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To The Reader
Dear Friend and Reader,
This autumn took its  last  bow with a bang after  delivering one of  the worst  blast  of  cold making winter's
entrance seemed tame by comparison. Hương Cần Godoy shows you how she made a wooden cat for Tết. Đàm
Trung Phán remembers  his  years  of  college teaching  filled with memory of  challenges from students  who
excelled more in fraud and pranks than in competence. His bittersweet account of those years, especially the
wintry ones, is totally engrossing, once more validating the adage, First the devil, second the ghosts, and third
the students. His heart-warming reminiscences about colleagues, however, are fascinating for educators. Former
educator Trương Thiệu Hùng heads down that path with a catalog of nicknames students bestowed on each other
for fun or mockery. Being a realist, he demonstrates how an author can embellish her writing with dazzling
visual effects. A heart-rending folk tale highlighting the impossible love between a fisherman with a bewitching
voice and a gilded-caged princess is explored at some length by  Nguyễn Lê Hiếu, who with his encyclopedic
sweep ranges across  linguistic  domains  from vowel  shifts  to  dialectal  peculiarities.  With  equally  masterful
encyclopedic  grip,  Nguyễn  Văn  Ưu discourses  on  the  reach  of  the  classifiers  Cái  and  Con,  and  goes  on
entertaining you with folk etymology about words such as Tết and many more.
A young student carrying an armload of  books just borrowed from the campus library stumbled in the arms of a
young classmate at the dorm door. Wow! You exclaim. With psychodrama veteran Linh Vang, I advise caution.
She has a thousand ways to hold you captive for hours, for days, who knows. So I keep mum for safety. Along
comes another master of page turners, Yên Sơn. Do you really want to be held mesmerized till the cows come
home? If so, go ahead and read his homeless story. Neither will I trust  Phương Hoa for a peaceful rest on a
wintry afternoon when the cold outside balances the warm comfort inside.  Her story of an extraordinary woman
soldier turned poet that shatters paradise with one poem is a bombshell camouflaged as "introduction." And
what's this German woman thinking when she still believes her husband, who went missing during the Korean
War, will  appear at  the  door?  Phương Hoa doesn't  say. A worthy rival  to the Vietnamese woman who was
petrified while waiting for her husband. Kim Oanh has a similar story about conjugal fidelity.
Nguyễn Ngọc Hà is chagrined by the conditions of life in the old, poor country while a romantic view of the
palm trees by the river lives alongside the gap between US affluence and  old country penury.
Travel? Truong Xuan's last voyage ends. Nguyễn Giụ Hùng takes you to gorgeous Washington, DC, to the winter
food, and to the old Saigon power  plant  (while he cites eulogies of the eyes in folk sayings);  Dã Thảo to
mysterious seaside Dieppe; Nguyễn Tuấn to Musicland, and Thomas Le across wintry northern France. He also
features  Vũ Hoàng Chương and Thế Lữ in a Vietnamese poetry sequel, and Lamartine in a debut to French
poetry. The incomparable sinologue Phí  Minh Tâm promises charm with a sensual title "Spring Love in Tang
Poetry."  All  that  against  the  backdrop  of  the  philosophic  musings  or  precepts  by  Võ  Thi  Như Mai,  the
(un)reality of existence by Nguyễn Cẩm Xuyên. and the six precepts for a superior man by Hoàng Tâm Hilton.
In poetry land, the late erudite scholar Đàm Duy Tạo is still peerless in his exegesis of the Tale of Kieu, which
Hương Cần Cao Tân fearlessly renders into English along with the poetry of his favorite poet  Bàng Bá Lân.
Phan Khâm is enamored of autumn leaves;  Phạm Xuân Lương penned his first English poem before entering
college;  Dã  Thảo queries  about  tomorrow,  and  Tâm  Minh  tackles  "If"  and  other  poems  in  his  unrivaled
Vietnamese rendering. Rain has captured Nguyễn Ngọc Hà, regrets Kim Oanh and homesickness Phạm Doanh.
Phương  Hoa rejoices at springtime and the iconic áo dài (long dress) among other things while Đàm Trung Phán
celebrates the music of prayers, the wilderness, the orchid, and the gum trees.
Hypocrisy is hated by many, but is prevalent in any society. Tartuffe reminds us to be on our guard.
Finally, follow Thomas Le to the rabbit hole as he is doggedly seeking to understand the truth and mass society.
This Year of the Cat marks the beginning of the sixteenth year of Firmament's existence. Read it and share it
with pride. Happy reading. Bonne lecture.  ■  

Thomas D. Le, Editor, January 2023
Comments and submissions/commentaires et communications: thomasle22@yahoo.com . To join/pour 
vous inscrire à Thế Hữu Vǎn Ðàn, click: thehuuvandan+subscribe@googlegroups.com     or 
firmament+subscribe@googlegroups.com 
Link for download to all issues of Firmament: https://vietnampoetry.wordpress.com/firmament
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… THỨ BA HỌC TRÒ

Đàm Trung Phán

Canada đang đi vào cuối tháng 10, 2022. Nơi chúng tôi cư ngụ, hôm nay trời mưa lất phất và khá lạnh.
Không thể ở ngoài trời để viết lách được, bèn mở cửa ra ngồi “balcony” để “hưởng” cái khí lạnh rồi
ngồi viết bài cho đỡ buồn tình. Thực ra, người viết rất cần ra khỏi căn nhà, ngồi dưới vòm trời để được
hưởng phần không khí trong lành của trời đất để mà có cái hứng ngồi viết liên miên.

Ngoài trời, cây cối đã rụng gần hết lá. Còn chăng chỉ là lá vàng, lá đỏ đã khô cằn để rồi tuần sau
đó, sang tháng 11, cây sẽ chỉ còn những nhánh cây trụi thùi lụi mà thôi.

Đã mấy hôm nay, tôi hằng nghĩ đến thân phụ và anh tôi (anh Pháp). Cả hai cùng đã là 2 nhà
giáo và thường hay khuyến khích tôi trên phương diện giáo dục, nhất là viết về phần dạy học.

Từ trước khi có dịch COVID-19, anh tôi thường hay khuyên tôi: “Phán nên viết nhiều về những
kinh nghiệm dạy học!” Tôi đã hứa là tôi sẽ viết nhưng rất tiếc là khi hai anh em chúng tôi còn có thể
nói chuyện được qua điện thoại viễn liên, chúng tôi đã duyệt lại với nhau một số công việc mà chúng
tôi nên làm, nhất là sau khi chúng tôi đã thừa biết là số ngày còn lại của chúng tôi không còn nhiều
lắm. Định mệnh cuộc đời đưa đẩy người viết vào những khúc quanh: hết bận chuyện này rồi đến
chuyện khác và những “dead lines” đã bó buộc tôi không để cho tôi làm những gì như tôi đã hứa với
anh tôi…

Trời thương, hôm nay tự dưng tôi có cơ duyên may để ra balcony mà viết. Trời mưa ư? Không
sao, balcony không bị ướt! Trời lạnh ư? Cũng không sao, vì tôi ăn mặc rất ấm và lấy một cái chăn nhỏ
quấn xung quanh hai cái cẳng già nua. Thật là “ấm cúng mà ngồi viết mà lại chẳng phải lái xe ra khỏi
nhà…”

MỘT: NHẤT QUỶ NHÌ MA, THỨ BA HỌC TRÒ

Thập niên 1970, tôi mới tập tễnh “vào đời” với nghề dạy học. Cái gì cũng cần phải học hỏi và
thực tập. Việc tôi lo ngại nhất: viết “lecture notes” cho học trò và làm sao để mà “deliver” các “lecture
notes” này để học trò cảm thấy thích học. Nếu sinh viên cảm thấy “bored”, họ sẽ dễ có cơ hội mà chọc
phá mình cho “bõ ghét” (“served you right!”). Rồi lại còn có thêm phần khó khăn khác: nạn “cọp dê”
phần “assignments” (các bài viết mà học trò phải nộp cho các giáo sư để chấm bài – các “assignments”
này sẽ được tính điểm để sinh viên có grades A, B, C… về sau). Trong niên khóa Mùa Thu (Fall
Semester) cũng như niên khóa Mùa Đông (Winter Semester), ngoài phần “Assignments “còn có 3 kỳ
thi: “Term Test 1, Term Test 2 & Final Exam”. Cho nên nhà giáo chúng tôi còn phải đương đầu với
phần “cọp dê” trong các bài thi này nữa. Vấn nạn “cọp dê” trong lúc thi cử này cũng đã làm các nhà
giáo chúng tôi đôi lúc “điên cái đầu”. Hệ thống “community colleges” của chúng tôi trong tỉnh bang
Ontario ra đời vào năm 1965. Nhiệm vụ chính của community colleges là thuê các giáo sư (college
professors) không phải làm “Research” như trong Đại Học mà chỉ để dạy học mà thôi vì trọng tâm của



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  7

Đại Học Cộng Đồng (community colleges) là đào tạo các chuyên viên sẵn sàng vào làm việc ngay
(technicians, technologists, y tá, accountants/book keepers ...)

Các “Full time College Professors” (Giáo sư thực thụ bị “sinh viên” và Ban Giảng Huấn nhà
trường theo dõi trong 2 năm đầu và sẵn sàng bị mất chức nếu không có khả năng dạy học. Ngoài ra, họ
còn phải dạy các môn mới ngoài Phân Khoa của họ, tùy theo sự quyết định của Ban Giảng Huấn). Họ
phải có bằng Bachelor, Masters hay Ph.D. + những kinh nghiệm về nghành nghề chuyên môn. Phần
kinh nghiệm nghành nghề và các “connection with industries” rất  quan trọng để các “Community
Colleges” có nhiều “connections” trong xã hội, mục địch là để tiện việc kiếm việc làm cho sinh viên
khi mới ra trường. Sau thập niên 1980, muốn trở thành một Full Time College Professor, việc này rất là
khó vì các trường Đại Học Cộng Đồng tại Ontario thường chỉ hay mướn các “Part time Professors”
(dạy học trong cả năm/ academic year) hay các “Sessional Professors” (dạy học trong niên khóa mùa
Thu hay mùa Đông/ Fall  Semester  hay Winter  Semester  mà thôi).  Lý do chính: các vị  “Part time
Professors, Sessional Professors” sẽ không được hưởng “Pension” (lương hưu trí) cho nên các College
sẽ không phải tốn tiền nhiều so với số lương trả cho các “Full time Professors” (Full Chair Professors)
khác. 

HAI: VẤN NẠN CỌP DÊ

Trong phân khoa kỹ thuật của chúng tôi, sinh viên phải làm thực tập rất nhiều trong các phòng thí
nghiệm để sau khi ra trường, họ có thể được thuê để làm việc ngay lập tức trong các phòng thí nghiệm
của các công ty hay của chính phủ.

Để tiện sắp xếp trong phòng thí nghiệm, chúng tôi thường có chừng 6 “groups” (mỗi nhóm /
group có 3 hay 4 sinh viên). Tất cả các sinh viên trong một nhóm đều phải tự làm thí nghiệm và ghi lại
các kết quả của họ trong nhóm. Khi viết các “lab report”, mỗi sinh viên phải viết “report” của chính
mình. Nhà giáo chúng tôi đã thường gặp các trường hợp “classical copy” như sau:

Sinh viên A (mà chúng tôi mệnh danh là “Father”) nộp report rất đàng hoàng: trước khi sang
trang thường hay viết “PTO” (“Please Turn Over”) ở góc phải phía cuối cùng của trang sách. Sinh viên
B (dân cọp dê mà nhà giáo chúng tôi mệnh danh là “Son”) cọp dê nguyên cả cái bài của “Father”. Tai
hại thay, trong bài này, hàng chữ “PTO” lại ở giòng thứ hai, thứ ba trước khi lật sang trang. Nhà giáo
chúng tôi chỉ phê “COPIED” và cho điểm “Zero”. Chúng tôi sẵn sàng “bảo vệ nhiệm vụ” của chúng tôi
với Văn Phòng Kiện Tụng của College!

Phần cọp dê trong 2 kỳ thi term tests và kỳ thi cuối semester là phần mà các giáo sư trong phân
khoa Khoa học, Kỹ thuật chúng tôi quan tâm nhất vì nó liên quan rất nhiều tới phần điểm số cuối Term
của sinh viên (grades như A, A+, B, B+…)

Vào mùa đông năm 1971, một ông Giáo Sư gốc Ấn Độ già đã có nhiều năm dạy các sinh viên sĩ
quan bên Ấn Độ môn “Applied Mechanics” (Cơ Học Ứng Dụng) đã phải nhờ tôi phát đề thi môn đó
trong khi ông ta đứng trông các sinh viên trong lớp trong giờ thi. Ông ta đã dặn dò tôi không để cho 2
anh chàng Tony Johnson và George Papadoglous ngồi bên cạnh nhau. Hai chàng cao trên 6 feet , khệnh
khạng vào lớp sau khi chúng tôi đã phát bài thi xong. Tôi bắt Tony Johnson ngồi hàng đầu và George
Papadoglous ngồi hàng cuối vì Tony thường hay cọp dê George. Cả hai đều không hài lòng về vụ này.
Khi  đi  về hàng cuối,  George to tiếng với  tôi:  “Go back to Korea!” (Anh chàng tưởng tôi  là  dân
Korean). Tôi trả đũa ngay tức thì: “I only go back to Korea, if you go back to Greece first,  George
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Papadoglous”! Đặc biệt là tôi nói thật to và thật chậm cái tên họ của anh chàng người gốc Hy Lạp.
Câu trả lời của tôi được các sinh viên vỗ tay đôm đốp và cười hô hố, làm tôi hơi ngán vì sợ sẽ bị
George “páo chù”. May sao cho tôi mà về sau 2 yiêng hùng Tony và George lại làm thân với tôi! Đặc
biệt là 15 năm sau khi đã ra trường, George còn trở lại trường thăm tôi và tặng tôi 1 cái VHS tape liên
quan đến nghành Công Chánh và còn nhắc lại cho tôi biết lời anh chàng đã nói ngày xưa. Thầy trò
chúng tôi chỉ còn biết cười trừ với nhau mà thôi.

Rút từ các kinh nghiệm cọp dê này, ông giáo sư người Ấn độ đàn anh và tôi đã “khôn” ra: thay
vì chỉ có 1 loại đề thi giống y chang như nhau, chúng tôi soạn 2 loại bài thi khác nhau:  A và B với các
hình vẽ giống hệt như nhau nhưng các con số lại khác nhau. Trước khi vào lớp, chúng tôi sắp xếp các
đề thi theo thứ tự A, B, A, B… Khi vào lớp, chúng tôi sắp xếp các sinh viên ngồi vào chỗ cho đâu ra đó
trước khi phát đề thi A, B, A, B… Một, hai năm sau đó, chúng tôi mới “khám phá” ra điều này: vì chỉ
có một mình mình trong lớp trong khi phát đề thi, các yiêng hùng đổi bài với nhau để làm sao A ngồi
bên A, B ngồi bên B… để mà cọp dê cho dễ dàng. Nhà giáo chúng tôi “trả đũa”, phen này ta “escalate
the war” (vỏ quit dầy, móng tay nhọn): chơi luôn 4 loại đề thi A, B, C, D… không cách nào mà các
yiêng hùng trao đổi đề thi dễ dàng nữa! Các dân cọp dê khờ dại sẽ bị “trúng mối” ngay lập tức.

Trong một lớp khác, sau khi chúng tôi trả lại bài thi đã chấm điểm cho sinh viên, một sinh viên
cao tuổi gốc Phi Châu đã làm khó dễ chúng tôi: “Ông giáo sư đã kỳ thị mầu da của tôi! Tại sao bạn tôi
được 10/10 trong một câu hỏi mà tôi lại bị “Zero” trong khi đó câu đáp số của tôi giống y chang câu
đáp số của bạn tôi?” 

Tôi điềm nhiên trả lời: “Xin anh mang bài của bạn anh lên cho tôi coi để tôi so với bài thi của
anh. Xin các anh chị em sinh viên nên nhớ: “Chúng tôi có 4 loại đề thi với các con số khác nhau. Nếu
bài thi của anh này không giống như bài thi của bạn anh ta, tôi sẽ mang cả 2 anh ra Hội Đồng Giáo Sư
để họ quyết định!” 

Anh chàng bèn chịu trận. Nhờ vụ này mà các sinh viên bắt đầu “ngán” cái vụ “cọp dê để sống
còn” (“copy to survive”).

Bắt đầu từ năm Thứ Hai (Third Semester,  Fourth Semester) trở đi, cá nhân chúng tôi thường sử
dụng kiểu thi “Open Book”, có nghĩa là sinh viên tha hồ có quyền mang theo sách, vở… vào phòng thi.
Để cho sinh viên có nhiều chỗ, chúng tôi thường cho mỗi sinh viên 2 cái bàn kê sát nhau… chúng tôi
không sợ vụ sinh viên cọp dê nhau nữa vì chúng tôi đã có 4 loại đề thi khác nhau (thực sự ra thì chỉ có
4 loại các con số khác nhau nhưng đề thi thì giống hệt như nhau để tránh cái vụ kiện tụng là “unfair”, là
khó dễ, là kỳ thị… 

Cũng xin thưa là chỉ có vài ba Giáo Sư trong Civil Technology Department của chúng tôi đã áp
dụng “chiến thuật” này mà thôi và chúng tôi được các đồng sự trong Phân Khoa Kỹ Thuật mệnh danh
chúng tôi là “Department of immigrants” vì đặc biệt là trong số 7 vị giáo sư trong Department này, chỉ
có 2 vị là sinh quán ở Canada mà thôi.

Trong campus của chúng tôi thường hay có vụ “Fire Alarm” xẩy ra trong thời kỳ “Final Exam”.
Trong nhiều năm, người viết đã từng là một “Fire Warden”, có nghĩa là sau khi nghe tiếng còi báo
động, tất cả các giáo sư và sinh viên phải ra khỏi lớp và đứng ngoài sân mà chờ (tội cho các sinh viên,
giáo sư không mang theo áo lạnh trước khi vào lớp). Sau khi tôi đã cho sinh viên ra sân, nhiệm vụ của
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tôi là phải đi đến các lớp khác trong cái “Wing” của chúng tôi và nhắc họ phải ra ngoài sân trước khi
tôi “được phép” ra sân.

Các “yiêng hùng” đã tìm cách bấm nút cái còi báo động cháy nhà làm đảo lộn thời giờ thi cử
của biết bao các sinh viên khác đang viết bài thi.

Cũng may cho chúng tôi: không còn sợ cái vụ cọp dê nữa vì đã có 4 đề thi “Open Book“ khác
nhau. Còn may hơn nữa: đã từ 20 năm nay, tôi đã trả hết cái nợ nần đời cơm áo này rồi!

BA: CÁC VẤN NẠN KHÁC

Thường thì người đời hay nghe nói đến vụ người da trắng kỳ thị người da đen. Câu chuyện mà
chúng tôi muốn kể đến cho quý vị nghe: chuyện người da đen “kỳ thị” người da vàng!

Trường Công Chính chúng tôi, trong thập niên 1980 đã có một vài sinh viên da đen từ Phi Châu
đến học. Có một anh chàng da đen đã trên 30 tuổi và đã có vợ. Anh chàng học tôi môn “Nước Uống và
Nước Thải”. Môn này dính dáng đến các vi khuẩn, các chất hóa học… mà sinh viên cần phải thuộc
lòng. Vì vậy mà chúng tôi bó buộc phải dùng đến bộ phận “closed book test”. Cái bài thi đầu / first test,
anh chàng khôn lắm: bỏ trống 1 khoảng giấy trắng giữa 2 câu trả lời. Vì câu trả lời chưa thực sự đầy đủ
các dữ kiện, anh chàng chỉ được 3/6. Đáng lẽ ra, nếu tôi không đãng trí, tôi đã phải đánh dấu chữ X
bằng màu đỏ trong phần giấy trống không này. 

Sau khi nhận được bài đã chấm xong, anh chàng lên phàn nàn với tôi: “Ông Thầy chắc là kỳ thị
màu da đen của tôi nên không chấm tất cả các phần trả lời của tôi!” 

Tôi phải đọc lại phần trả lời. Đúng thật, anh chàng đúng mà tôi sai. Mãi đến khi đến về nhà, tôi
mới nhớ lại là cái phần  giấy trống không trong bài thi của anh chàng mà tôi quên không gạch bằng chữ
đỏ.

Kỳ thi test thứ 2, anh chùng cũng “dựng cái bẫy” cho ông giáo sư da vàng. Bản cũ soạn lại, anh
chàng cũng không được điểm cao. Tuy nhiên, kỳ này ông thầy không trắng mà cũng chẳng đen bèn
đem cái phần “marked paper” in một bản bằng Xerox và để sẵn tờ giấy này trong cái túi áo veston
trước khi đem bài thi ra để trả lại cho sinh viên.

Quả nhiên, sau khi tôi đã trả bài thi cho học trò, anh chàng lên phàn nàn với tôi ngay trước mặt
các sinh viên là tôi là người kỳ thị màu da của sinh viên. Tôi bèn lấy tờ giấy đã in phần bài thi mà anh
chàng đã “gài bẫy ông Thầy da vàng”. Tôi tuyên bố trước mặt cả lớp: “Đây là tờ tôi in lại phần chấm
bài cho anh sinh viên này trước khi tôi trả lại bài thi cho các “you” ngày hôm nay. Và đặc biệt là lại có
phần anh ta mới điền thêm vào bài thi so với bản in mà tôi đã copy lại trước khi tôi trả lại bài thi cho
các anh chị. Anh ta còn than phiền là tôi kỳ thị anh ta. Xin các anh chị cho biết tôi phải làm gì?” 

Ở cuối lớp, tôi nghe thấy có người nói: “Hang him, Sir!” 

Tôi điềm nhiên nói với anh sinh viên Phi Châu: “Tôi mời anh lên văn phòng “Hội Đồng Kỷ
Luật” để họ giải quyết vụ này!” 

Mấy hôm sau, người vợ của anh chàng đến phòng làm việc của tôi để xin lỗi. 
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Câu chuyện chưa xong. Sau đó bà Khoa Trưởng còn cho tôi biết là anh chàng đã đến gặp bà Khoa
Trưởng rồi than phiền là tôi đã gặp gỡ bà vợ của anh ta...  Chán mớ đời!

Trong ngành Công Chánh của chúng tôi, có 2 chương trình: Civil Technician (học 2 năm) và
Civil Technology (học 3 năm). Muốn học 3 năm, các sinh viên phải ít nhất được điểm “C” trong các
môn học về Công Chánh. Nếu không, người Giáo Sư Trưởng Phòng (Civil Coordinator /Department
Head) vẫn có thể cho phép sinh viên theo học Chương Trình Civil Technology, với điều kiện là sinh
viên phải hoặc thi lại 1, 2 cái test hay làm thêm các assignments do giáo sư chỉ định.

Có một anh chàng sinh viên gốc Trung Mỹ đã mạo muội kiếm được một cái form để “upgrade
cái grades” của anh ta cho 2 môn mà anh ta được điểm thấp. Anh chàng đã tự ý “upgrade cái grades”
lên điểm “B” cùng với chữ ký của ông Ron C (vị giáo sư dạy anh ta) và tự ý để trên bàn giấy của bà thư
ký trước khi lên máy bay trở về Trinidad. 

Sáng hôm sau, bà Thư Ký và ông Giáo Sư Ron C mới biết mình đã bị lừa! Phân Khoa Kỹ Thuật
của chúng tôi không tìm ra manh mối tại làm sao mà anh chàng này đã kiếm ra được cái “Academic
Upgrade Form” (mà chỉ có bà Thư Ký của chúng tôi mới biết bà ta cất nó ở chỗ nào mà thôi). Còn giả
mạo chữ  ký của Giáo Sư Ron C chỉ là “chuyện nhỏ” mà thôi!

Câu chuyện còn dài. Đến đây tự nhiên tôi nhớ lại chuyện vui nho nhỏ hồi khoảng cuối thập niên
1980.  Mùa Đông, trên đường tôi ra xe để về nhà dự lễ sinh nhật con trai út, tay trái xách túi vải chứa
các “assignments”, tay phải xách cái cặp da. Trong cái hành lang nhà trường, gặp ngay 5 anh chàng học
trò cao lêu nghêu. Một chàng lấy tay vớ ngay cái mũ len của tôi và chuyền đi, chuyền lại với các chàng
khác như chơi “football” vậy. Tôi cứ vậy mà đi. Ra đến cửa chính, tôi phải hô to: “Bọn nhất quỷ nhì
ma, trả lại cho ta cái mũ len!”

Các yiêng hùng trả đũa: “Tụi em chỉ trả Thầy cái mũ này, nếu ngày mai Thầy không cho cái
“term test” quá khó”.

May mắn là tôi có mũ để ra xe cho đỡ lạnh tai, lạnh đầu. 

Chàng út của tôi lúc đó mới 8 tuổi, bây giờ đã 43 và đang làm việc tại New York City, ra khỏi
tầm tay của bố mẹ. Thời gian qua mau!  ■ 

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
Nov 13, 2022
Một ngày cuối thu âm u.
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CHƯƠNG 14                                                                    

CÂU 1129 ĐẾN CÂU 1226
“Chừa lòng trinh bạch, trả nợ phong trần”

1129. Hóa nhi thật có nỡ lòng, [1]
Làm chi đày tía, đọa hồng, lắm nao! [2]
1131. Một đoàn đổ đến trước sau, [3]
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.

1133. Tú bà tốc thẳng đến nơi, [4]
Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà. [5]
1135. Hung hăng chẳng nói chẳng tra,

Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi bời.
1137. Thịt da ai cũng là người,

Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.
1139. Hết lời thú phục, khẩn cầu, [6]

Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa. [7]
1141. Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.

1143. Bây giờ sống chết ở tay,
Thân này đã đến thế này thì thôi!

1145. Những tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu?

1147. Thân lươn bao quản lấm đầu, [8]
Trót lòng trinh bạch từ sau xin chừa!” [9]

1149. Được lời mụ mới tùy cơ,
Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu. [10, 11]

1151. Bầy vai có ả Mã Kiều, [12]
Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan. [13]

1153. Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
Đón rào đến mực, nồng nàn mới tha. (14)

1155. Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:

1157. Thôi đà mắc lận thì thôi! [15]
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
1159. Phụ tình, nổi tiếng lầu xanh, [16]

Một tay chôn biết mấy cành phù dung! [17]
1161. Đà đào lập sẵn chước dùng, [18]
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay! [19]
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1163. Có ba mươi lạng trao tay,
Không dưng chi có chuyện này, trò kia! [20]

1165. Rồi ra trở mặt tức thì,
Bớt lời, liệu chớ chây chi, mà đời!” [21, 22]

1167. Nàng rằng: “Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!” [23]
1169. Còn đương suy trước, nghĩ sau,
Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. [24]
1171. Sở Khanh lên tiếng rêu rao:
“Rằng nghe mới có con nào ở đây

1173. Phao cho quyến gió rủ mây, [25]
Hãy xem có biết mặt này là ai?”

1175. Nàng rằng: “Thôi thế thì thôi!
Rằng không, thì cũng vâng lời là không!”
1177. Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay. [26]
1179. Nàng rằng: “Trời nhé có hay!

Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai?
1181. Phỉnh người đẩy xuống giếng thơi, [27, 28]

Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!
1183. Còn tiên “tích việt” ở tay,
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai?

1185. Lời ngay, đông mặt trong ngoài, [29]
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương!

1187. Phụ tình án đã rõ ràng, [30]
Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui. [31]

1189. Buồng riêng, riêng những sụt sùi:
Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.

 1191. “Tiếc thay trong giá trắng ngần, [32, 33]
Đến phong trần, cũng phong trần như ai!

1193. Tẻ vui cũng một kiếp người,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru! [34]

1195. Kiếp xưa đã vụng đường tu,
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!

1197. Dù sao bình đã vỡ rồi, [35]
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!”

1199. Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong, [36]
Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:

1201. “Nghề chơi cũng lắm công phu,
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.”
1203. Nàng rằng: “Mưa gió dập dìu,
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Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi!” [37]
1205. Mụ rằng: “Ai cũng như ai, [38]

Người ta ai mất tiền hoài đến đây?
1207. Ở trong còn lắm điều hay,

Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. [39]
1209. Này con thuộc lấy nằm lòng,

Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề. [40, 41]
1211. Chơi cho liễu chán, hoa chê,

Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. [42]
1213. Khi khóe hạnh, khi nét ngài, [43]
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.

1215. Đều là nghề nghiệp trong nhà,
Đủ ngần ấy nết, mới là làng soi.” [44]
1217. Gót đầu vâng dạy mấy lời, [45]

Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng. [46]
1219. Những nghe nói, đã thẹn thùng,
Nước đời lắm nỗi lạ lùng, khắt khe!

1221. Xót mình cửa các, buồng khuê, [47]
Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!

1223. “Khéo là mặt dạn, mày dày,
Kiếp người đã đến thế này thì thôi!

1225. Thương thay thân phận lạc loài,
Dẫu sao cũng ở tay người biết sao?”

Đính chính và xác định

Câu 1134 – Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà – Chữ hầm hầm ở câu này nghĩa là nét mặt giận dữ đỏ
bầm có nghĩa tàn bạo đáng sợ. Có bản Kiều quốc ngữ dịch là “hăm hăm” thật sai ý nghĩa ở đây, vì hăm
hăm nghĩa là hăm hở hăng hái, lăm le muốn làm một sự vui thích, trái ý giận dữ ở cảnh này. Hầm hầm
tả mặt giận. “Hăm hăm” tả mặt vui.

