hưởng không 
khí tự do, no ấm chúng tôi luôn tri 
ân. Nếu ngày còn bé ở Việt Nam mà 
có được ngày đi xin kẹo như Hal-
loween này thì vui biết mấy. Nhà 
tôi nghèo nên rất ít khi được tiền ăn 
quà, cho kẹo. Tôi nhớ mãi lần cha 
xứ phát kẹo ngoại quốc cho thiếu 
nhi trong ca đoàn nhà thờ. Đứa nào 
đứa nấy hớn hở với viên kẹo màu 
xanh màu đỏ của xứ Hoa Kỳ, riêng 
tôi xui xẻo nhận được miếng kẹo 

màu đen bóng lưỡng hôi rình, buồn 
muốn khóc. Sau này sang đây mới 
biết đó là kẹo làm từ cây licorice, 
và vẫn không thích được mùi vị đặc 
thù của kẹo licorice này. 

Tội nghiệp trẻ em vùng quê Việt 
Nam, thèm kẹo, thèm ngọt nhưng 
luôn đói khát, đâu biết tại Âu Mỹ 
có ngày người ta vui vẻ cho trẻ em 
nhiều kẹo bánh đến thế! Ăn uống 
thiếu thốn đã đành, có em phải đi 
bán vé số, bán hàng rong kiếm sống 
cho gia đình. Nếu được đi học thì 
có em phải cởi quần áo lội qua sông 
đến lớp, bị bưng bít thông tin, bị 
nhồi nhét chính trị sai lầm, phải yêu 
Bác và Đảng.... Có người bạn email 
cho tôi xem một đoạn phim ngắn 
khi phái đoàn Phật tử đi cứu trợ bão 
lụt tại Quảng Ngãi - miền Trung, 
chính quyền địa phương bắt phái 
đoàn phải giao phẩm vật cứu trợ để 
họ kiểm soát và phát. Giao cho công 
an xã thì người dân còn được bao 
nhiêu, phái đoàn đành phải mang 
gạo, mì, quần áo đi nơi khác - may ra 
được phép cứu trợ tận nay nạn nhân. 
Tôi nhớ hình ảnh vị hòa thượng phải 
xuống giọng năn nỉ cán bộ xã: Thôi 
không được cứu trợ thì chỉ xin cho 
được phát kẹo cho các em thiếu nhi 
đang đứng gần đó. Đoạn phim cắt 
ngang không biết các em có được 
nhận kẹo hay không. Nhìn các em 
và sự việc mà muốn rơi nước mắt. 

Mong mau có ngày quê hương 
Tự Do, Dân Chủ, trẻ em được 
giáo dục trong tình người, tình quê 
hương, tình nhân loại để sống tốt và 
trở thành công dân tốt để góp phần 
kiến thiết quốc gia. Riêng chúc mọi 
người một ngày Halloween thật vui, 
thật đặc biệt, trao ra được nhiều yêu 
thương ngọt ngào.

Happy 
Halloween!

Duy Hân

Halloween
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Bài thơ 
tình yêu
Bài thơ tình yêu
em viết cho anh
như thời hoa mộng
có em và anh

Bài thơ tình yêu
trên thảm cỏ xanh
bướm, hoa tím ngát
đẹp mầu như tranh

Bài thơ tình yêu
tà áo mỏng manh
đêm Thu gió cuốn
em đi bên anh

Bài thơ tình yêu
đượm ngát hương chanh
tóc em sợi mượt
vờn trên áo anh

Bài thơ tình yêu
em viết vì anh
tiếng lòng êm ái
ru giấc mộng lành

Bài thơ tình yêu
ánh mắt long lanh
em yêu anh mãi
buồn sẽ tàn nhanh

Bài thơ tình yêu
suối nước chảy quanh
muôn ngàn thử thách
tình vẫn còn xanh....

Trịnh Tây Ninh
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Khi về
Khi về chim hát
ru người ru đời
tình chàng thơm ngát
như làn gió mát
suối Thu dịu dàng
ánh nhìn miên man
tim dù ngơ ngác
vụng về câu hát
cũng nở nụ vàng
chờ mùa mới sang
trong nắng thênh thang
xây mộng rộn ràng
lòng gương, ý lược
ngắt nụ vông vang

Bên đồi 
dốc mơ

Đi lên đồi dốc 
nhớ mẹ làm thơ 
bước xuống triền dốc 
thương cha ngẩn ngơ 

Quay về con dốc 
nhìn trời vu vơ 
rồi xa con dốc 
nghe chăng hồn mơ

Ngồi đây muốn khóc
sao ta vẫn chờ? 
nước non tang tóc 
sao người thờ ơ? 

Mừng em tuổi nhỏ 
nên còn ngây thơ 
con tim máu đỏ 
chưa biết nghi ngờ

Dù trong lao khổ
dù sầu giăng tơ 
tàn Thu cũng đợi 
mong trời ươm mơ 

Bên đồi dốc đá 
ai ngồi chơ vơ 
mộng đầu dẫu vỡ 
xin đời câu thơ...

Trịnh Tây Ninh
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Hỏi Mưa

Sợi mưa gầy
dịu mềm rơi nhanh 
vì tình đổi thay
nên lệ tuôn lóng lánh
phải chăng 
Mưa ??!

Sợi mưa thưa
nhẹ nhàng nhỏ giọt
lệ thánh thót
tuôn vào lòng nỗi mênh mông
phải không
Mưa ??!

Sợi mưa lao xao
Lá thu bên thềm trút xuống
trời không xanh
nên mưa còn long lanh
tình mong manh
nên chưa quên cho đành
phải chăng
Mưa ??!

Sợi mưa đong đưa
nỗi sầu rơi rụng
tình 
tàn
hay chưa ??!

Trịnh Tây Ninh
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Ngày em
Ngày em hong tóc rối
mưa lất lây trên đồi
tình là cao ngất núi
tiếng vọng về xa xôi

Ngày em còn bối rối
trăng sao cũng hát cười
này em còn muốn nói
em còn yêu anh thôi

Ngày em dài là suối
đong đưa nỗi biếng lười
xin làm thân lúa mới
vẫy tay chào thảnh thơi

Ngày em qua tiếc nuối
ngực thanh tân đỉnh trời
chưa tròn tình chăn gối
mà đành sao phai phôi

Ngày em hân hoan nói
từ em thôi là đời
thì như thân sương khói
bên thềm giọt rụng rơi

Ngày em lần kết nối
muôn sự đã đổi dời
chiều tà, sầu trăm mối
à ơi! đong đưa nôi

Ngày em vươn hồn với
Chân, Thiện, Mỹ vào đời
bốn mùa chờ hoa mọc
nơi bờ trắng tường vôi

Ngày em cười không nói
yêu thương cũng lỡ rồi
chẳng còn gì tiếc nuối
nhắc chi chuyện xa xôi

Ngày em là mệt mỏi
tay trắng buông lỡ thời
một mình về trên lối
chờ Thu sầu lên ngôi ....

Chiều Thu
Chiều ru
tôi khóc ngậm ngùi
run đôi vai yếu
khóc người
hay tôi?
Chiều ru
tôi hát chơi vơi
giọng ca lạc nhịp
sầu lên
cao vời
Chiều ru
tôi đến giữa đời
mong manh áo lụa
nụ hồng
thơm môi
Chiều ru
cho tiếng hồn tôi
đong đưa nhung nhớ
tình ơi
mỏi mòn
Chiều ru
ngủ giấc thật hiền
mong về nơi ấy
gặp miền yêu thương

Chiều ru
mộng cứ vấn vương ....

Trịnh Tây Ninh
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Xin Đừng 
quên tôi

Đêm trăng
về phố cũ
chạnh lòng
cô lữ
em ơi!!

Chưa vơi
sầu kiếp cũ
chất chồng 
đầy vơi
Trăng soi
tình tưởng cũ
nhưng người
bên tôi

Nhắc rằng
mùa Thu cũ
vẫn còn
muôn nơi
Biết rằng
sẽ đau khổ
nhưng đừng
quên tôi....

Trời  xanh
Bầu trời trong xanh
áo em mong manh
tóc dài buông xõa
chim hót trên cành

Bầu trời long lanh
áo em thiên thanh
môi hồng ấp ủ
cười nụ hiền lành

Bầu trời như tranh
áo em màu trăng
chân thon guốc mộc
nhẹ bước đi nhanh

Bầu trời vàng chanh
áo em tơ mành
lá Thu vương vấn
hương nồng quẩn quanh

Bầu trời trôi nhanh
áo em vẫn xanh
thuyền ta vững lái
dẫu sóng chòng chành….
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Thơ 
Ba Chữ

Có những ngày
gió lất lây
sầu đất nước
làm sao khuây?

ôm trăng đầy
hát dưới cây
bao giờ hết
kiếp đọa đày?

Con chim gầy
khóc tình say
sao em ngủ
mặc mưa bay?

Áo em dài
mắt ngọc trai
em còn nhỏ
sầu có hay?

Tóc em dầy
tình đắp xây
bên thềm cũ
nắng quắt quay

Gót trang đài
em qua đây
ta đứng ngóng
dáng thơ ngây

Đời miệt mài
những chua cay
lệ nuối tiếc
lời chân mây

Nỗi u hoài
chẳng đổi thay
tim rướm máu
giọt ngắn dài

Mộng xum vầy
vỡ từ nay
thì xin uống
rượu Thu say

Thôi ta về
kể từ đây
như huyễn mộng
chuyện không may

tựa lá bài
úp trên tay
còn hay mất
biết trách ai

và lời thề
nợ trả vay
kiếp sau nữa
sẽ trao tay

Ngàn năm mãi
vẫn đợi ngày
tình dẫu mất
chẳng phôi phai....

Trịnh Tây Ninh
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Sớm mai đi chợ đời
tìm một nụ cười tươi
cô gánh hàng nhỏ nhẹ
em chỉ bán lệ rơi

Sớm mai đi chợ đời
lòng chẳng thấy thảnh thơi
sao không ai bày bán
chút yêu thương cuộc đời

Sớm mai đi chợ đời
còn đâu là niềm vui
con buôn đã tích trữ
niềm vui quá xa xôi

Sớm mai đi chợ đời
cất tiếng rao nghẹn lời
ai thương xin lên tiếng
mua dùm sầu riêng tôi

Sớm mai đi chợ đời
tung nắm tiền tanh hôi
loài người đâu mất cả
bọ, giòi rỉa rúc thôi!

Sớm mai đi chợ đời
mưa gieo hạt mù khơi
lung linh như nước mắt
phủ ngập hồn tả tơi…

Đi Chợ Mùa Thu

Trịnh Tây Ninh
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Có con 
bướm tím ghé chơi
cánh vờn ướp mật 
buông lơi cung đàn
có em 
xõa tóc bên đàng
thu về e ấp
trên làn tóc thơm

Ảo mộng

có ta 
giấc ngủ cô đơn
thấy em 
ảo mộng
chập chờn 
hóa thân....

Trịnh Tây Ninh
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Đêm
Đêm sáng trăng
bóng chị Hằng
gầy như liễu

Đêm rất dịu
chỉ có ta
nhớ nhạt nhòa

Đêm xa nhà
Thèm chút nắng
sao mãi mưa?

Đêm lưa thưa
đong sao vừa
bao nỗi nhớ?

Đêm trên phố
áo ai bay
tóc buông dài

Đêm Thu dài
tiếng ai hát
Tựa liêu trai

Đêm cỏ may
buồn như sóng
người có hay

Đêm hôm nay
vì chưa say
nên vẫn nhớ ....

Tình câm
Chỉ là ngọn lau
chết trên đồi nguyệt
anh xin đào huyệt
chôn mối tình câm

Chỉ là viễn vông
âm thầm tình vỡ
anh không bày tỏ
nên mối tình câm

Chỉ là con sông
nước ròng vẫn cạn
giả vờ là bạn
để mối tình câm

Chỉ là là Thu
run mình tuyệt vọng
tan rồi giấc mộng
nhớ hoài trăm năm....

Nếu

Nếu trời có cơn mưa
thì sao đất vẫn khô cằn sỏi đá
Nếu có một cành lá
thì sao đời vẫn thiếu xanh tươi
Nếu có một nụ cười
thì sao môi ta vẫn héo úa
Nếu có duyên đôi lứa
thì sao chẳng có ngày vu quy
Nếu có người ra đi
thì sao người ở lại vẫn khổ
Nếu có dài hơi thở
thì sao sầu vẫn chẳng phôi pha
Nếu có bản Thu ca
thì sao đàn cung tơ héo hắt
Nếu có trời có đất
thì sao công lý vẫn vắng tăm
Nếu có người công tâm
thì sao vẫn bất công, gian trá
Nếu ta đã yêu người hết dạ
thì sao người vẫn nỡ phụ ta.....
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Ru Em 
Vơi Sầu
Vai anh, em hãy dựa
khóc đi cho vơi sầu
để anh lau nước mắt
chia sẻ niềm thương đau

Ôm em trong vòng tay
ve vuốt bờ vai gầy
Em ơi! Thôi cố ngủ
quên đi niềm đắng cay

Ta mong được gần nhau
Yêu như nụ hôn đầu
dẫu muôn ngàn thử thách
Tình vẫn mãi dài lâu

Mai em sẽ là bướm?
hay sẽ làm cành lau
đây một lời nguyện ước
ta sẽ cùng có nhau...

Này em nhỏ
Này em nhỏ, đừng giả vờ không hiểu
đã bao đêm anh thao thức vì ai
có thức khuya, mới thấm thía đêm dài
gió nhẹ lay, mà sao lòng nặng trĩu

Này em nhỏ, đến gần đây anh biểu
hãy dạ ngoan, khi anh nói thương em
Chẳng hiểu sao, anh lỡ nhịp con tim
em biết đó, anh đã từng kềm chế!

Này em nhỏ, phải tình yêu là thế?
anh chẳng hề mơ ước chuyện viễn vông
trời chớm Thu, vương lá đổ bên sông
anh cúi mặt, ôi cõi lòng như sóng!

Này em nhỏ, anh xin là chiếc bóng
đổ bên đường, trông ngóng dáng em qua
hãy nghe anh dạo khúc nhạc thiết tha
dẫu cuối đời, bài ca còn động vọng...
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Anh còn nợ em
Anh còn nợ em một lời an ủi
bởi khi buồn em chẳng muốn nói ra
anh vô tư nên nào đâu thấu hiểu
lại cho rằng em ủ dột, xấu xa!

Anh còn nợ em, mùa Thu trôi nổi
đôi vai gầy nặng trĩu những lo toan
có đêm, em mơ thấy mình tức tưởi
khóc lặng thầm, nhưng chẳng dám than van

Anh còn nợ em một lời xin lỗi
tình yêu anh, sao chẳng để trong tâm?
trong khi em chắt chiu từng kỷ niệm
đã qua rồi! Ôi thuở ấy xa xăm!

Anh còn nợ em một cơn gió thổi
để trôi đi cay đắng của cuộc đời
Em trách anh? Vâng, em buồn nên trách
Bởi yêu nhiều nên trả nợ trăm năm….

Bốn  Mùa 
Âm Thầm

Mùa Xuân âm thầm khóc
Vuốt lệ: Cũng nở nụ cười
Ô đau thương lao nhọc
Hát ca: Cũng kể là vui

Mùa Hè âm thầm nhớ
Ra đi: Là hết rồi

chẳng còn gì để nói
nhắc chi chuyện xa xôi

Mùa Thu âm thầm đứng
trông lá đổ cuối rừng
u buồn nào đếm được

Ngoảnh nhìn: Lệ rưng rưng

Mùa Đông âm thầm với
một nụ hoa điêu tàn
Ép vào tim để nói

yêu thương dù dở dang

Trịnh Tây Ninh
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Tình Đầu
Khăn voan quấn cổ thon
lòng thấy một chút còn
đem rãi trên đường mới
len vào với cỏ non

Em yêu lá thu vàng
và vạt nắng thênh thang
nào hay từ hôm đó
mùa đông đã vội sang

trong nỗi buồn mênh mang
trong tình yêu dịu dàng
của em trao người ấy
(thêm một chút lo toan !)

Nhưng người chẳng ngó ngàng
dẫu tình em chứa chan
người vui say duyên mới
mặc em sầu ly tan ....
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Hỏi mẹ

Con ôm mẹ vai gầy
hỏi mẹ chuyện tương lai
Mai sau đời thăm thẳm
nào đâu biết, đâu hay ?

Con vuốt tóc mẹ dài
đã bạc sợi tóc mai
đã khô mùi bồ kết
bao mùa Thu đổi thay

Con nắm tay mẹ dài
ngón khô sần sượng chai
mẹ võ vàng lao nhọc
đổi chén cơm qua ngày

Con hôn mi mẹ đầy
lệ sầu giăng trên mây
làm mưa rơi xuống đất
sợi buồn thấm cỏ cây

Con hát với mẹ bài
nhạc buồn khi chia tay
khi vành khuyên thôi hót
trong lồng chim tù đày

Con ngóng dáng mẹ gầy
đổ đường chiều chông gai
bố ơi sao nỡ bỏ
mẹ con trên đường dài

Con nói với mẹ hoài
sao giữ tình riêng tây
sao cắn răng chịu đựng
nào ai biết, ai hay?