Câu 1140 – Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa – Chữ xương nổ câu này các bản Kiều quốc ngữ bây
giờ đều in là “thịt đổ” gần như vô nghĩa. Cụ Huyện Hoàng Mộng Lệ, người làng Phù Lưu tỉnh Bắc
Ninh, rất thông minh và thích khảo cứu văn chương Nôm cổ. Năm 1946 -1947, cụ có tản cư về ở nhà
tôi và hay bàn nghĩa Truyện Kiều với tôi. Cụ rất thích Truyện Kiều, trong hơn 50 năm cụ đã kiếm được
hơn chục bản Kiều Nôm cũ, mới, in hay viết tay để so sánh khảo cứu. Trong đó có một bản in cũ có
nhiều chữ khác các bản in sau. Rồi cụ kể đại khái như những thành ngữ “lờ thu thủy, nhợt xuân sơn”,
“uốn lưng xương nổ”, “dễ mà bọc rẻ giấu kim”... Sau tôi đọc tiểu thuyết Tàu có câu tả người bị đòn đau
rằng [週週週週    身身身身    滚滚滚滚    潑潑潑潑    骨骨骨骨    節節節節    格格格格    格格格格    地地地地    响响响响 = chu thân cổn bát cốt tiết cách cách địa hưởng = khắp
mình máu cuồn cuộn như muốn tóe ra, các khớp xương nổ kêu lắc rắc khi cử động], bấy giờ tôi mới
biết lời cụ Huyện ngâm Kiều: Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa là đúng.
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Câu 1145 – Những tôi, có sá chi tôi – Chữ những câu này nhiều bản quốc ngữ dịch lầm là “nhưng” thật
sai nghĩa. Những tôi nghĩa là cứ những riêng phần tôi, thì sao có đáng kể gì, chết cũng được, chỉ nỗi tôi
chết thì vốn bà bỏ ra mất không. Nếu để chữ “nhưng” thì thật hết ý khẩn thiết sâu xắc.

Câu 1154 – Đón rào tới mực nồng nàn mới tha – Đón rào là đón trước rào sau. Tú bà kể các lẽ bắt Mã
Kiều làm tờ cam đoan phải chịu trách nhiệm đủ mọi lẽ trước sau thật kín đáo chặt chẽ, không thiếu lẽ
gì để hòng lật lừa được. Nhiều bản Kiều đổi hai chữ đón rào ra “gạn gùng” thật sai nghĩa, vì gạn gùng
chỉ tra hỏi cặn kẽ, chữ không phải là lời lẽ viết ở tờ cam đoan.

Câu 1172 – Nọ nghe rằng có con nào ở đây – Chữ nọ nghe ở đầu câu này thật hay, tả rõ khẩu khiếu
giọng nói của thằng ngông cuồng ra bộ hống hách người trên, bước chân vào nhà chẳng chào hỏi ai lên
mặt thét ngay “Nọ kia! Lạ chưa! sao ta lại nghe có con nào ở đây, nó vu ...” là lời thật mạnh mẽ cứng
rắn của thằng ngông làm bộ. Nhiều bản đổi là “Nghe như mới có con nào ở đây” lời thật yếu ớt, không
đúng giọng của Sở bấy giờ.

Câu 1205 – Quở rằng: Ai cũng như ai – Chữ quở câu này rất khẩn thiết cho tình lý: Tú Bà laị dậy Kiều
“nghề chơi”, vừa mở mồm nói: Nghề chơi cũng lắm công phu / làng chơi ta phải biết cho đủ điều thì
Kiều vẫn có ý bất bình khinh bỉ, dám gạt ngang lời mụ mà nói: Liều thân thì chỉ liều đến như thế là
xong, chứ còn phải làm gì hơn nữa mà bà nói là lắm công phu. Mụ thấy Kiều có ý coi thường lời mụ
như vậy, mụ liền quở ngay cho nàng sợ mà để ý nghe lời mụ dậy. Chữ quở câu này các bản Kiều nôm
hay quốc ngữ bây giờ đều in lầm là “mụ” thành mất nghĩa tinh tế ấy. Lúc tôi  còn trẻ, chính mắt tôi
trông thấy ở trong một cuốn Kiều nôm phường bản cũ in chữ này là [ ] (= khẩu [口口口口] bên quả [果果果果]),

nhưng chữ điền [田田田田] nửa trên chữ quả [果果果果 ] in nhòe thành hình vuông đen. Sau tôi lại thấy một cuốn
Kiều nôm phường bản nữa khắc lại chữ này thành chữ [㖼] (= khẩu [口口口口]  bên mỗ [某某某某] = mỏ). Chắc các
nhà xuất bản sau thấy “mỏ” vô nghĩa mới đổi chữ mỏ thành “mụ” [媒媒媒媒]. Vậy tôi xin có lời đính chính
phân minh chỗ đúng, để khỏi mất nghĩa sâu sắc của nguyên văn.

Câu 1216 – Đủ ngần ấy nét mới là làng soi – Chữ làng soi nhiều bản viết là “người soi” không sát
nghĩa bằng chữ làng soi. Làng soi là hạng làng chơi đủ mánh khóe, đáng làm gương trong làng chơi.
Còn chữ “người soi” thì ý nghĩa vu vơ.

Chú giải và dẫn điển

[1] Hóa nhi [化化化化    兒兒兒兒] = Ông trời trẻ con. Chữ hóa nhi dùng trong văn thơ để tả những ý than thở trời đùa
trêu làm khổ người ta như đứa trẻ con.

[2] Đày tía đọa hồng = Đày đọa làm khổ một người gái đẹp.

[3] Đổ đến = Ào ạt chạy tới như nước trên cao đổ xuống.
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[4] Tốc thẳng = Chạy mau một mặt đến. ([速速速速] = tốc = nhanh).

[5] Hầm hầm – Xem lời đính chính câu 1134 trên này.

[6] Thú phục – Thú [首首首首] = Nhận tội mình đã trót làm. Phục [服服服服] = Chịu tội, không dám chối cãi nữa.

[7] Uốn lưng xương nổ = Khi bị đánh đòn đau quá, cong lưng xuống để lạy van thì xương sống lưng
kêu lắc rắc. (Xem lời đính chính câu 1140 bên trên).

[8] Thân lươn bao quản lấm đầu – Con lươn thường rúc chui ở dưới bùn, nên ta có câu tục ngữ này để
nói đành chịu thân phận khổ cực lầm than.

[9] Trót lòng trinh bạc từ sau cũng chừa – Lòng trinh bạch = Lòng bền giữ một niềm trong trắng cao
quý. Ôi, tấm lòng trinh bạch của đàn bà đáng quý biết bao, thế mà đây phải nói vứt đi : Tôi đã trót dại
giữ lòng trinh bạch, từ nay tôi xin chừa không dám dại dột giữ lòng trinh bạch nữa. (Tình cảnh thật là
hết sức thê thảm. Câu này thật là một lời “đoạn trường,” mỉa mai thói đời ô uế tham lợi, hà hiếp bắt
người tử tế phải bỏ lương tâm đạo nghĩa).
[10] Bảo lĩnh [保保保保    領領領領] – Bảo = Giữ. Lĩnh = Đem về cai quản. Người bảo lĩnh là người xin với người
trên tha người có tội, giao cho mình đem về trông coi và chịu trách nhiệm bắt người có tội ở theo đúng
phép.

[11] Tờ cung chiêu [供供供供    招招招招] = Tờ khai thú nhận tội lỗi và xin làm những gì để chuộc tội.

[12] Bầy vai = Người ngang với nhau.

[13] Chịu đoan = Làm tờ cam kết bắt Kiều phải làm đúng như lời trong tờ cung chiêu và lời Tú Bà bắt
buộc phải làm những gì.

[14] Đón rào – Xem lời xác định câu 1154 bên trên.

[15] Mắc lận = Bị lừa. Tục ngữ nói : Thua lừa mắc lận.

[16] Phụ tình nổi tiếng lầu xanh – Thi sĩ Đỗ Mục đời Đường lúc thanh niên chỉ thích chơi bời với gái
thanh lâu, sau bỗng hối lỗi và răn đời như sau :

1. [落落落落    魄魄魄魄    江江江江    湖湖湖湖    載載載載    酒酒酒酒    行行行行 = lạc phách giang hồ tải tửu hành = lang thang hư hỏng chở rượu đi
chơi với gái ở chốn giang hồ].
2. [楚楚楚楚    腰腰腰腰    纖纖纖纖    細細細細    掌掌掌掌    中中中中    輕輕輕輕 = sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh = thích ngắm những cái eo nhỏ hẹp
như gái nước Sở và những gái múa lẹ trên bàn tay].
3. [十十十十    年年年年    一一一一    覺覺覺覺    揚揚揚揚    州州州州    夢夢夢夢 = thập niên nhất giác Dương Châu mộng = mười năm bỗng tỉnh giấc
mộng chơi bời với gái châu Dương].
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4. [嬴嬴嬴嬴    得得得得    青青青青    樓樓樓樓    白白白白    倖倖倖倖    名名名名 = doanh đắc thanh lâu bạch hạnh danh = thật chẳng được gì, chỉ được
mang tiếng là một kẻ bạc tình ở chốn lầu xanh].
Câu Phụ tình mang tiếng lầu xanh dùng điển ở câu kết bài thơ trên.

[17] Cành phù dung = Gái đẹp mà mệnh bạc. Hoa cây phù dung buổi sớm nở rất đẹp, rồi chiều đến tàn
héo ngay.
[18] Đà đao [拖拖拖拖    刀刀刀刀] = Miếng võ hiểm, kéo lê thanh long đao mà giả vờ thua chạy để lừa tướng địch
đuổi đến gần mà hất đao lên chém chết. Ta dùng chữ đà đao để chỉ sự bày mưu hiểm độc lừa người.

[19] Một cốt một đồng – Cốt = Bà cốt thờ thần đàn bà. Đồng = Ông đồng thờ thần đàn ông. Khi cúng
khấn thì thần nhập vào bà hay ông này mà phán mọi điều cho người kêu cần biết. Lũ đồng cốt thường
thông tin ngầm cho nhau biết, để khi ai cần cả đôi bên, thì nói cùng đúng nhau để lừa người tin là lời
phán đúng. Chữ một cốt đây là Tú Bà và một đồng đây là Sở Khanh.

[20] Không dưng nghĩa là nếu không có mưu lừa định sẵn này (thì đâu có truyện Sở đến lừa).

[21] Trây chi (hoặc giây chi) = Nói đụng chạm đến. Mã Kiều khuyên Kiều nhịn chớ nói đụng chạm đến
Sở Khanh nữa, chớ giây với nó nữa, phải tránh xa nó.

[22, 23] Mà đời = Bỏ mạng, chết.

[24] Mặt mo – Khi có kẻ làm việc gì bậy bạ xấu lắm, người ta thường nói “rõ thật là đeo mo vào mặt” ý
nói phải đeo mo kín mặt để cho người ta khỏi phỉ nhổ vào mặt. Kẻ làm việc xấu như Sở Khanh mà
không biết xấu hổ, bị người ta gọi là đứa mặt mo thì thật quá đúng và đắc địa vô cùng.

[25] Phao cho = Thả lời nói cho ai cũng biết.

[26] Thị hùng = Cậy thế khỏe mạnh.

[27] Phỉnh = Tán tụng, khen ngợi người ta cho người ta tin yêu mình rồi tìm cách lừa người lấy lợi vào
mình. Chữ phỉnh này ý nói đến những lời Sở Khanh khen Kiều sắc nước hương trời, Hằng Nga trong
cung Dao Đài, tiên từ trên cung mây. Nó tả rất rõ ý Kiều trách mắng Sở Khanh là thâm độc đểu giả lừa

nàng. Chữ phỉnh đặt vào đây rất hay, rất xác đáng, và bản Nôm viết hẳn hoi là [ ] (= khẩu [口口口口] bên
bỉnh [秉秉秉秉]), mà sao các bản quốc ngữ đều in là “đem”làm mất cả ý hay ?

[28] Đẩy xuống giếng thơi – Giếng thơi miệng hẹp và rất sâu, quanh năm có nước mạch. Sách Mạnh tử
có câu [推推推推    人人人人    入入入入    井井井井    而而而而    下下下下    之之之之    = thôi nhân nhập tỉnh nhi hạ chi thạch = đẩy người xuống giếng
rồi quăng đá xuống]. Câu Kiều này lấy điển từ câu ấy.

[29] Lời ngay = Lời nói thẳng thắn. 
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[30] Án [案案案案] là tội kết về việc gì. Đây tức là tội kết về tội Sở Khanh phụ tình Kiều lừa Kiều.

[31] Nhơ tuồng ý nói là Sở Khanh tự thấy mình nhơ nhuốc. Tháo lui = Vội vàng rút lui ra ngoài.

[32] Trong giá = Nước đóng thành băng tuyết = (Tấm thân) trong sạch như băng tuyết.

[33] Trắng ngần – Ngần là bạc, do chữ ngân [銀銀銀銀] đọc trạnh ra. Trắng ngần = Trắng đẹp như màu bạc.

[34] Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru – Câu này lấy từ ý nghĩa câu [自自自自    古古古古    紅紅紅紅    顔顔顔顔    多多多多    萡萡萡萡    命命命命 = tự
cổ hồng nhan đa bạc mệnh = từ xưa khách hồng nhan hay xấu số] và nghĩa là : Phải chăng khách hồng
nhan là cái giống trời sinh ra để chịu cái kiếp cực khổ ở đời ?

[35] Bình đã vỡ rồi – Câu này nghĩa là cái số kiếp mình trời đã bắt phải khổ nhục rồi, thì còn tiếc làm
gì nữa. Lấy ý từ câu truyện : Hai người cùng đi đường, người đi trước quẩy cái chõ ở sau lưng, bỗng
chõ rơi vỡ. Người đi sau hỏi : Chõ anh rơi vỡ rồi, anh có biết không mà không thấy anh ngoảnh lại ?
Người kia đáp : Chõ vỡ rồi còn để ý đến làm gì mà ngoảnh lại ? Người bạn phục là đạt lý, biết vui yên
phận. Nhiều bản Kiều chỉ biết giải nghĩa nông cạn câu này là : Kiều đã bị Mã, Sở phá hoại đời rồi – tôi
e mất ý nghĩa Kiều biết đành yên theo số phận.

[36] Nguyệt ánh gương trong – Nghĩa bóng sau này là khi Kiều đã bình phục hẳn, mặt mày tươi đẹp
sáng sủa như măt trăng đã hết mây ám lại sáng, như gương đã lau hết bụi lại trong.

[37] Liều thân thì cũng phải liều thế thôi – Câu này lời rất gọn gàng thanh thoát, mà đã nói được đủ
nghĩa thô tục, lại tả rõ được ý phát khùng khinh rẻ của Kiều, như nói : Đã làm nghề này, thì liều thân
chiều ai cũng chỉ có liều thân một mực đến thế là cùng, chứ còn gì nữa mà bà khệnh khạng nói là “cũng
lắm công phu, phải học cho biết đủ điều.” 

[38] Quở = Quát mắng một cách oai nghiêm. (Xem lời đính chính câu 1205 trên này).

[39] Nỗi đêm hàm ý các cách tiếp khách ban đêm, tức là tám nghề “vành trong.” Nỗi ngày hàm ý các
cách đối đãi khách ban ngày, tức là 7 chữ “vành ngoài” ở lời giải 40 dưới đây. 

[40] Vành ngoài bảy chữ = Cách dùng bên ngoài để làm cho khách phải quyến luyến không bỏ được
mình, đó là những chữ :
1. Khấp [泣泣泣泣] = khóc sùi sụt (làm cho khách sinh lòng thương mến).
2. Tiễn [剪剪剪剪] = cắt (cắt tóc để tặng và thề với khách).
3. Thích [刺刺刺刺] = trích (lấy mực trích lên khách vào vành tay).
4. Thiêu [燒燒燒燒] = đốt (đốt hương để thề sẽ lấy khách).
5. Giá [嫁嫁嫁嫁] = lấy chồng (hẹn hò sẽ kết duyên làm vợ khách).
6. Tẩu [走走走走] = chạy (hẹn sẽ trốn chạy theo khách).
7. Tử [死死死死] = Chết (làm bộ tự tử vì tình với khách).
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[41] Vành trong tám nghề = Tám cách tiếp khách ở trong phòng. Vì tục quá không thể kể rõ được, chỉ 
kể qua đại khái là phải tùy sức vóc, tùy lực lượng, tùy sở thích mà khéo lựa cách làm cho khách thật 
thỏa mãn dục tình. 

[42] Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời = Làm cho tượng đá cũng phải lăn lóc vì tình, người sống cũng
phải mê mẩn như tượng đá.

[43] Khi khóe hạnh, khi nét ngài – Khi khóe hạnh = Khi nhoẻn miệng cười nụ cho đẹp như miệng quả
hạnh đào chín nứt, để quyến rủ khách phải say sưa ngắm. Khi nét ngài = Khi thì sẽ nhíu đôi lông mày
cho thật duyên dáng, rồi sẽ đưa cặp mắt liếc một cách rất tình tứ để đưa tình riêng cho một khách, tỏ ra
như mình yêu hắn ta hơn cả mọi người.

[44] Làng soi = Loại làng chơi đủ mọi kiểu cách, đáng làm gương cho cả giới làng chơi bắt chước.

[45] Vâng dạy = Kính vâng nghe lời dạy. Tác giả đặt chữ vâng dạy ở đây thật là một lời “đoạn trường”
để than thở cho Kiều, một cô gái tâm hồn thanh cao như thế mà phải “vâng” nghe những lời “dạy” bẩn
thỉu như thế!

[46]  Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng –  Nét nguyệt = Đôi lông mày cong như hình mặt
trăng lưỡi liềm. Câu này tả lòng Kiều đau đớn hiện ra ngoài mặt – đôi lông mày đẹp muốn như cau có
lại, đôi má đương hồng hào phải xanh tái đi.

[47] Xót mình cửa các phòng khuê = Mình thương mình là con gái nhà khuê các lịch sự. Chữ “các” câu
này các bản nôm đều dịch là “gác cho dễ đọc, thành ra tối nghĩa, xa với ý con nhà khuê các.

Diễn ra văn xuôi

Câu 1129, 1130 = Ông trời trẻ con kia sao lại nỡ lòng đày đọa làm khổ người con gái trẻ đẹp này quá
lắm như vậy để làm gì ?

Câu 1131, 1132 = Một đoàn một lũ nó ào ào đổ đến vây trước vây sau. Nàng làm gì có vuốt mà bới
hang chui xuống đất, làm gì có cánh mà bay thẳng lên trời trốn được ?

Câu 1133, 1134 = Tú Bà chạy một mạch đến nơi, mặt hầm hầm túm lấy nàng, một mạch lôi về nhà.

Câu 1135, 1136 = Mụ hung hăng chẳng thèm hỏi, chẳng thèm trả lời nào, cứ việc đánh đập tơi bời
chẳng tiếc tay.

Câu 1137, 1138 = Ai là người mà thịt da bị đánh tơi bời thâm tím như thế mà lại chẳng đau !
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Câu 1139, 1140 = Nàng đau quá, phải hết lời thú tội và van lạy thảm thiết. Khi uốn lưng xuống để lạy
thì khớp xương nổ kêu răng rắc, khi cất đầu lên để lạy nữa, thì từ mặt máu muốn rơi xuống.

Câu 1141, 1142 = Nàng kêu van : Tôi là chút phận hèn mọn, lìa cửa nhà quê quán đến nơi xa lạ này.

Câu 1143, 1144 = Bây giờ sống chết ở trong tay bà. Thân này đã đến thế này thì thôi còn nói gì nữa !

Câu 1145, 1146 = Cứ những riêng phần tôi thì chẳng đáng sá kể làm gì, chết cũng chẳng đáng tiếc ; chỉ
nỗi tôi chết đã đành, nhưng còn số tiền vốn của bà thì sao ? Bà không tiếc của à ? (Lời Kiều van nài
đánh trúng tâm lý của mụ bợm già này – mụ sợ nhất là nàng chết thì thiệt to).

Câu 1147, 1148 = Tôi nay biết phận tôi lắm rồi, làm thân con lươn không quản gì lấm đầu nữa. Trước
tôi trót dại giữ lòng trinh bạch, từ nay về sau tôi xin chừa, không dám trinh bạch nữa. (Câu này thật là
một lời đoạn trường. Tầm lòng trinh bạch của nàng cao quý bao nhiêu, mà vì đòn đau phải xin bỏ, thật
thê thảm quá cho tình cảnh kẻ yếu).

Câu 1149, 1150 = Thấy Kiều hàng phục như thế, Tú Bà liền thừa cơ ngay, bắt người đứng ra làm bão
lĩnh và bắt Kiều làm tờ cung chiêu thú nhận tội lỗi và cam đoan sẽ tiếp khách.

Câu 1151, 1152 = Trong bọn chị em thanh lâu có ả Mã Kiều thấy tình cảnh Kiều đáng xót thương, mới
đánh liều ra đứng làm người bão lĩnh, xin nhận sẽ bắt nàng làm đúng như lời nàng cam đoan, nếu
không được thì xin chịu tội.

Câu 1153, 1154 = Bây giờ mụ mới càng kể mọi lẽ bắt phải làm thế nọ, phải làm thế kia, rất nghiêm
ngặt, rào trước đón sau rất là kín kẽ, hết sức cay nghiệt, rồi mới tha đòn cho nàng và giao cho Mã Kiều
bão lĩnh.

Câu 1155, 1156 = Mã Kiều vực nàng vào nghỉ trong nhà, rồi lại nhỏ lời khuyên răn và dặn dò nàng
rằng :
Câu 1157, 1158 = Đã trót mắc lừa rồi thì thôi, chớ có lôi thôi gì nữa ! Đi đâu mà cô chẳng biết cái tên
Sở Khanh là một kẻ mặt người dạ thú đó !

Câu 1159, 1160 = Nó đã nổi tiếng là một đứa phụ tình ở chốn lầu xanh, một tay nó đã lừa đảo làm khổ
hại nhiều gái đẹp như cành hoa phù dung mà chôn vùi người ta xuống nơi bùn ô uế.

Câu 1161, 1162 = Tụi nó đã giàn xếp với nhau, dùng mưu tham hiểm để mà lừa cô; xưa nay tụi chúng
vẫn là một cột một đồng với nhau như thế mà.

Câu 1163, 1164 = Nó đã được Tú Bà trao tận tay 30 lạng bạc để làm việc này đó, chứ không ra thì đâu
bỗng dưng lại có những truyện này trò kia để lừa cô như thế.
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Câu 1165, 1166 = Nó phỉnh phờ ngon ngọt lừa người rồi nó lại trở mặt ngay không ngại gì cả. Vậy tôi
bảo thật cô nghe, cô phải bớt mồm bớt miệng, chớ có lời kia tiếng nọ lôi thôi với nó nữa. Cô phải nhịn
đi, chớ giây đến nó mà có khi bỏ đời đó.

Câu1167, 1168 = Kiều có ý không tin lời bạn, đáp lại : Hắn quả quyết nặng lời thề với tôi như thế, có lẽ
đâu lại là người hiểm sâu tráo trở thế được ?

Câu 1169, 1170 = Trong khi Kiều còn đang suy trước nghĩ sau, thì bỗng thấy cái “mặt mo” ấy ở đâu
dẫn vào, lừ lừ ra mặt là người trên hống hách.

Câu 1171, 1174 = Sở Khanh ra bộ tức giận rêu rao : Thật lạ ! Tao nghe có con nào ở đây dám ra tiếng
xấu vu cho tao là đã quyến rũ nó đi trốn ! Con ấy đâu ? Lại đây mà nhìn ra mặt tao, xem có biết mặt
này là ai không ?

Câu 1175, 1176 = Kiều có ý vừa sợ vừa khinh, mỉa mai nói : Thôi thế thì thôi ! Tôi còn muốn nói gì
nữa ! Ông bảo rằng ông không quyến rũ, thì tôi cũng xin vâng lời nhận rằng ông không quyến rũ tôi !
Câu 1177, 1178 = Sở Khanh thấy nàng có ý khinh mỉa mình quá, liền quát mắng nổi giận đùng đùng,
bước sấn vào toan cậy thế hùng hổ đánh nàng.

Câu 1179, 1180 = Nàng ngửa mặt lên trời kêu rằng : Trời ơi ! Trời có biết không ? Ai là kẻ đã quyến rũ
tôi đi trốn để tôi phải khổ nhục thế này ?

Câu 1181, 1182 = Đã khéo đưa lời người ta để lừa người ta đến bờ giếng thơi rồi đẩy người ta xuống,
rồi nói đó, trối đó, nuốt lời ngay được !
   
Câu 1183, 1184 = Nhưng bảo cho mà biết : Chưa trối nổi được đâu ! Còn tờ “tích việt” trong tay này
làm chứng đây ! Tôi nhìn rõ mặt ông lắm rồi, rõ ràng cái mặt hôm ấy là cái mặt này, chứ còn mặt ai
nữa.

Câu 1185, 1186 = Lời ngay lẽ thẳng của nàng nói giữa đám đông người trong nhà ngoài cửa, ai nghe
cũng phỉ nhổ chê cười Sở Khanh là đồ bất nghĩa, bất nhân.

Câu 1187, 1188 = Tội án phụ tình này đã rành rõ hẳn hoi, Sở Khanh thấy mặt mình trơ trẻn, rõ ra đồ
xấu xa nhơ nhuốc, hắn mới tìm đường tháo lui ngay, không dám lôi thôi gì nữa.
Câu 1189, 1190 = Khi một mình ở trong buồng riêng, Kiều chỉ những sụt sùi khóc ngầm một mình, 
nàng nghĩ đến thân nàng mà lại ngậm ngùi cực cội, mình những thương mình.

Câu 1191, 1192 = Ta rất tiếc tấm thân trong như băng, trắng như bạc của ta thế này, mà đến nỗi gặp
bước phong trần cũng phải chịu kiếp phong trần nhơ nhuốc như kẻ khác.
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Câu 1193, 1194 = Ôi ! Cũng là một kiếp người, sao mình thì buồn tẻ thế, mà người ta thì vui vẻ thế ?
Phải chăng khách hồng nhan là cái giống trời sinh ra để chịu kiếp bạc mệnh mãi thế ru ?

Câu 1195, 1196 = Thôi cũng đành chịu vậy ! Kiếp xưa ta đã vụng tu, thì thế nào kiếp này ta cũng phải
đền tội lại mới xong xuôi được.

Câu 1197, 1198 = Dẫu sao nữa số trời đã định, đã trót lỡ làng rồi, thì đành đem thân mà trả nợ đời cho
xong đi vậy.

Câu 1199, 1200 = Sau khi Kiều đã bình phục hẳn – mặt lại tươi đẹp như trăng sáng hết mây, gương
trong sạch bụi – Tú Bà ghé lại buồng Kiều thong dong chẳng ngượng miệng dặn dò dạy Kiều về nghề
gái lầu xanh.

Câu 1201, 1202 = Mụ nói : Nghề chơi cũng lắm công phu, chứ không dễ đâu. Vậy đã là gái làng chơi,
thì phải biết cho đủ điều trong nghề này.

Câu 1203, 1204 = Mụ vừa mới nói được mấy câu, thì Kiều như có ý phát khùng khinh rẻ, gạt lời mụ
mà nói : Tôi tưởng trong những cuộc dật dìu mưa gió đó, chỉ có cách liều thân như thế là cùng, chứ còn
có gì nữa mà phải học mất lắm công phu !

Câu 1205, 1206 = Mụ thấy nàng có ý khùng bướng coi rẻ lời dạy, mụ liền quở ngay để đe dọa cho nàng
phải để ý đến lời mụ dạy. Mụ quở : Chớ nói thế, không được ! Nếu mình tiếp ai cũng như ai một cách
như thế, thì ai người ta đến đây làm gì cho hoài tiền của !

Câu 1207, 1208 = Trong nghề này còn lắm điều hay cần phải học mới biết, đại khái như ban đêm thì có
những nỗi khó là phải tùy khách mà khi khép chặt, khi mở rộng, cho ai cũng vừa, cũng thỏa. Ban ngày
thì có những nỗi khó là phải rất khéo đối đãi với khách sao cho chung mà hóa ra riêng, riêng mà hóa ra
chung, để cho ai cũng tưởng là mình được đặc biệt để ý yêu riêng, mà sinh lòng đắm say quyến luyến.

Câu 1209, 1210 = Này đây muốn làm trôi chảy những nỗi khó khăn ấy, thì con phải học thuộc vào lòng
lấy 7 chữ này để làm phép tiếp khách ban ngày ở vành ngoài, và 8 nghề này để làm cách tiếp khách ban
đêm ở trong buồng.

Câu 1211, 1212 = Rồi mụ không ngượng mồm chút nào mà kể rõ cho Kiều nghe 7 chữ là những chữ gì
và cách thi hành từng chữ thế nào, 8 nghề là những nghề nào và cách thi hành những nghề đó như thế
nào. Mụ tiếp tục nói : Ta phải thả cửa mà chơi cho liễu phải chán, cho hoa phải chê, cho tượng đá cũng
phải lăn lóc vì tình, cho đời người sống cũng phải mê mẩn như chết vì tình.
Câu 1213, 1214 = Ngoài 7 chữ và 8 nghề ấy ra, lại còn khi thì hé môi cười nụ cho thật đẹp thật tình, khi
thì sẽ nhíu mày liếc mắt đưa tình cho ý nhị quyến rũ, khi thì ngâm vịnh thơ từ dưới bóng trăng, khi thì
cười cợt tươi vui trước cảnh hoa để tỏ tình với khách. 
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Câu 1215, 1216 = Đó đều là những điều cốt yếu trong nghề nghiệp nhà này. Con phải học tập cho đầy
đủ những nét mánh khóe ấy, mới là một tay làng chơi đáng làm gương mẫu.