Con khóc với mẹ này
bố con nào có hay
vui chơi bên người mới
bao giờ tỉnh cơn say?

Trịnh Tây Ninh
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Quỳnh ơi!

Nếu em
là đóa
hoa quỳnh
ta xin thức trắng
tỏ tình đêm nay
chờ em
êm giấc ngủ say
ta hôn
nhẹ cánh hoa
thay tiếng lòng
Quỳnh ơi!
cánh mỏng
Thu hồng
Ta mơ
áo cưới
rượu nồng
với em....

Trịnh Tây Ninh
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Lá  Vệ  Sinh
 

Hôm rồi đi dự tiệc Sinh Nhật 
một người bạn, tình cờ 

chúng tôi gặp lại vài người quen 
từng ở cùng trại Tỵ Nạn hồi xưa tại 
Nam Dương. Chúng tôi vui lắm, 
nhắc lại nhiều chuyện cũ, trao đổi 
tin ai còn ai mất, ai đã định cư nơi 
nào và sinh hoạt, thành công ra sao. 
Chúng tôi cũng nhắc tới Linh Mục 
Dominici, nhắc tới báo quán Tự Do 
với những cuốn báo, cuốn kỷ yếu 
Đoàn Thanh Niên Công Giáo thực 
hiện vào lúc ấy, cũng như nhớ lại 
những bài hát mà đài phát thanh đã 
cho nghe đến nỗi hầu như ai cũng 
thuộc lòng. Riêng có một chi tiết 
nhỏ ở hòn đảo Kuku gần trại tỵ nạn 
Galang - mà tôi vẫn nhớ, nhưng 
hôm đó tôi mắc cỡ không dám đề 
cập tới. Hôm nay tôi kể ra, coi như 
một dịp để ôn lại đoạn đời tỵ nạn đã 
qua - Gần 40 năm rồi còn gì! 

 Số là khi vượt biên rời Việt Nam, 
thuyền chúng tôi may mắn được 
đưa vào hòn đảo tạm cư tên là Kuku 
ở Indonesia. Vừa tìm lại được cảm 
giác an toàn khi đến bến bờ tự do, 
biết mình đã thoát khỏi gông cùm 
Cộng Sản, lại nhìn thấy đảo Kuku 
thật đẹp với biển xanh và những 
hàng dừa thơ mộng nên chúng tôi 
vui lắm. Cả tàu có 56 người, bé nhất 
là cháu trai gọi tôi bằng cô, lúc đó 
chỉ mới được 3 tháng, nhờ nó mà cả 
tàu được cứu vớt.  

Trên chuyến hải trình, sau khi bị 
công an Việt Nam cướp của rồi thả 
đi chứ không bắt về bỏ tù, chúng tôi 
trôi dạt tới hải phận quốc tế rồi gặp 

tàu Tây Đức đi ngang qua. Họ không 
muốn rắc rối nên chỉ cho thức ăn 
nước uống để đi tiếp. May quá một 
người nhanh trí đã ẵm cháu tôi giơ 
lên cao cho người Đức thấy. Có lẽ vì 
thương trẻ em cùng với con thuyền 
bé nhỏ mong manh trên biển cả, 
họ bảo chúng tôi đục cho tàu ngập 
nước, rồi gọi về cho cấp trên nói là 
chúng tôi đang chết chìm nên phải 
cứu. Chao ôi là mừng, và tàu họ chở 
chúng tôi tới nơi tạm cư. Chúng tôi 
thật may mắn so với bao nhiêu đồng 
bào khác, đã bị cướp bóc, bị cưỡng 
hiếp, đói khát hoặc chôn thây trong 
bão biển.

 Kuku vào năm 1981 có khoảng 
vài ngàn người tị nạn như chúng tôi, 
ngày ngày nhận cơm do Cao Ủy Tỵ 
Nạn Liên Hiệp Quốc cung cấp, chờ 
được đưa tới trại tị nạn chính thức 
là Galang để học tiếng Anh & huấn 
nghệ rồi sẽ đi định cư ở nước thứ 
ba. Cơm Cao Ủy là một bịch ny-
lông gồm gạo, đồ hộp phát cho từng 
người ăn trong nguyên tuần. Tôi đi 
vượt biên với hai gia đình anh chị, 
đa số là con gái nên ăn tạm đủ no, 
chứ nhiều thanh niên ăn thiếu chịu 
đói rất tội nghiệp.

 Ăn cơm và đồ hộp khô khan 
thiếu rau xanh, ấy thế nhưng việc đi 
tiêu vẫn là nhu cầu cần thiết. Trại 
Kuku chỉ thiết kế sơ sài nên nhà cầu 
là những tấm vách làm bằng lá khô 

ghép lại tại một góc biển, "ấy" xong 
không cần giật nước như toilet bây 
giờ, mà sóng biển sẽ tự động cuốn 
trôi và giải quyết "nó" một cách gọn 
ghẽ. Thế nhưng chuyện lau chùi sau 
khi xong việc mới thật là vấn đề, vì 
lúc ấy Cao Ủy không hề phát giấy vệ 
sinh! Giấy báo, giấy viết cũng là xa 
xỉ phẩm, người rủng rỉnh tiền có thể 
mua giấy vệ sinh tại một tiệm nhỏ 
do người Nam Dương bán, nhưng 
"con bà phước" như chúng tôi thì bó 
tay. Được cái trại được bao bọc bởi 
nhiều cây xanh, cây nào cây nấy lá 
to và mềm mại, nên chỉ cần hái một 
nắm là giải quyết chuyện lau chùi 
tốt đẹp. Công nhận ai là người đầu 
tiên nghĩ ra việc dùng lá này thật 
đáng khen thưởng.

 Căn lều tạm cư của chúng tôi 
ở cuối con đường mòn, gần nhà vệ 
sinh công cộng. Chúng tôi "quởn" 
lắm vì chưa có việc gì làm, thỉnh 
thoảng được Cao Ủy cho vài bộ 
quần áo to tướng của người ngoại 
quốc thì đem cắt xén, sửa lại thành 
áo nhỏ để mặc. Dì cháu chúng tôi 
đang là học sinh, sinh viên có bao 
giờ may vá đâu, nhất là cả nhà chỉ 
có một cây kim, bà chị bảo đứa nào 
không cẩn thận làm gẫy kim là ... 
nhịn ăn. Chúng tôi cũng không có 
kéo, cắt áo bằng con dao rất cùn, 
ấy thế mà cuối cùng vẫn có áo mới 
mặc. Đúng là "Thời thế tạo anh 
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hùng!" Chiều chiều nấu cơm ăn 
xong dì cháu tôi ngồi hóng gió xây 
mộng tương lai, xem ông đi qua bà 
đi lại, mà đi ngang lều chúng tôi thì 
chỉ là để viếng "lăng Bác Hồ", chứ 
có lẽ chẳng còn lý do nào khác.

Chúng tôi để ý thấy có một thanh 
niên trẻ dáng cao, “đôi mắt buồn 
vời vợi” hay đi ngang mỗi buổi 
chiều. Anh chắc trạc tuổi tôi, tức là 
lúc ấy khoảng trên hai mươi. Đứa 
cháu gái đặt cho anh biệt danh là 
"Lucky Luke" vì anh có mái tóc dài 
bờm xờm trước trán trông khá giống 
nhân vật trong truyện hoạt họa này. 
Anh cẩn thận lắm, nhìn quanh quất 
không thấy ai rồi mới nhảy thót lên 
chộp vài cái lá, rồi tiến về phía nhà 
vệ sinh, nhưng chúng tôi ngồi trong 
lều nhìn ra thấy rõ mồn một.

Hôm đó anh đi ngang - một ngày 
như mọi ngày - tôi giả vờ không 
thấy nhưng con cháu nhỏ của tôi tự 
nhiên lên tiếng:

- Chú đi đâu đó, chú vào đây 
chơi!

Anh ngập ngừng chưa biết trả lời 
sao thì con bé lại ngây thơ hỏi tiếp:

- Tay chú cầm gì vậy, chú bỏ 
xuống ăn bánh bột chiên dì Út cháu 
mới làm!

Trời ơi, tôi xấu hổ không biết 
chạy đi đâu. Anh đang cầm mấy cái 
lá xanh mướt dù đã cuộn tròn trong 
tay nhưng vẫn không dấu hết được. 
Anh ngượng thì chớ, mà tôi lại càng 
"quê" hơn, chúng tôi "nhìn nhau mà 
lệ ứa" không biết phải nói gì, làm gì. 
Con cháu tôi sao lại vô duyên tệ, tự 
nhiên chặn người ta lại rồi hỏi câu 
trớ trêu như vậy. Mấy đứa cháu khác 
bên trong cũng không nhịn được 
cười khúc khích. Tôi ấp úng nói 
vài câu vu vơ rồi giả vờ bận rộn bỏ 
vào trong. Lucky Luke cũng không 
dám tiến về nhà cầu, quay ngược về 
khu lều mình và từ đó không thấy 
đi ngang căn lều tạm cư của chúng 

tôi nữa.

 Một cô cháu lớn suy luận:

- Cả tuần nay không có chuyến 
nào đi Galang, vậy là ông Lucky 
Luke vẫn còn ở đây, nhưng không 
thể táo bón quá lâu như vậy, ông 
làm sao để giải quyết "vụ việc"?

Đứa cháu khác nhanh nhẩu trả 
lời:

- Đầu trại bên kia có thêm một 
nhà cầu khác, vậy là ông ấy chịu đi 
xa để tránh không gặp dì cháu mình 
nữa. Tội nghiệp, nếu bất ngờ chột 
bụng không đi xa được thì làm sao!?

Rồi chúng tôi cũng rời Kuku sau 
mấy tuần tạm trú, được chuyển sang 
Galang để học Anh Văn chuẩn bị 
đi Mỹ. Ở Galang thì điều kiện tốt 
hơn, có nhà cầu dội nước, có trung 
tâm Youth Center sinh hoạt, có Nhà 
Thờ và Chùa, có hàng quán và được 
mệnh danh là "Ngưỡng Cửa của Tự 
Do và Tình Người". Nơi đây tôi vẫn 
nhớ lần duy nhất được uống ly Milo 
sữa đá, mà sau này ở hải ngoại dù 
được uống bao nhiêu loại chocolate 
mắc tiền, vẫn không sao ngon bằng 
hương vị tại trại Tỵ nạn.

 Sau đó chúng tôi định cư ở Cali, 
dù gặp khó khăn, ít nhiều chúng tôi 
cũng học hành nên người trên xứ cờ 
Hoa, nhất là các cháu của tôi. Nhớ 
ngày nào còn ở trại Tỵ nạn ốm đói, 
dòm ngó nhau từng miếng ăn, nay 
đứa là kỹ sư, đứa là bác sĩ, con cái 
đùm đề, không biết có đứa nào còn 
nhớ chuyện lá vệ sinh năm xưa. Anh 
chàng Lucky Luke bây giờ chẳng 
biết định cư nơi nao, có thể cũng 
đã là kỹ sư bác sĩ và cái thời phải 
dùng lá vệ sinh chắc cũng đã phai 
mờ trong tâm trí.

 Riêng tôi thì lại thấy không dễ 
dàng quên được những ngày tháng 
cơ cực tại quê nhà, hoặc tại trại tỵ 
nạn ngày nào. Hồi ấy dù không có 

máy chụp hình, nhưng trong tâm trí 
tôi hình ảnh căn nhà gỗ xưa tại Tây 
Ninh - nơi tôi sanh ra và lớn lên - 
hình ảnh Kuku, trại tỵ nạn Galang 
với những "barrack" nối dài vẫn rõ 
như in. Ngày nay dù may mắn có 
xe có nhà, có Tự Do tôi vẫn không 
quên chuyện cũ. Tôi nhủ lòng phải 
luôn nhớ để biết mình là ai, nguồn 
gốc từ đâu để biết thương xót những 
người nghèo khổ, những kẻ không 
may mắn vượt thoát được như mình, 
cũng như quan tâm đến vận mạng 
đất nước trước sự tàn hại của nạn 
Cộng Sản và âm mưu thôn tính của 
Tàu Cộng.

 Mà nghĩ cho cùng, nếu vì thiếu 
thốn nên phải xài lá thay vì giấy vệ 
sinh, thì đã có gì là xấu. Xấu chăng 
là những người giàu có sung sướng, 
nhưng tư cách không ra gì, tệ hơn 
nữa là những kẻ bán nước hại dân, 
sâu mọt trong xã hội. Nghe nói tại 
Việt Nam ngày nay có những “Đại 
gia” chưng bày giấy vệ sinh giát 
vàng sang trọng trong phòng tắm, 
hoặc xài các loại giấy in màu mè 
kiểu cọ mắc tiền. Xài giấy đi cầu 
sang trọng làm gì trong khi liêm sĩ, 
nghĩa khí không có, nhiều chuyện 
nhục nhã xấu xa biết lấy gì lau chùi 
che đậy?

Tôi bỗng chạnh lòng, hiện nay 
dù sống ở thế kỷ thứ 21, nhưng biết 
bao triệu người dân quê tôi vẫn lầm 
than khổ cực, đói ăn khát uống quần 
áo không đủ che thân, vẫn đi vệ sinh 
trong điều kiện mất vệ sinh thật 
tồi tệ. Nhất là những người từng ở 
trong trại tù "Học tập Cải tạo", họ 
đã phải ăn ở, dùng các phương tiện 
vệ sinh thấp kém nhất. Nếu dám lên 
tiếng phản đối, thắc mắc sẽ bị biệt 
giam, chịu hành hạ khổ nhục, trong 
đó có việc đổ bô, đi làm tạp dịch 
nhặt phân, hoặc có khi bị đày đọa 
đến chết ... Ngày nay thì có những 
tù nhân lương tâm, khi mạnh dạn 
đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ thì 
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bị trù dập hành hạ, khi ở tù bị bỏ 
đói, mang đủ thứ bệnh, nhất là bệnh 
kiết lỵ, họ phải làm sao? Sự hy sinh 
của họ biết lấy gì để bù đắp lại? Tôi 
thật nghiêng mình cảm phục những 
vị anh hùng này. May mà đất nước 
vẫn có những người con kiên cường 
bất khuất như vậy, để chúng ta còn 
có chút hy vọng một ngày gần đây 
mọi người sẽ cùng nhau đứng lên 
dành lại tự do, dân chủ cho dân tộc 
Việt Nam.

Tôi cũng nhớ tới những cái lá 
trong văn chương, trong lịch sử. 
Ngày xưa khi Lê Lợi bắt đầu khởi 
nghĩa chống Tàu, nhờ mưu trí của 
Nguyễn Trãi mà cuộc chiến đấu đã 
thành công. Hồi ấy ông cho lính 
dùng mật ong viết chữ Lê trên lá 
rừng, kiến ăn mật nên đục thủng lá 
cây theo hình chữ Lê. Người dân 
cho là điềm Trời nên hết lòng tin 
tưởng và nô nức kéo về đầu quân 
dưới trướng người anh hùng Áo Vải 
Lam Sơn, cùng nhau đánh thắng 
giặc Minh lấy lại nền độc lập cho 
dân Việt. Sau khi đánh đuổi được 
quân Minh, Lê Lợi lên ngôi lập ra 
nhà Hậu Lê, lấy hiệu là Lê thái Tổ. 
Đây là triều đại lâu dài nhất trong 
lịch sử nước Việt.

 Tích xưa cũng có nhắc tới 
chuyện ông Châu Trí nhà nghèo đến 
nỗi phải đốt lá đa lấy ánh sáng thay 
đèn để học bài, thế mà ông thành 
nhân.

 Ca dao Việt Nam thì kêu gọi “Lá 
lành đùm lá rách”, “Ðố ai quét sạch 
lá rừng, để ta khuyên gió, gió đừng 
rung cây”. Nhà văn Thế Lữ, trong 
phần lời tựa cho tác phẩm Đôi Bạn 
của Nhất Linh có nói về việc “Nhặt 
lá bàng”, tả cảnh hai chị em nhà 
nghèo chờ gió thổi để lá bàng rụng 
nhiều, lượm về bán cho người khác 
sưởi trong những ngày giá rét. Mặc 
dầu trời đêm rét buốt, mà áo thì rách 
hở cả hai vai, đứa em trai vẫn cầu 
khẩn "Gió lên... lạy Giời gió nữa 

lên", nghe sao muốn đứt từng khúc 
ruột, thương cho cảnh đời nghèo 
khổ của dân mình.

 Gần đây thì Mường Mán có viết 
chuyện “Lá Tương Tư” cho tuổi Ô 
Mai học trò thật dễ thương.

Bài thơ “Lá Diêu Bông” của 
Hoàng Cầm được nhiều người biết 
tới, nhiều nhạc sĩ đã phổ thành nhạc 
dù cho tới nay vẫn chưa ai hình 
dung được lá Diêu Bông xanh đỏ 
tím vàng ra sao, vì lá này không hề 
có trên đời.

 Trong bài thơ “Tống Biệt” do 
Tản Đà sáng tác, câu thơ “Lá đào 
rơi rắc lối thiên thai” hầu như ai 
cũng thuộc, nói lên cảnh thơ mộng 
thần tiên. Hàn Mặc Tử thì có “lá 
Trúc che ngang mặt chữ điền” đẹp 
như trăng rằm.