Câu 1217, 1218 = Nàng phải cúi đầu kính cẩn ngồi im mà bấm bụng vâng nghe những lời mụ dạy từ
đầu chí cuối, lòng thật nhục nhã, không ngăn được cau có đôi lông mày đẹp như trăng cánh cung, phai
tái đôi má hồng hoa đào.

Câu 1219, 1220 = Nàng nghĩ : Chỉ nghe nói mà đã thẹn thùng rồi, lại phải làm theo nữa thì đáng hổ
thẹn đến đâu ! Ôi, đời sao lắm nỗi lạ lùng quái gở khắt khe như thế này ?

Câu 1221, 1222 = Nghĩ thật đáng thương tiếc cho mình là con nhà khuê các thanh tao như thế mà lại
phải vỡ lòng học cái nghề khốn nạn quái gở này !

Câu 1223, 1224 = Rõ thật là mặt dạn mày dầy ! Kiếp người mà đã phải nhơ nhuốc đến thế này thì thôi,
thật là sống cũng như chết rồi !

Câu 1225, 1226 = Thật đáng thương cho thân phận lạc loài của ta ! Dù sao nữa, đã lọt vào tay mụ này,
thì dẫu cực nhọc thế nào cũng đành chịu, tránh làm sao được !

Những câu có ý móc nối và những chữ có ý mỉa mai than thở 

Câu Kiều van Tú Bà Phận tôi dành vậy, vốn người để đâu ? ứng với câu Tú Bà dỗ Kiều Người còn thì
của hãy còn. Thật là Kiều hiểu tâm lý mụ dầu – mụ sợ nhất là “cây tiền” đổ.

Câu Kiều chỉ vào mặt Sở Khanh mà nói Rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai ứng với câu Sở Khanh lúc mới
vác mặt vào nói Hãy xem cho biết mặt này là ai. Nàng lý thẳng nên khi mạnh dám nói bốp chát vào mặt
Sở, quên cả lời Mã Kiều khuyên răn Bớt lời, liệu chớ trây chi mà đời. Lời thẳng mạnh đó đã khiến Sở
hết chối tội.

Câu Nhơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui (tả Sở Khanh xấu hổ cắm mặt rút lui) ứng với câu Sở
Khanh lên tiếng rêu rao / nọ nghe rằng có con nào ở đây (tả Sở Khanh ra dáng nghênh ngang oai vệ –
lúc mới vào ngửng mặt mo lên thét, rồi khi bị phỉ nhổ thì cúi gầm mặt mà lẩn cho nhanh).

Câu Kiều nói Liều thân thì cũng phải liều thế thôi mỉa mai ứng lại với câu Nghề chơi cũng lắm công
phu của Tú Bà.

Chữ “có” ở câu Kiều nói Có đâu mà lại ra người hiểm sâu ? vừa tỏ ý ngờ vực để móc nối với mấy câu
Mã Kiều bảo Sở Khanh là đứa “phụ tình giở mặt nổi tiếng ở lầu xanh” ở trên, lại vừa móc nối làm nổi
bật ý mấy câu sau tả cử chỉ hống hách lật lõng của Sở Khanh, làm cho Kiều tỉnh ngộ biết là ả Mã nói
thật.
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Câu Sở Khanh ra oai nói Hãy xem cho biết mặt này là ai ? khéo đặt, thành ra có hai nghĩa : (1) có ý
chối tội “Nó hãy ra xem cho rõ, có phải mặt này đã quyến rũ nó không ?” (2) có ý dọa nạt “Nó hãy ra
đây cho biết mặt này là ai mà dám coi thường!” Theo ý nghĩa trên thì câu này móc nối với câu vu trên
Phao cho quyến gió rủ mây. Theo ý nghĩa dưới thì câu này móc nối với ý vừa sợ hãi vừa khinh mỉa ở
câu Kiều nói sau Nàng rằng thôi thế thì thôi / rằng không thì cũng vâng lời rằng không !

Trong đoạn này có mấy câu và mấy chữ tác giả dùng để tỏ ý đau thương than thở cho cuộc đời. Câu
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ? và nhất là câu Trót lòng trinh bạch từ sau cũng chừa, ai đọc đến
mà không thương cảm cho Kiều ! Câu trên, Kiều biết là đối với quân tham tàn, không thể đem nhân
đạo mà kêu xin nó tha mình được, chỉ có đem tiền của làm mồi mới cảm được lòng nó, nên đành bỏ rẻ
thân mình đi, mà nhắc đến số tiền vốn của mụ. Lại vì đòn đau mà phải tâng bốc mụ lên bậc thánh thần,
mà gọi nó là “người” thì thật là lúc đoạn trường trong cuộc đời bất hạnh.

Tác giả Truyện Kiều đã dùng từ ngữ “mặt mo” để mỉa mai những kẻ mặt dày mày dạn làm bậy mà
không biết hổ thẹn là gì như hạng Sở Khanh. Thành ngữ “thong dong” dùng một cách tài tình trong câu
Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò để mỉa mai những kẻ nói điều đểu cáng mà không thẹn mồm. Và hai
chữ “vâng dạy” sử dụng trong câu Cúi đầu vâng dạy mấy lời thực là khéo chọn để tác giả than thở cho
một người con gái tài sắc vẹn toàn gặp cơn thất thế, phải đau lòng mà kính cẩn vâng lời dạy bẩn thỉu
của một mụ bất lương tột bực.
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CHƯƠNG 15

CÂU 1227 ĐẾN CÂU 1370
“Lầu xanh vui gượng, phận bạc lo xa”

1227. Lầu xanh, mới rủ trướng đào,
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người. [1]

1229. Biết bao bướm lả, ong lơi,
Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm.

1231. Dập dìu lá gió, cành chim, [2]
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh. [3]

1233. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.

1235. Khi sao phong gấm rủ là, [4]
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?

1237. Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?

1239. Mặc người mưa Sở, mây Tần, [5]
Những mình nào biết có xuân là gì!
1241. Đòi phen gió tựa, hoa kề, [6]

Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.
1243. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
1245. Đòi phen nét vẽ, câu thơ, [7]

Cung cầm dưới nguyệt, nước cờ trong hoa,
1247. Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?

1249. Thờ ơ gió trúc, mưa mai, [8]
Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân.

1251. Nỗi lòng đòi đoạn xa gần, [9]
Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau!
1253. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, [10]

Một ngày một ngả bóng dâu tà tà. [11]
1255. Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,
Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!

1257. Sân hòe đôi chút thơ ngây [12]
Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình? [13]

1259. Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?
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1261. Khi về hỏi liễu Chương đài, [14]
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.

1263. Tình sâu mong trả nghĩa dày,
Hoa kia đã chắp cành này cho chưa?

1265. Mối tình đòi đoạn vò tơ,
Giấc hương quan luống lần mơ canh dài. [15]

1267. Song sa vò võ phương trời, [16]
Nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng. [17]

1269. Lần lần thỏ bạc ác vàng, [18]
Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn!

1271. Đã cho lấy chữ hồng nhan, 
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân!
1273. Đã đày vào kiếp phong trần, 
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi!

1275. Khách du bỗng có một người, [19]
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương. [20]

1277. Vốn người huyện Tích, châu Thường, [21]
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Truy. [22]

1279. Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,
Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. [23]

1281. Trướng tô giáp mặt hoa đào, [24]
Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa?
1283. Hải đường mơn mởn cành tơ,

Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng. [25]
1285. Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng,
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng?

1287. Lạ gì thanh khí lẽ hằng, [26]
Một dây một buộc ai giằng cho ra.
1289. Sớm đào tối mận lân la, [27]
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng.
1291. Dịp đâu may mắn lạ dường,

Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê.
1293. Sinh càng một tỉnh mười mê, [28]

Ngày xuân lắm lúc quên về với xuân. [29]
1295. Khi gió gác, khi trăng sân,

Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ. [30]
1297. Khi hương sớm, khi trà trưa,

Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn. [31]
1299. Miệt mài trong cuộc truy hoan, [32]

Càng quen thuộc nết càng dan díu tình.
1301. Lạ cho cái sóng khuynh thành, [33]
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Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi.
1303. Thúc sinh quen thói bốc giời, [34]
Trăm nghìn đổ một trận cười như không.

1305. Mụ càng tô lục chuốt hồng,
Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê. [35]
1307. Dưới trăng quyên đã gọi hè, [36]

Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông. [37]
1309. Buồng the phải buổi thong dong, [38]
Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa. [39]

1311. Rõ màu trong ngọc trắng ngà!
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. [40]

1313. Sinh càng tỏ nét càng khen,
Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường. [41]

1315. Nàng rằng: “Vâng biết ý chàng.
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu. [42]

1317. Hay, hèn, lẽ cũng nối điêu, [43]
Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang.
1319. Lòng còn gửi áng mây Hàng, [44]

Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay.” [45]
1321. Rằng: “Sao nói lạ lùng thay!

Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra?”
1323. Nàng càng ủ dột thu ba, [46]

Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh:
1325. “Thiếp như hoa đã lìa cành,

Chàng như con bướm lượn vành mà chơi.
1327. Chúa xuân đành đã có nơi, [47]

Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi.”
1329. Sinh rằng: “Từ thuở tương tri,

Tấm riêng riêng những nặng vì nước non. [48]
1331. Trăm năm tính cuộc vuông tròn,

Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.”
1333. Nàng rằng: “Muôn đội ơn lòng,
Chút e bên thú bên tòng dễ đâu. [49]

1335. Bình Khang nấn ná bấy lâu, [50]
Yêu hoa yêu được một màu điểm trang.
1337. Rồi ra lạt phấn phai hương, [51]

Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng?
1339. Vả trong thềm quế cung trăng, [52]

Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong.
1341. Bấy lâu khăng khít dải đồng, [53]

Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây.
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1343. Vẻ chi chút phận bèo mây, [54]
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. [55]

1345. Trăm điều ngang ngửa vì tôi, [56]
Thân sau ai chịu tội trời ấy cho? [57]
1347. Như chàng có vững tay co, [58]

Mười phần cũng đắp điếm cho một vài.
1349. Thế trong dầu lớn hơn ngoài, [59]
Trước hàm sư tử, gửi người đằng la. [60]
1351. Cúi đầu luồn xuống mái nhà, [61]
Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [62]

1353. Vả trên còn có nhà thông, [63]
Lượng trên trông xuống, biết lòng có thương?

1355. Sá chi liễu ngõ hoa tường? [64]
Lầu xanh lại phó ra phường lầu xanh. [65]

1357. Lại càng dơ dáng, dại hình,
Đành thân phận thiếp, ngại danh giá chàng.

1359. Thương sao cho vẹn thì thương,
Tính sao cho vẹn mọi đường thì vâng.”

1361. Sinh rằng: “Hay nói đè chừng! [66]
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?

1363. Đường xa chớ ngại Ngô Lào, [67]
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta.

1365. Đã gần chi có điều xa?
Đá vàng đã quyết, phong ba cũng liều.” [68]

1367. Cùng nhau căn vặn đến điều,
Chỉ non thề bể nặng gieo đến lời.
1369. Nỉ non đêm ngắn tình dài,

Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.

Đính chính và xác định

Câu 1246 – Cung cầm dưới nguyệt nước cờ trong hoa. Có bản Kiều in là Cung cầm trong nguyệt nước
cờ “dưới” hoa e không hợp nghĩa: gảy đàn ở trong trăng thế nào được, phải gảy đàn dưới bóng trăng,
đánh cờ ở trong vườn hoa mới hợp nghĩa.

Câu 1282 – Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa – Chữ nét [湼湼湼湼] (niết) câu này nhiều bản Kiều dịch là
“nết” e không hợp lý, vì Thúc mới gặp Kiều biết thế nào được các “nết” Kiều. Nét đây là hình dáng
mày mặt, hình thể như nét vẽ, cũng như chữ nét ở câu “Sinh càng tỏ nét càng khen” ở câu 1313.

Câu 1294 – Ngày xuân lắm lúc quên về với xuân nghĩa là vì say sưa cuộc xuân mà quên cả ngày, coi
ngày cũng như đêm, đêm đêm liền nhau. Câu này lấy ý câu trong bài Trường Hận Ca: [春春春春    日日日日春春春春    遊遊遊遊    
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夜夜夜夜    轉轉轉轉    夜夜夜夜    = Xuân nhật xuân du dạ chuyển dạ = Ngày xuân chơi xuân như đêm nọ liền với đêm kia].
Nhiều bản Kiều in là Ngày xuân lắm lúc “đi” về với xuân thật không hiểu nghĩa là gì.

Câu 1303 – Thúc sinh quen thói bốc giời – Bốc giời là tâng bốc người ta cao lên như đến trời, để rồi
cầu lợi với người ta. Thúc sinh quen thói bốc giời nghĩa là Thúc Sinh bị Tú Bà phỉnh bốc mãi nên quen
đi, tưởng mình tài giỏi cao cả như trời, thành tính ngông đời ra tay hào phóng vứt của không tiếc.
Người Bắc kỳ gọi lối cười để phỉnh bốc nhau là “cười bốc giời”; ví dụ nói: “Anh này chỉ cười bốc giời
là khéo thôi!” Vì tiếng “giời” dễ lẫn với tiếng “rời” nên các bản Kiều đều in lầm giời [ ] (hội ý gồm
thiên [天天天天] trên thượng [上上上上] ra rời [淶淶淶淶] (Hán đọc là “lai” giả tá thành “rời”) và giải nghĩa câu này một
cách nực cười là: Thúc Sinh quen thói “bốc tiền rời” cho Kiều. Ôi, giảng thế rõ thật vô lý, vô nghĩa,
mất hết vẻ hay đẹp Truyện Kiều!

Câu 1310 – Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa – Thang lan là nước nấu cây trạch lan để tắm trừ
ghẻ lở. Cây trạch lan [澤澤澤澤    蘭蘭蘭蘭] là loài thảo, tiếng Bắc gọi là cây mần tưới, lá giống lá đào nhưng răng
cưa to hơn, thân mềm có nhiều đốt. Lá trạch lan có mùi thơm ăn được. Tục Tàu trước mùng 5 tháng 5
vẫn nấu nước trạch lan để tắm trừ ghẻ lở. Chữ “hoa” câu này nghĩa là thân thể đẹp đẻ của con gái, nhất
là của kỹ nữ. Nhiều bản kiều dịch lầm chữ “tắm” ra “tẩm.” (Xem lời chú giải số 39 ở dưới).

Câu 1319 – Lòng còn gửi đám mây Hàng = Đám mây ở trên dãy núi Thái Hàng. Ông Địch Nhân Kiệt
đời Đường đi làm quan xa nhớ bố mẹ, khi trông thấy đám mây kia ở trên núi Thái Hàng [太太太太    行行行行] ông
thường chỉ đám mây đó mà nói “Cha mẹ ta ở dưới đám mây kia đó.” “Lòng còn gửi áng (hay đám)
mây Hàng” hàm ý “Lòng tôi còn rối bời vì nhớ cha mẹ, nên không họa được thơ chàng.” Nhiều bản in
“mây Hàng” ra “mây vàng” và giảng là lấy điển ở câu thơ cổ [天天天天    上上上上    黃黃黃黃    雲雲雲雲    影影影影    遊遊遊遊    子子子子    何何何何    時時時時    歸歸歸歸

= Thiên thượng hoàng vân ảnh, du tử hà thì quy = Trên trời có bóng mây vàng, kẻ đi xa bao giờ về?]
Đổi và giảng như thế thật sai lầm trái nghĩa, vì câu thơ này nói người ở nhà nhớ người đi xa. Cả bản
Kiều của hai ông Kim, Kỷ cũng in là “mây vàng,” lạ thật.

Câu 1337 – Rồi ra lạt phấn phai hương – Câu này là lời Kiều nói: “Tôi e chàng chỉ yêu tôi về phần vật
chất trang điểm, rồi khi chàng đã chán tôi rồi, thì dầu tôi đánh phấn khéo thế nào chàng cũng cho là
nhạt nhẽo chẳng đẹp, dẫu tôi bôi nước hoa thế nào, chàng cũng thấy thoảng không, chẳng thơm nữa.”
Có bản đổi chữ “lạt phấn” ra “lỡ phấn” tức là tuổi già da khô nhăn nheo bôi phấn không ăn nữa. Đổi
như thế thật lầm, vì “lạt phấn phai hương” là lỗi ở Thúc Sinh chóng chán Kiều. Còn nếu ở với nhau đến
lúc tuổi già đã “lỡ phấn” rồi thì sao nỡ bỏ nhau nữa?

Câu 1342 – Thêm người, người cũng thêm lòng riêng tây – Câu này ý nói: “Từ trước đến nay, vợ chồng
chàng vẫn một lòng một dạ với nhau. Bây giờ chàng lấy thêm tôi về, chắc vợ chồng chàng lại mỗi
người thêm một dạ riêng tây nữa.” Hai chữ “thêm” và “cũng thêm” đi với nhau nghe thật trôi chảy, thật
hay, thật khẩn thiết với nhau. Những bản đổi chữ “cũng thêm” ra “cũng chia” thì lời câu văn đã rời rạc
yếu đi, mà lại hóa thừa chữ “chia” vì riêng tây là chia rồi.
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Câu 1356 – Lầu xanh lại phó ra phường lầu xanh – Chữ “phó” nghĩa là đuổi về, trả lại có ý theo luật
pháp. Có bản đổi chữ “phó” ra “bỏ” gần như vô nghĩa. Câu 1420 “Hai là lại cứ lầu xanh phó về” để tỏ
lời nàng lo trước không sai.

Chú giải và dẫn điển
[1] Phẩm người – Chữ Hán là nhân phẩm [人人人人    品品品品] = Giá trị của người theo giai cấp về phần tài năng,
đạo đức; đây thì theo tài sắc.

[2] Lá gió cành chim – Nàng Tiết Đào [薛薛薛薛    濤濤濤濤] đời Đường có tài làm thơ. Năm mới lên 7 tuổi, một hôm
thấy cha làm thơ vịnh cây liễu ở trước nhà, mới viết được hai câu, nàng liền viết tiếp theo hộ cha hai
câu sau là [枝枝枝枝    迎迎迎迎    南南南南    北北北北    鳥鳥鳥鳥    葉葉葉葉    送送送送    往往往往    來來來來    風風風風 = Chi nghinh nam bắc điểu, diệp tống vãng lai
phong = Cành đón chim nam bắc, lá đưa gió lại qua]. Ông bố thấy hai câu thơ nàng viết vậy, biết cuộc
đời con sau này sẽ không ra gì. Sau quả nhiên, cha chết sớm, mẹ con lưu lạc, nàng bán mình làm kỹ nữ
trong giáo phường của một vị quan to sống một cuộc đời sa đọa. Tác giả dùng điển này để tả cảnh đời
thanh lâu của Kiều thật đúng.

[3]  Tống Ngọc, Tràng Khanh – Tống Ngọc người nước Sở đời Chiến Quốc, Tràng Khanh là Tư Mã
Tương Như.  Hai người đều rất đẹp trai và rất tài hoa, làm nhiều gái mê say.

[4] Phong gấm rủ là = Giữ gìn thân thể một cách quý trọng cẩn thận như lấy gấm, lấy là mà bao bọc
kín đáo.

[5] Mây Tần – Vua Mục Công nước Tần ngủ một giấc lâu 5 ngày mới tỉnh, mơ gặp một cô rất trắng
đẹp, mặc lối Vương Phi đến đón vua cùng cưỡi mây bay lên trời chầu Thượng Đế, lúc ra về bảo vua:
“Thiếp là Bảo Phu Nhân, vua nên lập đền thờ thiếp, thiếp sẽ giúp vua làm nên nghiệp Bá.”

[6] Đòi phen gió tựa hoa kề / Nửa rèm tuyết ngậm bốn hè trăng thâu – Dùng đủ bốn cảnh đẹp nên thơ
trong văn chương là phong [風風風風], hoa [花花花花], tuyết [雪雪雪雪], nguyệt [月月月月] để tả cảnh vui chơi với khách trong
thanh lâu.

[7] Câu lục-bát Đòi phen nét vẽ câu thơ / cung cầm dưới nguyệt nước cờ trong hoa nói đến đủ bốn thứ
cầm[琴琴琴琴], kỳ [棋棋棋棋], thi [詩詩詩詩], họa [畫畫畫畫] để tả cảnh mua vui với khách trong thanh lâu.

[8] Gió trúc mưa mai – Gió trúc = Gió êm ấm mùa xuân thổi vào cảnh tre (trúc) xanh đẹp. Mưa mai =
Mưa mát mùa hè làm mai chín vàng đẹp. Đó là hai cảnh “mưa gió” làm cho người ta say mê, hay ngâm
thơ để vịnh gió, uống rượu để nếm quả mơ. Câu này mượn hai cảnh mưa gió đẹp ấy để nói những cuộc
khách say sưa với nàng, nhưng nàng thờ ơ như không, chẳng vui thích gì.

[9] Đòi đoạn – Truyện Kiều hay dùng chữ “đòi” thay chữ “nhiều” như đòi đoạn, đòi phen tức là nhiều
đoạn, nhiều phen.
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[10] Chín chữ cao sâu = Chín chữ tả nỗi khó nhọc nuôi con của cha mẹ. Kinh Thi có bài thơ của người
con, vì việc công phải đi xa không ở nhà để chăm nom cha mẹ được, làm bài thơ này để tả cảnh cha mẹ
nuôi mình khó nhọc bằng chín chữ:
[生生生生] Sinh = Đẻ và nuôi cho con sống.
[鞠鞠鞠鞠] Cúc = Cúi xuống mà nâng niu chăm chút.
[撫撫撫撫] Phủ = Vuốt ve vỗ về.
[畜畜畜畜] Súc = Chăm nuôi bú mớm.
[長長長長] Trưởng = Nuôi dạy cho khôn lớn nên người.
[育育育育] Giục = Nuôi dạy cho nên người có tài đức.
[顧顧顧顧] Cố = Săn sóc trông nom.
[復復復復] Phục = Xem xét tính tình mà dạy bảo.
[覆覆覆覆] Phúc = Giữ gìn trông nom đến luôn.

[11] Bóng dâu tà tà – Câu này có ý nói cha mẹ già chóng suy yếu dần như mặt trời khi đã xế xuống tới
ngọn dẫy dâu ở phía tây thì chóng lặn lắm. Điển câu này lấy ở câu chữ Hán “Nhật lạc tang du” [日日日日    

落落落落    桑桑桑桑    榆榆榆榆] = Mặt trời xế mau như rơi xuống dẫy dâu, dẫy du.

[12] Sân hòe = Sân có ba cây hòe, nghĩa bóng nói nhà cha mẹ nuôi con mong cho con thành đạt. Ông
Vương Hựu [王王王王    佑佑佑佑] đời Tống có công to, vua không thưởng, ông nói: Thế nào trời cũng thưởng thay
cho ta – trong ba đứa con ta, thế nào cũng có đứa thành đạt to. Ông mới trồng ba cây hòe ở sân và nói:
Ba cây hòe này mà tốt thì lời nói ta đúng. Sau quả nhiên con ông là Vương Đán [王王王王    旦旦旦旦 ] đỗ trạng
nguyên và làm tể tướng. Người sau dùng ba chữ “tam hòe đình” để chỉ nhà có ba con trai.
[13] Trân cam – Trân [珍珍珍珍] = Những thức ăn ngon. Cam [甘甘甘甘] = Những thức ăn ngọt. Tiếng Hán dùng hai
chữ trân cam để nói đến những thức ăn ngon ngọt con cung phụng để nuôi cha mẹ.

[14] Liễu Chương đài – Hàn Hoành [韓韓韓韓    翃翃翃翃] đời Đường có tình nhân là kỹ nữ họ Liễu [柳柳柳柳] ở đường
Chương đài [章章章章    臺臺臺臺]. Khi Hoành phải đổi đi làm quan xa, viết thư cho nàng vẫn gọi nàng là Chương đài
liễu (cây liễu ở Chương đài). Liễu thị ở một mình được mấy năm thì bị Phiên tướng là Sa Xá Lợi [沙沙沙沙
咤咤咤咤    利利利利] bắt đi. Khi Hoành được đổi về gần nơi Phiên tướng đóng, biết vậy thương tiếc lắm. Có người
Bộ tướng là Hứa Tuấn [許許許許    俊俊俊俊] thấy vậy mang thư của Hoành đi đón nàng. Tuấn giả trang làm bộ hạ
của Phiên Tướng, phi ngựa đến dinh của Phiên tướng nói Phiên tướng ngã ngựa gần chết, cấp tốc đón
nàng cho kịp gặp mặt. Nàng được thư của Hoành, giả cách khóc, vội vã ra đi. Thế là lại được đoàn tụ
với nhau. Câu Kiều “Khi về hỏi Liễu Chương đài” này lấy ý ở bài ca lúc ở xa Hoành gửi cho nàng
[章章章章    臺臺臺臺    柳柳柳柳    昔昔昔昔青青青青    青青青青    今今今今    在在在在    否否否否    也也也也    應應應應    攀攀攀攀    折折折折    他他他他    人人人人    手手手手  = Chương đài liễu, tích nhật thanh
thanh kim tại phủ, dã ưng phân triết tha nhân thủ = Hỡi cây liễu Chương đài, xưa kia xanh xanh thế,
bây giờ có còn ở đó không, rất e tay khác bẻ đi rồi!”

[15] Giấc hương quan = Giấc ngủ mơ về quê nhà.

[16] Song sa vò võ phương trời – Song sa = Cửa sổ có màn the đẹp. Thơ Xuân oán [春春春春    怨怨怨怨] của Lưu
Phương Bình đời Đường có câu [紗紗紗紗    窗窗窗窗    日日日日落落落落    漸漸漸漸    黃黃黃黃    昏昏昏昏    金金金金    屋屋屋屋    無無無無    人人人人    見見見見    淚淚淚淚    痕痕痕痕 = Sa song nhật
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lạc tiệm hoàng hôn kim ốc vô nhân kiến lệ ngân = Ngày ngày ngồi một mình trong cửa sổ mà nhìn
thăm thẳm phương trời qua bức màn the cho đến lúc mặt trời xế xuống và bóng tối vàng sẫm dần dần;
thế mà trong căn nhà vắng này, chẳng hề có ai thấy vết nước mắt của mình buồn khóc].

[17] Nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng – Câu này lấy ý ở một bài thơ đời Tống, đó là  [泣泣泣泣    損損損損    双双双双    

眸眸眸眸    腸腸腸腸    欲欲欲欲    斷斷斷斷    怕怕怕怕    黃黃黃黃    昏昏昏昏    到到到到    又又又又    黃黃黃黃    昏昏昏昏 = Khấp tổn song mâu, trường dục đoạn, phạ hoàng hôn đáo
hựu hoàng hôn = Khóc xưng đôi mí mắt, ruột muốn đứt, chỉ sợ buổi hoàng hôn này đến, rồi lại buổi
hoàng hôn kia đến, lần lượt mãi không thôi].

[18] Thỏ bạc, ác vàng – Trong văn chương ta vẫn gọi mặt trăng là “ngọc thỏ = con thỏ ngọc” và gọi
mặt trời là “kim ô = con ác vàng = con quạ vàng” vì người xưa tin rằng trong mặt trăng có con thỏ ngọc
giã thuốc; trên mặt giời có con quạ vàng ba chân.  Thỏ bạc hàm ý là mặt trăng lúc gần sáng, sắc đã
trắng nhợt đi. Ác vàng hàm ý là mặt trời lúc chiều hôm đã vàng ủ đi.

[19] Khách du = Khách ăn chơi nay đây mai đó.

[20] Kỳ Tâm họ Thúc – Thúc Sinh tên là Thúc Thủ [束束束束    守守守守] và tự là Kỳ Tâm [其其其其    心心心心]. Nghĩa cả bốn chữ
“thúc thủ kỳ tâm” là bó giữ lòng mình điềm báo trước là sợ vợ, phải bó giữ lòng mình cho kín không
dám nói cho vợ biết.

[21] Huyện Tích = Huyện Vô Tích [無無無無    裼裼裼裼] ở tỉnh Giang Tô, thuộc Châu Thường.

[22]  Lâm Truy [臨臨臨臨    淄淄淄淄] thuộc tỉnh Sơn Đông, nguyên trước là kinh đô nước Tề. Lâm Truy cách  Vô
Tích một tháng đường. 

[23] Thiếp hồng = Tờ danh thiếp viết vào giấy đỏ để tự giới thiệu. Hương khuê [香香香香    閨閨閨閨] = Buồng thơm,
tức là buồng phụ nữ ở, đây tức là buồng Kiều.

[24] Trướng tô = Màn có riềm tua kết đẹp rủ xuống chung quanh phía trên. Chữ trướng tô này lấy điển

từ câu trong khúc ca Phù Nam [扶扶扶扶    南南南南    曲曲曲曲] của Vương Duy: [翠翠翠翠    羽羽羽羽    流流流流    蘇蘇蘇蘇    帳帳帳帳  = Thúy vũ lưu tô
trướng = Cái màn có riềm giải rủ xuống kết bằng lụa xanh biếc như lông chim phí thúy].

[25] Ngày xuân = Ngày có mưa hòa gió ấm của mùa xuân.