Bài hát Trường Làng Tôi của 
Phạm Trọng Cầu với "Cây xanh lá 
vây quanh ... Đời tươi như bao lá 
xanh, lá xanh..." là bài hát thật dễ 
thương để nhắc nhớ lúc còn ngây 
thơ, hàng ngày cắp sách đến trường 
trên con đường làng quê yêu dấu. Lá 
Đổ Muôn Chiều của Đoàn Chuẩn & 
Từ Linh với câu “Thu đi cho lá vàng 
bay, lá rơi cho đám cưới về” thật vừa 
buồn vừa nên thơ với dòng nhạc trữ 
tình êm ái. Tôi cũng nhớ câu chuyện 
ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của O’ 
Henry, nói lên được tình người thật 
sâu sắc với ý tưởng mới lạ.

Còn trong cuộc sống thực tế thì 
có nhiều loại lá dùng trong nhiều 
mục đích khác nhau. Các lá rau cải, 
rau xanh để xào nấu ăn cơm, các 
loại như dấp cá, tía tô, kinh giới...để 
ăn sống cho thơm làm món ăn tăng 
thêm khẩu vị. Lá dừa, cỏ tranh để 
làm vách, lợp nhà. Lá chuối, lá dong, 
lá sen dùng trong việc gói bánh, gói 
thức ăn. Lá cọ, lá cối được chế tạo 
thành nón lá che mưa nắng nổi tiếng 
của Việt Nam. Rồi tới các loại lá 
làm ra thuốc lá, thuốc lào để hút. 

Lá trầu là món ăn chơi đặc biệt của 
miền quê xưa, “miếng trầu là đầu 
câu chuyện”. Lá xiêm-xâm vò nát 
trong nước trở thành món uống mát 
mẻ có vị thuốc. Ngoài ra cũng nên 
kể tới rất nhiều loại lá đặc biệt dùng 
làm thuốc Nam, thuốc Bắc trị nhiều 
loại bệnh. Lá dứa, lá cẩm ngoài việc 
cho màu sắc đẹp trong bánh trái xôi 
chè, còn cho hương thơm đặc biệt. 
Hồi bé chúng tôi thường ngâm lá đa, 
lá bồ đề trong nước vo gạo để lá chỉ 
còn gân trông rất đẹp. Khi cần thì 
ép vài nhánh lá Thuộc Bài vào vở 
để mong mau học thuộc bài, lá cây 
Trinh nữ biết thẹn thùng xếp cánh 
khi có người đụng vào (Cây lá còn 
biết phản ứng, mà sao có lúc chính 
con người khôn ngoan lại vô cảm 
trơ trơ?) Nhiều nghệ nhân còn tỉ mỉ 
khắc hình nọ hình kia trên lá cây rất 
nghệ thuật.

Đó là những chuyện hay hay về 
lá, còn chuyện không hay tại Việt 
Nam thì có chuyện trường học "Xã 
Hội Chủ Nghĩa - Đỉnh Cao Trí Tuệ" 
đã phát huy sáng kiến, nhằm tránh 
không cho học sinh xin ra ngoài đi 
nhà cầu thường xuyên, các em đã 
phải làm đơn và nếu đơn xin được 
“approve” mới được đi, hậu quả là 
nhiều em phải "bỉnh" tại chỗ trong 
khi chờ đơn được cô giáo cứu xét. 
Chuyện này làm tôi nhớ tới vấn đề 
Tự Do Tôn Giáo tại quê nhà. Nhà 
nước Việt Cộng tại nhiều nơi, nhất 
là các vùng xa xôi đã khó dễ bắt 
phải làm đơn xin trước cả năm mới 
được phép cử hành Thánh Lễ, hội 
họp. Nếu bất ngờ có người qua đời 
thì đành chịu chết cô đơn không ai 
hội họp cầu nguyện, vì ai biết được 
giờ chết để làm đơn xin trước!

Rồi tới việc học sinh khi đến 
trường phải tự mang theo giấy vệ 
sinh, nếu không có thì đành xé sách 
vở ra làm việc ấy.

Trong khi hãng Charmin chế tạo 
cuộn giấy vệ sinh với chiều cao 2,4 
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mét & đường kính 2,7 mét được ghi 
vào sách kỷ lục của thế giới, hoặc 
nhiều hãng giấy Âu Mỹ sáng kiến 
làm giấy đi cầu được tẩm hương 
thơm, có thể tự phát sáng để dùng 
trong đêm tối, tôi cũng đọc được tin 
tại Việt Nam người ta xài giấy đi 
cầu của Ba Tàu nên bị nhiễm trùng, 
chịu ngứa ngáy dị ứng khổ sở.

Riêng tại nơi tôi đang sống là đất 
nước Canada xứ lạnh tình nồng này, 
Liên Hội Người Việt Canada cũng 
có dự án thực hiện một viện bảo 
tàng để trưng bày những hình ảnh 
về Thuyền Nhân cùng với tội ác của 
Cộng Sản Việt Nam. Tôi mong cho 
dự án này được sớm thành công, để 
con cháu và người ngoại quốc có 
thể hiểu thêm về Cộng Sản mà tránh 
xa. Trong viện bảo tàng này nếu có 
trưng bày những chiếc lá tại Kuku, 
loại lá đã được đồng bào dùng làm 
lá vệ sinh, cũng có lý lắm chứ!

Tôi cũng sẽ cố gắng nhắc nhở 
con cháu về những ngày cơ cực 
phải dùng lá này, để các cháu thấy 
mình may mắn hạnh phúc biết bao 
mà vươn lên góp mặt làm vẻ vang 
người dân Việt. Nghĩ cũng buồn, các 
cháu được sinh tại đây đầy đủ tiện 
nghi sung sướng, đâu hiểu nhiều về 
sự thiếu thốn nên luôn đòi hỏi chê 
khen, nào là quần áo giày dép phải 
là đồ hiệu mắc tiền, nào ăn uống 
phải món này món kia, không như 
ý không thèm ăn (Ấy mà đâu phải 
chỉ các cháu, chính tôi đôi khi cũng 
"chảnh" như thế!). Thật lạ, khi xưa 
gia đình nghèo khổ thì mọi người 
luôn gần gũi yêu thương nhau, ngày 
nay dù đời sống vật chất dư thừa, 
nhưng ai nấy lại bận rộn không có 
giờ cho nhau, thậm chí quá căng 
thẳng về vật chất mà quên đi giá trị 
tinh thần, nhiều gia đình đã xảy ra 
chuyện ly dị, con cái bỏ nhà ra đi. 
Có lẽ chúng ta nên nghĩ lại mà điều 
hòa cuộc sống cho hợp lý tốt đẹp 
hơn.

Ước mong với sự thông minh cần 
cù và các đức tính tốt thừa hưởng 
từ nhiều thế hệ, dân Việt ta sẽ ngày 
càng phát triển về mọi mặt. Về vật 
chất thì ngày càng văn minh tiện 
nghi hơn, về tinh thần thì luôn đoàn 
kết bất khuất đầy Tình Người để 
cùng nhau xây dựng một đất nước 
phú cường, để những chiếc lá mọc 
trên quê hương mãi mãi là những 
chiếc lá xanh tươi đầy tin yêu và hy 
vọng. Những lá cây ấy cũng sẽ là 
những chiếc lá thơ mộng trong thi 
ca, trong văn học, là những chiếc 
lá làm thành rừng xanh trù phú bên 
cạnh những cánh đồng với ngàn 
bông lúa chín vàng, để mọi người 
được sống trong Thanh Bình No 
Ấm, và nhất là lá cây không bao giờ 
bị sử dụng như lá vệ sinh nữa.

 Nguyễn Ngọc 
Duy Hân

Tình Sầu 
Đêm Nay
Đêm nay ngồi đợi
trăng tỏ chút tình
nhưng tình tắt lịm
dưới ánh bình minh

Đêm nay diệu vợi
chỉ có một mình
Thu sầu cô quạnh
ai người yêu tin?

Đêm nay nghĩ ngợi
chuyện của đôi mình
chẳng ai lỗi, phải
sao tình linh đinh?

Đêm nay chơi vơi
ngắt đóa lục bình
mầu hoa tím ngắt
lời buồn như kinh

Đêm nay đã tới
bóng đã xa hình
ta xin nhận tội
chẳng hề van xin

Trịnh Tây Ninh



 103 Nguyễn Ngọc Duy Hân Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60”

Hoài 
Mong

Ngoài sân
Bông mồng tơi
dây tơ hồng
tươi mầu
thắm sắc 
nhọc lòng em thương
Tay nâng niu
đóa hoa hường
cành thâu nhọn sắc
lệ thường chứa chan
Vời trông
cánh lá úa vàng
run run trong gió
khóc chàng đã xa....

Vào nhà

Em nhỏ
còn ngọt tiếng ca
à ơi
ơi hỡi!
người xa chưa về
Dẫu cho
còn ngọt câu thề
còn trông 
còn đợi
lời thề
viễn vông
Để khi
cất bước theo chồng
tiếc thương một đóa
đem trồng vườn sau
Đi ra
rồi lại đi vào
hấng giòng tư lệ
giấu chồng
tưới hoa....

Trịnh Tây Ninh
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Cho Em
Tóc tơ lả lướt
đêm Thu mây trời
tay thuôn nhẹ vuốt
giọt sầu rụng rơi

Long lanh mắt ướt
em tôi ít cười
em còn rất trẻ
vui đi, em ơi!

Rồi em sẽ lớn
như trăng sẽ già
riêng tôi đứng đợi
dù em không qua

Đón em vào hạ
có chú ve gầy
vươn đôi cánh giấy
hát khúc tình say

Mắt em mực tím
Môi em lửa nồng
nào tôi dám mong
một lần ôm lấy

Em về bên ấy
có nhớ gì không
sao nỡ theo chồng
quên tôi đứng đợi?

Áo em diệu vợi
chân gót hạc hồng
qua rồi mùa đông
sao tôi vẫn ngóng?

Thuyền run mũi sóng
gió lộng dạt dào
tình tôi hư hao
buồn hơn ngọn cỏ

Ngồi chờ đến ngọ
chẳng thấy ai về
trưa buồn lê thê
vì tôi đã khóc

Gởi em gấm vóc
tôi dệt mỏi mòn
con tằm héo hon
nhả tơ suốt kiếp

Chúc em đi tiếp
cõi rộng đường đời
Em còn trẻ lắm 
đừng buồn như tôi !

Trịnh Tây Ninh

Giấc mơ 
ngày nào
Dáng em mơ
chiều tan nắng đổ
khói hạ mịt mờ
ủ dáng ngây thơ
Em xưa
tóc xõa ngang bờ
thơm mùi áo lụa
còn chờ mưa tan
Bên song
hiu hắt đôi hàng
me xanh rũ bóng
võ vàng vóc mai
Xem ai
dưới ngõ đón chờ
tim run khe khẽ
đôi mi chớp nhẹ
má đỏ hoe
vội vàng guốc mộc,
hàng me ngập ngừng
hạt mưa,
ta nỗi ngại ngùng
Bây giờ
gió cuốn lá bay
đi xa muôn dặm
mùa Thu trở về
Lắng nghe
thương tiếc tứ bề
nón nghiêng vai nhỏ
mỏi mê
đường đời
Hằn sâu
gót nhỏ tơi bời
dẫm nơi cát bỏng
nỗi lòng không khuây
xa rồi
tận chốn chân mây

Có về bên ấy
mặc áo lụa vàng
tóc xõa mênh mang
đứng đợi mưa tan
thì còn có nhớ
giấc mơ ngày nào....
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Tình thơ 
cho nhau
1

Một tối mùa xuân
anh ru em ngủ
cây lá reo cười
yêu sao cho đủ
em ơi hãy ngủ
anh mãi ru hoài
bài ca không cũ...

2
Có một nụ hôn gần
trao nhau khúc tâm xuân
chẳng bao giờ ngại ngần
dù lòng có bâng khuâng

Hãy là cánh thiên thần
chở tình rất thanh tân
cho nhau hết ân cần
không bao giờ phân vân

3
Cất tiếng hát mùa đông
yêu anh rất thật lòng
dẫu cho trời giá lạnh
vẫn một lòng đợi trông

Cất tiếng hát mùa xuân
yêu anh chẳng ngại ngần
nước mắt tuôn rất nhẹ
kết thành hạt bảo trân

Cất tiếng hát mùa thu
yêu anh chẳng dự trù
gặp nhau, duyên thắm đậm
gió giao mùa vi vu

Và mùa hạ hình như
đã đến trong sương mù
cất tiếng hát rất ngọt
tình sẽ mãi thiên thu....

4
Cám ơn
những đóa hoa lòng
cám ơn
những nụ hôn nồng
trao nhau
Cám ơn
ơn mãi về sau
mình là chồng vợ
có nhau trong đời
Cám ơn
không nói nên lời
hai tay ôm ấp
Thu về
yêu thương....

5
Dù cơn gió lạnh đầu Thu
nụ cười vẫn nở vui như mộng đầu
dù cho nước chảy qua cầu
vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn câu đợi chờ
dù cho chỉ gặp trong mơ
vẫn trao, vẫn tặng, tình thơ vẫn tròn
Yêu anh muôn thuở chẳng mòn...

6
Bốn mùa mênh mênh
yêu nhau trong lẽ vô thường
dốc đá chênh vênh
con tim nở đóa lan mềm
tặng nhau
Thu sau
Cúc nở 
nguyệt ca
em mang áo trắng
anh ra
ngẩn ngơ
tưởng như
trong giấc trầm kha
ta quì lễ Phật
hát ca
dâng Ngài
Chiều Thu
đến bãi
mưa ngâu
tóc dài em trải
buông sầu
vắng nhau

7
Một ngày
thong thả chim câu
lượn lờ cánh mỏng
buông sầu
vì đâu?
Một ngày
nước cũng qua cầu
dòng xuôi
lặng lẽ
Nỡ nào
quên em?

8
Mùa về bơ vơ
sương rơi ướt nỗi mong chờ
sao em vẫn hoài không đến
cho hồn ta mãi hoang sơ....

Trịnh Tây Ninh



 106 Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60” Nguyễn Ngọc Duy Hân

Ru em

Thân em lau sậy hiền
vòng tay anh rất êm
hãy tựa đầu, gối mộng
trong đêm Thu tinh tuyền

Anh ru em về miền
có yêu thương triền mìên
em ngoan như mèo ngủ
tim anh bỗng thật mềm...

Trịnh Tây Ninh
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Chiều Thu
Chiều Thu 
em đến bên người
bên bờ vai rộng, 
bên lời yêu thương
thì thầm 
câu hát du dương
cho em ngủ sớm, 
trăng vườn chưa cao
chim quyên hót 
tiếng ngọt ngào
cùng em 
gối mộng
dạt dào ước mơ…
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Thơ 
hai 
chữ

Nhớ ai
dáng gầy
thương ai
tóc mây
đợi ai

ngày dài
mơ ai

chẳng phai

Bao giờ
gặp lại?
tình cũ

không khuây
kiếp sau
vẫn đợi
dẫu có

đổi thay
Trăm năm

bến cũ
trăng rũ
Thu vàng
nhớ em
đứng đó
nói cười

thênh thang

Thôi xa
ngày đã
thật xa

thương em
ta đã

thương em
trọn đời

Bây giờ
cách trở 
đôi nơi
trong ta
còn lại
một lời

thiên thâu

Khi về
trời bỗng 
mưa ngâu

khi đi
đất bỗng
sa châu
đầm đìa
đôi ta
thôi đã
chia lìa

yêu thương
ta gởi

về miền
có em

muôn đời
muôn thuở

chẳng quên.....

Thu Tím
Tranh vẽ: Duy Hân
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Hoàng  Lan
Em nhỏ, áo len vàng
co ro chiều mênh mang
trên em vầng tang trắng
run theo gió cơ hàn

Em nhỏ, áo len vàng
mùa đông chưa kịp sang
sao đưa tim hấng lấy
tuyết giá rơi phũ phàng ?

Em nhỏ, áo len vàng
Thu gầy trong lo toan
đôi tay gầy lao nhọc
chưa một lần thở than

Em nhỏ, áo len vàng
nụ cười không bình an
cuộc đời đôi mắt ướt
buồn từ thuở hồng hoang

Em nhỏ, áo len vàng
dưới mặt trời chói chang
làm sao em tìm được
niềm vui dẫu muộn màng ?

Em nhỏ, áo len vàng
trong đêm buồn, lang thang
đi tìm yêu thương nở
trong canh thâu vội vàng

Em nhỏ, áo len vàng
em đã mãi lang thang
tuyệt vọng và gục ngã
biến thành đóa Hoàng Lan

Bong  
bóng
Xin như quả bóng
bay lên tầng cao

ta đứng nghẹn ngào
môi khô bật máu 

Cơm áo lao đao
nụ cười xanh xao
chỉ tay nát nhàu

mình khổ như nhau!

Dẫu bóng bay cao
gió Thu xôn xao

lòng vẫn dâng trào
thấm thía niềm đau

Bong bóng nghiêng chao
rớt xuống vực sâu
một nốt nhạc sầu

nhặt để riêng trao...