[26]  Thanh khí  lẽ  hằng –  Thanh là  chữ lấy  từ  thành  ngữ [ 同同同同     声声声声     相相相相     應應應應  =  đồng  thanh  tương
ứng = tiếng cùng một thanh thì vang ứng lại nhau]. Khí là chữ lấy từ thành ngữ [同同同同    氣氣氣氣    相相相相    求求求求 = đồng
khí tương cầu = các vật cùng một khí thì tìm hút lấy nhau]. “Đồng thanh tương ứng / đồng khí tương
cầu” ở Kinh Dịch và nghĩa bóng nói hai người cùng một tính tình với nhau thì yêu mến quyến luyến
nhau ngay. Lẽ hằng = Lẽ thường, lẽ tự nhiên. 
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[27] Sớm đào tối mận – Kinh Thi có câu [投投投投    之之之之    以以以以    桃桃桃桃    報報報報    之之之之    以以以以    李李李李 = đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ
lý = trai đưa cho quả đào thì gái cho lại quả mận]. Câu này hàm ý rằng lúc mới chỉ yêu nhau lờ phờ thế
thôi, sau lân la thành quyến luyến thề thốt nặng lời.

[28] Một tỉnh mười mê = Mười lúc mê man tỉnh ra được một lúc, rồi lại mê luôn.

[29] Ngày xuân lắm lúc quên về với xuân – Xem lời đính chính câu 1294 trên đây.

[30] Câu thần nối thơ – Câu thần = Câu thơ hay, coi như thần giúp mới làm được. Nối thơ = Lối vui
chơi bằng thơ: một người nghĩ một câu đầu, người kia nghĩ nhanh lấy hai câu tiếp theo, rồi người thứ
nhất lại tiếp theo ngay hai câu nữa. Lối chơi thơ này chữ Hán là liên ngâm [聯聯聯聯    吟吟吟吟].

[31] Bản vây = Đánh cờ vây.

[32] Cuộc truy hoan [追追追追    歡歡歡歡] = Cuộc vui chơi hết cuộc nọ đến cuộc kia liên tiếp nhau.

[33] Cái sóng khuynh thành = Những khóe lườm liếc đưa tình làm say sưa người.

[34] Quen thói bốc giời – (Xem lời đính chính câu 1301 ở trên).

[35] Hơi đồng = Tiền, do chữ [銅銅銅銅    臭臭臭臭 = đồng xú = mùi tanh hôi của tiền bằng đồng] dịch ra.

[36]  Quyên đã gọi hè –  Quyên = Chim cuốc, về mùa hè, thường kêu suốt đêm, tiếng nghe rất buồn
thảm.
[37] Lửa lựu do chữ “lựu hỏa” [榴榴榴榴 火火火火] dịch ra. Các vua đời xưa bên Tàu, theo từng mùa mỗi năm, mà
khoan một thứ gỗ để lấy lửa ban cho dân dùng. Về mùa hè thì khoan gỗ lựu lấy lửa, gọi là lựu hỏa. Câu
này mượn chữ lửa lựu để tả cảnh hoa lựu đỏ đẹp về mùa hè.

[38] Buồng the phải buổi thong dong – Chữ buổi trong câu này là nói ngày mùng 5 tháng 5, tết đoan
ngọ. Người Tàu xưa tin rằng trong ngày tết đoan ngọ phải kiêng việc vợ chồng, trai gái; nếu không
kiêng thì chỉ trong ba tháng thế nào cũng chết một hay cả đôi. Bởi vậy buổi hôm đó Kiều được thong
dong vắng khách. Chữ “phải” câu này nghĩa là “được” cũng như chữ “phải” ở câu “chó ngáp phải ruồi”
nghĩa là may mà được.

[39] Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa – Chữ hoa trong câu này hàm ý thân hình đẹp của con gái,
nhất là của kỹ nữ. Tục Tàu thời xưa đến ngày đoan ngọ thì lấy cây trạch lan (ta gọi là cây mần tưới) để
nấu nước tắm trừ ghẻ lở. Nhiều nhà xuất bản Truyện Kiều vì không hiểu nghĩa chữ “hoa” nên giảng
lầm là “hoa lan” và dịch sai chữ “tắm” ra “tẩm” (tẩm nước hoa làm cho thơm).

[40] Một tòa thiên nhiên = Một pho tượng để nguyên như trời sinh ra, không chút quần áo trang điểm.
Tác giả dùng nhóm chữ “một tòa thiên nhiên” để tả hình Kiều nõn nà đẹp đẽ không quần áo, lời thật rõ
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ràng thanh thoát. Câu này dựa vào ý nghĩa của một câu tương đương trong Ngọc Trai Tập: [鑄鑄鑄鑄    就就就就    天天天天    然然然然

一一一一    樣樣樣樣    骨骨骨骨    相相相相 = trú tựu thiên nhiên nhất dạng cốt tướng = đúc thành một thân hình thiên nhiên].

[41] Một thiên luật Đường = Một bài thơ làm theo luật thơ nhà Đường, có 8 câu và 5 vần gieo vào cuối
các câu 1, 2, 4, 6, 8 và câu 4 phải đối với câu 3, câu 6 phải đối với câu 5. Thí dụ như bài vịnh Truyện
Kiều của cụ Hoa Đường Phạm Quý Thích.

[42] Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu = Câu nào nói cũng hay như nhả ngọc phun châu, lời câu
nào đặt cũng đẹp như gấm thêu hoa. Câu này đặt theo ý nghĩa trong thành ngữ chữ Hán [錦錦錦錦    心心心心    繡繡繡繡    口口口口

= cẩm tâm tú khẩu = bụng nghĩ đẹp như gấm, miệng nói đẹp như thêu].

[43] Nối điêu – Nghĩa đen là lấy đuôi chó nối vào đuôi điêu thử, nghĩa bóng là họa thơ lại một cách
vụng kém không hay (lời nói khiêm nhường). Nguồn gốc chữ “nối điêu” như sau: Đời nhà Tấn, Ngự sử
là chức quan danh giá nhất, chỏm mũ làm bằng đuôi điêu thử, một loài sóc. Khi gặp hồi loạn, các quan
võ cậy công đua nhau xin vua phong chức Ngự sử nhảm quá, khiến người dân có câu [鵰鵰鵰鵰不不不不    足足足足    狗狗狗狗    

尾尾尾尾    續續續續 = điêu bất túc cẩu vĩ tục = đuôi điêu không đủ, đuôi chó nối vào] để chê cười lũ “Ngự sử” đó.
Người sau mới dùng chữ “tục điêu” hoặc “nối điêu” để nói khiêm tốn là mình nối vần thơ một cách
vụng về chẳng xứng đáng với bài người ta làm trước.

[44] Đám mây Hàng (chữ nôm [盎盎盎盎] có thể đọc là “đám” hay “áng” cũng được) – Câu này ý nói là “lòng
còn bối rối vì nhớ quê cha mẹ.” (Xem lời xác định câu 1319 này ở trên).

[45] Họa vần = Theo mấy chữ gieo vần của người ta mà làm bài thơ của mình trả lời lại người ta.

[46] Ủ dột thu ba – Thu ba = Lòng mắt trong như sóng nước mùa thu. Ủ dột thu ba = Hai mắt ủ xuống
trông buồn bã nghĩ ngợi, chẳng muốn nhìn ai. Kiều ủ buồn là vì nàng cảm thấy Thúc Sinh chỉ là một
người tầm thường, không có con mắt tinh đời, chỉ biết phần đẹp vật chất, chứ không nhận ra phần đẹp
tinh thần. Đã được nhìn rõ vẻ ngà ngọc của mình như thế, mà vẫn yên chí mình là con đẻ của mẹ Tú
hình thù thô bỉ, to béo, nhờn nhợt màu da như thế! Nghe nàng tỏ ý nhớ cha mẹ đã không mừng rỡ sốt
sắng hỏi gia thế thanh cao nhà nàng, lại còn ngạc nhiên như tưởng là nàng nói dối. Bởi vậy nàng đang
truyện trò vui bỗng thốt lên Thiếp như hoa đã lìa cành / chàng như con bướm lượn vành mà chơi!”
nghe như nhạt nhẽo hết tình với chàng.

[47]  Chúa xuân  = Dịch từ chữ Hán “Thanh Đế” [青 帝 ] là Thần coi về mùa xuân. Nghĩa bóng của
“chúa xuân” ở câu Kiều này là người đàn ông đã có vợ rồi. Kiều nói có vẻ hờn dỗi “chàng đã có vợ là
người chàng chung tình rồi, thì xin đừng lờ phờ lôi thôi với tôi nữa.” Ý nghĩa lấy từ bài thơ “Lạc
hoa” [落落落落    花花花花] (Hoa rụng) của Chu Thục Trinh đời Tống như sau:

[連連連連    理理理理    枝枝枝枝    頭頭頭頭    花花花花    正正正正    開開開開 = liên lý chi đầu hoa chính khai = hoa ở trên cành liền thớ chính đương lúc
nở đẹp]
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[妬妬妬妬    花花花花    風風風風    雨雨雨雨    便便便便    相相相相    催催催催 = đố hoa phong vũ tiện tương thôi = bỗng bị trận mưa gió ghen nó cứ dầy
vò thúc dục]
[願願願願    敎敎敎敎    青青青青    帝帝帝帝    常常常常    為為為為    主主主主 = nguyện giao Thanh đế thường vi chủ = xin Chúa xuân lúc nào cũng làm
chủ cho hoa]
[莫莫莫莫    使使使使    紛紛紛紛    紛紛紛紛    點點點點    翠翠翠翠    苔苔苔苔 = mạc sử phân phân điểm thúy đài = đừng để rụng tơi bời, rơi lốm đốm
xuống bãi rêu xanh]

[48] Nặng vì nước non = Nặng vì những lời chỉ núi chỉ sông mà thề.

[49] Bên thú bên tòng – Thú [娶娶娶娶] = lấy vợ. Tòng [從從從從] = theo chồng, tức là lấy chồng. Bên thú là nói
Thúc Sinh, bên tòng là nói Kiều.

[50] Bình Khang = Khu phố có các thanh lâu. Đời Đường ở Trường An có phường Bình Khang (平平平平    

康康康康    坊坊坊坊) là nơi các kỹ nữ ở – những tân khoa tiến sĩ thường tới đó vui chơi. Về sau người ta gọi thanh
lâu là bình khang.
[51] Lạt phấn phai hương – Xem lời đính chính câu 1337 bên trên.

[52] Thềm quế cung trăng = Dinh Hằng Nga ở trên mặt trăng, hàm ý nhà Thúc Sinh ở với vợ cả.

[53] Khăng khít giải đồng – Theo phong tục Tàu, trước khi làm lễ đính hôn, nhà trai đưa nhà gái hai
giải lụa, để cô dâu nối lại bằng một nút đẹp gọi là “đồng tâm kết” [同同同同    心心心心    結結結結] thành một giải dài gọi là
“đồng tâm đới” [同同同同    心心心心    带带带带]. Khăng khít giải đồng = (vợ chồng) rất thân thiết tin cẩn lẫn nhau.

[54] Phận bèo mây = Thân phận lưu lạc như cánh bèo mặt nước, áng mây trên trời.

[55] Bể ái = (tình vợ chồng) yêu nhau sâu rộng như biển. Những chữ Hán liên hệ là “ái hà” [愛愛愛愛    河河河河] =
sông yêu, và “tình hải” [情情情情海海海海] = biển tình.

[56] Trăm điều ngang ngửa vì tôi = (vợ chồng) sinh truyện lủng củng không hòa với nhau. Ý câu này là
“Kiều sợ lấy Thúc Sinh thì sẽ làm cho gia đình Thúc Sinh phải lủng củng lộn xộn, thế là mình gây tội
nghiệp cho kiếp sau.”

[57] Thân sau = Kiếp sau.

[58] Vững tay co = Vững tay co kéo lại, bênh vực cho nàng.

[59] Thế trong = Thế lực của vợ. Thế ngoài = Thế lực của chồng.

[60] Sư tử – Nghĩa bóng chữ “sư tử” đây là vợ cả dữ dội làm cho chồng phải sợ. Điển tích gọi vợ dữ là
sư tử lấy ở câu thơ của Tô Đông Pha. Bạn của ông Tô Đông Pha là Trần Quý Thường, người Hà Đông
có vợ rất dữ, tiếng rất to. Mỗi khi bà quát chồng, ông Quý Thường sợ run lên. Ông Đông Pha có câu



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  37

thơ đùa bạn rằng [忽忽忽忽    聞聞聞聞    河河河河    東東東東    獅獅獅獅子子子子    吼吼吼吼    拄拄拄拄    杖杖杖杖    落落落落    手手手手    心心心心    茫茫茫茫    然然然然 = hốt văn Hà Đông sư tử hống
trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên = chợt nghe con sư tử kêu lên, rơi mất gậy đương chống ở tay, bụng
thì sợ hãi như mê đi]. Đằng la [藤藤藤藤    蘿蘿蘿蘿] là mấy loài thảo dây leo quấn ở gốc cây to mà các văn sĩ hay
dùng để gọi những đàn bà làm vợ lẽ. Trong Kinh Thi có câu [南南南南    有有有有    樛樛樛樛    木木木木    葛葛葛葛    藟藟藟藟    累累累累    之之之之    = nam
hữu cù mộc, cát lũy luy chi = đất nam có cây to (chỉ vợ cả), dây sắn dây bìm (chỉ vợ lẽ) quấn leo ở
gốc].

[61] Cúi đầu luồn xuống mái nhà – Cổ thư Trung hoa có chỗ nói “vợ lẽ ở với vợ cả, lúc nào cũng phải
khúm núm như vào nhà mái thấp phải cúi đầu xuống.”  Trương Thoán [張張張張    彖彖彖彖] đời Đường mới được bổ
ra làm quan thì bị ông quan lớn thượng cấp bắt nạt. Ông than thân “ở dưới mái nhà thấp này mình
không thể ngóc đầu lên được” rồi bỏ việc quan ra đi.

[62] Giấm chua – Vũ Hậu ghen quá, giết mấy phi tần của vua Cao Tông rồi ngâm thây họ vào trong
giấm. Giấm chua về sau trở thành một ẩn dụ cho kiếp khổ nhục của vợ lẽ bị vợ cả đánh ghen và hành
hạ.

[63] Nhà thông là cha, do chữ xuân đường [椿椿椿椿    堂堂堂堂] dịch ra. Xuân là loài thông sống hàng mấy vạn năm.

[64] Liễu ngõ hoa tường = Gái lầu xanh ví như cây liễu ở lối ngõ đi, ai bẻ cành cũng được; cành cây
thò ra ngoài tường, ai hái hoa cũng được.

[65] Phó = Trả về, đuổi về theo đúng pháp luật.

[66] Nói đè chừng = Đoán chừng trước những sự sẽ xảy ra sau này.

[67] Ngô Lào – Ca dao ta có câu “Chơi cho nước Tấn sang Hồ, nước Tề sang Sở, nước Ngô sang Lào.”
Trong ngữ cảnh này, Ngô Lào được dùng để nói đến những điều vẩn vơ xa xôi quá.

[68] Phong ba = Sóng gió. Đây là một ẩn dụ cho những sự nguy hiểm trong cuộc lấy nhau này như đi
thuyền gặp sóng bão.

Di  ễn ra văn xuôi  
Câu 1227, 1228 = Thế là Kiều đành phận làm kỹ nữ, buông bức màn điều ở lầu xanh xuống để tiếp
khách, giá đặt càng đắt bao nhiêu, thì phẩm cách của nàng càng cao quý lên bấy nhiêu.
Câu 1229, 1230 = Không biết bao nhiêu là khách phải lả lơi đắm đuối về tài sắc nàng, suốt tháng hôm
nào cũng rượu say, suốt đêm lúc nào cũng vui cười.

Câu 1231, 1232 = Khách làng chơi bốn phương kéo đến dập dìu một lượt, như chim xuân đến đậu
cành, gió xuân đến thổi lá cây liễu trước sân, sớm đưa khách lịch sự như Tống Ngọc đi, chiều lại đón
ngay khách lịch sự như Tràng Khanh đến.
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Câu 1233, 1234 = Những khi cuộc say rượu tỉnh, và những khi vui đêm canh tàn, nàng nghĩ đến thân
phận mình mà xót xa đau thương cho mình.
Câu 1235, 1236 = Kiều nghĩ : “Trước kia thì sao mình giữ thân cẩn thận quý giá thế, như lấy gấm mà
bọc, lấy là mà che, dễ mấy ai đã được nhìn thấy, mà bây giờ sao lại rạc rời tan tác, rõ như đóa hoa rơi ở
giữa đường, ai cũng dày xéo lên cũng được ?”

Câu 1237, 1238 = “Cái mặt thanh tao này sao giờ lại dạn dày với sương gió như thế, cái thân ngà ngọc
này sao giờ lại đến nỗi ong bướm nó chán chường như thế ! Thật là đáng thương đáng khóc cho thân ta.
”

Câu 1239, 1240 = Mặc người ta mưa mây đằm thắm như Sở Tương Tần Mục mộng gặp gái thần,
nhưng riêng phần nàng, nào nàng có biết mùi xuân ở đó là gì đâu !

Câu 1241, 1242 = Biết bao phen tựa ngồi bên khách hóng gió hè mát mẻ, hay kề vai khách dạo cảnh
hoa xuân tươi đẹp ; lại biết bao phen ngồi trong buồng ấm áp, cùng khách ngắm cảnh đẹp tuyết đông
rơi phơi phới xuống nửa rèm trước cửa, hay ngồi ngoài hè cùng với khách ngắm cảnh trăng thu chiếu
vằng vặc xuống khắp bốn bên ngoài hè.

Câu 1243, 1244 = Nhưng than ôi ! Những cảnh phong, hoa, tuyết, nguyệt ấy tuy đẹp vui thế, mà cảnh
nào là cảnh chẳng mang vẻ sầu buồn lại cho nàng ? Bởi vì lòng nàng đã buồn thì đâu có cảnh nào là
cảnh vui cho nàng được !

Câu 1245, 1246 = Lại biết bao phen nàng vui vẻ vẽ tranh tặng khách, hay vui vẻ đề thơ tặng khách,
hoặc vui gẩy cung đàn khách nghe ở dưới bóng trăng hay đánh ván cờ vui với khách ở trong vườn hoa.

Câu 1247, 1248 = Nhưng những cuộc vui cầm, kỳ, thi, họa này, chẳng qua chỉ là vui gượng, kẻo e
người ta trách móc đó thôi, chứ nào đâu có ai là người tri âm, để cho nàng thật tình mặn mà với ai
được.

Câu 1249, 1250 = Nàng thờ ơ vô tình với cả những cảnh thật đáng vui thú say sưa như cảnh gió xuân
đầm ấm đưa thành tiếng êm sóng đẹp trên ngọn dẫy trúc xanh rờn ; như cảnh mưa hè mát mẻ làm quả
chín tươi vàng trên cành cây mai um tốt. Người ta gặp những cảnh đẹp ấy thì đua nhau ngâm thơ vịnh
trúc, uống rượu thưởng mai, nhưng nàng có vui thù gì đâu, chỉ lúc nào cũng ngẩn ngơ trăm mối vì
thương thân, vì nhớ nhà, lúc nào cũng âm ỉ thương đau một mình, chẳng biết than thở cùng ai.

Câu 1251, 1252 = Nàng nghĩ gần, nàng nghĩ xa, lòng nàng đầy những nỗi đau buồn, rõ thật là ruột nàng
chẳng ai vò mà rối, thân nàng chẳng ai đánh mà đau.

Câu 1253, 1254 = Nàng nhớ đến công đức cha mẹ nuôi nàng khó nhọc đủ đường, rồi nàng thương cha
mẹ mỗi ngày mỗi già yếu, mà nàng không được ở bên để hầu hạ chăm non, báo đền lại công ơn sâu
nặng đó.
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Câu 1255, 1256 = Vì nhớ cha mẹ, nàng lại thương tủi thân mình ở nơi nước thẳm non xa, cách biệt
hàng ngàn muôn dặm này, cha mẹ có biết đâu là thân phận đứa con yêu quý phải khổ cực thế này ?

Câu 1257, 1258 = Nàng lại nghĩ cha mẹ có ba con, nay chỉ còn hai đứa thơ ngây ở nhà, thì lấy ai mà
miếng ngọt, miếng bùi chăm nuôi cha mẹ thay nàng ?

Câu 1259, 1260 = Đối với chàng Kim thì nàng nhớ đến lời thề nguyện tha thiết đời đời lấy nhau, chẳng
hay khi xa xôi cách biệt này, chẳng biết chàng có thấu tình khổ cực mà tha thứ tội phụ tình cho nàng
hay không ?

Câu 1261, 1262 = Nàng lại đau đớn thay cho chàng là khi hộ tang trở về hỏi đến cành liễu Chương đài,
thì ôi, cành liễu mởn mơ này đã bẻ cho người ta truyền tay nhau rồi !

Câu 1263, 1264 = Lúc nào nàng cũng mong đem được mối tình sâu của nàng để trả đền lại cái nghĩa
dầy của chàng cho được thủy chung trọn vẹn, và thường thường lòng lại hỏi lòng “chẳng hay cái hoa
tươi đẹp kia (chỉ Thúy Vân) đã chắp vào cái cành gẫy ngang này (chỉ Kiều) cho chưa ? ”

Câu 1265, 1266 = Rõ biết là bao nhiêu điều vấn vít như nắm tơ vò rối ở trong lòng nàng. Đêm nào
nàng cũng vẩn vơ mơ tưởng về quê hương suốt đêm dài đằng đẵng, dở tỉnh dở mê.

Câu 1267, 1268 = Ngày nào nàng cũng ngồi trong cửa sổ mà nhìn phương trời vò võ qua bức màn the,
lòng những đăm đăm tưởng nhớ gia đình. Nàng nhớ khổ nhất là những lúc hoàng hôn, nàng rất sợ
những lúc hoàng hôn. Buổi hoàng hôn hôm nay vừa hết, thì chỉ một thoáng đã lại đến ngay buổi hoàng
hôn ngày mai !

Câu 1269, 1270 = Ấy cứ lần hồi như thế mãi, đêm nào nàng cũng thức cho đến lúc mặt trăng mờ sắp
sáng ; ngày nào nàng cũng buồn cho đến lúc mặt trời vàng úa sắp lặn. Thật là lắm nguồn cơn khiến
nàng phải xót xa cho người trong hội đoạn trường như nàng.

Câu 1271, 1272 = Nàng đành phận chịu rằng trời đã cho nàng được chữ hồng nhan, thì hẳn là bắt nàng
phải chịu tàn hại thế nào cho cân với hai chữ hồng nhan đó mới thôi.

Câu 1273, 1274 = Và khi trời đã đày đọa nàng vào kiếp phong trần rồi, thì thế nào cũng làm cho nàng
phải sỉ nhục một lần mới thôi.

Câu 1275, 1276 = Trong bọn du khách bỗng có một người họ Thúc tên tự là Kỳ Tâm cũng là dòng dõi
nhà học hành tử tế.

Câu 1277, 1278 = Chàng vốn là người ở huyện Vô Tích thuộc châu Thường, theo cha lên mở một ngôi
hàng buôn bán ở huyện Lâm Truy.
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Câu 1279, 1280 = Thấy Kiều nức tiếng là bực hoa khôi, chàng rất hâm mộ, mới tìm đến tận buồng
thơm của nàng mà đưa danh thiếp màu hồng của mình vào.

Câu 1281, 1282 = Chàng được nàng tiếp đón vào cho gặp mặt tươi đẹp như hoa đào của nàng ở trong
bức màn lưu tô lộng lẫy. (Xem lời chú thích [24] bên trên). Chàng thấy nàng đẹp đẽ mặn mà đủ mọi vẻ,
và các nét mày mặt đều thanh tao thật đáng ưa thích.

Câu 1283, 1284 = Nàng đã đẹp như đóa hoa hải đường mơn mởn ở cành tơ xanh rờn, lại càng gặp gió
ấm, càng gặp mưa hòa ngày xuân, nên vẻ đẹp lại càng nồng đậm.

Câu 1285, 1286 = Thế là cuộc trăng nọ hoa kia, lại cuộc trăng kia hoa nọ, thật não nùng khôn tả. Cảnh
đêm xuân say sưa đó, lòng xuân phơi phới chưa dễ ai đã kìm hãm được.

Câu 1287, 1288 = Còn lạ gì cái lẽ thường “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” xưa nay, hai
bên đã ý hợp tâm đầu, thì càng ngày cái dây tơ duyên càng thắt chặt, còn ai gỡ cho xa nhau được nữa.

Câu 1289, 1290 = Trước còn sớm đưa quả đào, tối trao quả mận để lân la gây tình thân nhau, và đi lại
trăng gió vậy thôi, sau thành ra quyến luyến nặng tình, nên kết nghĩa đá vàng với nhau.
Câu 1291, 1292 = Hai bên đang say sưa nhau thì bỗng đâu gặp một dịp may lạ – cha chàng là Thúc
Ông trở về Vô Tích thăm gia đình.

Câu 1293, 1294 = Thế là chàng càng say đắm mê man vì tình, mười lúc mê họa được một lúc tỉnh.
Những ngày vui xuân với nàng như thế chàng quên mất cả ngày, coi như đêm xuân nọ liền với đêm
xuân kia.
Câu 1295, 1296 = Khi thì cùng nhau ngồi hóng gió mát ở trên lầu khi thì cùng nhau vui ngắm trăng
trong ở trước sân, khi thì bầu rượu ngon chuốc mời lẫn nhau, khi thì câu thơ hay xướng họa cùng nhau.

Câu 1297, 1298 = Khi thì cùng nhau dạo vườn hoa thơm buổi sớm, khi thì cùng nhau thưởng chén trà
ngon buổi trưa, khi thì đánh vui với nhau vài ván cờ, khi thì gảy họa với nhau vài cung đàn.

Câu 1299, 1300 = Chàng miệt mài theo đuổi hết cuộc vui này lại đến cuộc vui kia với nàng, càng quen
thuộc tính nết nhau, lại càng dan díu khăng khít mối tình với nhau.

Câu 1301, 1302 = Thật đáng lạ cho cái sóng lườm liếc của cặp mắt giai nhân, nó làm cho nghiêng nước
nghiêng thành, đổ quán siêu đình của người ta như chơi.

Câu 1303, 1304 = Thúc Sinh bị Tú Bà phỉnh bốc mãi quen đi thành ra thói ngông đời, tự cho mình là
tay hào phóng tuyệt vời, đem tiền trăm bạc nghìn đổ ra thưởng vào một trận cười của nàng như không,
chẳng tiếc chút nào.
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Câu 1305, 1306 = Tú Bà càng thấy chàng hào phóng, lại càng tô son điểm phấn, vuốt ve sắm sửa cho
Kiều càng đẹp lộng lẫy. Lạ gì cái máu tham của mụ, hễ thấy tiền thì lòng mụ mê đi.

Câu 1307, 1308 = Dạo ấy đêm đêm cuốc kêu ở dưới bóng trăng như gọi mùa hè đến! Rồi ngọn lựu ở
trên đầu tường lập lòe nở những hoa đỏ như màu lửa lựu mùa hè.

Câu 1309, 1310 = Gặp hôm tết đoan ngọ vắng khách –xem lời đính chính câu 1309 bên trên – nàng
được buổi thong dong, và theo tục lệ tắm nước trạch lan hôm tết đó để trừ ghẻ lở. Nàng yên chí rằng
ngày kiêng kỵ ấy không ai đến, nên chỉ rủ bức màn the xuống mà tắm, chứ không đóng cửa buồng.

Câu 1311, 1312 = Thúc Sinh thừa cơ lén đến, trông thấy rõ ràng da nàng trắng như ngà, trong như
ngọc, và thân hình nàng đẹp như một tòa tượng trời đúc để tự nhiên phơi bầy.
Câu 1313, 1314 = Sinh càng tỏ rõ mọi nét tấm thân thần tượng, lại càng khen mãi và làm ngay một bài
thơ Đường luật để khen ngợi và để tỏ ý ước mong lấy được nàng.

Câu 1315, 1316 = Nàng đọc bài thơ rồi nói với Sinh rằng : Thiếp hiểu ý chàng rồi, xin đa tạ. Bài thơ
này hay lắm, ý nào cũng như châu như ngọc, câu nào cũng như gấm như thêu.

Câu 1317, 1318 = Đáng lẽ tài làm thơ của thiếp dù hay, dù hèn thế nào nữa cũng phải họa lại. Nhưng
lòng thiếp lúc này còn vướng một vài điều ngang ngang.

Câu 1319, 1320 = Xin chàng biết cho rằng lòng thiếp giờ đang vẩn vơ nhớ cha mẹ ở dưới đám mây
Hàng xa thẳm. Bởi vậy xin chàng cho thiếp chịu nợ chàng bài thơ họa hôm nay.

Câu 1321, 1322 = Thúc Sinh nghe nàng nói nhớ cha mẹ, lấy làm lạ hỏi ngay rằng : Sao nàng nói lạ lùng
vậy ? Thế ra nàng không phải là con má Tú đây sinh ra à ?

Câu 1323, 1324 = Kiều thấy Thúc Sinh đã được nhìn ngắm rõ ràng tấm thân ngà ngọc thanh tao của
mình như thế mà không tỉnh ngộ, vẫn một niềm cho mình là con đẻ của mụ béo mập thô bỉ đó ! Nàng
cảm thấy Sinh là hạng người tầm thường, thật không đáng là hạng người tri kỷ mà nàng có thể gửi thân
nhờ cậy được, nên nàng đương vui vẻ bỗng ủ dột đôi mắt xuống thất vọng thương thân, nỗi đoạn
trường của nàng bấy giờ bỗng dưng nổi dậy, nghĩ sao mà buồn tênh đến thế !