Trịnh Tây Ninh



 110 Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60” Nguyễn Ngọc Duy Hân

Trọn kiếp 
yêu nhau

Xưa là kiếp lan
nở trên đồi nguyệt
nụ hồng cành biếc
ước chuyện trăm năm

Nay là kiếp rong
trôi qua dòng thắm
tình đầy như sóng
vỗ để yêu em

Sau là kiếp chim
theo đàn vượt núi
Chờ  Thu về tới
hót tiếng gọi nhau

Kiếp này kiếp sau
ta yêu nhau mãi
yêu đi yêu lại
dẫu có đầu thai ....

Mùa nhớ em
Mùa này chim ngưng hót
cung buồn lặng lẽ rơi
thanh âm mềm như khói
vờn bay rối hồn tôi

Mùa này trời chưa tối
vẫn mù mịt mây đen
tôi giả vờ không nói
nhưng thật sự đã ghen

Mùa này tôi nâng chén
uống say để môi mềm
nhớ môi em ngày ấy
nên lòng quặn thắt thêm

Mùa này năm thứ mấy
Ta đã xa nhau rồi
tôi chịu thua người ấy
cúi đầu chịu mất em

Mùa này vẫn chưa thấy
lá rụng bên sân người
cây nhà tôi quên tưới
bởi suốt ngày nhớ em

Bốn mùa là nước mắt
lá tương tư bên thềm
rụng rơi không kịp đếm
mùa nào cũng nhớ em...

Chiều bên sông
Như cành san hô
một mình trơ vơ
cồn cát ai ngồi
co chân bó gối

Nghe sóng dòng sông
một đời trông mong
nên gầy như hạc
trắng tựa mùa đông

Còn tấp vào bờ
nữa chi sóng nước
có chút tình thơ
cũng nhẹ chân bước

Kìa dã tràng tím
cong càng chạy tìm
nỗi buồn ẩn nấp
chỗ nào trong tim?

Lung linh thủy triều
ngập bờ tóc rối
thôi một lần cuối
thả tình về xuôi

Ngắt nụ sen hồng
tặng người tôi yêu
gió Thu lồng lộng
tà áo hắt hiu….

Trịnh Tây Ninh
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Vén mây
Vén mây
nhìn xuống cuộc đời
thấy đất đen thẳm
thấy người lao xao
thấy người thấp
thấy người cao
chia nhau nỗi khổ
lao đao u sầu

Thì ra
trên quả địa cầu
thế nhân thổn thức
canh thâu võ vàng
Thì ra
nhân loại vẫn mang
trong tim thất vọng
muộn màng niềm vui
Bình minh
thiếu ánh mặt trời
hoàng hôn tắt vội
trăng trôi dưới cầu
dòng đen
nước bẩn thẳm sâu
nguyệt cầm run rẩy
buông câu tình tàn

Tình tang
nay đã tình tàn
cung thương héo hắt
nên đàn đứt dây
Ta tiên nương
khóc cơn say
thành mưa rớt xuống
đong đầy biển sâu
Ta trên cao
cũng xanh xao
cùng Thu héo hắt
úa mầu sắc không...
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Vài hàng về tác giả
Tên: Hân
Họ: Trịnh
Quê: Tây Ninh
Tên ông xã: Duy
Hai con trai: Việt & Nam
Cháu nội: Theodore
Các bút hiệu: Trịnh Tây Ninh, 

Ái Miên, Nguyễn Ngọc Duy Hân
Nhà: Toronto, Canada
Thích: Đọc sách, làm thơ, viết 

bài, vẽ, làm slideshow, làm việc từ 
thiện, thích nhạc buồn

Sinh hoạt: Tham gia Ca đoàn 
nhà thờ, nhóm Thăng Tiến Hôn 
Nhân, các sinh hoạt hội đoàn trong 
Cộng Đồng. Góp bài trong các 
tờ báo Viet Lifestyle, Chân Lý, 
Viettimes, Thời Mới, Người Việt 
Boston, Vietnam Daily, các đặc 
san, các trang webpage... Góp mặt 
trong bộ sách “Các nhà thơ Công 
Giáo” do linh mục Trăng Thập Tự 
biên soạn. Có nhiều slideshows 

trên channel Trần Năng Phùng và 
các trang web khác. Học nhạc, 
piano và sáng tác.

Nhận giải thưởng về thơ năm 
1981 do báo Tự Do tại trại Tị Nạn 
Galang tổ chức và năm 2013 do 
nhóm Văn Thơ Lạc Việt, California 
tổ chức.

Trang blog Duy Hân gồm tâm 
tình, hình ảnh sinh hoạt, thơ nhạc, 
slideshow:

http://duyhantrinhtayninh.
blogspot.ca/

Các sách đã thực hiện:
Đất cũ - Tuyển tập truyện ngắn 

và truyện rất ngắn 
Những Viên Sỏi Nhỏ - Tuyển 

tập các bài phiếm luận và tâm tình 
cho quê hương

Nỗi Niềm Riêng Ta -Tuyển tập 
thơ Trịnh Tây Ninh

Sẽ thực hiện:
Mong Manh Ngọn Cỏ - Tuyển 

tập thơ văn viết về niềm tin của 
một giáo dân đạo Công Giáo

Chuyện dài: Vách Sầu - Tiểu 
thuyết tình cảm xã hội tại Hải 
Ngoại

*****
 

Trịnh Tây Ninh 
Thi sĩ ở một xó đời cô 
đơn với nỗi niềm rất 

riêng
Một nửa người với cái xác 

phàm có đôi khi rất duyên dáng dễ 
xem, mà lắm lúc ai cũng chán ngó, 
ngán nhìn, và một nửa thần thiêng 
ẩn kín ở bên trong hồi bay lên chót 
vót, hồi lọt thỏm xuống vực sâu, ấy 
là loài thi sĩ. 

Một tay chạm cái tính hay chết 
của kiếp người chóng vánh, một 
tay kia nắm chắc mẫm cái túi đựng 
số phận mình trong tương lai, từ rất 
gần, đến rất xa, cũng là loài thi sĩ. 

Nói rất thực những lẽ kín trong 
lòng mình, trong lòng người, mà 
thiên hạ cho là mộng, là mơ, là 
ảo tưởng, rồi quăng cái loài thi sĩ 
ấy vào một xó đời cô đơn với nỗi 
niềm rất riêng, chỉ có thần thiêng 
mới cảm cảnh. 

Chuyện buồn đau vô vọng của 
loài thi sĩ như một lẽ thường tình 
khi thông điệp viết bằng loại ngôn 
ngữ của chân lý không thuộc về số 
đông người. 

Có đôi khi sẻ chia của loài thi sĩ 
mộc mạc bình dị như khúc ca dao, 
như câu tục ngữ mà cũng bị ai ấy 
đọc nghiêng, đọc ngửa để chẳng 
hiểu ra điều mà loài thi sĩ muốn 
người nhìn thẳng chữ mà đọc cho 
ra tình, cho thấu tận cái chân tâm. 

Nỗi niềm riêng của loài thi sĩ 
rất thật thà đến nỗi thoát cả xiêm 
y khoe con người thực, xé cả lồng 
ngực để lộ trái tim bằng thịt còn 
đang thoi thóp tiếng yêu người, mà 
chắc gì ai người thấu cảm.

Dễ gì tóm lại được hết những 
điều loài thi sĩ thao thức, trăn trở, 
suy tư, chọn lọc và tỏ bày, và cũng 
dễ gì ai cũng quảng đại đón nhận 
một thứ chân lý như một mạc khải 
tư cho loài thi sĩ….

Nhưng loài thi sĩ vẫn lắng nghe, 
tiếp nhận nguồn thần hứng rất thật 
và can đảm để chân lý chảy tràn 
trên ngòi bút nhỏ những nét lung 
linh huyền diệu của kiếp người 
tưởng như là đau khổ, vô vọng.

Xin cảm ơn một loài thi sĩ rất 
thần thiêng mang tên Trịnh Tây 

Ninh, qua tác phẩm “Nỗi Niềm 
Riêng Ta”, đã gợi lên cho tôi chân 
lý về cuộc người: bình an, niềm 
vui, hy vọng, hạnh phúc phía sau 
bức màn đau khổ, vô vọng…

 PM. Cao Huy Hoàng 
(Nhạc sĩ - Việt Nam) 

 *****

Bản hòa tấu của 
Nhà Văn/Thi sĩ 

Duy Hân 
(Trịnh Tây Ninh)

Tác Giả Duy Hân (Trịnh Tây 
Ninh) đã trúng giải Văn Thơ Lạc 
Việt năm 2013 và từ đó tôi thường 
bắt gặp những tác phẩm của Duy 
Hân-Trịnh Tây Ninh trên các diễn 
đàn. Ba tuần nay tôi vừa đọc qua 
ba tác phẩm Những Viên Sỏi Nhỏ 
(20 bài viết), Đất Cũ (79 Truyện 
ngắn) và Nỗi Niềm Riêng Ta (200 
bài thơ).

1/ Những Viên Sỏi Nhỏ là 
những bản nhạc cung Mi buồn cho 
dĩ vãng một thời của tuổi trẻ, chiến 
tranh và tình yêu đã qua đi làm mê 
muội người đọc.

2/ Đất Cũ lại là những nốt Si 
trầm của yêu thương, tình người, 
quê hương và gia đình đồng loại. 
Quê hương bỏ lại sau lưng xa ngút 
ngàn còn đó với thăng trầm. Làm 
lệ hoen mi người lưu vong phi xứ.

3/ Tập thơ Nỗi Niềm Riêng Ta 
là một sự chấm phá của những bản 
nhạc với đâu đó có tiếng kèn Sac-
so-phone dẫy dụa quằn quại đau 
thương và mất hút theo tiếng sáo 
trúc tan loãng vào không gian vô 
tận, rồi thoảng thột tiếng Hạ-uy-
cầm đổ sóng tắt ngấm trong tiếng 
vọng của biển trầm buồn mang 
mang…
    Không khóc mắt sao cay lệ ướt
    Không buồn sao tủi 
chuyện năm xưa
    Nhìn qua biển động 
thân ly khách
    Hận, tủi một đời 
phận đong đưa! 

Chinh Nguyên (Chủ tịch 
Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt, 

USA)

Vào thứ bảy 27 tháng 10, 2018 sắp tới, Tuần Báo Thời Mới rất 
hân hạnh tổ chức đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng 
Sơn, kính mời đồng bào tham dự.

Thời Mới xin được giới thiệu tác giả Duy Hân qua nhận xét của 
các thân hữu trong Làng Văn Nghệ trong hai kỳ báo. Đây là phần 
đầu, xin tiếp tục đón đọc phần 2 trên tờ Thời Mới tuần sau.

Các thân hữu trong 
Làng Văn Nghệ 
viết về Duy Hân
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 Duy Hân - Đặt tên 
con là Việt - Nam
Thật hân hạnh cho tôi, khi tôi 

là một trong số các thân hữu được 
Duy Hân ưu ái cho đọc trước ba 
tác phẩm mới dưới dạng PDF, trình 
bày rất đẹp và chuyên nghiệp.

1- "Nỗi Niềm Riêng Ta" là 
tuyển tập 197 bài thơ với bút hiệu 
Trịnh Tây Ninh. Mở đầu là bài thơ 
Buồn và kết thúc với bài Gánh 
Buồn. Trong đó tác giả dùng đủ 
các thể thơ rất bình thường như 
tứ ngôn, ngũ ngôn, thất ngôn, lục 
bát v.v... để dàn trải tâm tình và ưu 
tư nhìn lại chính mình sau chặng 
đường dài đấu tranh không ngưng 
nghỉ.

Mặc dù dùng các thể thơ bình 
thường để diễn đạt nội tâm nhưng 
thơ Trịnh Tây Ninh không hề rơi 
vào lối mòn, và điều này khiến 
người đọc thích thú. Đây cũng là 
một trong các yếu tố tạo nên sự 
thành công cho "Nỗi Niềm Riêng 
Ta" mà không ai có thể phủ nhận.

Một là có rất nhiều bài thơ 
trong "Nỗi Niềm Riêng Ta" được 
các nhạc sĩ nổi tiếng phổ thành ca 
khúc, tới hơn 50 bài. 

Hai là tác giả đã hai lần đoạt 
giải thơ. Lần thứ nhất năm 1981 do 
báo Tự Do tại trại tỵ nạn Galang 
trao. Và lần mới đây, bài thơ số 16 
- Ngũ Ngôn Cho Mẹ trong "Nỗi 
Niềm Riêng Ta" được Cơ Sở Văn 
Thơ Lạc Việt California trao giải 
năm 2013.

Và các bài thơ ngắn rất dễ gây 
cảm xúc cho người đọc:

Xuân về
Xuân về sao vẫn lạnh căm,
Nỗi buồn nhức nhối, 
đứng nằm vẫn đau.

Vô Thường
Thế gian mê đắm bụi trần,
Lòng ta vẫn mãi 
một bông vô thường.

Cà Phê
Cà phê rơi tí tách,
Như giọt lệ trong hồn.
Giọt trong và giọt đục,
Như sầu mãi tràn tuôn.

Vô Đề
Ngắt một nụ hồng,
Tặng người tôi yêu.
Gió chiều lồng lộng,
Hương trầm hắt hiu.

Xen kẽ với những bài thơ layout 
dưới dạng text, còn có nhiều bài 
thơ được trình bày như những bức 
tranh - thư họa - với kiểu chữ dành 
riêng cho thư pháp khiến người 
đọc khó thể rời mắt.

2- "Những Viên Sỏi Nhỏ" là 
tuyển tập dài 187 trang, gồm 20 
bài viết, có thể xem là tâm niệm 
và hoài bão của Nguyễn Ngọc 
Duy Hân trên con đường đấu tranh 
chống độc tài cộng sản. 

Chúng ta đều biết "Duy Hân" 
là tên ghép của Nguyễn Ngọc Duy 
và phu nhân Trịnh Ngọc Hân, tức 
Trịnh Tây Ninh. Cả hai là một đôi 
vợ chồng tương đắc, sẵn sàng "tát 
cạn biển Đông," đã đồng hành trên 
suốt quảng đường dài hơn ba mươi 
năm và cùng chia xẻ gánh nặng 
đau thương của quê hương dâu bể.

Tôi cư ngụ cùng thành phố 
Toronto với Duy Hân, cùng dự 
lễ Chào Cờ VNCH và Tưởng 
Niệm Quốc Hận 30/4 hàng năm. 
Rất nhiều lần chúng tôi gặp nhau 
trong các sinh hoạt cộng đồng và 
các buổi tiệc gây quỹ, trong đó có 
tiệc gây quỹ của Uỷ Ban Yểm Trợ 
Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội mà 
vợ chồng cô là thành viên.

Chúng tôi cũng đi nhiều nơi với 
đồng hương để biểu tình chống 
Tàu Cộng xâm chiếm Biển Đông, 
chống Việt Cộng đàn áp nhân 
quyền, vi phạm tự do tôn giáo, bán 
nước cho Tàu... Chúng tôi còn sang 
cả Thủ Đô nước Mỹ, vào Quốc Hội 
để vận động nhân quyền, tự do tôn 
giáo cho đồng bào ruột thịt ở quê 
nhà và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất 
mẹ Việt Nam yêu dấu.

Xin trích một đoạn trong bài 
viết tạm gọi là tiêu biểu, Những 
Viên Sỏi Nhỏ Trên Con Đường 
Lớn để chứng minh:

"... Tôi thật lòng cảm kích 
những bác lớn tuổi không quản 
ngại đường xa, sức khỏe yếu kém, 
luôn có mặt và đóng góp cho việc 
chung. Tôi ngưỡng mộ những anh 
chị đấu tranh không mệt mỏi để 
ủng hộ cho các phong trào Dân chủ 
tại Việt Nam. Tôi trân trọng những 
bài viết, những sáng tác nhạc đã 
góp phần nâng cao tinh thần tranh 
đấu, ca ngợi tình thương nhân 
loại. Tôi biết mình cần phải có một 
tấm lòng, từng chút từng chút một 
để làm đẹp cuộc sống. Một ngọn 
gió mong manh không làm lung 
lay nổi cành cây gai góc to lớn, 
nhưng nhiều ngọn gió góp sức, có 
thể lay động làm gãy từng cành, 

từng nhánh rồi có ngày đạt được 
mục đích tốt đẹp. Tôi biết mình 
cần phải tích cực học hỏi, có hành 
động cụ thể thay vì ngồi im chờ 
đợi hoặc lên tiếng trách cứ, kết 
tội người khác. Vẫn có những tên 
"công an mạng", những người xấu 
viết lời chửi bới làm nản lòng mọi 
người trên các diễn đàn, nhưng 
nói chung tinh thần đoàn kết, sắt 
son với quê hương, với dân tộc vẫn 
luôn triển nở..."

Bên cạnh các sinh hoạt chính 
trị kể trên, Duy Hân còn là tín đồ 
ngoan đạo Chúa và hết lòng với 
công việc từ thiện.

Nói chung, Duy Hân là người 
nặng lòng với quê hương như 
nhiều đồng hương khác; đã đóng 
góp tiền bạc, công sức cho công 
việc chung suốt mấy mươi năm 
dài. Đối với tôi đó là một sự hy 
sinh to lớn, nhưng Duy Hân lại rất 
khiêm nhường cho rằng đó chỉ là 
"viên sỏi nhỏ" lót đường. 