Câu 1325, 1326 = Nàng buồn quá, chẳng muốn kể gia thế cho Sinh nghe nữa, mà chỉ lạnh nhạt thưa lại
Sinh rằng : Thiếp nay đây lưu lạc như cánh hoa đã lìa cành, còn chàng thì như con bướm chỉ lượn
quanh mà vui chơi chốc lát rồi lại bay đi nơi khác.

Câu 1327, 1328 = Chúa xuân đành đã có nơi chính đáng để làm chủ rồi, thiếp đâu dám trách. Thôi,
ngày giờ ngắn ngủi, xin chàng đừng lôi thôi dài lời làm chi nữa !
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Câu 1329 đến 1332 = Thúc Sinh vì không hiểu sao nàng bỗng dưng lạnh nhạt với mình như vậy, nên lại
ngờ có lẽ vì chàng có ý dò la nguồn gốc nhà nàng để rồi sẽ thay lòng đổi dạ, mà làm mất lòng nàng,
nên chàng vội phân trần cho nàng. Chàng quả quyết : Từ khi đôi ta thành bạn tương tri với nhau đến
nay, lòng ta lúc nào cũng mang nặng lời thề non nước với nhau. Nay ta muốn làm vuông tròn thật sự
cuộc trăm năm của chúng ta, nên ta muốn biết tường tận gia thế nhà nàng, chứ nào phải có ý tò mò gì
đâu mà nàng mếch lòng giận ta !

Câu 1333, 1334 = Nàng thấy Sinh có lòng muốn lấy mình thật tình như vậy, nên lại hồi tâm, đành lòng
lại nhờ tay chàng cứu vớt và ngỏ lòng trình bầy đủ mọi lẽ khó khăn trong cuộc hôn nhân này cho chàng
biết mà liệu tính trước, xem lấy nhau có được không, rồi hãy lấy nhau. Nàng đáp : Chàng có lòng quá
yêu muốn lấy thiếp như thế, thiếp xin đội ơn chàng muôn lần. Nhưng thiếp rất e ngại chàng lấy thiếp
cũng khó, mà thiếp theo chàng cũng khó, chứ không dễ mà êm thắm được đâu !

Câu 1335, 1336 = Một là thiếp e rằng bấy lâu nay chàng nấn ná ỏ chốn lầu xanh này, say sưa yêu thiếp
là chỉ vì yêu về phần nhan sắc trang điểm bề ngoài.

Câu 1337, 1338 = Rồi ra đến lúc lâu mãi nhàm chán, dù thiếp phấn son trang điểm thế nào cũng coi
như hết đẹp hết thơm, thì liệu chàng có thường thường giữ mãi được mực yêu đương này không ?

Câu 1339 đến 1342 = Hai là thiếp e rằng chàng đã có bà vợ cả chủ trương ở trong gia đình rồi, bấy lâu
nay vợ chồng một thuyền một bến, một lòng khăng khít thân mật nhau, bây giờ chàng lấy thêm thiếp về
thì chắc vợ chồng đều sinh thêm một lòng riêng tây, không được thật lòng hòa hợp với nhau như trước
nữa.

Câu 1343, 1344 = Thiếp nghĩ cái thân phận bèo mây lưu lạc của thiếp này có ra cái vẻ gì mà làm cho
cái biển yêu giữ hai vợ chồng chàng đương đầy hóa vơi như vậy ?

Câu 1345, 1346 = Thế có phải vì  thiếp mà gia đình chàng phải  trăm điều ngang ngửa lủng củng
không ? Cái tội tầy trời đó kiếp sau ai chịu cho thiếp ?

Câu 1347, 1348 = Lại còn nỗi này đáng e ngại cho thiếp nữa: Nếu tay chàng có vững cánh chống đỡ,
thì còn che chở đắp điếm cho thiếp được một vài phần.

Câu 1349, 1350 = Còn như nếu thế lực trong buồng lại mạnh hơn nhà ngoài, bà lại bắt nạt được ông, thì
rõ thật là chàng đem cái thân sắn bìm lẽ mọn này gửi vào trước hàm sư tử.

Câu 1351, 1352 = Ôi ! Thân kẻ làm lẽ mọn lúc nào cũng khúm núm sợ hãi trước mặt vợ cả, y như
người phải cúi đầu luồn dưới mái nhà thấp, chẳng bao giờ dám ngóc lên. Cuộc sống lúc nào cũng sợ
đòn ghen với giấm chua còn khổ nhục tội nghiệp bằng ba lần kiếp lửa nồng ở lầu xanh.
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Câu 1353, 1354 = Vả lại nhất là ở trên còn có nghiêm đường, chẳng biết lòng trên trông xuống có rộng
lượng thương tôi không ?

Câu 1355, 1356 = Hay ông lại khinh rẻ tôi là hạng gái giang hồ như liễu ngõ hoa tường chẳng đáng kể,
rồi lầu xanh, ông lại đuổi về với lũ lầu xanh.

Câu 1357, 1358 = Như thế lại càng thêm dơ dáng dại hình cả đôi. Đối với tôi thì đành thân phận tôi thế
nào cũng được, nhưng rất đáng ngại cho danh giá của chàng.

Câu 1359, 1360 = Thiếp xin kể rõ chàng biết các lẽ khó khăn đáng e ngại đó, để chàng liệu có thể
thương thiếp được trọn vẹn đủ bề thì hãy thương, và lo tính sao cho êm ả trọn vẹn đủ mọi đường, thì
thiếp xin vâng nhận lời chàng.
Câu 1361, 1362 = Thúc Sinh thấy Kiều phân trần đủ lẽ lo ngại, chàng sợ giải quyết với nàng không nổi,
nàng sẽ e ngại mà từ hôn, nên chàng vội xí xóa lời nàng và nói để yên ủi nàng rằng : Thôi nàng đừng
khéo kể lẽ nọ lẽ kia, để liệu chừng dò xét lòng ta như thế nữa ! Quen nhau đã lâu thế mà còn chưa biết
lòng ta hay sao ?

Câu 1363, 1364 = Dù có xẩy ra sự gì khó khăn như phải đi nơi xa xôi hiểm trở, như sang nước Ngô
nước Lào nữa, nàng cũng chớ lo ngại, trăm điều cứ chắc cậy trông vào một mình ta là xong hết.

Câu 1365, 1366 = Hãy cứ làm cho xong việc gần là việc lấy được nhau cái đã, rồi chẳng có việc gì xa
xôi đáng lo ngại nữa, sẽ đâu vào đấy hết. Cốt sao ta phải quyết một lòng vững như vàng đá và một mực
liều trong cơn sóng gió là được.

Câu 1367, 1368 = Hai bên căn dặn với nhau thật hết điều hết lẽ, và đem những lời thề nặng như núi,
sâu như biển hết sức giao kết lấy nhau.

Câu 1369, 1370 = Đêm ngắn tình dài, hai người nỉ non tỉ tê, trò truyện với nhau chưa hết lời thì bỗng
trông ra ngoài hiên đã thấy mặt trăng lặn xuống ngọn núi phía tây chỉ còn nửa vành.

Vài nhận xét về tâm trạng Kiều đối với Thúc Sinh mà tác giả ngầm tả trong đoạn này

Kiều ở thanh lâu chí tâm tìm một tay hào hiệp để nhờ cứu mình thoát nạn. Khi gặp Thúc Sinh, nàng
biết có thể nhờ cậy được. Nàng thấy Thúc Sinh lầm tưởng nàng là con đẻ Tú Bà mà vẫn say sưa, nàng
nghĩ có hai điều đáng e ngại : (1) Thúc chỉ yêu nàng về phần vật chất nhan sắc phấn son, e tình yêu
không được bền vững ; (2) Kiều e Thúc tưởng nàng là con ruột mụ Tú thì chắc không có lòng cứu nàng
ra khỏi tay mụ. Muốn trừ hai điều trở ngại đó, thì (1) là cần phải cho Thúc nhìn rõ thân hình thanh tao
ngà ngọc của nàng, khác hẳn thân hình thô bỉ béo nhợt của Tú Bà, để Thúc tự hiểu nàng không phải là
con mụ đẻ; (2) là cần phải cho Thúc biết dòng dõi lương thiện thanh cao của nàng, để khiến Thúc yêu
quý nàng thêm cả về phần tinh thần nữa thì tình yêu mới thật bền chặt. Chàng có yêu mình đầy đủ cả



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  44

hai phần vật chất, tinh thần, lại biết mình là con gái nhà thanh lịch tử tế bị lừa vào tay mụ, thì chắc là
chàng phải vì tình vì nghĩa mà hết lòng hết sức ra tay cứu vớt.

Bởi vậy nhân dịp tết đoan ngọ là phải kiêng kỵ khách làng chơi, lại có tục tắm nước nấu trạch lan để trừ
bệnh ngoài da, nàng mới làm ra vẻ hớ hênh, vô ý cho là chẳng ai đến, mà buông màn tắm trần không
đóng cửa buồng, cho Thúc Sinh được lén nhìn rõ ràng đủ mọi màu vẻ tòa tượng thiên nhiên của nàng.
Khi đã được Thúc Sinh vịnh thơ khen ngợi thòa thiên nhiên rồi, nàng muốn nhân tiện cho chàng biết rõ
ràng gia thế trong sạch tử tế của nàng, mới xin lỗi không họa được thơ là vì lòng bối rối nhớ cha mẹ.
Nhưng tiếc thay Thúc đã chẳng hỏi đến cha mẹ nàng lại chỉ hỏi nàng : “Sao nói lạ vậy ? Thế ra nàng
không phải là con má Tú đây ? ” Câu hỏi có ý không tin nàng đó, tỏ ra chàng không có con mắt tinh
đời để nhìn rõ được vẻ đẹp tinh thần của nàng, và không có đủ tài thông minh linh lợi để hiểu thấu lòng
nàng. Thế là nàng vừa thất vọng, vừa buồn tủi, khiến mặt nàng đang tươi vui bỗng hóa ủ dột, lòng nàng
đang hớn hở bỗng hóa đầy nỗi đoạn trường, và câu truyện đang mặn mà đằm thắm bỗng nhạt nhẽo ra
vẻ hờn dỗi : “Thiếp như hoa đã lìa cành. Ngắn ngày thôi chớ dài lời làm chi.” Một câu hỏi vô ý thức
của chàng đó gần như làm tan rã cuộc chung tình của nàng đối với chàng bấy lâu. Nhưng may mà tuy
chàng không hiểu vì sao nàng bỗng sinh lòng lạnh nhạt, chàng lại ngỏ lời xin lỗi nàng mà nói, vì có chí
lấy nàng nên mới muốn biết gốc tích nàng thôi, chứ đâu phải là có ý gì mà nàng giận, nên nàng lại hồi
tâm mà bắt đầu tính cuộc trăm năm với chàng.

Kiều bầy tỏ cho chàng biết đủ mọi lẽ khó khăn trong cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng : (1)  Liệu lấy
nàng về, gia đình có được êm ấm như thường không, hay vì nàng mà vợ chồng chàng lạnh nhạt nhau?
(2) Liệu chàng có đủ sức bênh vực nàng không, hay lại để nàng bị vợ cả hành hạ ? (3) Liệu chàng có
giữ được lòng yêu nàng trước sau như một không ? (4) Liệu bố chàng có dung nàng không, hay lại
khinh rẻ đuổi nàng về lầu xanh ?

Tuy Kiều biết Thúc Sinh tài trí tầm thường, không sao lo liệu trôi chảy được đầy đủ các điều kiện đó,
nhưng vì tình thế bắt buộc, hãy cốt lấy được chàng, rồi sau sẽ liệu cách giúp chàng gỡ mọi nỗi khó
khăn nên đành xí xóa, kết luận một câu cho xong lần : “Thương sao cho vẹn thì thương / tính sao cho
vẹn trăm đường thì vâng. ” Thế là nàng lại đành nhắm mắt đưa chân theo Thúc Sinh ra khỏi lầu xanh.
Xét ra Kiều thật là người trung hậu, khôn biết đủ đường, lo tính mọi lẽ đâu ra đấy. Nhưng tiếc thay, số
nàng bạc mệnh, gặp Thúc Sinh hèn nhát quá, và Hoạn Thư khôn ngoan thâm độc quá, thành ra uổng cả
tâm trí của nàng.  ■

(Còn tiếp)

ññññààààmmmm    DDDDuuuuyyyy    TTTTååååoooo
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Quan sát về Cái và Con
(Part 2/2)

Nguyễn Văn Ưu

5. Lượng từ ẩn nấp 子 [zi] (tử). 

Như đã đề cập phía trên, mạo từ cái trong lối dùng như đại từ chỉ định (demonstrative pronoun), tương
đương với this  / that  tiếng Anh, và ứng với [ge] hay [cá] hoặc [cái], như trong 呢個  [ni go] (Quảng
Đông), tức ni cá, ni cái (cái ni = cái nầy). Xin nhắc lại, âm [cá] (個 hay 个) gần giống âm [ka] tiềng
Ngô Việt, hay [ka] tiếng Khasi, trong khi [cái] gần âm Ôn Châu [kai], hay [kai] 個 tiếng Hakka. Trong
lối dùng như đại từ, cái sẽ lột bỏ cả phái tính lẫn động tính, và thường dùng như một mạo từ thứ hai đặt
trước mạo từ hay lượng từ khác, kể cả mạo từ Con: Cái Con Mắt, hay Cái Con Mắt bên trái; Con dao,
Cái con dao kia, Cái con dao đó; Quyển sách, Cái quyển sách mà tôi cho anh mượn; Chiếc xe, Cái
chiếc xe mà em thích. 

Một khi cái trong cái con dao được xem như mạo từ “chủ lực” thì con dao có thể xem như có cấu trúc
của từ 2 âm, gồm âm [con] và âm [dao]. Nhận xét kiểu nầy sẽ cho thấy có một số lớn các danh từ trong
tiếng Trung có âm cuối là [zi] tức 子 [tử] mang nghĩa chính là người, ông (Khổng Tử= Ông Khổng=
Oũ Khỏũ [6]= 孔  子  = [Kong Zi]). và nghĩa nữa là  con,  như trong  con dao, con ngựa,  hoặc con  như
trong con cái (children) viết theo tiếng Hán là 孩子 [hai zi], nghĩa theo tự điển là trẻ con, với chữ con
ứng với 子 [zi] [tử]. Nói theo một cách khác, dùng tiếng Việt làm tiếng đối chiếu, sẽ nói chữ con tiếng
Trung không có trong vị trí thường nhật như cái, mà lại ẩn nấp trong chữ 子 [zi] (tử). Chữ tử 子 nầy hội
đủ các vai trò ngữ nghĩa của âm [Kon] trong nhiều tiếng ở Đông Nam Á, nhất là các thứ tiếng Thái,
Lào, Việt, Mon, Khmer, Munda, Khasi. Quan trọng nhất là nghĩa con như trong con người, như Khổng
Tử (孔子), Mạnh Tử (孟子).
  
Nghĩa của 子 [zi] giống y như con trong con dao, trong tiếng Trung dùng như một phần của từ 2 âm, và
nếu không kể đến khác nhau của vị trí cú pháp, hay tính chất văn phạm của lượng từ hay mạo từ, vai
trò cho từ 2 âm dùng 子 [zi] sẽ giống y như vai trò của cái hay con: [du zi] 肚子 (cái bụng), [cha zi] 叉
子 (cái nĩa), [cun zi] 村子 (thôn làng, cái làng), [ku zi] 裤子 (cái quần), [dao zi] 刀子 (cái/con dao),
[xiang zi] 箱子 (cái hòm, hộp), [he zi] 盒子 (cái hộp), [ban zi] 扳子 (cái mỏ lết, chìa vặn ốc – spanner,
wrench), [bi zi] 鼻子 (cái mũi), [sai bang zi] 腮帮子 (cái má), [yi zi] 椅子 (cái ghế), [zhuo zi] 桌子
(cái bàn), [bo zi] 脖子 (cái cổ), [er zai] 耳仔 (cái (lỗ) tai), [zhong zi] 種子 ((cái) hạt giống), [chanzi]
铲子 (cái xuổng), [fu zi] 斧子 (cái rìu - axe), [guan zi]  罐子 (cái lon/cái lọ), [shu zi] 梳子 (cái lược),
[bei zi] 杯子 (cái ly/cốc – glass, cup), [ping zi] 瓶子 (cái bình, chai), [lan zi] 篮子 (cái rá/rổ), [longzi]
笼子 (cái lồng/thúng – cage, basket, container, steamer), [die zi] 碟子 (cái đĩa/dĩa), [shaozi] 勺子 (cái
vá/muôi/thìa), [wei zi] 位子 (cái chỗ ngồi), v.v.. Tóm tắt, vai trò cú pháp và ngữ nghĩa của con tiếng
Việt được phản ánh rất đầy đủ qua chữ [zi] tiếng Trung, tuy vị trí đứng sau của 子 [zi] khác với vị trí
của con,  và chuyển ngữ của 子  [zi] sang tiếng Việt thường thường là  cái như ngữ âm [kai] 个 , chứ
không phải [con]. 

Nói chung, hầu như mọi ngôn ngữ đều có phân biệt ra hai thứ sự vật, vừa giống nhau và cũng vừa khác
nhau, như tay phải và tay trái, đàn ông với đàn bà, cha và mẹ, mặt trời lặn và mặt trời mọc, con trai và
con gái, ông và bà, đất liền và biển cả, ngày và đêm, sáng và tối, mặt trời và mặt trăng, con người và
cầm thú, v.v.. Đối với tiếng Việt, song thể (dualism / duality) đó có thể phản ánh bằng con và cái, ứng
với tiếng Hoa 个  [ge] và 子  [zi], nhưng vị trí và cách dùng của 子  [zi] có vẻ như đã triển biến qua
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nhiều thời đại, với kết quả là trên bề mặt, tiếng Trung chỉ có một loại từ tổng quát (general classifier) là
个 [ge] (cái) mà thôi. Còn loại từ 子 [zi] kia đã triển biến, và không như con tiếng Việt, chiếm vị trí
đằng sau một ngữ từ tạo nên một từ kép (nói theo kiểu cũ), tức từ hai âm.

Quan sát về chữ ⼦ [zi] tức tử, và những tính chất ngôn ngữ của ⼦ [zi] có thể tóm tắt như sau:  

1. ⼦  [zi] (tử) trong tiếng Trung không mang ngữ nghĩa rõ rệt, là  con  hoặc  nhỏ,  hay
người, như trong nhiều tiếng ở khu vực, ngoài nghĩa bề ngoài như một phần của từ 2
âm, hay danh từ kép, nếu nói theo kiểu đa âm hay đơn âm. Nhưng ngữ nghĩa của ⼦
[zi] trong cấu trúc và cách dùng vẫn là nghĩa của người hay con, hoặc bé, như trong
các thứ tiếng ở khu vực. Chữ ⼦  [zi], trong tiếng Quảng Đông, đôi khi có thể biến
dạng ra [zai] viết là 仔 [zai], như trong 耳仔 [ji zai] (tai) hay 男仔  [naam zai] (con
giai), với [zai] trong 耳仔 [ji zai] ứng với [tai] (ear), và [zai] trong 男仔  [naam zai]
ứng với [giai] (trai / boy). 

2. Đặc biệt, lối dùng của  ⼦  [zi] cho thấy rõ hơn khung hình  ngôi thứ  theo kiểu  Mẹ -
Con, với những chữ như mũi, tai, mắt, mồm, v.v. thường dùng với ⼦ [zi] đứng sau với
ý nghĩa bộ phận nhỏ hay bộ phận con, thuộc, hoặc so với, một cơ quan to hơn. Nhưng
phân loại kiểu nầy chỉ rõ nét, nhưng vẫn không thường xuyên, trong tiếng Việt (cái /
con), chứ không mấy cụ thể khi dùng ⼦ [zi] trong tiếng Trung. Thí dụ như con dao so
với cái rìu; con mắt với cái mặt.

3. Trong tiếng Hán, chữ 孩子 [haizi], chuyển ngữ sang tiếng Việt là con nhỏ, con nít (trẻ
em), con cái, có chữ 子 [zi] thay bằng con hay bé hoặc nhỏ. Còn chữ 孩 [hai] trong 孩
子  sẽ xem như một dạng khác (allomorph) của [kai], tức  cái,  và như thế [haizi] sẽ
tương ứng với con cái, có thứ tự đảo ngược ngữ âm giữa con cái và [haizi] hay [kaizi],
với [kai]=[hai]= cái và [zi]= tử= con. Cũng cần để ý là cả hai chữ 孩子 [haizi], và con
cái đều dung để chỉ giống đực và luôn cả giống cái, con giai và con gái. 孩子 [haizi]
và  Con Cái  cho thấy tương đương mật thiết giữa hai thứ tiếng  triển biến  từ thời xa
xưa, theo với biến chuyển lịch sử và văn hóa, cho ra dạng bên ngoài khác nhau. 

4. Những ngữ nghĩa chính của 子 [zi] (tử) ghi trong tự điển gồm có: con trai, trẻ em, hạt
giống, trứng, vật nhỏ bé, sinh vật còn bé, địa chi thứ nhất (Tí), giờ Tí (11 giờ tối – 1
giờ sáng),  tháng 11 theo mặt trời  (7 Tháng Chạp – 5 Tháng Giêng),  tước Tử  (thứ 4
trong 5 tước:  Công Hầu Bá Tử Nam),  hướng Bắc (thứ 4 trong văn hóa cổ thời), và
người  (giống như âm [kon] trong nhiều thứ tiếng ở Đông Nam Á). Riêng với nghĩa
người, có thể kể ra chữ 子 [zi] (tử) thường dùng như: 男  子   [nan zi] đàn ông, 女  子   [nu
zi] đàn bà, 頭子 [tou zi] đầu đảng, 王  子   [wang zi] hoàng tử, 妻  子   [qi zi] thê tử (vợ),
嫂  子   [sao zi] chị dâu, 君子 [jun zi] quân tử, 孔子[Kong Zi] Khổng Tử, 老子 [Lao Zi]
Lão Tử, v.v..  Đặc biệt, tự điển Alexandre de Rhodes [6], có một  đề ngữ  (entry) về
Khổng Tử ghi là Oũ Khỏũ (Ông Khổng), cho biết chữ Tử trong Khổng Tử tương ứng
với Ông tiếng Việt.

5. Lối xử dụng 子 [zi] trong tiếng Trung, sẽ cho rằng âm [zi] 子 sẽ là âm thứ 2 của nhiều
từ 2 âm, chứ 子 [zi] không đóng vai trò của lượng từ hay mạo từ. Dùng ý niệm nầy sẽ
có khả năng diễn dịch ra rằng những từ như con mắt, con ngươi, 眸子 [mou zi] & 瞳
子 [tong zi], hoặc cái bàn桌子 [zhuo zi], có thể xem như những từ 2 âm, hoặc từ kép
nói theo kiểu tiếng Việt đơn âm. Lí giải nầy sẽ đồng thuận với những trường hợp mạo
từ cái vẫn được dùng khi con cũng đã được dùng: cái con dao tôi cho anh mượn, cái
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con ngươi bên trái, cái con sông ở dưới chợ, v.v.. Lối dùng cả cặp cái / con cũng giống
như kiểu thêm chữ 子 [zi] trong một số phương ngữ, mặc dù trong tiếng Phổ thông,
thường không cần 子 [zi]. Thí dụ như tiếng Wu / Shanghai vẫn dùng [zi] cho chữ xe:
车子 [che zi] mặc dù Phổ thông thường không dùng [zi], hoặc 日子 [ri zi] dùng để chỉ
ngày, dù thông thường không cần đến 子  [zi]. Để ý, cả từ chỉ  mặt trời  và ngày đều
mang giống cái trong tiếng Khasi. Trong khi tiếng Việt thường dùng cái trong trường
hợp đã có loại từ (classifier), và dùng cái như đại từ chỉ định: cái chiếc xe đó.

6. Loại từ mặc định 个 hay個 [ge], tuy thường xem như tương ứng với Cá hay Cái tiếng
Việt, có âm tương ứng [go] tiếng Quảng Đông, gần với âm [con], và ngữ nghĩa trong
xử dụng cũng gần với con, hàm ý động tính và phái nam, hơn là cái. Thí dụ như ba
anh em, tiếng Trung dùng [ge] (cái), nhưng chỉ giống đực, 三个哥 [san ge ge], hay六
个月 [ba ge yue] (tám con trăng, tám mùa trăng, tám tháng). Có nghĩa loại từ 个[ge]
thường đứng như loại từ duy nhất tiếng Trung, nhưng thường dính với động tính / nam
tính hơn là nghĩa dùng của cái (xem [29]). So với tiếng Hakka, có thể thấy 2 thứ loại
từ giống như tiếng Việt, một là 枝 [ki], tức Cây tiếng Việt, thường ứng với cái, hay bất
động tính, và hai là 隻 [tsak]1, tức Chiếc tiếng Việt, thường ứng với Con, và động tính
[30]. Trong khi, xin nhắc lại, tiếng Trung tùy vào một loại từ mặc định duy nhất là 个
[ge] (xem [31]), với một số lớn từ vựng dùng chữ 子 [zi] như âm thứ 2.      

Theo tất cả quan sát trình bày ở trên, dù vẫn chưa tới đáy (exhaustive), có thể xem từ ⼦ [zi] (tử) trong
tiếng Hoa là một thứ loại từ (classifier) trá hình hay ẩn nấp, tương đương với con tiếng Việt, trong ngữ
nghĩa bề ngoài, và cái với nghĩa sâu bên trong. Trong khi, người xử dụng tiếng Trung vẫn xem 个 [ge]
là loại từ mặc định duy nhất, trong một thời gian dài, và cho mãi đến ngày nay. Một giả thuyết mới nối
liền con tiếng Việt và ⼦ [zi] tiếng Hán sẽ trình bày phía sau. 

6. Những Điểm Khác Thường về Cái và Con

Như trình bày ở trên, một số đường hướng mới đã được khảo sát và thử nghiệm để tìm ra những đặc
tính cơ bản trong việc chọn lựa Cái và Con dùng trong cú pháp tiếng Việt, trong tiếng nói và chữ viết.
Đa phần những đường hướng nầy thường được che lấp bởi đường hướng tạo dựng bằng học thuật, biểu
hiện bằng sách vở giáo khoa, cũng như mang nặng tính song thể, tức dualism, tóm tắt là phải như thế
nầy, thế nầy, hoặc phải gần với những thứ đã chuẩn định theo sách vở. Những quan sát trình bày ở trên,
cũng có thể tóm tắt là thử xem Cái và Con như một phần của danh từ, dùng để bổ túc nghĩa cho phần
chính của danh từ, như kiểu phần ⼦  [zi] (tử / con) trong tiếng Hoa, và phân biệt giữa cái và con là một
thứ phân biệt, rất phức tạp chứ không phải đơn thuần theo kiểu song thể, cố định chung quanh, động
tính hoặc/và phái tính. Tức ngữ gốc của cái và con không thể hiểu như đơn thuần dính liền với động
tính hoặc/và phái tính, mà còn mang ảnh hưởng của cách dùng hay từ nguyên, hoặc từ đồng âm, của
những từ tương đương với cái và con thuộc nhiều ngôn ngữ trong vùng, hay xa xa như tiếng Pháp trong
thời gian quốc ngữ vừa mới phát triển. 

Thay vì gọi như mạo từ hay lượng từ/loại từ, thử gọi cái và con như noun adjunctive (từ kèm với danh
từ), và xem lại những điểm khác thường như sau. 

1  Nhiều loại từ trong tiếng Hẹ rất giống tiếng Việt:  cây súng (V)= [ki tsiong] (pistol);  cây kiếm
(gươm)= [ki kiam] (sword), cây chổi= [ki sui], [ki zhiu] (broom). Cây có nghĩa cây (Tree / Plant),
có âm gần [ki] tiếng Nhật và [Kâyu] tiếng Malay. 
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Trước hết, ngoài điểm khác thường hay không đồng nhất trong chuyện dùng cái dao và con dao, như
trình bày ở trên, còn có một số cách dùng không đồng nhất giữa các tự điển chính trong thời quốc ngữ
mới phát triển, như tự điển ở thế kỉ 17 của Alexandre de Rhodes [6], và những tự điển thế kỉ 19 và 20
như tự điển Huình Tịnh Paulus Của [10], Taberd [8], Petrus Trương Vĩnh Ký [26]. Rõ rệt nhất là những
chữ dùng cái thay vì con, như ngay nay: cái nhện (spider), cái dế (cricket), cái gián (dán) (cockroach),
cái kiến (ant), cái ruồy (ruồi – fly), cái tôm (prawn), cái sóc (squirrel), cái chim (bird), con vác / cái
vác (handle, scimitar, spear, lance), v.v.. Cái dùng cho cái nhện hay những thứ côn trùng, sâu bọ, hoặc
cho tôm hay chim được kê trong [6], trong khi Con cho con vác ghi trong [8] và [10]. Cách dùng ngược
lại, con nhện và cái vác, là lối dùng của tiếng Việt hiện đại. 