Con đường tuy gồ ghề, khó 
bước như chính vận nước đang 
bấp bênh, như đồng bào chúng ta 
đang chịu cảnh trầm luân dưới sự 
cai trị khắc nghiệt của cộng sản 
Việt Nam, nhưng nếu mọi người 
cùng chung vai sát cánh và mỗi 
người đều là "viên sỏi nhỏ" thì 
chắc chắn con đường sẽ trở nên 
bằng phẳng hơn nhiều và cũng sẽ 
được rút ngắn, cho dù đó là con 
đường thiên lý.

Trong "Những Viên Sỏi Nhỏ" 
còn có các bài viết về cuộc sống 
nơi xứ người. Xin trích một đoạn 
từ bài số 8, Say:

"... Bacardi là loại rượu Rum 
sử dụng hình con dơi làm logo vì 
Rum làm từ mía, mà dơi có công 
diệt các côn trùng làm hại mía.

Cocktails là thức uống rất phổ 
biến trên thế giới, do pha chế các 
loại rượu và nước trái cây chung 
với nhau theo các công thức đặc 
biệt, vừa ngon ngọt vừa nghệ thuật 
với các tên hấp dẫn như Angel’s 
Kiss, Sex on the beach (Cái hôn 
của Thiên thần, Yêu nhau trên 
biển)… Ly đựng cocktails cũng 
phải đẹp và đúng, thí dụ không thể 
lấy ly cao của Singapore Sling mà 
đựng cho Daiquiri được..."

Có lẽ người đọc sẽ nghĩ rằng 
Duy Hân phải tốn công tra cứu tài 
liệu để viết bài Say, nhưng không 
phải thế. Trong một lần vợ chồng 
tôi được mời đến nhà dùng cơm 
gia đình, Duy Hân đã giới thiệu 
với chúng tôi bar rượu dưới tầng 

hầm rộng lớn của cô. Hoá ra Duy 
Hân đã từng là người pha rượu 
(bartender) chuyên môn.

Tôi kể lại chuyện này chỉ để 
chứng minh rằng Duy Hân là người 
có nhiều kinh nghiệm sống, và các 
đứa con tinh thần của cô đều được 
khai sinh từ những va chạm thực 
tế trong cuộc sống hàng ngày, vì 
thế người đọc sẽ nhận thấy sự chân 
phương, trong sáng trong mỗi tác 
phẩm, dễ dàng cảm nhận hết ý, 
tình mà cô gửi gắm.

3- "Đất Cũ" là một tuyển tập 
dài 225 trang, gồm 30 truyện ngắn 
và 44 truyện rất ngắn, viết về quê 
hương, tình người và gia đình cũng 
với bút hiệu Trịnh Tây Ninh.

Bàng bạc trong "Đất Cũ" là 
hình ảnh của quê hương ngàn đời 
yêu dấu mà tác giả đã ôm ấp trong 
lòng suốt mấy mươi năm xa cách.

Xin trích một đoạn ngắn trong 
Đất Cũ, truyện ngắn được đặt tên 
cho quyển sách để biết tại sao Duy 
Hân chọn bút hiệu Trịnh Tây Ninh:

"... Tôi sanh ra và lớn lên ở 
Tây Ninh, một tỉnh lỵ đất đỏ miền 
đông khô khan, nghèo nàn. Riêng 
gia đình tôi thì còn nghèo hơn nữa. 
Ba tôi là một công chức nhỏ, chỉ 
sống bám vào đồng lương nhỏ bé 
do chính phủ chu cấp. Má tôi hiền 
lành còn hơn khoai sắn, chỉ ở nhà 
nội trợ chăm sóc đàn con, ai gạt 
bà lấy tiền, bán hàng cân thiếu bà 
cũng đều im lặng chịu đựng..."

Ngoài ra, khi đọc hai bài số 24, 
25 viết cho hai cậu con trai Duy 
Việt & Duy Nam, người đọc sẽ thấy 
rõ tấm lòng của Duy Hân, không 
những qua việc dạy dỗ con mà còn 
bao hàm cả quê hương bằng cách 
đặt tên con là Việt - Nam. Tôi đã 
vài lần gặp hai cháu Việt - Nam và 
vô cùng hãnh diện khi cộng đồng 
mình có rất nhiều thế hệ trẻ như 
hai cháu.

Đặc biệt, điểm xuyết đó đây 
trong cả ba tác phẩm là những bức 
tranh, do tác giả tự vẽ lấy, đã làm 
tăng nét thẩm mỹ và dĩ nhiên tăng 
thêm giá trị của các tác phẩm. 

Về văn nghệ, ngoài việc góp 
thơ, truyện, bài viết cho các báo 
in địa phương và báo in lẫn báo 
online trên nhiều nước khác, Duy 
Hân - Trịnh Tây Ninh còn vẽ và 
làm rất nhiều slideshows ca nhạc, 
Thánh Ca, danh ngôn... Gần đây 
nhiều người mới được biết Duy 
Hân đã có hơn 400 slideshows trên 
Youtube Channel của giáo sư Trần 
Năng Phùng.
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Với kinh nghiệm sống phong 
phú và tài năng đa dạng như thế, 
cộng thêm bút pháp trong sáng và 
văn phong - trong một số bài viết 
- rất dí dỏm, tôi tin rằng dù người 
đọc khó tính đến đâu cũng sẽ 
không thất vọng khi thưởng ngoạn 
khu vườn văn học nghệ thuật của 
Duy Hân.

Đặng Hoàng Sơn 
(Phóng viên, thi sĩ)

 *****

Duy Hân - Thấm 
thía và có chiều sâu 

Tôi hân hạnh quen Duy Hân với 
tình văn nghệ. Bởi chúng tôi có 
duyên góp mặt trong tập thơ “Quê 
Hương Trong Hồi Ức” (với nhiều 
tác giả, phát hành năm 2014).

Ở trong tôi, tấm bán ảnh chụp 
nghiêng của Duy Hân, có nét đài 
trang từ thuở thiếu thời. Duy Hân 
trải tâm hồn mình qua những dòng 
văn, thơ với lời lẽ mộc mạc, chân 
tình, trong sáng, mượt mà và khiêm 
tốn… không dao to, búa lớn… Cho 
dù trong hoàn cảnh nào, lúc: vui, 
buồn, thương yêu, hờn oán … ý 
tình của Duy Hân cũng nhẹ nhàng, 
ngọt ngào, êm đềm… thấm thía và 
có chiều sâu! Nếu “Văn chương 
là phản ảnh của tâm hồn”  thì quả 
thật Duy Hân mặt cũng như lòng. 

Trên đây là đôi dòng cảm nghĩ 
riêng tư của một đồng điệu! Người 
xưa đã nói: “Người cầm bút sở dĩ 
được độc giả mến mộ, phần lớn 
là do đức độ chớ không phải chỉ 
do tài năng mà được. Người cầm 
bút phải có 3 đức tính: Khiêm tốn, 
nhân cách, trọng quần chúng và 
bạn đọc”. 

Cho nên từ trước đến nay, độc 
giả phê bình văn thơ vẫn là trọng 
tài cao quý nhất… Trong chúng ta 
ai cũng biết: “Tiền bạc, danh vọng, 
quyền lực… tất cả với ta cuối 
cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa... 
Có còn ý nghĩa chăng là những 
gì chúng ta đã tạo ra trên cõi đời 
nầy”. 

Tệ xá Diễm Diễm Khánh An

Dư Thị Diễm Buồn (Thi 
sĩ, California, USA)

 *****

Duy Hân  -  
Cô Giáo Viết nhạc 

và làm slideshow 
Nhạc Cảnh 

Tôi đã nghe đi nghe lại nhiều 
lần hai bài hát do Duy Hân sáng 
tác, đó là bài Áo Tím Hoa Vàng 
và bài Đơn Khúc. Ngạc nhiên và 
thích thú.

Người ta, giờ đây hay ước ao 
ở lứa tuổi "Mùa Thu hay Mùa 
đông" rồi, mà vẫn có sự trẻ trung 
trong tâm hồn “Young at heart” và 
sự chín chắn trong suy nghĩ. Qua 
hai bài hát này với cách trình bày 
slideshow, chọn lựa hình ảnh và 
giai điệu sáng tác của tác giả Duy 
Hân, tôi thấy rõ những yếu tố đó. 
Tôi cứ cười vui suốt thời gian tôi 
lắng nghe và có suy nghĩ rất ngộ 
nghĩnh về "cô giáo" DUY HÂN 
này.

Làm sao, hai tính cách có thể 
hòa vào được trong con người này 
nhỉ? Các bạn đã thấy cô giáo này 
ngoài đời chưa? Cô dương mục 
kỉnh lên, trông nghiêm nghị, lặng 
lẽ, nhỏ nhẹ, có vẻ khô khan, boring 
lắm (vui một chút thôi!) Vậy mà 
xem hai slideshows này, tôi như 
thấy một cô gái nhỏ lần đầu được 
nhiều quà Noel, đang chơi bầy 
hàng. Cô bày la liệt mọi thứ trước 
mặt, vui vẻ ngắm chúng cũng như 
muốn phô cho mọi người biết cô 
ta giầu có thế nào, miệng thì ca hát 
những giai điệu cô tự sáng tác ra, 
vui vẻ hồn nhiên mà cũng rất thành 
thục, chín muồi.

Mây, khói, hoa, chim bướm 
lượn, ánh sáng lấp lánh, những 
ngọn nến lung linh..v.v.. những di 
chuyển của những chiếc lá vàng 
trên khung hình, làm ta nhớ tới 
những bàn tay trẻ thơ đang chơi trò 
chơi  Ô ĂN QUAN xưa. "Cô bé" 
này có tham chi tiết không?

Tôi là người thích giản dị, thích 
phong cách tối giản, ÍT MÀ LÀ 
NHIỀU, nhưng phải tạo được ấn 
tượng ĐỦ và THANH LỊCH. Vậy 
mà tôi cố tìm cách "chê" mà không 
chê được, chỉ còn biết vui vẻ ngắm 
nhìn. Trong khi đó nét nhạc, lời hát 
thì đúng là của một "CÔ GIÁO" 
chứ không phải là của một cô bé!

Kỳ vậy? Một cô bé con và một 
cô giáo hòa làm một trong hai tác 
phẩm này; mà lại hài hoà với nhau.

Cảm ơn tác giả, đã cho tôi 
hiểu hơn thế nào là YOUNG AT 
HEART một cách nghệ thuật, cho 
một người đã ở lứa tuổi mùa Thu.

Tôi cũng đã đọc gần hết các 

bài viết của Duy Hâṇ. Tôi cũng đã 
xem những lời nhận xét của nhiều 
người về con người cũng như văn 
phong và quan niệm văn chương 
nghệ thuật của chi ̣̣. Họ đã không 
còn để cho tôi khoảng trống nào 
để tôi còn có thể chen vào vài câu 
khen, vài câu chê. Nhưng ít nhất, 
tôi xin có vài nhận xét cuả tôi :

Phải chăng, xuất phát điểm là 
một người công giáo, một con cái 
CHÚA từ trong hồn trong tim, chứ 
không phải trên miệng môi; mà 
nó có ảnh hưởng xuyên suốt trong 
mọi lĩnh vực, hình thức biểu cảm 
nghệ thuật của tác giả Duy Hân. 

Từ thơ, truyện ngắn, phiếm, 
slideshows, hình vẽ minh họa đều 
phản ánh con người ĐẠO của tác 
giả. Nhẹ nhàng, thủ thỉ, chân thành, 
đau đáu nỗi buồn về thân phận, về 
vận nước và tình người. Ở đây, 
chúng ta không hề thấy sự "LÀM 
VĂN" sự uốn éo câu chữ, hay thấy 
những cách dùng ngôn từ đao to 
búa lớn mà nhiều khi tối nghĩa của 
khá nhiều người viết xưa cũng như 
nay. Mọi thứ, nó tự nhiên như hơi 
thở, tác giả trút đổ nỗi lòng thẳng 
từ tim mà ra, cho nên nó chạm tới 
trái tim, tình cảm người đọc một 
cách chân thành, đáng tin cậy. 
Điều đó thật đáng quý. 

Một trong những điều giá trị 
nhất, mà con người săn tìm cả một 
đời và ao ước là có được vài người 
bạn ĐÚNG NGHĨA trong cuộc 
đời. Những người BẠN viết hoa. 
Để mà mình cảm thấy có thể mở 
lòng mình, nói thẳng, nói thật suy 
tư của mình, chia sẽ buồn vui, niềm 
hạnh phúc, nỗi đau mà không hề 
sợ bị phản bội. Những người bạn 
đó, bạn có thể nói chuyện, tâm tình 
nhiều giờ mà không chán tới mức 
không còn gì để nói, chỉ im lặng 
bên nhau, cũng vẫn thấy dễ chịu, 
thoải mái, yên bình và tin cậy lẫn 
nhau. Thì ai đã quen biết, đọc tác 
phẩm của tác giả Duy Hân, sẽ có 
kinh nghiệm như vậy - Không hơn, 
không kém. Duy Hân và tác phẩ́m 
của chị, sẽ luôn như một người 
bạn chân thành, luôn động viên, 
khuyến khích, làm hòa dịu những 
khác biệt... và quan trọng là con 
người như vậy làm phong phú và 
nuôi dưỡng cuộc sống, làm cho nó 
có ý nghĩa cao đẹp hơn, chứ không 
như nhiều người khác chỉ gây chia 
ly, tạo đau khổ, hay ném những 
viên sỏi vào trong giầy của người 
khác. Tôi ước ao, trong cộng đồng 
của chúng ta, càng ngày càng có 

nhiều hơn những con người có cái 
TÂM như vậy để mỗi người, sẽ 
như dòng suối nhỏ, góp lại thành 
con sông lớn, mang nặng phù sa 
bồi đắp, nuôi dưỡng đôi bờ và 
mang cả cộng đồng đi ra biển lớn.

Mong lắm thay.
Tôi yêu quý những tác giả, 

những CON NGƯỜI như vậy.

Hoàng Đức (Thi sĩ, Văn 
sĩ – Toronto, Canada)

 
*****

Duy Hân -  Một 
trời tâm sự

Tôi vừa nhận được 3 tác phẩm 
đồ sộ của Duy Hân dưới dạng 
PDF.  Đồ sộ không chỉ ở hình thức, 
bề dày của tác phẩm;  mà còn ở nội 
dung tâm cảm của Duy Hân: dằng 
dặc một trời tâm sự.

Cuốn thứ nhất - Đất Cũ -  tuyển 
tập trên 70 chuyện ngắn và truyện 
rất ngắn dưới bút danh Trịnh Tây 
Ninh. Những chuyện ngắn là nỗi 
niềm của thân phận lưu vong 
hướng về quê hương, tình người, 
gia đình và chính bản thân mình. 
Truyện chớp như những ngụ ngôn 
đời thường, nhưng chan hòa tình ý 
qua những tiếp xúc, va chạm cuộc 
nhân sinh phù trầm.

Cuốn thứ nhì - Nỗi Niềm Riêng 
Ta -  cũng với bút hiệu Trịnh Tây 
Ninh.  Tuyển thơ gồm gần 200 bài 
dưới những thể loại quen thuộc - 
lục bát, ngũ ngôn . . .- được viết 
ra như một tâm tình ấp ủ dành 
riêng cho mình, thao thức, trăn trở 
về niềm đau, hạnh phúc trên hành 
trình đi vào cuộc sống.

Cuốn thứ ba - Những Viên Sỏi 
Nhỏ - bút danh Nguyễn Ngọc Duy 
Hân (Hân, tên người viết nữ; ghép 
chung với phu quân Nguyễn Ngọc 
Duy) -  Là những bài viết dưới 
dạng tùy bút, ký sự; như những 
chương thời sự lật từng chặng đời 
đã qua, những đoạn đường gai 
lửa, bến bờ hạnh phúc, con đường 
trước mặt cùng với những ước mơ 
hoài bão dành cho quê hương đất 
nước. Tôi không có khả năng phân 
tích sâu rộng bằng ngần ấy tác 
phẩm của Duy Hân. Tôi chỉ là một 
người làm thơ bình thường nên xin 
chia sẻ với tác giả vài tâm tình qua 
bộ môn này. Thơ Duy Hân (Trịnh 
Tây Ninh) dung dị, biểu tỏ tâm 
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hồn bằng những lời thơ trong sáng, 
chân thành; mà tránh được không 
bị rơi vào lối sáo mòn, ước lệ của 
nguồn thi ca thời thượng, tán tụng, 
du dương. Dù không có yếu tố 
bất ngờ để làm nổi bật vóc dáng 
ngôn ngữ thơ, tôi thấy Duy Hân đã 
thành công qua những lời tâm sự 
thủ thỉ, chân tình. Duy Hân cũng 
đã từng 2 lần đoạt giải thưởng bộ 
môn thơ. Đó há chẳng phải là giá 
trị tinh thần bảo đảm cho những gì 
đã được viết ra?