Có thể lưu ý thêm rằng, có khả năng, có chút ít dấu vết ảnh hường qua lại giữa [u] và [ka] trong tiếng
Khasi, với con và cái tiếng Việt, lựa chọn và cách dùng của u và ka thường không đồng thuận với lối
dùng con và cái trong tiếng Việt. Lí do chính là tiếng nào cũng có ảnh hưởng của các thứ tiếng bản địa
lâu đời, cũng như những thứ tiếng của di dân và láng giềng, nhất là theo mô hình Cây và Đất. Thí dụ,
trong tiếng Khasi, mạo từ ka dùng cho sông và hồ, trong khi tiếng Việt dùng con sông và cái hồ. Trong
tiếng Khasi, chữ tương đương với  cái rìu,  dùng giống đực  u sdie,  và  cái cày  lại dùng giống cái  ka
lyngkor giống tiếng Việt. Tuy nhiên, đối với động tính, theo ngữ học, con người mang động tính cao
nhất, tiếp đó là thú vật cỡ lớn và trung bình, và thấp hơn là thú vật cỡ nhỏ, chim chóc, côn trùng, rồi
những vật  mang tính  bất  động  (xem [22]  [24]  [32]  [33]). Như vậy,  chữ  cái  dùng trong  tự  điển
Alexandre de Rhodes [6] như cái nhện (spider), cái dế (cricket), cái kiến (ant), cái ruồy (ruồi – fly), cái
gián (cockroach), cái sóc (squirrel), cái chim (bird), cái tôm (prawn), v.v., hoàn toàn phù hợp với động
tính cỡ nhỏ, áp dụng cho côn trùng, sâu bọ, ruồi muỗi. 

So với tiếng Trung, loại từ (classifier) dùng cho sinh vật thường là 隻 hay 只 [zhi], phát âm là [chak]
tiếng Hẹ (Hakka), ứng với  chiếc tiếng Việt. Như đã bàn ở trên, tiếng Hakka [chak], hay Phổ Thông
[zhi] 只, thường dùng cho vật mang động tính, ứng với Con tiếng Việt. Lối dùng chữ Con trong Con
ong, ghi trong các tự điển kể trên, song song với Cái kiến2 [10], đồng thuận với lối dùng u cho con ong
trong u ngap, tiếng Khasi. Tương tự cái trong cái chim giống ka trong ka sim hay ka phreid (chim bé)
tiếng Khasi. Cần để ý, trong các tiếng Thai, Burmese, Khmer, chỉ có một loại từ dùng chung cho các
sinh vật, từ thú vật cho đến côn trùng, như [dtua] Thai, [kaun] Burmese, và [gbaal] Khmer. 

Phái tính trong tiếng Pháp dùng cho sinh vật, cũng không mang liên hệ đối xứng với Cái hay Con, và
do đó, cải tiến trong tiếng Việt dùng Con cho một số lớn các sinh vật, vào khoảng cuối thế kỉ 19 sang
đầu thế kỉ 20, với kết quả dùng Con cho phần lớn các sinh vật, giống các tiếng Thai, Burmese, Khmer,
có vẻ không mang ảnh hưởng tiếng Pháp cho những từ chỉ dụng cụ trong nhà bếp, như con dao= le
couteau, như đã bàn ở trên. 

Trở lại xem Con vác (handle, scimitar with long handle, spear, lance), ghi trong cả hai tự điển Taberd
và Paulus Của [8][10], và để ý hai âm trong con vác, được thay bằng 2 từ khác nhau, một là cái đòn
gánh (carrying handle/beam/bar), và hai là cái mác (scimitar with long handle). Con vác (hay cái đòn
gánh) xem như một cái đòn, một thanh gỗ đặt trên vai, khiêng hai cái giỏ lớn ở hai đầu, có động từ Vác
(to  carry),  rất  có  khả  năng  dẫn  xuất  từ  chữ  Vai theo  kiểu  hoán  dụ  (metonymy)  hay  ví  phỏng
(metaphory), và cách dùng Con phù hợp với mạo từ giống đực u trong tiếng Khasi dùng cho vật liệu tre
thường dùng làm con vác / cái đòn gánh: u spit, u shken. Con trong con vác cũng ứng với giống đực
trong tiếng Pháp: le fléau (con vác). Biến chuyển lâu dài từ con vác thành cái đòn gánh lại phù hợp với
lối dùng Cái cho dụng cụ có tay cầm hay đòn khá dài, như cái chổi (broom), cái rìu (axe), cái thuổng
(spade), v.v., và giống cái dùng trong tiếng Pháp cho cái đòn gánh là la palanche. 

2  Con Ong, cái Kiến kêu gì đặng oan [10]
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Con vác trở thành  Cái Mác (scimitar with long handle) tương ứng với  镆  [mo] Phổ Thông, [mok]
Quảng Đông, hoặc [mạc] Tay Nung (dao). Khi Con Vác được gọi Cái Vác hay dạng khác (allomorph)
là Cái Mác (scimitar), rất có khả năng vật liệu làm cái mác là gỗ cứng hơn và không mềm dẽo bằng tre
dùng làm con vác (carrying handle/bar). Vật liệu gỗ dùng làm cái mác liên hệ nhiều hơn với thân cây,
dùng ka giống cái trong tiếng Khasi: [ka shyngoid], và như vậy Mác trong Cái Mác dùng cái sẽ phù
hợp với chất liệu gỗ dùng làm cán của cái mác. Giống như nhiều dụng cụ có cán dài bằng gỗ. Lối dùng
cái ở đây tương ứng với cách dùng [ki] 枝 trong tiếng Hẹ, và âm [ki] cũng ứng với [cây] tiếng Việt, có
thể dùng thay cho Cái: Cây chổi (cái chổi – broom), Cây cuốc (cái cuốc – hoe), Cây xuổng (cái xuổng
– spade), v.v..

Tiếp theo, nhiều điểm khác biệt trong lối dùng Cái và Con có thể tìm thấy khi so sánh tiếng Việt và
tiếng Mường (ngày nay). Đặc biệt, tiếng Mường có bà con xa gần với tiếng Thai, nên lối xử dụng Con
gần với kiểu dùng [Khon] phổ biến trong tiếng Thai, mang nghĩa chính là  người.  Thí dụ:  Con dầu
(người giầu – rich people),  Con Ké Chỡ (người Kẻ Chợ - residents of old-Hanoi),  Con Kinh (người
Kinh –  urban  people),  Con  Mõl (người  Mường –  the  Mường  people),  Con  ông (người  chồng –
husband), Con puôn (con buôn – trader), Con nỡ (con nợ - debtor), v.v. [5]. Một số lối xử dụng Cái-
trong tiếng Mường lại cho thấy khá đồng thuận với cách dùng [ka] trong tiếng Khasi, hoặc cái trong
tiếng Việt hiện đại. Thí dụ:  Cảy thịt (cái thịt – meat) ~ [Ka doh] Khasi;  Cải cá (cái cá – fish) ~ [ka
tong] Khasi, cải quêl (cái quê (làng) – village, [tong] Khasi giống đồng trong đồng quê); cảy cằl (cái
cày – plough) ~ [Ka lyngkor] Khasi;  cảy lòng (cái lòng – belly, heart and mind) – [Ka kpoh] [Ka
dohnud] [Ka jingmut] Khasi [15]; cái buổi / cải mũi (cái (lỗ) mũi – nose, nostril) – [Ka khmut] Khasi
[15]. Một số khác, lại tương phản nhau, như:  Con thăng (cái răng – tooth),  Con thay  (ngón tay –
finger), con ta (cây đa – banyan tree), cảy ca (con gà – chicken), cảy đác (con nước – flowing water).
Có thể đưa ra một hai lối giải thích, như: (a) Nếu xem tính cận vị của ngôn ngữ nắm phần quan trọng
hơn, trong một giai đoạn nào đó trong quá khứ, sẽ thấy chữ Cảy trong Cảy ca, tức Con gà (chicken),
mang âm gần như âm chỉ con gà trong tiếng Tay Nung hay Quảng Đông, [káy] hay [gai]. Có nghĩa âm
chỉ con gà có khả năng biến thành cái mãi về sau, nhưng trước thế kỉ 20, trong tiếng Việt. (b) với ảnh
hưởng dùng âm [con] để chỉ người trong tiếng Thai, tiếng Mường sẽ chọn âm [cái] cho những chữ có
thể dùng con trong tiếng Việt nhưng không để chỉ người. Đôi khi, tiếng Mường lại dùng cái để chỉ kính
trọng, như: cảy ông (cái ông – Mister), cảy pãn (cái bạn – Friend), tàn cảy (ông thầy – Teacher); (c)
tiếng Mường dùng con chỉ vật mang kính trọng do liên hệ với thần linh, thần thánh: Con Ta tức Cây
Đa (Banyan tree), biểu tượng của Phật; (d) khác nhau trong ý niệm ban sơ và căn bản, ở chỗ tiếng
Mường có thể xử dụng âm ứng với  cái  cho  bất động tính:  Cảy đác (Cái nước – water) trong tiếng
Mường có thể hàm ý nước tĩnh lặng (still water), trong khi tiếng Việt dùng con nước để chỉ nước chảy
hay thủy triều; và (e) giống như, trong một quá khứ xa xưa, mạo từ hay loại từ Con tiếng Việt tương
đương với ⼦ [zi], và Cái ứng với 个 [ge], hoặc ngược lại trong cách dùng. Khác biệt trong cách dùng
cái và con có thể thấy thể hiện giữa các mường bản. Thí dụ, chữ mang nghĩa Trăng và Sao ghi là Cảy
Khảng và Cảy Khao, hoặc Con Khảng và Con Khao. Trong khi mặt trời luôn là Cảy Tlời, Con gà đơn
thuần là Cảy ca, nhưng gà trống lại là con ca chỏi (con gà trống) [5].

Có thể hiểu thêm về Con và Cái, bằng cách xem lại ngoại lệ thường thấy nhất trong cách dùng của Cái
trong  Cái Cò Cái Vạc Cái Nông (The Stork, the Heron, the Pelican), trong đó  Cái  dùng vào vị trí
thường dùng của Con, trong miêu tả sinh vật hay động tính. 

Giải thích có trước mắt, là giải thích dùng giống cái hay bất động tính cho loài chim, như Cái Chim
(bird), đã theo sát phái tính như ghi trong tự điển cổ nhất của tiếng Việt kí âm dùng a-b-c [6], ứng với
chữ ka sim (chim), dùng mạo từ giống cái ka, tiếng Khasi. Nếu xem kỹ những câu có vần ghi sau, sẽ
thấy lối dùng Cái có vẻ như nhân cách hóa con chim thành thiếu nữ hay phụ nữ. Hoặc Cái dùng trong
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Cái Cò (Stork), Cái Vạc (Heron), Cái Nông (Pelican), mang tính của tên gọi, giống kiểu Cái trong Cái
Đào, Cái Nụ, mà Đào và Nụ là tên riêng hay tên thân mật của các thiếu nữ. Thí dụ khác: 

Cái cò lặn lội bờ sông, 
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi Cái cùng Con
Để anh đi trẩy, nước non Cao Bằng

Cũng để ý, nhân cách hóa dùng cho phái nam, thường thấy dùng như trong Chú Chuột ứng với giống
đực trong Con Chuột [6]. Trong dã ngữ, có thể nhân cách hóa dùng cái / con để chỉ phái tính, hay cả
âm vận (cái cầy), tìm thấy trên mạng như sau:  

Chồng người thịt nạc da dầy
Chồng em chẳng khác cái cầy mất răng
Chồng người đi Pháp Hồng Kông
Chồng em con chó chạy rông suốt ngày.
     
Để ý cái cầy dùng trong câu thứ 2 có thể là lối chơi chữ, một là con chó (có răng), và hai là cái cầy
trong cầy bừa, cũng có răng. Cái còn có thể là một dạng khác của Cầy. Lí do là thi thoảng, cũng thấy
trong dã ngữ, một lối dùng cái thấp thoáng giống tiếng bản địa thời xưa là tiếng Khmer. Trong lối dùng
nầy, chữ cái xem như biến âm của a-ch’kae mang nghĩa con chó, nhưng khi đổi thành Cái sẽ mang ý
nghĩa khác lạ là giống cái dùng cho đàn ông, như trong Cái ông luật sư đó tính đắt lắm, hàm ý than
phiền, thiếu thanh nhã, giống chữ bastard (con hoang), hay bitch (chó cái). Tương đương với câu nói
nầy (Cái ông luật sư đó tính đắt lắm) có trong tiếng Khmer là: 

a-ch’kae mee-tia-vwii noh gkat tlai nas.3 
(Để ý [noh] giống âm và nghĩa như nọ / đó.)

Kiểu dùng của Cái trong cái thằng mắc dịch đó giống như cái dùng cho phụ nữ: Cái con mẹ đó cho vay
lãi cắt cổ. Cũng xin nhắc lại ngữ nghĩa của Cái dùng ở đây khác với Cái dùng như đại từ chỉ định, hay
từ kèm trong danh từ, như trong:  Cái người đàn ông ngồi bên phải trong ảnh…, trong đó cái có thể
hàm ý mến thương, và nhấn mạnh. 

Nhớ là một từ tiếng Việt dùng để chỉ chó là cầy, thường dùng trong thịt cầy, có từ gốc hay âm gốc liên
quan đến từ [ch’kae] tiếng Khmer, và nếu để ý, tiếng Khmer là tiếng không có thinh (tone) thì âm chính
[kae] có thể chuyển thành 2 hướng, một là [cái], và hai là [cầy]. Và như vậy đôi khi, vẫn thấy từ 2 âm
gồm mỗi âm mang cùng nghĩa chó, như cái cầy = con chó (xem câu vần ở trên). Cái cầy xem như từ 2
âm sẽ giống như cảy cà tiếng Mường, mang nghĩa con gà.

7. Lưỡng Tính tổng quát của Mạo Từ

Những quan sát trình bày ở trên, dù bao gồm một số quan sát mới xuyên qua ranh giới lịch sử và địa lí
của ngôn ngữ, vẫn chưa xác định được tính chất căn bản dùng gạch đít cho phân biệt kiểu song thể, là
động tính hay phái tính, với những ứng dụng rất lộn xộn cho Cái và Con. Áp dụng của Cái và Con, đặc
biệt trong dã ngữ, dù dưới lăng kính của thuyết ngôn ngữ hỗn hợp dùng mô hình Cây và Đất, cho thấy
rất khó xếp cái / con theo một thứ phân loại, như động tính, hoặc phái tính, và nếu như vậy, thứ phân
loại nào cũng sẽ bao gồm nhiều ngoại lệ.      

3  Ghi chép từ một người Úc gốc Khmer
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Tuy vậy, có thể hiểu thêm chút ít về nguyên ủy của phức tạp trong việc dùng cái hay con trong tiếng
Việt hiện đại, qua những dẫn chứng và thí dụ trình bày, bởi tiếng Việt thời nay là kết quả của tiếng Việt
trước đó một hai thế hệ, và tiếng Việt trước đó lại chịu ảnh hưởng của tiếng Việt trước nữa, xưa hơn
nữa, cộng với ảnh hưởng của các thứ tiếng đóng góp, theo mô hình Cây và Đất [16], và những tiếng du
nhập từ xa, theo thời gian và không gian. Những ảnh hưởng nầy có thể tóm tắt như: ảnh hưởng của
phân biệt động tính, phân biệt phái tính, ảnh hưởng của những từ đồng âm, trước và sau quốc ngữ, văn
hóa, từ nguyên, lối dùng trong những tiếng bản địa hạ tầng, tức những thứ tiếng thông dụng trước khi
có tiếng Việt như kiểu gần giống với ngày nay. Cũng như những đợt di dân, kể cả di chuyển và du nhập
tiếng nói, từ phía Bắc, hoặc biến chuyển từ lối dùng cận vị (collocation), như kiểu từ cái có một nghĩa
là  dù / ô.  Hay những triển biến hoặc phát triển do những học giả tiền phong, thông thạo ngoại ngữ.
Nhưng nói chung, những quan sát trình bày ở trên cho thấy rất khó gọi cái / con bằng một từ duy nhất
là lượng từ / loại từ (classifier) hay mạo từ (article), hoặc kể luôn cả noun adjunctive (tiếp từ).  

Lí giải thông thường chiếu theo ngôn ngữ khoa học xưa nay có thể cho là những gì không đồng thuận
với các thứ phân loại, là những ngoại lệ, hay trường hợp đặc biệt, mà ngôn ngữ tự nhiên nào cũng phải
có. Nhưng nếu xem lại qua giản yếu (abstraction) sẽ thấy rất nhiều lí do đơn cử phía trên, có thể nằm
gọn trong một kiểu phân loại tổng quát hơn, xưa cũ hơn, đơn sơ hơn, liên hệ đến phát hiện cổ thời là có
khác biệt một – hai giữa những cặp giống nhau, như giữa đàn ông và đàn bà, sáng và tối, tay phải và
tay trái, mặt trời và mặt trăng, bình minh và hoàng hôn, trắng và đen, đất liền và biển cả, trời sáng và
trời tối, thú vật và chim chóc, người và thú, người trong họ và người bên ngoài, sống và chết, v.v.. Tất
cả những thứ phân biệt song thể nầy có thể xếp theo kiểu động tính, hoặc phái tính, hoặc mang tính độc
nhất hay một điểm hay đơn thể, và tính hai điểm hay đa chiều, hoặc đa thể. Nhưng thực tế, học thuật về
ngôn ngữ đã đặt giới hạn trong hai phân biệt chính là động tính và phái tính. 

Nếu xem bảng đối chiếu cho thấy giống đực và giống cái dùng cho mạo từ cho vài thứ tiếng tiêu biểu
như trình bày trong Bảng Đối Chiếu dưới đây, sẽ thấy phân biệt nầy rất dễ khác nhau giữa những tiếng
xử dụng mạo từ theo phái tính, như le và la tiếng Pháp. Thí dụ như chữ nước (l’eau) tiếng Pháp dùng
giống cái, giống tiếng Portuguese (a água), và Khasi [ka um], nhưng khác với giống đực (el agua) tiếng
Spanish, paanii (m) tiếng Ấn (Hindi). 

BẢNG ĐỐI CHIẾU MẠO TỪ THEO PHÁI TÍNH (5 Ngôn Ngữ)

Spanish French Portuguese Việt Hindi Khasi 

la lluvia la pluie a chuva Mưa barish (f) u slap
la nieve la neige a neve Tuyết barf (m) ka ior
el mosquito le moustique o mosquito Muỗi maććhar (m) u  kaiñ

pyrjong
la jungla la jungle a selva Rừng jangal (m) ka khlaw
el agua l’eau (f) a água Nước paanii (m) ka um
la hora le temps o tempo Thì giờ vakt (m) ka por
la luna la lune a lua Trăng ćăd (m) u bnai
la tierra la terre o chāo Đất zamiin (f) ka khyndew
el oro l’or (m) o ouro Vàng sonaa (m) ka ksiar
el dios le dieu o deus Chúa Trời devtaa (m) u blei
la estrella l’étoile (f) a estrêla Sao tarak/sitaara (m) u khlur
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la carretera la route a estrada Đường Lộ sarak (f) ka surok
el hombre l’homme (m) o homem Người aadmii (m) u briew
el Cielo le ciel o céu Bầu Trời aasmaan (m) ka bneng
el sol le soleil o sol Mặt Trời suuraj (m) ka sngi
la abeja l’abeille (f) a abelha Ong madhumakkhi (f) u ngap
el padre le parent o pai Cha Mẹ karaN (m) ka tynrai
la familia la famille a familia Gia Đình parivar (m) ka  ïng  ka

sem
el mes le mois o mês Tháng mahiinaa (m) u bnai

CHÚ THÍCH: Giống Đực / Giống Cái: Spanish: el / la, Pháp: le / la; Portuguese: o / a; Hindi: (m) / (f);
Khasi: u / ka

Thử đưa ra lí giải mới cho hai thứ mạo từ le / la tiếng Pháp dựa vào phân biệt số 1 - số 2 hay đơn thể /
đa thể, hoặc cái nầy / cái kia, hoặc đối chiếu với thứ khác, thay vì đơn thuần như giống đực / giống cái,
hay động tính / bất động tính, xuyên qua một số từ vựng tiêu biểu như sau. 

Le nez (mũi): chỉ có 1 cái mũi → 1 (le);
L’œil (mắt): tuy 2 mà 1 (giống nhau) → le;
Le sourcil (lông mày): trong lân cận của mắt → 1 (le);
Le cœur (tim): chỉ có 1 trái tim → le;
Le genou (đầu gối), le coude (khuỷu tay): rõ rệt 1 thứ tuy có 2: le 
Le sein (vú): không phân biệt khi cho con bú → 1 (le) 
Le rein/ rognon (thận): không phân biệt cái nầy, cái kia → 1 (le);
Le pied (bàn chân): ngày xưa, ít phân biệt → 1 (le);
La main (tay): có phân biệt 2, tay trái và tay phải → 2 (la);
L’amour (ái tình): giống đực trong tiếng Spanish amor, theo giống Thần Ái Tình Amor trong

truyền thuyết La Mã → 1 (m.);
La bouche (mồm, miệng): phân biệt bằng môi trên và dưới → 2 (la);
Le mamelon (núm vú): không phân biệt cho em bé → 1 (le); 
La tétine (núm vú cao su): núm vú giả (thứ kia) → 2 (la);
La jambe (chân): đi bộ cần 2 chân → 2 (la); 
La plage (bãi biển): bản thể dính với la mer (biển/bể) → la. Cũng có thể giải thích không bãi

biển nào giống bãi biển nào → 2 → la.
Le sable (cát): giống les cheveux (tóc), nhiều nhưng giống như 1 → le;
Le sel (muối): giống như  1  (màu trắng) →  le.  Tiếng. Portuguese:  o sal / Hindi  namak (m.),

trong khi tiếng Spanish: la sal (giống cái), có thể liên hệ nữ thần Bể và Nước Muối Salacia
trong huyền thoại La Mã. 

L’eau (nước): nữ thần Nước Aciona xứ Gaul → la. Ngoài ra, nước cũng là chất liệu kia (2 →
la), so với chất liệu số 1 là chất rắn, như đất, đá, cây cối, thịt, xương. Tiếng Spanish el agua
(f.), tiếng Portuguese a água, và Khasi ka um, đều mang giống cái, hay phân loại 2. Tiếng
Hindi paanii (giống đực) có thể liên hệ đến thần nước phái nam Varuna.

La jungle = la forêt = rừng. Rừng có nhiều thứ cây khác nhau → 2 = la.
La pluie (mưa) có nhiều thứ khác nhau → 2 → la.
Le parapluie (dù / ô): trên cớ bản, nhìn thấy cây dù thì biết ngay →1 (le)
Le village (làng): thường cư dân ở đó lâu đời → 1 → le.
La ville (thành phố): có nhiều cư dân khác nhau → 2 → la
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Le  fleuve  (sông):  nhấn  mạnh  nước  chảy  (flow):  Đơn  thể  (1);  giống  Spanish  el  río hay
Portuguese o rio. Tiếng Hindi nadii giống cái, giống các thần phái nữ của sông, như Ganga,
Yamuna, Sarasvati.

La tristesse (sầu muộn): có khả năng liên hệ đến la larme (nước mắt), và nước mắt với nước
l’eau (water), giống cái;

L’après-midi (buổi trưa): sau 12 giờ trưa, mang cả giống đực và giống cái. Xem dưới dạng bản
thể (noumenon), l’après-midi là đơn thể, do liên hệ với le midi (đúng ngọ) và le soleil (mặt
trời), rất đúng khi dùng để chỉ 1 thời điểm vào buổi trưa. L’après-midi sẽ mang nghĩa đa thể
(2) khi chỉ khoảng thời gian (gồm 2 điểm) vào buổi trưa; 

La  plume (cây  viết/  cái  bút):  giống  chữ  feather  (lông  chim) dùng làm  cây  viết  ngày  xưa:
Portuguese a pena, Spanish la pluma → 2 (la);

Le stylo (cây bút): giống tiếng Anh  stylus  (đồ dùng để viết có  đầu nhọn  (1) →  le. Theo từ
nguyên học, có khả năng stylo liên hệ với tiếng Hy Lạp στύλος (stylos) có nghĩa cột trụ, hay
một que nhọn để viết trên tấm bảng bọc sáp (xem Wikipedia). Tiếng Pháp tương đương với
stylus là la pointe dùng như kim rà trên dĩa nhạc, cho ra âm thanh. La pointe dùng la có lẽ
xuất từ rãnh âm thanh có 2 bờ mà kim la pointe chạy ở giữa. Tương tự la pointe trong toán
học được tạo thành bằng giao điểm của 2 đường thẳng. 

Le  crayon  (bút  chì):  có thể  liên  hệ  với  le  charbon  (than).  Tương tự,  el  lápiz  / el  carbón
(Spanish),  o lapis / o carvão  (Portuguese), Chữ  chì  trong  bút chì  dịch thẳng từ chữ  lead
pencil,  với  lí  do  cách  đây  khoảng  2000 năm,  ngòi  bút  làm bằng  chất  chì  (lead),  xem
Wikipedia.

L’espoir (m) (hy vọng): về 1 tương lai, về 1 hoàn cảnh/ sự cố → le.  Giống như souhait  (ước
nguyện): faire un souhait (có một ước nguyện);

L’espérance  (f)  (hy  vọng,  kỳ  vọng):  thường  nối  với  khoảng  thời  gian  (2)  →  la,  thí  dụ:
espérance de vie: tuổi thọ theo ước tính;

La table (bàn), la chaise (ghế): tiêu biểu bằng đa thể của 4 chân → la. Tính đa thể (2 → la) còn
được thể hiện bằng nhiều kiểu bàn ghế khác nhau. Đồng thuận giống cái với tiếng Spanish
la mesa, la silla, và Portuguese a tabela, a cadeira. 

Le siege (chỗ ngồi, seat): nhấn mạnh ở  đơn thể: dành (chỗ) cho một người nào đó → 1 (le).
Đồng thuận với Spanish el asiento và Portuguese o assento. Một chữ nữa để chỉ chỗ (ngồi)
trong tiếng Pháp là la place, với số 2, có lẽ ứng với la position (vị trí) mang nghĩa số 2 đối
với số 1 dùng chỉ vị trí người chủ, diễn giả, diễn viên trên sân khấu. 

La forêt (rừng): gồm nhiều cây cối khác nhau (đa thể)→ 2 (la). Giống cái cũng liên hệ với nữ
thần của rừng Arduinna (Roman / Celtic) hay nữ thần của Black Forest Abnona (Gaul),
xem Wikipedia. Chữ Pháp L’arbre, dùng để chỉ cây cối, giống đực, có khả năng, dùng nhấn
mạnh cá thể  của từng cây, giống tiếng Spanish el bosque  (rừng) và  el árbol  (cây), cả hai
giống đực, trong khi tiếng Portuguese  a floresta  (rừng),  a ávora  (cây) và  a madeira  (gỗ)
toàn giống cái. Tiếng Portuguese a floresta (f.) - rừng, có thể liên hệ với a flor (bông hoa),
giống cái, với số nhiều, flores rất giống floresta (rừng).

La fermeture/ clôture (kết thúc, đóng lại): hàm chứa nghĩa đóng lại là điểm thứ 2 (la), so với 1
là khởi sự. Giống tiếng Spanish la conclusion, Portuguese o fechamento hay o encerramento
(m), cả hai giống đực, có thể nhấn mạnh kết thúc là 1 điểm quan trọng 

La girafe (hươu cao cổ): có cổ cao, đánh dấu bằng 2 điểm → la; giống tiếng Spanish la jirafa
và Portuguese a girafa;

Le moustique (muỗi): có nghĩa số 1 qua kim nhọn (proboscis) dùng để chích hút máu. Giống el
mosquito (Spanish), o mosquito (Portuguese), maććhar (Hindi) và u kaiñ pyrjong (Khasi). 
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Le crabe (cua): Giống đực như le sable (cát). Chữ cua tiếng Spanish el cangrejo, Portuguese o
carangueio, Hindi kekraa (m), và Ý granchio (m), có giống đực giống chữ mud (bùn) tiếng
Spanish (el barro), Portuguese (o barro), Hindi (kichaDD), và Ý (fango (m)), cũng như chữ
chỉ bãi bể tiếng Hindi (samudra-taT, biic) [37]. Chữ cua trong tiếng Khasi, ka thám, chia sẻ
giống cái ka với chữ chỉ đêm, ka miet, bãi biển, ka rud duriaw, và bùn, ka ktieh. 

La route (đường lộ):  nối  2  điểm →  2 (la).  Giống tiếng Spanish  la carretera,  Portuguese a
estrada, Hindi sarak (f), và Khasi ka surok;

La jungle (rừng): có thể mang nghĩa  hỗn độn, thiếu thứ tự, rậm rạp,  tất cả ứng với  2  → la.
Giống tiếng Spanish la jungla, Portuguese a selva, Hindi jungal (f), và Khasi ka khlaw;

La terre (quả đất, mặt đất): xếp thứ 2 (la), sau mặt trời (1), hay thường tương phản âm dương
với  mặt  trời.  Giống  tiếng  Spanish  la  tierra,  Hindi  zamiin  (f),  và  Khasi  ka  khyndew.
Portuguese o chão hay o terra (giống đực) có thể liên hệ với nam thần (về đất) Nabia của
truyền thuyết Lusitanian (xem Wikipedia).

L’abeille (ong): chúa tể xã hội loài ong là con ong cái → la. Cần để ý là chữ tương đương với
ong mang giống cái trong 4 ngôn ngữ, Spanish, Pháp, Portuguese, và Hindi (Ấn). 

Mes parents (m., pl.) (cha mẹ tôi): dùng le bởi chữ parent liên hệ với le père, el padre, o pai
(người cha). Để ý là cả hai  parents  trong các tiếng thường dùng họ của người  cha.  Tiếng
Spanish có chữ la madre chỉ parent phái nữ. 