Hơn thế nữa, Duy Hân cùng với 
đức lang quân là những người năng 
nỗ trong sinh hoạt cộng đồng, tín 
ngưỡng, văn học nghệ thuật liên 
mạng đã để lại được nhiều tiếng 
vang đáng kể. Một người tài năng 
và dấn thân thời nào cũng hiếm.  
Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Duy 
Hân. Xin mời quý bạn đọc thong 
thả dạo chơi vườn thơ văn Duy 
Hân Trịnh Tây Ninh để nhìn ngắm 
hình ảnh thân thương của chính 
mình trong đó. Qua từng chặng tử 
sinh.

Hoàng Xuân Sơn (Thi 
sĩ, Văn sĩ, Ca sĩ – Quebec, 

Canada)

 *****

Duy Hân - Không 
gian xưa giờ đã là 

kỷ niệm 
Với những câu thơ thật trong 

sáng, hồn nhiên và giản dị, Duy 
Hân cho tôi có cảm giác đắm mình 
vào ngày ấy, những ngày mà tuổi 
trẻ tôi đã đi qua với bao buồn vui 
đong đầy. Cám ơn Duy Hân đã cho 
tôi cảm xúc, chắp thêm cho tôi đôi 
cánh để trở thành “Công chúa và 
Hoàng tử” về lại không gian xưa 
giờ đã là kỷ niệm. Tôi có duyên 
may phổ nhạc hơn 10 bài thơ 
Trịnh Tây Ninh. Tiếng thơ là tiếng 
lòng, khiến tôi cũng cùng nỗi buồn 
man mác của tác giả với cùng một 
câu hỏi: "Ai mượn niềm vui, mà 
không đem trả?".... Riêng trường 
ca "Cánh Chim Ba Miền" là tiếng 
thơ của lòng yêu quê hương, ước 
mơ dân tộc thanh bình. Chúc Duy 
Hân luôn sáng tác với cả tấm lòng.

Kiên Thanh (Nhạc sĩ - 
Việt Nam)

 *****

Vài dòng ngưỡng 
mộ thơ văn 

Trịnh Tây Ninh 
“Một bông 
vô thường”       

Ai đó... đã nói: "thơ là nhạc, 
nhạc là thơ". Điều này cũng thể 
hiện phần nào những bài thơ chí 
tình với Quê hương Dân tộc. Lãng 
đãng chút tình lãng mạn thời tuổi 
xanh đâu đó... còn đọng lại nơi 
trang thơ & thiết tha với đồng nội, 
tình quê, bạn bè... qua những dòng 
thơ mượt mà, đằm thắm, được chắt 
chiu của nhà thơ họ Trịnh.

Có thể nói: thơ Trịnh Tây Ninh, 
được nhiều nhạc sỹ: thơ phổ nhạc 
khá nhiều ở Hải Ngoại.

Thật vậy, mỗi lần Lbđ được đọc 
thơ Trịnh Tây Ninh gởi cho xem; 
thì hầu như đã được Nhạc Sĩ nào 
đó... thơ phổ nhạc rồi. Sao vậy nhỉ!?  
Cùng tâm trạng chăng!!!???Đúng 
như nhà thơ Lam Nguyên, Seattle, 
Washington, USA, nhận xét về 
thơ:

   "Hồn thơ là siêu Việt; Ý thơ là 
trang nhã; người làm thơ là trồng 
hoa mà là thứ hoa thơm"; người 
trồng hoa mà là thứ "hoa thơm" ở 
đây, chính là nhà thơ dễ mến, luôn 
chân tình với mọi người..., TRỊNH 
TÂY NINH, vậy!!!

Liên Bình Định (Nhạc sĩ 
- Seattle, USA)

  *****   

Duy Hân, người 
đặt tên cho những 

nỗi buồn
Tôi gặp chị vào một buổi chiều 

chớm thu, khi lần đầu đặt chân đến 
Toronto lúc tan tầm, phố đông, 
người tấp lập vội vàng, mang bao 
nhung trở về chốn quen. 

Chị đứng đó giữa bao người, rất 
chung nhưng cũng rất riêng. Chung 
trong những lắng lo xao động của 
đời thường, trong vấn vương công 
việc bộn bề của ngày vừa tan sở; 
nhưng riêng trong cái nhìn xa xăm, 
trong tâm hồn sâu lắng. Tôi nhận 
ngay ra chị với vóc dáng mảnh mai 
và trang phục thuần Việt. 

Lần đầu gặp mà như đã quen 
thân. Qua ly trà và cà phê ấm áp 
trong không gian quán vắng, tĩnh 
lặng rất đặc trưng của vùng Bắc 

Mỹ, chúng tôi có dịp làm quen và 
chuyện trò tâm sự. 

Vài ngày lưu lại Toronto, tôi 
khám phá ra phần nào sự hòa điệu 
giữa chị và những áng thơ văn chị 
sáng tác. Theo cảm nhận riêng tôi, 
đó chính là “nỗi buồn”. Một nỗi 
buồn tha hương, luôn hướng về 
nơi xứ xa; một nỗi buồn hoài cổ, 
nơi một thời gởi gắm những ước 
mơ; một nỗi buồn nhân thế, xót xa 
cho phận người còn bao ê chề, trái 
ngang và cả những nỗi buồn không 
thể gọi tên…

Qua những tác phẩm của chị, 
đặc biệt là thơ, ta dễ dàng cảm 
nhận điều đó. “nỗi buồn” như vắt 
vẻo trên cây, đọng trên khoé mắt, 
đè nặng bước chân; “nỗi buồn” 
như giăng mắc, đan xe, len lỏi vào 
tận tâm can, mạch não; “nỗi buồn” 
như tan chảy, bời rời trong không 
gian…

Điều quan trọng, sau những con 
chữ mênh mang buồn ấy, chị muốn 
chuyển tải điều gì? Phải chăng là 
chua chát, ê chề, thất vọng? Phải 
chăng là buông xuôi, mặc đời, 
cam chịu? Không ít những bài thơ, 
áng văn hay và cả những bản nhạc 
được ưa thích đã đi vào đường cụt 
như thế.

Nhưng với chị, qua những câu 
chữ, lời thơ, lại toát lên niềm khao 
khát và hy vọng khôn nguôi. Phải 
chăng đó chính là điều mà chúng 
ta đang mong ước, đang cần đến. 
Như một ai đó đã từng nói: sống 
mà không hy vọng, thì kể như đã 
chết.

Mong sao những áng văn thơ 
của chị ngày càng được nhiều 
người biết đến và nên như thực 
phẩm bổ dưỡng cho người đọc, 
đặc biệt là sự trợ đỡ cho những 
mảnh đời đang lạc lõng, chơi vơi.

Cảm ơn chị đã đồng hành và 
cộng tác với Tập San Chân Lý của 
chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Lm Bảo Lộc (Chủ nhiệm 
Toà soạn Chân Lý, Alberta, 

Canada)
 

*****
DUY HÂN - Tình 

người, Tình bác ái 
yêu thương 

Tôi đọc một số truyện ngắn, 
thơ, lời danh nhân ... và tôi cảm 
phục con người của Duy Hân. 

Nơi con người tác giả, tôi thấy 

nổi bật tình người, tình bác ái yêu 
thương xuất phát từ niềm tin của 
một người Công Giáo.

Qua các Slideshow, tôi thấy tác 
giả luôn tìm cái mới trong các hình 
ảnh. Đó là dấu của tính nghệ sĩ 
sáng tác. 

Qua các bài viết, bài thơ, tôi thấy 
tác giả luôn tìm ý mới… như bài 
10 NGÓN TAY NGUYỆN CẦU 
mà tôi đã phổ nhạc. Mỗi ngón tay 
đều nêu lên một bổn phận. Tôi cảm 
và sáng tác nhạc được ngay.

Nói tóm lại, theo tôi, tác giả đã 
viết và sống những gì mà lời Chúa 
dạy người Công Giáo phải sống. 
Cám ơn Chúa đã ban cho thế gian 
nầy một phụ nữ đáng phục và đáng 
mến như vầy.

Lm Mi Trầm (Nhạc sĩ, 
Việt Nam)

 *****

Duy Hân - Lời trăn 
trở cho những 

mảnh đời bất hạnh
Ai đó đã kể; rằng có một du 

khách làm một chuyến nghỉ hè 
trên bãi biển. Mỗi sáng, người này 
thường lang thang trên bãi biển, 
nhặt những con sao biển bị sóng 
xô dạt vào bờ, và ném chúng trở lại 
biển khơi. Có người bản xứ ngạc 
nhiên hỏi: 

- Mọi người đến đây để nghỉ 
ngơi, còn cô vất vả nhặt một vài 
trong số hàng ngàn, hàng vạn con 
sao biển bị trôi giạt. Liệu có hoài 
công không? 

- Vâng, tôi không thể cứu tất cả 
con sao biển bất hạnh kia, nhưng ít 
ra cũng giúp được vài con tìm lại 
được đại dương để sống. Người du 
khách trả lời. 

Tôi như người dân bản xứ, rất 
đổi ngạc nhiên khi thấy Duy Hân 
đêm ngày tận tuỵ góp nhặt những 
mẫu chuyện nhỏ của đời người 
Dân Việt đâu đó, kết thành tuyển 
tập “Những Viên Sỏi Nhỏ”; như 
đang cố gắng nói hộ cho ai đó; 
rằng Tôi-Muốn-Được-Sống.

Trân trọng giới thiệu đến quý vị 
độc giả tuyển tập "Những Viên Sỏi 
Nhỏ" cuả Duy Hân; như thay lời 
trăn trở cho những mảnh đời bất 
hạnh.

Nguyễn Thanh Toàn 
(Mục Sư - Nhạc sĩ – 
Toronto, Canada)
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 Về những tác 
phẩm của Duy Hân: 
Thông điệp vào đời 

với tình thương:
Duy Hân, tác giả  ba tác phẩm: 

Đất Cũ, Những Viên Sỏi Nhỏ và 
thi phẩm Nỗi Niềm Riêng Ta… 
với bút hiệu Trịnh Tây Ninh. Đất 
Cũ gồm 73 truyện ngắn, Những 
Viên Sỏi Nhỏ viết phiếm luận 20 
bài.

Phải nói rằng số lượng cầm 
bút như Duy Hân ở thời điểm này 
trong hàng nữ lưu rất ít thấy. Lịch 
sử đã sang trang gần bốn mươi 
năm. Tại Việt Nam dẫy đầy những 
tệ nạn xã hội, cảnh tượng cướp đất 
đai của dân oan quá trắng trợn! 
Sự mất dần biên thổ và lãnh hải… 
hiện tình là thế! Người ra đi chỉ 
còn mong nhớ vòng sâu trong tâm 
khảm, nỗi buồn thương đất nước 
như một hoài niệm.

Đọc “Đất Cũ" Trịnh Tây Ninh 
(TTN) đã viết: …."Những kỷ niệm 
ở đất cũ mà tôi còn nhớ được, tôi 
nguyện với lòng sẽ mãi chắt chiu, 
sống với nó, học từ nó, trân trọng 
nó, yêu thương nó với cả một tấm 
chân tình mà tôi luôn hướng về 
…”. 

Biết bao những chiến sĩ Việt 
Nam Cộng Hòa đã hy sinh trước 
1975 cho lý tưởng Tự do, và sau 
1975 đã mòn hao, chết trong các 
trại tù, trong rừng sâu và trên biển 
cả… Cái xã hội buồn đen, không 
một luồng ánh sáng ở cuối đoạn 
đường hầm cho dân hiền đi … 
Một ánh dương quang mong được 
sáng dọi trên quê hương đó cho dù 
viên sỏi nhỏ, cũng mong được góp 
phần xây dựng công trình lớn lao 
kia! Qua tác phẩm của Trịnh Tây 
Ninh “Đất Cũ" & “Những Viên 
Sỏi Nhỏ" đã làm cho tôi rất cảm 
xúc, lời văn nhẹ nhàng, muốn tả 
những mẫu chuyện về thực tại xã 
hội, gia đình cùng những người 
thân thương, người và người, tha 
nhân, nói chung những chuyện 
mang sắc thái quê hương xứ sở, 
không xa vời cuộc sống thời bấy 
giờ. 

Tác giả đã viết, có phải ý hướng 
vươn lên như mang một thông điệp 
vào đời với tình thương, người 
người mong sống an vui hạnh 
phúc, nữ có tứ đức: công, dung, 
ngôn, hạnh.

Việc gì cũng có cái tương đối, 

chừng mực, làm gì nam giới có đủ 
bách hạnh vi tiên! Đối với tác giả, 
nỗi niềm riêng với ước mong chia 
xẻ những trăn trở trong cuộc sống, 
cũng như để gần thêm với đau khổ 
và niềm thất vọng với chính mình 
… Trong Nỗi Niềm Riêng với các 
bài thơ tựa đề Giận, Sợi buồn, Ai 
đi, Gánh Mộng:

“…Cô em gánh mộng      
đổ xuống dòng sông   
nước đen thăm thẳm  
phủ đời  rêu rong.  
                                                                                                                                                      

      Cô em lệ đọng 
khói  trời  mênh mông
ai lau  nước mắt
giọt sầu  rất trong… “
Trịnh Tây Ninh 
                                                     

Những bài thơ như thế ta nên đọc 
mới hiểu rõ ý tưởng người viết. 

Ngoài ra còn những vần thơ, 
một số đã được phổ nhạc rất hay : 

“ Sớm mai đi chợ đời,
Tìm một nụ cười tươi                                                                                                                                             

  Cô gánh hàng nhỏ nhẹ                                                                                                                 
Em chỉ bán lệ rơi.  
Sớm mai đi chợ đời                                                                                                                                              

         Lòng chẳng thấy thảnh thơi,                                                                                                                       
Sao không ai bày bán,                                                                                                                                             

       Chút yêu thương cuộc đời 
….” (Trịnh Tây Ninh)                                                                                                        

Ôi Cho cả Mùa Xuân đến nghe 
vang vọng lời ca:  

Khi nàng Xuân ghé đến đây
Ta mang áo mới đi hài thiên nga
Tóc dài rũ dáng mây xa,
Giọng ngân nga tiếng thiết tha 

ân cần … “  ( TTN ). 

Những bài Chiều Đông, Trăng 
Sầu, Trọn Kiếp Yêu Nhau, để rồi 
“ Gặp người quê cũ”, Có Phải 
em là thơ   v.v. Cái bâng khuâng, 
cái chờ đợi, cái buồn lay lắt, chữ 
yêu thương lâu dài, cái phước báu 
đến mong sao được tồn tại như 
tình quê! Nhưng đời còn có câu: 
“Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn 
chí” kia mà! Phải không? Nếu 
có thể ghép lại tất cả những bài 
sáng tác, những tên ca khúc thành 
một trường bản, rất ý vị, ẩn dụ đó 
đây trong xã hội loài người! Tình 
thương bao la của Chúa, hoa tình 
thương đó vút bay bổng lên tận 
cung trời rồi tỏa hương ngọt ngào 
cho cả thế gian này … Có đi tất 
phải tới, cái tư duy, cái mộng mơ 
và cái sống thực luôn gắn liền quá 
khứ, hiện tại, và vị lai xoay diễn! 
Ít nhiều qua những bài thơ đã có 
phảng phất hương vị Thiền trong 

Phật giáo…Vì ý tại mà ngôn ngoại 
đó ư?  “… 

Thế gian mê đắm bụi trần, lòng 
ta vẫn mãi một bông vô thường..” 

 

Và “Ngồi thiền trăng tĩnh lặng                                                                                                                                             
     sao lòng sầu chơi vơi ? …”      

Thể hiện qua những việc làm 
hữu ích cho cộng đồng người Việt 
Hải ngoại nhiều năm, Duy Hân 
đã  góp công sức rất lớn. Thật khả 
kính đến một thục nữ tài năng đa 
dạng, với những đức tính tốt như 
vậy! Tôi trân trọng giới thiệu đến 
quí vị độc giả về ba tác phẩm viết 
đặc sắc này.

Kính  chúc  Nguyễn Ngọc Duy 
Hân với những sáng tác mới thành 
đạt như ý nguyện.     

             

Phan Nam (Thi sĩ, Văn 
sĩ, Võ sĩ - Canada)

 *****

Trịnh Tây Ninh: 
Cởi mở và thân tình

 

Dù có lây lất trên dòng đời dâu 
bể, thơ Trịnh Tây Ninh vẫn dịu 
dàng như hoa nở, nhẹ như mây trôi. 
Thơ cũng có đức tính từ người.

Trịnh Tây Ninh rất tự nhiên, 
thoải mái, cởi mở và thân tình. Đó 
là lý do vì sao chữ nghĩa trong Thơ 
Văn của Trịnh Tây Ninh có mặt và 
được đông đảo giới thưởng ngoạn 
ưa chuộng.

Phan Ni Tấn 
(Nhạc sĩ, Thi sĩ)

 *****

Trịnh Tây Ninh - 
Tiếng nói dịu dàng 
của một tâm hồn 

đầy ắp thi ca
Trịnh Tây Ninh, đối với một số 

độc giả đây là một bút danh còn 
khá lạ nhưng đừng vì thế mà dừng 
lại khi bắt gặp thơ Trịnh Tây Ninh. 
Trong vóc dánh mảnh mai và tiếng 
nói dịu dàng là một tâm hồn đầy ắp 
thi ca. Hãy đọc những vần thơ lục 
bát ngọt ngào như những câu ca 
dao tình tự trong “Nỗi Niềm Riêng 
Ta” để biết cám ơn một đất nước, 
một nền văn hóa, một dòng sữa mẹ 
Việt Nam đã sinh ra và nuôi dưỡng 
nên nhà thơ xuất sắc Trịnh Tây 
Ninh. 