La famille (f.): Theo [21] chữ family ngày xưa dùng để chỉ những người giúp việc trong nhà,
thường là maid (hầu gái) → la. 

Le mois (tháng): Mặc dù kết với la lune (trăng), biểu tượng bằng nữ thần La Mã Luna, nhưng le
mois có vẻ dính với thần trăng mang tính nam gốc Bắc Âu (Nordic) là Mani, thể hiện trong
tiếng Latvian Meness, Phrygian Men, Slavic Myestas, v.v.. Tiếng Hindi mahiinaa (m) có khả
năng kết với nam thần của Trăng Chandra.

Những chi tiết về sắp xếp theo phái tính dùng cho mạo từ, như trong tiếng Pháp hoặc một số ngôn ngữ
khác, được lí giải theo nguyên ủy, hoặc từ nguyên ảnh hưởng đến lối xử dụng theo giống cái hay giống
đực, như vừa trình bày, cho thấy phân loại theo  phái tính  hay  động tính,  cho mạo từ hay loại từ, là
những trường hợp đặc biệt của một thứ phân loại mang nhiều tính bất định hay phi song thể hơn. Phân
biệt kiểu phi song thể, tuy vậy vẫn dựa vào phân biệt cái nầy khác với cái kia, nhưng tránh né đặc tính
của cái nầy – cái kia, tập trung vào một thứ như phái tính hoặc động tính. Phân biệt mang tính tổng
quát, hay phi song thể, lại có thể quy về phân biệt mang tính đơn thuần của song thể (duality), có khả
năng được quan sát thường xuyên với sinh hữu, bắt đầu từ thời hồng bàng của nhân loại, phản ánh toàn
những thứ lưỡng thể hay lưỡng tính, có trong sinh hữu và chung quanh sinh hữu, giống như phân biệt
một / hai, tay phải / tay trái, mặt trời mọc / mặt trời lặn, sống / chết, sáng / chiều, mặt trời / mặt trăng,
cao / thấp, giỏi / dở, v.v..  Phân biệt theo lối  phi song thể,  như trình bày ở trên, cho thấy phân biệt
chuyên chú vào một đặc tính như phái tính hay động tính, là những phân biệt mang tính nhân tạo mãi
về sau phát minh và phát triển của ngôn ngữ, giống như trường hợp của Cái và Con trong tiếng Việt.
Phát triển của phân biệt cái và con, như vậy rất có khả năng được phát triển từ khoảng giữa thế kỉ 19
cho đến thế kỉ 20, tức sau tiếng Việt nói rất lâu.  

7.  Mối liên hệ giữa Con và 子 [zi].    

Như đã trình bày ở trên,  Con dùng trước một từ đơn tiếng Việt, có nhiều ý nghĩa giống như 子  [zi]
đứng sau một từ đơn trong tiếng Trung, và vấn đề trình bày ở đây là thử tìm xem có mối dây liên hệ
ngôn ngữ nào không giữa Con và 子 [zi], trong quá khứ dài trước khi có học vấn, học thuật, và nghiên
cứu. Trước hết, khi quan sát về việc nầy, cần lưu ý, theo những lí thuyết xưa cũ và ngay cả hiện đại, hầu
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Bảng tóm tắt ngữ âm các tiếng khác nhau, có âm giống một trong hai âm tách ra thành [khon] và [su] 
hay [tsu], từ tên thần trăng Ai Cập cổ Khonsu, có kí âm ban đầu như xnsw [39], và ngữ nghĩa giống 
như một hoặc nhiều hơn 4 ngữ nghĩa chính của âm [con] các tiếng Á Châu hay ngữ từ 子 [zi], tiếng 
Trung, được trình bày như sau. Bốn ngữ nghĩa chính của âm [kon], [khon], [con], [ko:n] hay 子 [zi], là 
(i) người; (ii) con cái, con cháu; (iii) con còn nhỏ, nhỏ bé; và (iv) dùng như một tiếp từ (noun 
adjunctive), cho nghĩa của thú hay vật dụng. Bảng Đối Chiếu hai ngữ âm [khon] và [su] với âm 
[Khonsu] dùng cho tên thần trăng Khonsu của truyền thuyết Ai Cập cổ, sẽ cho thấy mối liên hệ giữa từ 
Con tiếng Việt và 子 [zi] tiếng Trung. Bảng Đối Chiếu nầy nhằm vào ngữ âm các thứ tiếng dùng cho 
ngữ nghĩa Người, Con, và Nhỏ (Bé), có âm giống hoặc gần giống như [khon] hay [su] (biểu hiệu bằng 
子 [zi] hay [tsu]), xem như hai âm tách ra từ một âm một tên Khonsu (xnsw), tên gọi thần mặt trăng của
truyền thuyết Ai Cập cổ. 

BẢNG ĐỐI CHIẾU: KHONSU với Con và 子 [zi]  

Chinese Bahnar Khasi Khmer Mon Bahnar
子 zi ABCD *kɔːn A khonA konA konA/kăi C ci̤l B

Hakka Shanghai Tô Châu Ôn Châu Aslian Katu
zu tzy {tzư} tsy {tsư} tsɿ {tsử} sɛw̃B/kɛn AC cɛː B

Khmu Thai1 Ai Cập Mongol2 Munda3 Tagalog
gonC khohnC/goonB Khonsu хүнC[hun] aGo:nA/kOnOnB sanggolA 

CHÚ THÍCH: A= con; B= nhỏ; C= người; D= thú/vật; 1. [nit]= rất bé (con nít)→anak (Malay)=con nít; 2. Xem [38]; 3. Xem [4]. 

Về ngữ nghĩa và ý nghĩa (xem Wikipedia):
Thần mặt trăng Khonsu là thần phái nam → Con (phái nam).
Thần Khonsu du hành qua bầu trời vào ban đêm: động tính.
Con của thần mặt trời Amun-Re và nữ thần bầu trời Mut→ Con.
Thần Khonsu trong chức vị, hãy còn trong tuổi trai trẻ → Nhỏ/Bé.
Thần Khonsu, được nhân cách hóa, và giống như Người.

Tất cả những ý nghĩa bao gồm trong chức năng và vai trò của thần Khonsu, cũng như việc đồng thuận 
trong giả thuyết tách âm [khonsu] thành 2 âm gần như [kon] và [tsu], như trình bày trong Bảng ngữ âm 
[Khonsu] ở trên, cho thấy từ nguyên của Con và 子 [zi], rất có khả năng là tên của một vị thần mặt 
trăng, có khoảng cách rất xa về lịch sử và địa lí, với thực tế của nhiều ngôn ngữ ở Á Châu. ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    VVVVæææænnnn    ÐÐÐÐ    uuuu    
Sydney, cuối tháng 6, 2022
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Lại giới-thiệu thêm một vở kịch nhân-bản

ANH CHÀI

Kịch múa rối của Nguyễn-Mạnh-

Tường

Người giới-thiệu: Nguyễn-Lê-Hiếu

Một câu chuyện tình

Văn-học  thường  bắt  đầu  từ  giai-đoạn

truyền-khẩu  rồi  mới  phát-triển  sang  bộ-

phận  thành  văn  (có  ghi-chép).  Văn-

chương  truyền-khẩu  ta  có  câu  chuyện

Trương-Chi nổi tiếng được giới bình-dân cũng như văn-nghệ-sỹ ưa-thích. Bốn câu đầu giới-thiệu nhân-

vật

Ngày xưa có anh Trương-Chi,

            Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay.

                    Mỵ-nương ở chốn lầu Tây. 

           Con quan ngự-sử ngày rầy cấm cung.             

Giọng ca tuyệt-vời của anh chài đã đưa hai nhân-vật thuộc hai đẳng-cấp và hai dòng sinh-hoạt xa-cách

bỗng cùng vào trong một ngã ba và tương-tác. 

        Trương-Chi vốn ở ven sông, 

(Ngày thì) chèo đò ngang dọc, đêm đông dãi-dầu.

        Canh khuya chàng hát một câu…

Gió đưa thoang-thoảng đến lầu Mỵ-nương.

Từ bối-cảnh đó, xảy ra một nút-rối đã được kín-đáo đưa ra từ lúc giới-thiệu nhân-vật  hình xấu giọng

hay.

Mỵ-nương nghe hát thì thương                                  

Hầu trông thấy mặt anh chường lại chê.

Không gỡ được cái nút-rối do cặp mắt Mỵ-nương gây ra đó,

Trương-Chi buồn-bã ra về… 
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Terres Sereines, Phạm-Duy-Khiêm ghi-nhận mối nợ tình do cặp mắt trước gây nghiệp nay hóa-giải theo

lý-luận phân-tách thông-thường hợp với niềm suy-tư âu-châu cổ-điển. Nhưng theo ông, người phương

Đông tin ở cái duyên cái nợ—mà nhà Phật cũng gọi là nghiệp-chướng—trong nghịch-cảnh Trương-Chi

Mỵ-nương. Ông cho rằng Trương-Chi và Mỵ-nương có cái duyên cái nợ cái nghiệp phải trả cho nhau

mà lần gặp-gỡ trước chưa thực-hiện vẹn-toàn. Do đó, không phải là trái tim thất-tình nên hóa đá mà là

cả cái nghiệp chưa giải-thoát khiến cả nhục-thể—không phải chỉ có trái tim—biến thành tảng đá. Khi

Mỵ-nương nhỏ lệ, không phải là mối tình của Trương-Chi đã được đáp-ứng mà là cái nghiệp của hai

người đã được hóa-giải.  

Gần đây, từ Pháp-quốc, Trần-Huy-Minh lồng câu chuyện Trương-Chi và Hồn Vọng-phu trong

cuốn La princesse et le pêcheur kể lại mối tình vô-vọng giữa cô gái và anh thuyền-nhân (boat people)

đồng thời cũng là anh và em trong tư-tưởng. Lần này, không phải công-chúa chê anh thuyền-nhân mà

ngược lại, anh này bỏ công-chúa để tránh việc loạn-luân giữa hai anh em trong tư-tưởng. Tiểu-thư con

quan ngự-sử và người thiếu-phụ Vọng-phu vốn-dĩ là hai vai trò đối-ngược trong cổ-tích được tác-giả

gom vào cho một cô gái Việt sống ở Pháp sau nạn 1975.

Hồi 1940, Nguyễn-Mạnh-Tường dùng mô-thức bi-kịch Cổ-Hy-lạp để kể chuyện Trương-Chi

trong một thử-thách văn-học độc-đáo. Vấn-đề Nguyễn-Mạnh-Tường đặt ra là phải chăng cả hai nhân-

vật chỉ là nạn-nhân mù-quáng không biết gì khi đâm đầu vào cái bẫy—trò-chơi của Định-mệnh oái-ăm

— hay chính họ là những con người chủ-động, biết rõ nguồn-cơn những vẫn lựa chọn dấn bước vào

cuộc thử-thách? Kịch-bản đề ra ý-niệm Tự-do quyết-định trong

triết-thuyết Nhân-bản và bài học kinh-nghiệm trên đường đời.

Chúng tôi xin giới-thiệu bản văn tóm-tắt vở kịch múa

rối 

Anh Chài (Un pêcheur) của Nguyễn-Mạnh-Tường.

ANH CHÀI    

(kịch-bản cho một màn trình-diễn múa-rối)

Nguyễn-Mạnh-Tường, tiến-sỹ văn-chương

I                 

Hỡi anh chài, anh chài ơi! Trời đã về chiều rồi. Đã đến

lúc anh trở về mái nhà tranh… Anh cảm thấy có một bài ca

vọng lên từ sâu-thẳm trong đáy lòng anh… Bài ca đó, ông cha
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đã dạy cho anh và anh cũng sẽ truyền lại cho con cháu. Như vậy, hồn dân-tộc ruổi-rong đi từ thế-kỷ này

sang thế-kỷ kia, qua những bài ca lưu-truyền từ thế-hệ trước tới thế-hệ sau…      

Thuyền con trôi cứ trôi đi,   

Gió nhẹ thổi xin thổi nữa 

Buổi này đầu xuân nương sóng nhẹ,  

Bữa nọ tàn thu gối thủy triều,    

Sông sâu, sóng cả, hiểm-nghèo lắm em ơi, 

Chờ cho biển lặng, cho gió thổi căng buồm, thuyền ta sẽ nhổ neo.   

Phận ta bèo-bọt lênh-đênh, 

Lên núi xuống ghềnh, xin giữ vững tâm-tư. 

         Hát lên, hát lên, hỡi anh chài, hát lên những câu quen tự đáy lòng, thuộc trong ký-ức... Vậy

thì hát lên đi, anh chài ơi, ca hát lên nữa đi.          

II

Cô gái ơi, chiều hôm xuống rồi... Đã đến lúc cô trở bước quay về khuê-phòng tiếp-nối cuộc đời

tối-tăm kín-đáo … là cuộc sống cố-hữu của người phụ-nữ xứ ta... cái điều làm cô lưu-luyến nơi cô-đơn

này, chính là giọng ca vọng theo làn gió bay tới đây làm cô xao-xuyến...Người có giọng ca quyến-rũ

như vậy, chắc phải là một trang thanh-niên có diện-mạo thanh-tao quý-tộc. Ôi, khi ta ấp-ủ định-mệnh

với những giấc mơ chứa-chan đầy tình yêu, thơ-mộng và âm-nhạc thì đời luôn tràn-đầy hạnh-phúc

hoành-tráng!.. Cô đòi-hỏi mơ-mộng một cuộc đời quá xa rời thực-tế. Những mơ-ước trong thâm-tâm

của người đôi-tám cho thấy rõ là tuổi trẻ không biết nhân-nhượng. Chớ có xây-dựng hạnh-phúc cả đời

trên một cảm-thú giây-phút chốc-lát. Hãy để tiếng ca mê-hoặc đó nằm yên trong ký-ức thành kỷ-niệm

của những đêm dài ma-quái; đừng bắt nó trở thành sự thực thường ngày

Thôi đi, cô gái hỡi! Về khuê-phòng đi thôi. Mơ-mộng một mình, lúc chiều tà, trong bóng tối là

điều rất nguy-hiểm!.. Hãy rời khỏi khuôn vườn và những vùng bóng tối đang gọi mời tha-thiết!..

III

Nhưng tại sao bây-giờ lại yên-lặng vậy, hở anh chài? Từ mấy bữa nay không thấy anh lên giọng

khi sương chiều xuống! Có điều bất-hạnh nào đã đổ xuống đầu anh chăng? Anh chẳng biết rằng Trời

Xanh quen thói ganh-tị dành cho con người những mẩu hạnh-phúc tựa như những phép-màu mong-

manh mà một biến-cố nhỏ-nhoi dễ-dàng hoang-phá nét huyền-diệu.. Chớ để nỗi thất-vọng xâm-lấn lòng

anh. Ngày mai trời lại sáng, ngày mai sẽ đẹp hơn và việc chài-lưới sẽ lại tốt hơn. Hát lên đi, anh chài,

ca hát lên đi để mà khuất-phục những khó-khăn trăn-trở của cuộc đời.  
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IV     

Làm sao vậy, cô gái? Tại sao từ khi giọng hát không còn vọng lên lúc chiều tà, cô tựa như một

bông hoa tả-tơi rã-rời dưới cơn mưa rào? Tại sao cặp mắt cô mang nặng tất cả nỗi buồn của trời đất,

nỗi u-sầu của cây liễu nghiêng mình trên mặt hồ soi ngắm tuyệt-vọng? … Mặt đất thành hoang-vắng vì

chẳng còn nuôi-dưỡng mối si-mê trong tim cô?.. cô không còn nghe theo câu khuyên của lý-trí, và bỏ

ngoài tai lời chỉ-dẫn của lương-tâm. Cô kêu-đòi anh chài,! Cô ra lệnh cho người ta đi tìm-kiếm và dẫn

anh ta ra trình diện. Đó, anh ta đó, anh ta đang đi lại đó. Giọng anh ta lại vang lên, cô thấy như sống

lại, máu bừng bừng lên má cô, thiên-nhiên vui-đẹp lại bởi vì mối tình đang ca-hát trong tim cô.   

V

Anh chài ơi, chậm chân lại, đừng vội-vã trên nẻo đường đưa anh tới sắc đẹp. Sắc đẹp là món

quà tuyệt-vời và kinh-khủng mà Trời xanh trao cho để chúng ta được nếm niềm vui-sướng cùng chịu nổi

khổ-thương... Sắc đẹp theo cánh gió bay, chỉ dừng nơi vài người được hưởng đặc-ân, trong khoảng

thời-gian ngắn-ngủi một đời hoa. Nó hiện-thân trong khóe mắt, ở nụ cười tươi nở, lúc phất tay dịu-

dàng, khi đưa mình uốn-éo… ta thường thấy sắc-đẹp đi rong, có hai đứa con là Ái-tình và Chết-chóc

theo sau..  Ôi, anh chài ơi, phải chi anh hiểu thấu sự việc!.. cặp mắt anh sẽ bị chói-lòa vì sắc đẹp…Cái

nghiệp bí-ẩn của đam-mê đang chờ anh.  Đừng tiến bước nữa anh chài ơi…  

VI

Cô gái ơi, sao cô lại nhắm mắt lại?.. sao cô lại để tay lên ngực, sao cô lại ngoảnh mặt không

đoái nhìn kẻ mà cô đã lôi ra khỏi vũng an-bình của hắn? Vậy đó, hắn chỉ là anh chài tội-nghiệp đáng

thương đang chiêm-ngưỡng cô. Hắn vốn là người Trời ban cho món quà xấu-xí… Bộ mặt hướng về cô

như đóa hoa vươn về phía mặt trời… Hắn chỉ cầu mong cô bố-thí cho một khóe mắt. Một cái nhìn mà

thôi! Trong đời cô, cô đã ban khóe mắt cho bao-nhiêu vật vô-giá! Vậy mà nay, chỉ vì người ta cầu xin

mà cô lại nỡ chối từ ! Ôi, ra đàn-bà như vậy đó !  

VII

Thôi, về đi, anh chài. Anh chẳng thấy là người ta phất tay xua đuổi sao? Anh chỉ còn một cách là

trở về ngôi nhà tranh của mình... Sức sống sẽ dần-dần rời khỏi hình-hài; và đến cái ngày mà anh nằm

xuống chẳng đứng dậy nữa, thì chỉ còn cái bóng mà thần chết sẽ đưa về cõi âm-u. Nhưng những giọt

nước mắt mà anh đang nín lại sẽ chảy ngược về tim, sẽ làm tim anh chai cứng, sẽ biến nó thành một

khối đá quý, khối ngọc-ngà đẹp chưa từng thấy. Thôi về đi, anh chài, trở về mái nhà đi. 
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VIII

Cô gái hỡi, năm tháng trôi qua..một thương-khách đã bán cho cô một cái tách ngọc có hình anh

chài đang chèo thuyền. Cô chợt nhớ chuyện anh chàng tội-nghiệp mà cô chẳng chịu bố-thí cho một khóe

mắt…cô nhỏ nước mắt. Dòng lệ chảy dài trên má rồi rơi xuống cái tách cô cầm trong tay. Phép mầu

xuất-hiện. Ái-tình tạo ra viên ngọc khi trước, bây-giờ tình thương lại làm nó tan đi. Cái tệ-họa cặp mắt

tạo ra ngày xưa, cặp mắt ngày nay đã sửa-chữa đền-bù. .Giọt lệ đã cứu rỗi một tâm-hồn bấy-lâu bị

giam-cầm trong nỗi đớn-đau. Giờ đây, đừng có than-vãn nữa, hỡi cô gái. Cũng chớ u-sầu thái-quá…    

1940

Triết-thuyết nhân-bản

Nguyễn-Mạnh-Tường đã biến câu chuyện tình cũ-kỹ thành màn kịch muá-rối  đang diển-tiến

ngay trước mắt khán-giả trong khung-cảnh và thời-gian hiện-tại. Theo ông, Trương-Chi không phải là

con múa-rối vô-tri không biết gì mà cắm đầu đi vào vực thẳm. Như ban đồng-ca trong các bi-kịch cổ

Hy-lạp, người kể truyện đã chỉ rõ những hiểm-nghèo và rủi-ro trước mặt và khuyến-cáo hai nhân-vật

nên điều-chỉnh hướng đi, chọn nẻo đường khác. Nhưng các nhân-vật không chịu. Vì họ chính là mẫu

người nhân-bản, biết rõ họ muốn gì, tự lựa chọn hướng đi, chịu  trách-nhiệm—và hậu-quả—về lựa

chọn hành-động của mình. Cái đau-khổ của con người không nằm trong cái gọi là định-mệnh do quyền

uy thần-thánh nào đó sắp-đặt. Mà chính là niềm hãnh-diện trả giá cho sự tự-do quyết-định hướng đi

trong đời mình. Đời sống có nghĩa-lý ở đó!   

Sự biến-hóa của câu chuyện

Nửa trước thế-kỷ 20, khi quyền-lực Âu-châu thống-trị năm châu, lúc kinh-tế kỹ-thuật Âu-tây

khống-chế toàn-cầu, và văn-hóa trời Âu áp-đảo văn-hóa Đông-phương thì Phạm-Duy-Khiêm kể câu

chuyện trong khung-cảnh giao-lưu văn-hóa giữa Đông và Tây; không phải chỉ là một chuyện tình cảm-

động  mà  còn  chuyên-chở  cả  một  triết-thuyết  phương  Đông  huyền-bí  bao  gồm  duyên-nợ,  nghiệp-

chướng,  luân-hồi;  đấy là nỗ-lực  đề-cao Đông-phương cho toàn thế-giới  đang chìm-đắm trong ảnh-

hưởng Âu-Mỹ.

Hai chục năm sau, thuở chế-độ thực-dân thuộc-địa trên đường giải-thể, trong nỗ-lực xây-dựng

một quốc-gia đang tái-xuất hiện trên bàn cờ quốc-tế, sau một thế-kỷ lu-mờ trong bóng tối, sau khi viết

cuốn  Việt-Nam: Lịch-sử và Văn-minh, nhà văn-hóa sử-gia Lê-Thành-Khôi tự nhận trách-nhiệm giới-

thiệu văn-hóa Việt-Nam ta với Pháp và thế-giới bên ngoài, cũng nhắc đến mối duyên-nợ cần giải-thoát;

đấy là khuynh-hướng quốc gia của tác-thẩm và tác-giả. 
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Gần hơn nữa, Minh Huy Tran nhắc lại câu chuyện trong một tác-phẩm đa-dạng; tác-giả phân-

tách kỹ-càng tâm-lý các nhân-vật: tạo chiều sâu cho tác-phẩm. Tác-giả lại gia-tăng số nhân-vật chung-

quanh và những nhân-vật tưởng như phụ đó cũng trở thành nhân-vật quan-trọng trong cuốn truyện có

nhiều nút-rối, tạo cho tác-phẩm có một chiều rộng thoáng lớn hơn bình-thường. Tác-giả lại trao cho hai

nhân-vật chính, hai vài-trò đối ngược theo như trong các cổ-tích: cậu “thuyền-nhân” vừa có vai-trò

Trương-Chi bị ruồng-bỏ lẫn vai-trò người anh Tô-văn tự trốn-tránh, bỏ ra đi; còn tác-giả, vai chính nữ,

không kiêu-sa chê-bai như tiểu-thư con quan ngự-sử mà cũng không đớn-đau thương-tiếc, không lên

mỏm núi đứng chờ cho đến khi hóa đá như thiếu-phụ trong Hồn vọng-phu… Tác-phẩm có tính-cách

rộng-rãi hơn, phân-tách tâm-lý sâu-sắc hơn, mang khuynh-hướng phổ-quát ở tầm-vóc toàn-cầu, chuyên-

chở tâm-tư nhân-loại. 

Mang tư-tưởng cổ Hy-La về giới-thiệu với xã-hội đang chuyển-động đổi mới, với kỳ-vọng  đào-

tạo một thế-hệ con người mới, Nguyễn-Mạnh-Tường thu-hẹp tác-phẩm của mình vào mục-đích rõ-rệt:

minh-họa triết-thuyết nhân-bản. Ông sử-dụng nhiều kỹ-thuật văn-học tân-kỳ. Thay vì kể lại một chuyện

cũ đã xảy từ thời xa-xưa mà ai cũng biết đãt kết thức ra sao, ông chọn hình-thức kịch để cho các nhân-

vật trở nên sống-động trước mắt độc-giả; mà độc-giả thì chưa biết được nhân-vật sẽ sử-sự ra sao. Ông

áp-dụng phương-thức bi-kịch cổ Hy-lạp nhưng thay vì dùng ban xướng-ca le choeur, ông cho một người

diễn-giảng le prologue  trình-bày từng hồi một của một buổi trình-diễn trò múa-rối. Không chỉ trình-bày

mà còn khuyên-bảo—đúng hơn là khuyến-cáo—hai con múa-rối để đừng vô-tình bị lôi-cuốn vào cái bẫy

đang bày ra. Việc lựa-chọn con trò múa-rối cũng có chủ-ý thậm-xưng chủ-đề nhân-bản: đến con múa-rối

thường tùy-thuộc vào đôi tay nắm giây điều-khiển mà cũng có tình nhân-bản, huống chi là con người

(và nhân-loại nói chung). Đừng có lo cảnh con quay búng sẵn trên trời mà cũng đừng ngại cho cái lò-cừ

nung-nấu, con người hãy nắm vững ba cái khoen nhân-bản: tự mình lựa-chọn quyết-định, tự mình thực-

hiện điều lựa-chọn và tự mình trách-nhiệm về thành-quả.

Lời  cuối

Bài này giới-thiệu thêm một vở kich (tiếp theo kịch kỳ trước, Chuyện Người mua mộng) minh-

họa triết-thuyết nhân-bản. Một mục-đích phụ là đưa một ý ven-biên: văn-học ta, chính-thức có ba dòng

Hán-nho, Nôm và Quốc-ngữ; nhưng cũng có một mảng văn-học Pháp vẫn tiếp-tục, đều-đều và sẽ-sàng

nảy-nở, những người trẻ hải-ngoại có phần gốc Việt, vẫn tiếp-tục khai-triển những tính-chất văn-hóa

gốc-nguồn pha lẫn với tư-tưởng hướng về nhân-loại. Để biện-minh cho sự hiện-hữu của dòng văn-học

Pháp ngữ trong nền văn-học Việt, hãy nhắc lại câu ví-von của Lê-Văn-Siêu
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Cái đồ vật cuả tôi, chuyên-chở bẳng xe cuả tôi hay bằng xe mượn cuả nhà hàng

xóm, cho con cháu tôi hưởng, thì cũng vẫn là đồ vật cuả nhà tôi, đâu phải chỉ là vì để

trên xe mượn cuả nhà hàng xóm mà nó thành ra đồ vật cuả nhà hàng xóm ấy? cái quan-

trọng là cái chưá đựng ở nội-dung về quan-niệm học-thuật, văn-nghệ. Còn cái đánh lừa

mắt ở bên ngoài là cái khí-cụ chuyên-chở”.  ■

    NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    LLLLêêêê    HHHHiiii‰‰‰‰uuuu
(2017-2022)  

 Thư Mục -Truyện  Trương-Chi trong dòng văn-học Pháp 

Pham-Duy-Khiêm:  Légendes  des  Terres  Sereines,  Taupin,  Hanoi,  1942;  Mercure  de

France, in lại, Ba-lê, 1959.

Nguyễn-Mạnh-Tường:  Un pêcheur,  trong cuốn  Le voyage et  le sentiment,  Collection

Tendances, Hanoi, 1943; bản tiếng Việt Anh Chài, Thời-Đại, Hoa-kỳ 2013

Lê-Thành-Khôi: La Pierre d’Amour, Les Editions de Minuit, France, 1959

Minh Tran Huy: La Princesse et le Pêcheur, Babel, Actes Sud, France 2007
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Sắp bước vào một năm mới nữa ở xứ người, tồi bồi hồi nhớ lại ngày chúng tôi rời xa
quê hương, với tâm trạng buồn đau lưu luyến người thân còn ở lại.

Có lẽ đối với mọi người, những năm tháng đầu tiên khi mới đặt chân trên đất Mỹ là thời
gian khó quên nhất. Những sự kiện, những câu chuyện nhiều lúc ngớ ngẩn hay dở khóc
dở cười, đều là hành trang quý báu giúp chúng ta vượt qua thử thách, lớn mạnh trong tư
tưởng, và suy nghĩ chín chắn hơn về con người và cuộc sống …

 Ngậm Ngùi

Nguyễn Ngọc Hà
                                                        
Dòng đời lặng lẽ trôi qua, đồng thời lưu lại một khung trời kỷ niệm với những màu sắc khó quên và
những dư âm còn sống mãi trong lòng của kẻ tha hương. Một số người đã vĩnh viễn ra đi, để người
còn lại mang tâm sự ngổn ngang với những suy tư nặng trĩu.

       Vợ chồng chúng tôi cùng hai đứa con nhỏ rời xa quê hương giữa mùa thu năm đó để đến Mỹ
định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống phi trường Houston khi
màn đêm vừa bao trùm cảnh vật chung quanh. Trời vào thu hơi lành lạnh.  Ngồi trên xe về nhà bà
chị của ông Xã, nghe giọng hát liêu trai của Thanh Thúy với bài “Đêm Đông”, tôi càng thấy thấm
thía số phận lênh đênh với tương lai mịt mù trước mắt, và lòng se thắt nhớ Việt Nam giờ đã cách
núi ngăn sông, xa xôi ngàn dặm.