Trần Trung Đạo (Thi sĩ, 
Văn sĩ, Ca sĩ – USA)

Không gian 3 chiều 
của Duy Hân

Trịnh Tây Ninh hay Nguyễn 
Ngọc Duy Hân cũng cùng là một 
nhà thơ, nhà văn. Suốt cuộc đời 
của chị luôn đi tìm cái đẹp trong 
chữ nghĩa để vá lấp vào cái khập 
khiểng của cuộc đời. Thơ và Văn 
của chị luôn có chiều sâu của văn 
học và trí tuệ, chiều ngang của tình 
người và quê hương, và dĩ nhiên 
luôn có chiều dọc nối liền giữa 
trời với đất để ta dễ cảm nhận mà 
không còn cái khoảng cách giữa 
Thượng Đế và con người.

Văn Duy Tùng (Nhạc sĩ - 
Chủ Tịch Hội Nhạc Sĩ Công 
Giáo Việt Nam Hải Ngoại – 
USA)

 *****

Về Trịnh Tây Ninh  
Nhà thơ Công Giáo

Tôi có diễm phúc được gia 
nhập nhóm “Viết Cho Nhau” gồm 
một số anh chị em thích văn thơ 
trong đó có vài nhà thơ tên tuổi 
như: Trầm Hương Thơ, Cao Bồi 
Gìa, Vũ Thủy và đương nhiên có 
nhà thơ Trịnh Tây Ninh.

Hơn 20 năm gặp gỡ, thân tình, 
trao gửi cho nhau những bài thơ 
Đạo, đời và những truyện ngắn, 
thật ngắn hoặc những bài bút ký, 
những bài sưu tầm rất phong phú, 
rồi thì được xem những slideshow 
mà TTN đã bỏ công làm đủ thể 
loại, cho những người muốn đưa 
bản nhạc lên youtube... Bên cạnh 
đó những sinh hoạt cộng đoàn 
trong giáo xứ, trong ca đoàn và 
sinh hoạt Cộng Đồng khắp nơi, 
không lúc nào không có TTN. Tôi 
có thể mượn câu:” Đâu cần Duy 
Hân có, đâu khó có Duy Hân- Duy 
là phu quân của cô Hân.” Thật 
không ngoa.

Vì thích đọc thơ, nên tôi xin 
được chia sẻ những cảm nhận của 
tôi qua thơ mà thôi. Có nhiều lần 
gặp mặt vui với bạn hữu, tôi hay 
giới thiệu cô TTN với bạn bè: “ 
Đây là nhà thơ chuyên trị Thất 
Tình” Phải, thơ của TTN man mác 
nổi buồn của những người buồn 
vì tình, vì người yêu đi xa, hay vì 
hoàn cảnh nào đó… thế nhưng mặc 
dầu có buồn nhưng lời thơ không 
yếm thế, không tuyệt vọng, không 
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oán trách, hận đời và luôn có một 
niềm hy vọng! 

Tim nhức nhối vô vàn
Ai đánh hồn vỡ tan?
Bằng môi hôn, mật ngọt
Vẫn còn đó xốn xang… (Trăng 

Biển trang 38)
Không phải chỉ có viết những 

bài thơ về tình yêu Nam Nữ mà 
còn trăn trở về vận nước điêu 
linh…Qua bài thơ Chợ Đời, tác giả 
đã ghi lại như sau:

Sớm mai đi chợ đời
Tìm một nụ cười tươi
Cô gánh hàng nhỏ nhẹ
Em chỉ bán lệ rơi!

Sớm mai đi chợ đời
Lòng chẳng thấy thảnh thơi
Sao không ai bày bán
Chút yêu thương cuộc đời! 
(Chợ Đời trang 68)
Ngoài những bài thơ tình yêu, 

nhà thơ TTN còn đặt trọn tâm tư 
thương nhớ về quê hương nhất là 
người mẹ dấu yêu, chúng ta nghe 
nhà thơ viết về mẹ như sau:

Nếu Mẹ là dòng suối
Con sẽ đến ngồi chơi
Thả hồn theo dòng nước
Con vui hát tiếng cười
Nhưng hôm nay suối cạn
Hững hờ mây lặn trôi
Mẹ đã đi xa mãi
Suối buồn, con chơi vơi. (Ngũ 

ngôn cho mẹ trang 30)

Thơ tình đã hay, thơ Đạo cũng 
tuyệt vời không kém - nghe nói 
cuốn Thơ văn về Đạo Công Giáo 
sẽ thực hiện sau - như bài thơ: “Soi 
bóng mình” (trang 132) đã được 
tuyển chọn trong cuốn “Có một 
vườn thơ Đạo” gồm nhiều nhà thơ 
Công Giáo khác nhau. Xin trích 
một đoạn như sau:

Khi về soi bóng mình
Có Chúa chùi nước mắt
Xin được học chữ Tình
Cho đi là quý nhất!

Trách cứ mãi mà chi
Yêu thương dù đã mất…
Với lời văn đơn sơ của một 

người thích đọc, tôi chỉ có bấy 
nhiêu cảm nhận để viết về nhà thơ 
Trinh Tây Ninh. Còn nhiều bài thơ 
làm say đắm lòng người, còn nhiều 
bài văn đầy ý nghĩa, còn nhiều nỗi 
nhớ thương, ray rứt về phận người 
nơi quê hương yêu dấu … 

Vậy thì chúng ta hãy cùng bước 
vào vườn thơ Trịnh Tây Ninh để 
chiêm ngắm những nụ tình sầu, 

những đóa hồng lung linh trước 
gió và khi gối đã mỏi hãy đến ngồi 
bên bờ suối có gió mát hiu hiu để 
mơ về một tình yêu bất diệt của 
Lòng Mẹ.

Vi Phương (Thi sĩ 
Toronto, Canada)

 *****

Tấm lòng của Duy 
Hân - Nỗi khát khao 
được phụng sự cho 

đất nước
Tuyển tập thơ NỖI NIỀM 

RIÊNG TA của Trịnh Tây Ninh 
gồm nhiều thể loại, đặc biệt những 
bài thơ lục bát của chị đã điểm 
xuyết cho tuyển tập này một vẻ 
đẹp man mác chân quê, và đã làm 
nên cái hồn của nó. Mặc dù phảng 
phất nét buồn, song thơ Trịnh Tây 
Ninh nhiều hình ảnh, âm thanh và 
màu sắc khiến cho vẻ u hoài của 
nó trở nên hết sức sống động. Phần 
lớn những bài thơ trong tuyển tập 
NỖI NIỀM RIÊNG TA là những 
vần thơ nói về tình yêu lứa đôi, 
những chuyện tình vu vơ được mô 
tả một cách đầy ngẫu hứng. Chất 
chứa trong đó là nghĩa nghì, là 
nuối tiếc và là những mong ước tốt 
đẹp cho nhau. NỖI NIỀM RIÊNG 
TA còn mang nét đẹp thuần túy 
của tình yêu gia đình và quê hương 
làng mạc, qua đó tác giả phần nào 
trang trải được món nợ nghĩa tình 
với những người thân người quen, 
và cũng là chốn để chị có thể bộc 
bạch những nỗi niềm riêng tư của 
mình cho những ai thực sự yêu 
thơ. Có thể hiểu tại sao Trịnh Tây 
Ninh lại đặt cho tuyển tập thơ của 
chị cái tên NỖI NIỀM RIÊNG TA 
là vì vậy! 

Qua tâm tình của NHỮNG 
VIÊN SỎI NHỎ, Nguyễn Ngọc 
Duy Hân đã chia sẻ với bạn đọc 
những suy tư khắc khoải của một 
người con đất Việt sống lưu vong, 
đang đau đáu hướng về Tổ quốc. 
Trăn trở của NHỮNG VIÊN SỎI 
NHỎ cho ta một cảm tưởng rằng, 
nỗi khát khao được phụng sự cho 
đất nước, niềm hy vọng mong 
chờ một sự đổi mới tốt đẹp ở quê 
hương Việt Nam, hầu như lúc nào 
cũng đeo bám tác giả, nó khiến cho 
người đọc cảm thấy day dứt cùng 
với chị. 

Vũ Thủy xin cảm ơn tác giả đã 
dành rất nhiều tâm huyết cho đất 

nước và con người Việt Nam, vì 
Vũ Thủy cũng là một trong những 
người con của đất Việt như chị 
vậy! 

ĐẤT CŨ của Trịnh Tây Ninh 
gồm những mẩu chuyện mang đậm 
tính nhân văn. Trong đó: những 
mối tình chân chất nhẹ nhàng, dung 
dị, phảng phất nét buồn của người 
con gái quê; những chuyện rất đời 
thường, và những xung đột trong 
gia đình, làng xóm, với những 
nút thắt đau đớn và những nút 
mở tinh tế, khiến người đọc phải 
trăn trở nhìn lại chính mình. ĐẤT 
CŨ bảng lảng những nỗi buồn và 
niềm thương cảm, buồn cho quê 
hương đất nước mãi còn lầm than, 
thương cảm cho cảnh vật và con 
người Việt Nam sao mãi hoài trong 
thiếu thốn. Trịnh Tây Ninh có lối 
kể chuyện mộc mạc nhưng dí dỏm, 
những câu chuyện của chị hấp dẫn 
người đọc đến cùng; đặc biệt, mỗi 
câu chuyện của chị là một bài 
học đáng để suy nghĩ cho những 
người đọc nó. Ngoài ra, những câu 
chuyện trong ĐẤT CŨ còn mang 
tính giáo dục cao, nó nhắc nhở 
người đọc về những hành vi ứng 
xử của mỗi người trong cuộc sống 
hàng ngày, điều này cũng góp phần 
làm cho đất nước và con người 
mình trở nên tốt đẹp hơn. Vũ Thủy 
thực sự cảm kích trước tấm lòng 
của chị dành cho ĐẤT CŨ. 

Vũ Thủy 
(Nhà thơ - Việt Nam)

 *****

Duy Hân viết trên 
lá quốc kỳ lụa đào 

miền Nam Việt Nam
Ba quyển sách của Duy-Hân sẽ 

được gởi đến bạn, mà tôi tin rằng 
bạn sẽ đọc một cách rất trân trọng, 

đó là quyển: Đất Cũ (tập truyện 
ngắn, dài 224 trang), Thơ Duy-
Hân (tuyển tập thơ, dài 250 trang) 
và Những Viên Sỏi Nhỏ (bút ký 
bác học, nói đủ thứ chuyện trên 
đời, dài 186 trang). Nội dung ngoài 
kiến thức uyên bác ra, còn chuyên 
chở nhiều trăn trở thao thức buồn 
vui theo mệnh nước của mỗi chúng 
ta. Có thể ví von là Duy-Hân đã 
viết trên lá Quốc kỳ lụa đào miền 
Nam Việt Nam, vì qua những hình 
ảnh sinh hoạt cộng đồng của nhóm 
Duy-Hân mà tôi xem qua, luôn có 
bóng Cờ Vàng, cũng như văn thơ 
luôn thao thức như một chí sĩ - tôi 
thật tình quý trọng,vì văn chương 
có khi dũng mãnh như một binh 
đoàn...

Ngoài ra Duy Hân cũng tích 
cực giúp đỡ bằng hữu nghệ sĩ qua 
việc thực hiện những slideshow 
với những hình ảnh thích hợp, 
chuyên nghiệp. Cũng nên nói qua 
dòng nhạc châu ngọc óng mượt mà 
những nhạc sĩ quen với hơi thở thơ 
Duy-Hân (qua bút danh Trịnh Tây 
Ninh) đã phổ nhạc với trên 50 bài. 
Tôi còn chưa nói đến đến tài vẽ 
tranh của Duy-Hân, đặc biệt và có 
nét như tranh của Nguyên Khai, Lê 
Vĩnh Ngọc,Võ Hùng Kiệt, Nguyễn 
Quốc Tuấn...

Kinh nghiệm sống phong phú, 
kiến thức sâu rộng về nhân văn và 
vi tính, lòng nhiệt tình hăng hái 
tham gia sinh hoạt cộng đồng – đã 
dàn trải trên 3 quyển sách rất sung 
sức nói trên - là minh chứng hùng 
hồn, là dấu ấn ghi đậm nét về nữ sĩ 
Duy-Hân. Xin trân quý giới thiệu 
bạn vàng Duy-Hân: một nhân tài 
đa năng đa diện, một tấm lòng đôn 
hậu sôt sắng và tử tế của làng văn 
nghệ người Việt hải ngoại.

Vy-Hùng (Giảng viên âm 
nhạc – Montreal, Canada) 
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Buổi Thơ & Nhạc về hai thi sĩ Trịnh Tây 
Ninh và Đặng Hoàng Sơn đã được tổ 

chức rất tốt đẹp chiều thứ Bảy 27 tháng 10, 
2018 vừa qua tại York Woods Theater, North 
York (góc Jane & Finch) từ 6:30 tới 9:30 tối.

Trong mục đích bảo tồn văn hóa và khuyến 
khích các tài năng trong cộng đồng, các đại 
diện Tôn Giáo, Hội Đoàn, Truyền thông và 
khoảng hơn 300 đồng hương đã tham dự đêm 
Thơ Nhạc do Tuần Báo Thời Mới tổ chức.

 Chị Trịnh Tây Ninh (Duy Hân) và anh Đặng 
Hoàng Sơn đã có nhiều bài thơ được phổ thành 
ca khúc. Ngoài ra, chị Duy Hân và anh Sơn đã 
có đóng góp nhiều trong sinh hoạt cộng đồng 
tại vùng GTA và phụ cận.

 Trong suốt chương trình, mọi người đều 
thích thú theo dõi các tiết mục mà thơ, nhạc, 
tiếng đàn & phần ca vũ đã hòa quyện vào nhau 
thật hài hòa, phong phú. Phần tiếp tân trước 
chương trình cũng rất chu đáo với trà, càphê, 
xôi, các loại bánh, trái cây do thân hữu ủng hộ.

Chị Duy Hân có khoảng 80 bài thơ đã được 
hơn 20 nhạc sĩ soạn thành ca khúc, trong có sáng 
tác của chính chị. Anh Sơn cũng có khoảng 40 
bài. Chọn lựa trong 120 bài đó, 21 bài đã được 
các ca sĩ địa phương Toronto, Ottawa, Montreal 
trình diễn thật sống động, điêu luyện xen kẽ với 
phần ca múa phụ họa. Các nhạc sĩ cũng đã lên 
sân khấu chia sẻ tâm tình, lý do tại sao có cảm 
hứng phổ nhạc các bài thơ này.

Các bài hát được trình diễn gồm nhiều thể 
loại: Nhạc Đạo hát trong tâm tình cầu nguyện, 
nhạc đấu tranh cho quê hương, nhạc tình cảm 
đôi lứa & tình yêu thương gia đình, nhạc tếu 
và ngâm thơ. Rạp hát có âm thanh ánh sáng 
tốt và khung cảnh trang trọng, cộng với khán 
giả là những vị yêu thơ mến nhạc nên buổi 
thính phòng được cho là lắng đọng, ý nghĩa và 
chuyên chở nhiều nghệ thuật. Với tiếng dương 
cầm, tiếng guitar, phần nhạc hòa âm phong phú, 
các nhạc sĩ, ca sĩ, MC giới thiệu chương trình 
đã thể hiện rất tuyệt vời một khung trời thơ 
trong mùa thu Toronto chắt chiu nhiều kỷ niệm.

 Buổi thơ nhạc dù dài 3 tiếng nhưng khán 
giả vẫn ra về trong tình yêu thương, luyến tiếc, 
mang theo chút dư âm để nhớ để thương...

 Hình ảnh: Đàm Trung Phán, 
Lan Ngải, Nguyễn Tuệ

 

Đêm Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh 
và Đặng Hoàng Sơn

Lễ Chào Cờ khai mạc đêm Thơ Nhạc

Cô Phạm Kim Lan, thay mặt tuần báo Thời Mới tuyên bố lý do

Ban Tiếp Tân & Ầm thực

Ban Hợp Ca Hương Việt
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Nhạc sĩ Vũ Lương Đúng, Nguyễn Văn Hiển, ca sĩ Ngọc Yến và Julie

Nhóm múa Thu Thảo với vũ khúc "Áo Tím Hoa Vàng"

Ca sĩ Văn Khang và Phúc - Thủy trong điệu Tango

Tặng hoa lưu niệm, cảm ơn tất cả đã đóng góp cho đêm Thơ Nhạc

Nhạc sĩ Lê Hoàng Châu và ca sĩ Ái Phương (Montreal)

Nhạc sĩ Vũ Thiên Đại Dương (Ottawa)

Ca sĩ Từ Lê và Pianist Hồng Như 

Ca sĩ Kim Dung và tiếng guitar của Nguyễn Tuệ

Ngâm thơ của thi sĩ 
Đặng Hoàng Sơn: 

Sỹ Phượng
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Toronto cuối tháng 10 đã 
đậm nét Thu dẫu chưa có 

tuyết bùn lầy nhưng gió đã lạnh 
đầy và lá vàng ngập lối. Trời lạnh 
đủ để làm ngại bước chân người 
ta ra khỏi nhà dù là đi tiệc tùng. 
Vậy mà, khi vừa bước qua cửa vào 
York Woods Theater,  gian phòng 
tiếp tân đã có  khá đông người hiện 
diện làm cho không khí sinh động 
và ấm hẳn. Phải chăng họ đã  xuất 
hiện để có cơ hội đối diện và chạm 
tay những gì hãy còn rất ít: "ĐÊM 
THƠ NHẠC TRỊNH TÂY NINH 
- ĐẶNG HOÀNG SƠN" do tuần 
báo Thời Mới tổ chức vào lúc 6 
giờ chiều ngày 27 /10/2018. Mà đó 
cũng là điều  chị Phạm Kim Lan 
đại diện ban tổ chức đã nói đến 
trong phần mở của chương trình: 
Nhằm khuyến khích những tài 
năng trong cộng đồng tô thêm màu 
sắc cho vườn hoa văn nghệ ngõ hầu 
gìn giữ văn hóa Việt nơi đất khách.

Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng 
Sơn là những người không xa lạ 
trong những sinh hoạt địa phương. 
Phải nói đây là 2 khuôn mặt năng 
nổ "vác ngà voi" trong cộng đồng 
Người Việt Toronto... Môt cách dí 
dỏm chị Duy Hân tức thi sĩ Trịnh 
Tây Ninh trong lời chào mừng 
quan khách đã mong rằng qua buổi 
thơ nhạc này mọi người sẽ nhìn họ  
dịu dàng hơn so với những lần xuất 
hiện và hô hào biểu tình...Thật ra 
"biểu tình" là quyền hiến-định 

trong một đất nước 
Tự do, giống như 
quyền bầu cử của 
cử tri. Nếu không 
thực thi khi cần sẽ 
là một sự thiệt thòi. 
Nhớ chuyện trong 
lần gặp gỡ giữa 
tổng thống Mỹ 
và một lãnh đạo 
trong khối Đông 
Âu sau ngày Liên 
Xô sụp đổ - Trong 

bối cảnh Hội Nghị 
APEC tại Chicago, 

bên ngoài là tiếng la ó dữ dội của 
những người biểu tình. Vị lãnh đạo 
quay sang hỏi Tổng Thống Mỹ 
một cách ngạc nhiên "Chuyện gì 
đang xảy ra ngoài kia vậy? Thưa 
Ngài". Tổng Thống chỉ cười và 
đáp "Đó là dân chủ! Và chúng tôi 
hãnh diện với họ". Nói cho cùng, 
những người tham gia biểu tình là 
những người không thờ ơ với thời 
cuộc, không im lặng trước nghịch 
lý... Họ là những người mẫn cảm 
với cuộc sống mà đây cũng là yếu 
tố cốt lõi cần và đủ để sinh ra thơ 
văn.  Điển hình là các khôi nguyên 
của Nobel văn chương hoặc gần 
gũi với chúng ta hơn là những văn 
thi sĩ của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Trở về với hồn thơ ý nhạc của 
Đêm Trịnh Tây Ninh và Đặng 
Hoàng Sơn. Trên 20 ca khúc nhạc 
đạo và đời cho tình yêu - quê hương 
- thân phận và đấu tranh cho sự tồn 
vong của dân tộc Việt đã được các 
ca sĩ và vũ công trình diễn liên 
tục trong 3 giờ. Được biết đây là 
những tác phẩm chọn ra từ 80 bài 
thơ của Trịnh Tây Ninh và 40 của 
Đặng Hoàng Sơn đã được phổ 
thành ca khúc. Từ "43 Năm Một 
Nỗi Sầu, Mai Chị Đi, Nhớ Chiều 
Có nhau, Mười Ngón Nguyện 
Cầu, Còn Mãi Tiếng Ru, Hướng 
Về Sông Nam Biển Việt, Mùa Nhớ 
Em, Áo Tím Hoa Vàng, Bài Tango 
Ngậm ngùi, Tạ Ơn Em, Tình Đầu, 
Chợ Đời  v.vv ... ".  Tất cả đều là 

những ca khúc đẹp và hướng về 
cái đẹp. Đẹp từ hình thức đến nội 
dung, đẹp mà không cần những 
anh hùng và giai nhân trong những 
bi kịch thảm sầu dàn dựng. Đẹp 
không cần văn chương sáo ngữ.  
Đẹp một cách tự nhiên với những 
cảm xúc rất thật của đời thường.

Và có lẽ những cái đẹp nêu trên 
vẫn cứ mãi nằm trên trang giấy 
nếu không có những chiếc đũa 
thần nhạc thuật của người nhạc sĩ 
chạm vào. Bằng cung trưởng hay 
cung thứ họ đã  phần "hồn" vui hay 
buồn, chắp cánh cho các thi phẩm 
trở thành ca khúc và người ca sĩ đưa 
chúng vào lòng khán gỉả. Đêm thơ 
nhạc với sự  hiện diện của rất nhiều 
nhạc sĩ đến từ rất gần và rất xa, rất 
quen và rất lạ không chỉ mang lại 
sự trang trọng - Nhờ qua chia sẻ 
họ đã mang lại sự thích thú cho 
khán giả biết thêm về hành trình từ 
một bài thơ đến một ca khúc trọn 
vẹn. Cái quý ở đây là chỗ người 
ta thấy đươc vẫn còn rất nhiều 
người tâm huyết: Âm thầm gìn giữ 
sự trong sáng của văn hoá nghệ 
thuật Việt Nam đang cùng với thân 
phận đất nước dần dà biến chất.

Đến với những buổi sinh hoạt 
như thế này, tôi thích được ngồi 
riêng rẻ môt mình để được lắng 
đọng mà thưởng thức. Và điều thú 
vị đã đến khi tôi liên tưởng sân 
khấu hôm đó dưới ánh đèn sáng  
dịu như một sân cỏ của một trận 
cầu về đêm, mà những người điều 
khiển chương trình là Trần Thái 
Lực, Phạm Kim Lan, Kiều Trâm, 
Văn Khang đã khéo léo dẫn dắt 
và kiến tạo những pha đi bóng 
thật đẹp mắt để rồi kết thúc bằng 
những cú shoot tung lưới bằng tài 
nghệ của  các ca sĩ và vũ công. Lần 
lượt hết lần này đến lần khác, họ - 
những nghệ sĩ và những người sau 
bức màn nhung như những thuật 
sĩ di chuyển nhịp nhàng ăn ý trên 
sân đấu đã cống hiến cho ngưới 
mộ điệu một trận cầu hào hứng.

Mỗi người mỗi nét. Mỗi phong 
cách. Tài của họ, những Mcs là vậy.

Nói chung, những yếu tố cần 
cho "sự thành công" của một bài 

thơ phổ nhạc: Lời ca, nhạc nền, ca 
sĩ, hình ảnh đã có đủ trong đêm 
nhạc hôm đó. Sự cộng hưởng của 
thơ, nhạc và cách trình diễn đã 
chinh phục người tham dự trong 
không gian ấm cúng thân thương 
của York Woods Theater. Càng 
vào sâu chương trình khoảng 
cách giữa người nghe và người 
diễn thâu nhỏ lại rồi biến mất. 
Người nghe thì chăm chú và 
người diễn thì hát với cả tâm tình!

Xin cám ơn tất cả những ai đã 
tạo nên một chương trình thật hay 
thật đẹp cho đêm hôm nay... Một 
đêm không chỉ có thơ và nhạc 
mà là một không gian đầy ắp yêu 
thương giữa lòng khu phố Jane & 
Finch là nơi rất nhiều cuộc đời tỵ 
nạn Việt nam đã khởi đi từ đây.

Đèn bật sáng, nhìn đồng hồ gần 
10 giờ đêm. Khoác vội áo coat lên 
người, bước ra ngoài dưới trời rét 
mướt đúng nghĩa. Ra đến bãi đậu 
xe tôi đã lặng người trước khung 
cảnh đẹp não nùng của một rừng 
cây đang trút lá phía sau thư viện 
York Woods. Dẩu rằng nơi nầy 
không xa lạ gì với mình của những 
năm tháng còn là sinh viên. Nổ 
máy xe và lướt nhẹ dưới trời mưa 
thu, nhìn cây quạt kiếng quạt nhanh 
xoá màn mưa và lá vàng trên kiếng 
xe... chợt nhớ lời một bài hát cùng 
tên của nhac sĩ Phạm Thế Mỹ:

Người ơi thương nhớ ai 
rừng cây trút lá.
Rừng nhớ chân em, 
rừng nhớ môi em,
rừng nhớ tên em, 
rừng đã yêu em.
Người ơi ta bỗng nghe 
rừng hát trong ta.
Ngưới ơi ta bỗng yêu 
cuộc sống quanh ta....
Phải chăng thơ và nhạc giúp 

cho cuộc sống thi vị hơn, đường 
tình của những ai đã và đang đi 
qua thơ mộng hơn. Chắc hẳn Đêm 
Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh và Đặng 
Hoàng Sơn sẽ làm cho nhiều người 
phải nhớ....

Đức Quang
Hình ảnh: Báu Chính

Cảm Nghĩ tham dự Đêm Thơ Nhạc
TRỊNH TÂY NINH - ĐẶNG HOÀNG SƠN

Đức Quang, Văn Khang, Hoàng Đạt
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Cảm Nghĩ 
Đêm Thơ Nhạc

Trịnh Tây Ninh & 
Đặng Hoàng Sơn

Trời đã sang Thu. Lá đã đổi 
màu. Lạnh cũng đã bắt đầu thấm 
vào da thịt. Hôm nay, dù ngoài 
trời mưa mưa đủ để làm ướt mái 
tóc, gió thôi thổi đủ để làm lạnh 
làn da, nhưng trong rạp hát York 
Woods ở vùng North York ấm 
cúng lạ thường. Ấm cúng vì người 
đến chật rạp hát để thưởng thức 
một đêm văn nghệ đặc biệt trong 
vùng Đại Toronto này. Đó là Đêm 
Thơ Nhạc Trịnh Tây Ninh và Đặng 
Hoàng Sơn.

Tôi biết chắc chắn có rất nhiều 
nhân tài về nhạc, về thơ trong vùng 
Đại Toronto. Danh tiếng của họ 
không chỉ vang vang nơi họ cư ngụ 
mà còn lan rộng khắp thế giới, trên 
báo chí, trên truyền hình. Nhưng 
để có một đêm văn nghệ trình làng 
về các bài thơ của mình được các 
nhạc sĩ phổ nhạc thì tôi chưa thấy. 
Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng 
Sơn đã có cho riêng mình một 
Đêm Thơ Nhạc mà người yêu mến 
văn nghệ đến thưởng thức không 
thể quên được một đêm thật đặc 
biệt này.

Để sáng tác một bài nhạc, nhạc 
sĩ thường sáng tác nhạc và lời đi 
liền với nhau. Do đó không gặp 
mấy khó khăn về vần bằng trắc của 
lời ca với nốt nhạc. Tuy nhiên để 

phổ nhạc vào một bài thơ thì không 
phải là chuyện dễ vì nếu không 
khéo sẽ có những chữ bị á thanh 
làm sai hẳn ý nghĩa của nó. Thế mà 
trong gần suốt 3 tiếng đồng hồ tôi 
cảm thấy thích thú nghe từng bài 
nhạc như của chính nhạc sĩ sáng 
tác chứ không phải là của bài thơ 
được phổ nhạc. Các bài thơ đã 
được các nhạc sĩ khéo léo gieo vào 
những nốt trầm bổng theo vần điệu 
của lời thơ để bài thơ đã hay, có 
nhiều ý nghĩa đẹp, đã có âm thanh 
về nhạc thành một bài ca hấp dẫn 
người nghe. Mỗi bài mang một 
sắc thái riêng, một nét đẹp riêng. 
Không bài nào giống bài nào. Có 
bài mượt mà trôi chảy như làn gió 
nhè nhẹ mùa Thu. Có bài tươi vui 
như mùa Xuân lá hoa phơi phới. 
Có bài sáng ngời như mùa Hạ nắng 
vàng. Các ca sĩ, người thì chuyên 
nghiệp, người thì khiêm nhường 
chia sẻ “hát hay không bằng hay 
hát”, đều thả hết hồn mình vào bài 
hát như thể đang nói lên tâm sự của 
mình. Tiếng đàn tiếng hát quyện 
vào nhau như đôi uyên ương. Tôi 
chăm chú lắng tai nghe và bị cuốn 
hút vào các bài ca vì cách diễn 
tả trọn vẹn con tim của các ca sĩ. 
Khán thính giả trong rạp hát đã bày 
tỏ cảm xúc của mình bằng tiếng vỗ 
tay rền vang sau khi nghe xong 
mỗi bài hát. Tất cả đã làm cho Đêm 
Thơ Nhạc thành tuyệt vời. 

Tôi bị hụt hẫng giật mình tỉnh 
cơn mộng vì đang thả hồn thưởng 
thức thì thời gian không còn. Khi 
ra khỏi phòng, nhiều người đã tấm 
tắc khen Đêm Thơ Nhạc này. Tôi 
không lấy làm lạ. Tôi mong rằng 
Trịnh Tây Ninh và Đặng Hoàng 
Sơn sẽ có thêm nhiều Đêm Thơ 
Nhạc như thế này nữa để mọi người 
lại có cơ hội ngồi chung trong một 
rạp hát để thưởng thức từng vận 
điệu của bài thơ qua những nốt 
nhạc trầm bổng được gieo vào để 
đi vào con tim của mọi người.

Nguyễn Văn Hiển & Phượng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển 
và MC Kiều Trâm Ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Nguyễn Tuệ

 Ca sĩ Mỹ Hạnh  Ca sĩ Thụy Vinh

Huyền Trâm & Trâm Anh
Nhạc sĩ 

Lý Kiến Trung
 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển, 
Hồng Như và Thu Thủy

 Nhạc sĩ Phạm Trung & Quý

 Nhạc sĩ Phạm 
Hoàng Thương 

 Nhạc sĩ Trung Nguyên

MC Trần Thái Lực
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Vài hàng về tác giả
Tên: Hân
Họ: Trịnh
Quê: Tây Ninh
Tên ông xã: Duy
Hai con trai: Việt & Nam
Hai cháu nội: Theodore & Naomi
Các bút hiệu: Trịnh Tây Ninh, Ái Miên, Nguyễn Ngọc Duy Hân
Nhà: Toronto, Canada
Thích: Đọc sách, làm thơ, viết bài, vẽ, làm slideshow, làm việc từ thiện, thích nhạc 
buồn
Sinh hoạt: Tham gia Ca đoàn nhà thờ, nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân, các sinh hoạt 
Cộng Đồng (Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội – Toronto, Canada). Là Ủy viên 
Văn Hóa của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại và của Liên Hội Người Việt 
Canada. Góp bài trong các tờ báo Viet Lifestyle, Chân Lý, Viettimes, Thời Mới, 
Người Việt Boston, Vietnam Daily, các đặc san, các trang webpage... Giúp thiết kế 
& trang trí nhiều đặc san, posters, phân ưu, thiệp mừng... cho cộng đồng. Giúp điều 
khiển (MC) một số chương trình văn nghệ, tiệc gây quỹ, hội thoại...
Góp mặt trong bộ sách “Các nhà thơ Công Giáo” do linh mục Trăng Thập Tự biên 
soạn. Có nhiều slideshows trên channel Trần Năng Phùng và các trang web khác. 
Nhận giải thưởng về thơ năm 1981 do báo Tự Do tại trại Tị Nạn Galang tổ chức 
và năm 2013 do nhóm Văn Thơ Lạc Việt, California tổ chức. Có khoảng 80 bài 
thơ đã được phổ thành ca khúc.

Trang blog Duy Hân gồm tâm tình, hình ảnh sinh hoạt, thơ nhạc, slideshow:
http://duyhantrinhtayninh.blogspot.ca/

Các sách đã thực hiện:
Đất cũ - Tuyển tập truyện ngắn và truyện rất ngắn 
Những Viên Sỏi Nhỏ - Tuyển tập các bài phiếm luận và tâm tình cho quê hương
Nỗi Niềm Riêng Ta -Tuyển tập thơ Trịnh Tây Ninh
Tuyển Tập Chuyện Bằng Tranh Cho Trẻ Em Học Tiếng Việt
Tuyển Tập “Viết Cho Yêu Thương” # 1
Tuyển Tập “Viết Cho Yêu Thương” # 2
Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60”

Sẽ thực hiện:
Mong Manh Ngọn Cỏ - Thơ Văn viết về niềm tin của một giáo dân đạo Công Giáo
Tuyển Tập “Viết Cho Yêu Thương” # 3
Chuyện dài: Vách Sầu - Tiểu thuyết tình cảm xã hội tại Hải Ngoại
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Tuyển Tập "Thu 20 - Thu 60"
gồm các bài thơ và câu chuyện về mùa Thu

do Nguyễn Ngọc Duy Hân thực hiện 
vào Mùa Thu Toronto 2020