       Sáng hôm sau chị chúng tôi chiên cho mỗi người hai trứng gà ăn với bánh mì. Hai đứa con
chúng tôi mắt sáng lên khi nhìn thấy lòng trứng vàng to và óng mượt nằm gọn giữa dĩa. Hai đứa
nó buột miệng kêu lên “Mỗi người được tới hai trứng lận hả Má?”, rồi nhào vô ăn ngon lành,
không chút “khách sáo”. Lần đầu tiên hai đứa được ăn trứng gà đã thèm. Phần tôi không khỏi
nghẹn ngào nhớ lại năm xưa ở dưới quê, ngoại tôi nâng niu lượm từng trứng gà so để dành gởi Dì
Út đem lên Sài Gòn cho hai đứa con chúng tôi tẩm bổ. Hai đứa chúng nó hồi đó chỉ mới lên 5 lên
6 mà đã biết “giữ sổ sách” ghi rõ ràng rành mạch đứa nào ăn mấy trứng  cho công bằng,  vì sau
1975  trứng gà  rất hiếm, và là món ăn có giá trị. Trứng gà so ở Việt Nam  tuy  nhỏ  nhưng  đậm
đà  hương vị quê hương, và gói ghém tình thương yêu nồng ấm của người thân trong gia đình.

Hình được lấy từ Internet
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       Lần đầu đi mua sắm hay ăn buffet “All You Can Eat” (Ăn thả cửa), tôi như bị hoa mắt và choáng
váng, rồi đi đến chỗ vừa ngạc nhiên (số lượng hàng hóa quá nhiều mà chất lượng cũng cao), vừa
động lòng trắc ẩn vì cùng sống dưới một vòm trời như nhau, chỉ khác ở màu da, mà người ở đây sao
sống sung túc quá, còn ở Việt Nam thì suốt đời lam lũ, đầu tắt mặt tối, dãi nắng dầm mưa, mà chỉ đủ
ăn là phước lắm rồi. Tôi trộm nghĩ thức ăn thừa thãi của các tiệm “Ăn thả cửa” này có thể nuôi sống
được nhiều gia đình ở Việt Nam. Đồng bào mình có khi bữa đói bữa no, mà bên này đi chợ lại thấy
bán đủ loại thức ăn riêng cho chó và mèo. Thử hỏi có ai không bất nhẫn và ngậm ngùi trước hiện
thực đau lòng này. Người thì phình bụng ra ăn không hết, ăn miếng bỏ miếng, kẻ không có mà  ăn,
hay  chỉ   được ăn  lưng bụng để  cầm  hơi. Cũng là người, mà kẻ thì  may mắn được “đẻ bọc điều”,
người thì phải chịu phần số hẩm hiu. Sau chuyến về thăm Việt Nam trở qua Mỹ, tôi không còn thấy
hứng thú với những món ăn có tính cách khoái khẩu, không còn tha thiết mua sắm những thứ linh
tinh, và ngay khi ăn bánh cuốn cũng nuốt không trôi vì không thể quên dĩa bánh cuốn chấm nước
muối ở bên nhà (nước mắm ngon dành để xuất khẩu!). 

       Rồi tôi lại hình dung, trong dịp trở về Việt Nam đến thăm trường cũ, các bác ngồi bên lề
đường bán một vài tép hành, năm ba quả cà chua, và một hai miếng thịt bày trên tấm trải để sát
mặt đường, mặc cho bụi bặm mù mịt khi có xe chạy ngang. Phải phơi nắng và hít bụi cả ngày để
hy vọng kiếm chút ít tiền đong gạo cho gia đình. Cũng như các bác lớn tuổi bán hàng rong, thật
là tội nghiệp: hai vai quằn gánh trái cây được chất cao thành hình kim tự tháp, mà khi băng qua
đường phải rảo bước thật nhanh, vừa lo tránh xe vừa lo giữ cho trái cây khỏi rơi xuống đất.  Dù
ăn  không  kịp,  chúng tôi vẫn mua giúp để các bác bán mau hết và được nhẹ gánh . . .

       Hình được lấy từ Internet

       Ngoài ra ai cũng biết bên Mỹ này người ta dùng máy thổi bụi để làm sạch đường phố, nhìn
thấy thật là gọn gàng và thong thả, trong khi ở Việt Nam chúng ta phải cầm chổi lom khom lúi cúi
quét tới quét lui, thật là vất vả. Chúng tôi ước gì khi về thăm quê hương, mình mua tặng bà con cô
bác mỗi nhà một máy thổi bụi để thổi sạch lá ngoài sân vườn mà không cần tốn nhiều sức lao động.

       Còn nói về giấy báo quảng cáo bên Mỹ mà chúng ta nhận tới tấp hằng ngày, nếu đem cất giữ để
dành bán kí như ở bên nhà, biết đâu sẽ giúp nhiều gia đình sống qua ngày.  Học sinh ở đây phần lớn
cũng nhiễm thói quen xài giấy phung phí: Chỉ viết sai một chữ thôi thì lập tức vò xé bỏ cả tờ giấy,
quăng vào sọt rác. Trong trí nhớ của tôi lại hiện ra những trang giấy học trò màu nâu xám vì được
nấu đi nấu lại nhiều lần ở Việt Nam. Ngay những cuốn tập của con trai chúng tôi, có nhiều trang
giấy bị rách hơn mười lỗ vì phải tẩy xóa nhiều lần, nhưng vẫn phải tiếp tục dùng, chớ đâu có
chuyện xé bỏ tỉnh bơ như vậy.
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      Hình được lấy từ Internet
       Tuần đầu qua Mỹ, đi đường chúng tôi thấy bảng “Garage Sale”, cứ tưởng là ở nước Mỹ
người ta có kiểu bán riêng garage thôi, chứ không bán xe hay bán nhà. Dần dần chúng tôi cũng
quen với sinh hoạt bên này, nhưng thật ra về nhiều mặt khác, tôi vẫn chưa hoàn toàn hội nhập
được với xã hội Mỹ, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng chấp nhận mà thôi,  vì sau lớp xa hoa hào
nhoáng của một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và dư thừa về vật chất, là tâm trạng đau buồn của
con người trước những thảm kịch liên tiếp xảy ra hằng ngày.

       Thú thật tôi thấy đau lòng và cũng lo sợ khi phải mục kích những tệ nạn của một xã hội tiến bộ
vượt bực về khoa học kỹ thuật, nhưng lại quá suy đồi về đạo đức và tâm linh. Ảnh hưởng tai hại
của truyền hình và phim ảnh đã mê hoặc và làm hư hỏng biết bao cô cậu thuộc thế hệ trẻ, và làm
đảo lộn những giá trị tinh thần cao quý của một dân tộc vốn mang dòng máu Tiên Rồng. Xã hội Mỹ
thật quá phức tạp và nhiều thử thách. Vì nồi cơm, phải cố hòa mình với đồng nghiệp, nhưng về tới
nhà, khi cởi áo ra cũng là lúc cởi bỏ cái vỏ bên ngoài để trở lại với con người Việt Nam nguyên
thủy, với ý thức là phải duy trì những tập tục tốt, những nét đẹp của nền văn hóa Đông Phương.
Năm này qua tháng kia phải thủ hai vai trò khá đối lập với nhau, nên tôi cũng mòn mỏi vì bị quá
nhiều áp lực,  nhưng niềm tự hào dân tộc thúc giục và giúp sức cho tôi tiếp tục tranh đấu để vượt
qua mối nguy cơ bị Mỹ hóa.

       Ngay quan hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, thầy trò cũng trở nên tạm bợ và vô nghĩa. Cái gì là
“nghĩa đá vàng”, “thủy chung như nhất”, cái gì là “một chữ cũng là thầy”, v.v…. Những lời khuôn
vàng thước ngọc đó đã trở thành xa lạ và mỉa mai, nếu không muốn nói là bị coi thường. Vợ chồng
bỏ nhau lia lịa, con cái bỏ nhà đi hoang để cuối cùng rơi vào thảm họa nghiện ngập cần sa ma túy,
gia đình xâu xé lẫn nhau, thầy trò thanh toán nhau…. Nói chung người ta “diễn đủ loại tuồng” mà
còn diễn một cách xuất thần nữa là khác…, chưa kể những chuyện khủng khiếp, vô luân mà báo chí
và truyền hình tường thuật và trình chiếu hằng ngày. Vì đâu nên nỗi?

       Bên cạnh đó, điều làm tôi vô cùng ngao ngán là một số các cô gái trẻ thời nay, vì mải nhắm mắt
chạy theo những mẫu thời trang, những kiểu tóc kỳ quái, nên đã đánh mất đi sự tự trọng, phong
cách tao nhã và kín đáo của người thiếu nữ Việt Nam. Còn đâu nụ cười e ấp, dáng điệu thẹn thùng
đáng yêu, đã mất rồi vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của thuở nào, tà áo trắng đơn sơ giờ được thay
thế bằng những kiểu áo cầu kỳ lố lăng. Cách suy nghĩ cũng không còn giống như xưa: sống cuồng,
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sống vội, sống thác loạn mới là “thượng sách”, mới là “biết sống”. Nguyên nhân tan vỡ của nhiều
gia đình bắt nguồn từ quan niệm sai lầm về giá trị con người và chân hạnh phúc.

       Mặc dù gia đình chúng tôi may mắn không phải đối đầu với những thảm trạng điển hình của
một xã hội đua đòi, thích hưởng thụ, nhưng tôi vẫn không khỏi bùi ngùi khi thấy lớp trẻ ngày nay
sống ngông cuồng và bất chấp tất cả. Ở Mỹ, cũng như ở Việt Nam, ảnh hưởng các phong trào mới
lan rộng rất nhanh như một thứ bịnh dịch cực kỳ phức tạp và nguy hiểm.

               

  Hình được lấy từ Internet

       Hiện nay cuộc sống của chúng tôi tạm ổn định, sinh hoạt cũng bình thường. Nhưng không
hiểu sao tôi vẫn thấy nao nao buồn vì thiếu hình bóng quê hương với ruộng lúa nương dâu, thiếu
lũy tre xanh với hàng dừa nghiêng mình soi bóng bên dòng nước. Lại nhớ khói lam chiều và
hương đồng gió nội, nhất là nhớ nụ cười đôn hậu chất phác của các bác dưới quê, mỗi năm tôi về
chơi khi nghỉ hè. Nụ cười chan chứa tình người, thật hiền hòa và ấm áp. Khác hẳn với hiện
tượng gặp nhau “Hi” đó rồi quay lưng “Bye” liền, cái gì cũng “Great”, cũng “Wonderful” hết,
những từ trống rỗng này như bị lạm dụng một cách công khai.  Tôi chợt hiểu ý nghĩa thâm trầm
và sâu sắc trong câu nói của Montesquieu, nhà văn cũng là nhà triết học Pháp ở thế kỷ 18, đại ý
như sau: Con người, cũng như cây cối, nếu bị nhổ hết rễ dời đi nơi khác, thay đổi môi sinh, thì
khó mà phát triển được một cách hài hòa và sống hoàn toàn hạnh phúc. Thậm chí, như cây kia,
sẽ dần dần héo úa và tàn tạ với thời gian.

       Ngày tôi ra đi cũng là ngày tôi bỏ lại một phần hồn nơi đất mẹ thân yêu. Nỗi vui mừng nào rồi
phút chốc cũng tan biến khi chúng ta chạnh  nhớ  tới  quê hương  nay đã xa vời vợi, nhớ bà con,
thân nhân và đồng bào ruột thịt ở Việt Nam: Họ đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi trong ròng rã mấy
chục năm nay. Văng vẳng đâu đây, như một điệp khúc buồn, câu ca rất quen thuộc: “Gia tài của mẹ
là nước Việt buồn”. Sau bao nhiêu năm nhìn lại, niềm vui lúc nào cũng chỉ thoáng qua trong giây
lát, để rồi nhường chỗ cho vỏn vẹn hai chữ “ngậm ngùi”.  ■
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French Poetry: An Anthology (with translation)
 Alphonse de Lamartine

Part 1

By

Thomas D. Le 

This  selective  collection  of  French  poetry  features  the  best  loved  and  most
anthologized poems of French literature. Hardly any students of French literature
can ignore these gems without missing the essence of the French language and the
genius of French poetry. The variety and richness of this collection speaks for
itself. It was begun on 7 June 2008, and has kept expanding ever since.

Each  author  is  introduced  with  a  brief  bibliography  to  provide  the  historical
context  and  information  sufficient  to  appreciate  the  poet's  contribution.  Then
follow some of his or her representative poems accompanied by Vietnamese and
English  translations.  The  late  poet  Ly  Lang  Nhan  furnished  the  Vietnamese
versions.

The interested reader is urged to further explore the  rich resources available on
the internet and libraries. Space limitations forces me to restrict the selections to
my preferences, which are idiosyncratic and arbitrary. The reader, therefore, may
have  different  ideas  and  preferences  about  the  selections.   Let  me  know the
authors  and  titles  you'd  like  included,   and  I  will  do  the  best  to  oblige  for
subsequent iterations.

More authors and works will be added over time.  

TTTTDDDDLLLL
Updated 12 November 2022. 

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Born in a  provincial  noble  family at  Milly  in  the Mâconnais,  Alphone de Lamartine
became enamored early in school of poetry and literature when one of his teachers read a
passage from Chateaubriand. Handsome, bright, attractive, Lamartine had many amorous
adventures, which whether happy or not left their marks in his many poems. 

After his studies at a Jesuit school (1803-1807), he returned to Milly, where he steeped
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himself in reading and his nascent poetic vocation. In a trip to Italy (1811-1812) he met a
young  Neapolitan  girl,  whom  he  would  recall  as  Graziella  in  his  autobiographical
writings. After a brief stint in the army during the Restoration, years spent in forging a
career, literary disillusionment and disease deepened his experience. In September 1816
during a therapeutic trip to Aix-les-Bains he met Madame Julie Charles, with whom he
fell passionately in love. He found her again in Paris that winter. The following year he
went to Aix, waiting in vain to see her again. She had died of tuberculosis in the winter of
1817. 

The experience deeply moved Lamartine, who found it a powerful source of inspiration.
During the five years in which he lived through love, suffering, mourning and hope, he
wrote  a  series  of  poems that  reflected  these  stages  of  his  life,  and  a  deep  religious
sentiment. Thus appeared the Meditations in 1820, which assured his literary reputation.
From the pains of love felt before Julie Charles's death, in  The Lake and  Immortality
(1817), through the sufferings after her passing in  Isolation to the subsequent resigned
calm  expressed  in  The  Valley,  and  Autumn,  Lamartine  revealed  a  profound  poetic
sensibility,  heart-felt  lyrical  expression  and  a  capacity  to  touch  a  generation.  The
Meditations came at a time when the disenchanted youth, possessed by melancholy and
reverie, was looking for internal experience, a rich emotional life, exaltation and mystical
aspirations. He gave it an expression in which it recognized itself and a voice, that of
Romanticism. 

Following his marriage to a young English woman named Elizabeth Birch, Lamartine
embarked on a diplomatic career (1820-1830), which brought him to Italy. In 1823 he
published the New Meditations but failed to achieve the success of the first Meditations.
Then came the Harmonies Politiques et Religieuses (1830), which reflected his religious
zeal and his Christian faith. 

After  the  revolution  of  1830 Lamartine  entered  politics,  and lost  his  first  bid  to  the
National Assembly in 1831. But 1833 saw him elected deputy of Bergues. His political
career, marked by an above-the-fray policy of not belonging to any party, lasted until
1848, the year in which for a few weeks he was in effective control of France. During this
period he published among other works Jocelyn (1836), an epic poem, interspersed with
personal  reminiscences,  that  recounts  the  inner  life  of  the  priest  Jocelyn.  From  his
Platonic love of Laurence, the adolescent daughter of a man condemned to death, who
gave Lamartine the opportunity to remember sometimes his own deceased daughter Julia,
sometimes Julie Charles, to his death working among the peasants, Jocelyn embodies
human aspirations to Heaven by the purifying virtue of sacrifice. 

The establishment of the Second Empire saw Lamartine's political career come to an end
in 1851. In his ripe years the debt-ridden and defeated Lamartine turned into a prolific
writer, condemned for life to the pen, to produce the histories of France, Turkey, and
Russia, several novels, autobiographical sketches, and a literature text, all in a vain effort
to escape penury. He was forced to sell his native home at Milly and to accept a lifetime
pension from the Emperor. Thus ended his life in solitude and exhaustion in 1869. 

Updated 12 November 2023.
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L'automne 

Lamartine 

The poem Autumn (1819) evokes the somber mood of a man who looks for consolation
and hope  as  he mourns  in  the  gloom of  autumn the  passing  of  a  friend.  Lonesome
wanderer in the woods,  he laments the extinction of hope yet  keeps hoping. Perhaps
when life denies him its blessings, there may still be a soul out there that will find his, a
drop of honey in the bittersweet cup of life he was drinking. But his doubts set in. The
fallen flower rendered its fragrance as its parting message, and he, Lamartine, will too
depart. But lover of beauty that he is, this romantic soul cannot fade without embellishing
the world with the sad and melodious sound of his last breath. 

Poignant  premonition,  inspired  by  the  dying  signs  of  nature,  and  by  searing
solitude, and ending on a note of mixed feelings.

L'automne 

Salut! bois couronnés d'un reste de verdure! 
Feuillages jaunissants sur les gazons épars! 

Salut, dernier beaux jours! le deuil de la nature 
Convient à la douleur et plaît à mes regards! 

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, 
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois, 
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois! 

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, 
A ses regards voilés je trouve plus d'attraits, 
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire 
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais! 

Ainsi prêt à quitter l'horizon de la vie, 
Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, 
Je me retourne encore, et d'un regard d'envi 
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui! 

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 
Je vous dois une larme, aux bords de mon tombeau; 

L'air est si parfumé! La lumière est si pure! 
Aux regards d'un mourant le soleil est si beau! 

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie 
Ce calice mêlé de nectar et de fiel! 

Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 
Peut-être restait-il une goutte de miel? 

Peut-être l'avenir me gardait-il encore 
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Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu? 
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore 
Aurait compris mon âme et m'aurait répondu? 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphyr, 
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux; 

Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire, 
S'exhale comme un son triste et mélodieux. 

Mùa thu lịm chết
Hởi rừng thu, ta chào cành xanh cuối 
Lá vàng rơi rụng trên buội cỏ thưa 
Ngày đẹp đi, mùa tang tóc tiễn đưa 
Cảnh đẹp mắt sao lòng nghe đau đớn 

Theo lối mòn mình tôi đi thơ thẩn 
Nắng vàng xuyên kẻ lá gợn lung linh 
Trên bước đi qua bóng tối cây xanh 
Nhìn giọt nắng lịm trên chân lần cuối 

Đây là buổi thu tàn như hấp hối 
Mắt đã nhòa, lời bạn trối cuối cùng 
Đôi môi nào hé nụ lúc lâm chung 
Đây cái chết đã khép rồi mãi mãi 

Nay tôi sắp lìa cỏi đời ngang trái 
Khóc ngày dài hy vọng đã phai tàn 
Đoái nhìn xem cảnh sắc đẹp mơ màng 
Còn nuối tiếc sao lòng không vui sống 

Đồi soi nắng đẹp xinh êm như mộng 
Lệ tiếc thương tôi nhỏ nấm mồ tôi 
Hương tõa đầy tia nắng dịu ngừng trôi 
Người sắp chết nhìn trời sao đẹp lạ 

Tôi muốn cạn ly đời đau đớn quá 
Nỗi đắng cay pha cả mật ngọt ngào 
Chỉ ước mong khi cạn chén ngày nào 
Một giọt mật hãy còn lưu dưới đáy 

Cũng có thể tương lai dành ưu ái 
Hạnh phúc kia còn trở lại hồn hoang 
Biết đâu trong vạn người ở thế gian 
Còn một kẻ hiểu tôi hòa âm điệu 

Hoa rụng xuống gió đưa hương dìu dịu 
Giã từ đời, giã biệt ánh mặt trời 
Khi tôi chết hồn tôi sẽ buông hơi 
Như tiếng hát ru đời nghe ãm đạm 

Autumn
Greetings, forests crowned with remaining 
green! 
Yellowing foliage on the sparse grass! 
Greetings, last gorgeous days! nature's 
mourning 
Evokes my pain and gratifies my eyes! 

I walk the lonely path in dreamy steps, 
And want to see again, for the last time, 
This waning sun and pale whose feeble light
Barely pierces the woods' dark at my feet!

Yes, in these autumn days when nature dies,
In her veiled looks I find a great allure, 
A friend's farewell, and the very last smile 
From the lips that death will forever close! 

Thus ready to leave the span of my life, 
I mourn of my long days the dying hope, 
And look back once more and with envious 
eyes 
I mull over its blessings ne'er enjoyed! 

Earth, sun, valleys, and fair and sweet 
nature, 
I owe you tears at the edge of my tomb; 
The air smells so sweet! The light is so 
pure! 
To the dying the sun is beautiful! 

Now I want to drink until the last drop 
This chalice that mixes nectar and bile! 
At the bottom of life's cup that I drank, 
Perhaps there was a drop of honey mild? 

The future may well hold for me in store 
A return of happiness, forlorn hope? 
Perhaps among the crowd one soul ignored 
Would understand my soul and would 
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Traduit par Lý Lãng Nhân 
Madison, Alabama, 26 Septembre 2002 

respond? 

The flower falls and yields its perfume to 
the wind, 
To life, and to the sun, saying its last 
farewell; 
I'll die; and my soul at the moment it 
expires 
Will sound a quite mournful and melodious 
death knell. 

Translated by Thomas D. Le 

Lamartine  and  Julie  Charles,  wife  of  renowned physicist  Jacques  Charles,  35
years her senior,  maintained a blissful relationship for several weeks when they
met at Aix-les-Bains, where she traveled for therapy in October 1816. They took
long walks along the banks of Lac du Bourget; they were to meet again in August
1817 at Aix but Julie Charles was too sick with tuberculosis to travel. Lamartine
begun to write Le Lac on 29 August, She died 18 December.

The Lake is the scene of bliss and the scene of sorrow. Lamartine implores time to
stop to  preserve  the  memory  of  happiness.   Then  with  surrounding  nature  as
enabler he urges haste in falling in love lest jealous time inexorably take it away.

Le lac 

Lamartine 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 
     Jeter l'ancre un seul jour? 

O lac! l'année à peine a fini sa carrière 
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, 

Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
     Où tu la vis s'asseoir. 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes; 
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés; 

Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes 
     Sur ses pieds adorés. 

Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence; 
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On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, 
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 

     Tes flots harmonieux. 

Tout à coup des accents inconnus à la terre 
Du rivage charmé frappèrent tes échos, 

Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 
     Laisse tomber ces mots: 

"O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices, 
Suspendez votre cours! 

Laissez-nous savourer les rapides délices 
     Des plus beaux de nos jours! 

"Assez de malheureux ici-bas vous implorent: 
Coulez, coulez pour eux; 

Prenez avec les jours les soins qui les dévorent, 
     Oubliez les heureux. 

"Mais je demande en vain quelques moments encore, 
Le temps m'échappe et fuit; 

Je dis à cette nuit:"Sois plus lente"; et l'aurore 
     Va dissiper la nuit. 

"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive, 
Hâtons-nous, jouissons; 

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive; 
     Il coule, et nous passons!" 

Temps jaloux, se peut-it que ces moments d'ivresse, 
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur, 

S'envolent loin de nous de la même vitesse 
     Que les jours de malheur? 

Hé quoi! n'en pourrons-nous au moins fixer la trace? 
Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entier perdus? 

Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 
     Ne nous les rendra plus? 

Eternité, néant, passé, sombres abîmes, 
Que faites-vous des jours que vous engloutissez? 

Parlez: nous rendez-vous ces extases sublimes 
     Que vous nous ravissez? 

O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure! 
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 

Gardez de cette nuit, gardez belle nature, 
     Au moins le souvenir! 

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 
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Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages, 

     Qui pendent sur tes eaux! 

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, 
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 

Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface 
     De ses molles clartés! 

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 

Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
     Tout dise: "ils ont aimé". 

Hồ ái ân
Mãi miết trôi nào biết đâu bờ bến 
Trong đêm dài vô tận cuốn miên man 
Có thể nào trên biển cã thời gian 
Neo thuyền lại chỉ một ngày thôi nhỉ ? 

Nầy hồ đó! năm sắp tàn, Đông chí 
Nàng hẹn ta ngồi nghỉ phiến đá nầy 
Sóng ân tình còn đợi dấu chân gầy 
Sao chỉ có mình ta ngồi một bóng 

Nghe âm hưỡng duới lòng sâu thạch 
động 
Ðá chập chồng làn sóng bạc đẩy xô 
Bọt nước trôi theo gió cuốn nhấp nhô 
Sóng dào dạt trên chân nàng trìu mến 

Còn nhớ chăng khi thuyền ta tách bến 
Bầu trời chiều yên lặng vẳng mơ hồ 
Tiếng mái chèo theo nhịp nhẹ nhẹ khua 
Sóng lách tách nước lùa như điệu nhạc 

Chợt có tiếng ngân vang nghe lạ khác 
Dội bên bờ sóng dạt giữa trời thơ 
Giọng nói người yêu dấu tựa trong mơ 
Ứng khẩu mấy lời nầy còn ghi tạc : 

Thời gian hởi ! Hãy ngừng bay cánh vạc

Giờ ái ân hạnh phúc hãy ngừng trôi 
Hãy để ta trọn hưởng những giờ vui 
Của tình ái đẹp tươi ngày hoa mộng 

The Lake
And thus forever pushed to a newer shore,
In the darkness eternal carried ne'er to return,
Will we ever in the ocean of the ages
    Cast anchor for one day more? 

Oh lake! The year has scarcely ended
Than near the cherished waves she was to 
revisit,
Behold, on this stone I came alone to linger 
    Where you have seen her sit. 

As you roared beneath these deep rocks,
Smashed your waters against their torn sides,
So the wind threw the foams of your billows
    Onto her feet beloved. 

One night, remember? As we cruised along 
silently,
One heard from afar on the waves under these 
skies,
Only the noises of rowers who struck in rhythm
    Your harmonious waters. 

Suddenly of the tones unknown to the earth
Of the charmed shore struck your echoes;
The waves grew attentive, and the voice to me 
dear
    Thus spoke these very words: 

"Oh time, suspend your flight! and you, 
blessed hours,
Delay your course!
Let us savor the fleeting delights
    Of the happiest days of ours. 
"Enough unhappy souls in this world implore 
you:



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  80

Kẻ khổ đau dưới trần còn hy vọng 
Gi ờ trôi qua, qua chóng hết buồn đau 
Hãy ban ân kẻ khổ đở ngày nào 
Xin quên hẳn những ai đang hạnh phúc 

Tôi tha thiết khẫn cầu thêm giây phút 
Nhưng thời gian bay hút đã biệt tăm 
Xin đêm đen chậm lại bước âm thầm 
Bình minh hãy xua đêm vào bóng tối 

Hãy yêu nhau, yêu mãi như ngày mới 
Giờ qua mau, đừng đợi, hãy yêu nhau 
Đời không bến, thời gian có bờ đâu 
Giờ trôi mất, đời ta rồi cũng mất 

Thời gian như ghét hờn ai hạnh phúc 
Khi suối tình tràn ngập sóng ái ân 
Nhưng yêu đương hay đau khổ chẳng 
phân 
Thời gian ấy cũng bay nhanh biền biệt 

Ôi ! chỉ còn lại trong ta nuối tiếc 
Đã mất rồi, vĩnh biệt cuộc tình qua 
Thời gian cho, thời gian cũng xóa nhòa 
Đâu hoàn lại cho ta ngày đầm ấm  

Thiên thu với hư vô, ôi ! vực thẩm  
Ngày xưa đi quá khứ đã vùi sâu  
Ôi ! phút giây hoan lạc có còn đâu  
Ai trả lại cho ta giờ ân ái 

Kia hồ, động đá im, rừng u tối 
Thời gian không biến đổi, chỉ thay mầu 
Hởi thiên nhiên cảnh đẹp có khi nào  
Xin giữ hộ một đêm đầy kỹ niệm 

Hồ xinh đẹp, đồi xanh như tô điểm  
Lúc lặng im, hay mưa bão cuồn phong  
Rặng thông già tịch mịch đá chập chồng

Cành thông rũ là đà trên sóng nuớc 

Khi xuân tới, gió xuân êm nhẹ luớt 
Róc rách nghe tiếng sóng vỗ bên bờ  
Vầng trăng soi trắng bạc mặt hồ thơ 
Lung linh sáng sóng mềm lơi lả gợn 

Flow on, and for them flow on;
Remove the days with the cares which 
consume them
    And spare the happy ones. 

"But in vain I ask for a few moments more,
Time evades me, and takes flight.
I say to this night, "Tarry." But the dawn
    Will dissipate the night. 

"So let us love, let us love; and the transient
 hour
Let's enjoy in a hurry;
Man has no harbor, time no shores;
    It flows, we fade merely!" 

Jealous time, can it be that these drunken 
moments
When love fills us with bliss to overflow
Fly from us at the same speed
    As do our days of woe? 

Alas, could we at least freeze their traces?
Why, gone forevermore? Why, lost 
forevermore?
This time that gave them, this time that kills 
them,
    To yield them nevermore? 

Eternity, void, past, gloomy abyss,
What have you done with the days you buried?
Speak; will you surrender the sublime 
ecstasies 
    From us you had ravished? 
Oh lake, mute stones, grottoes, forests obscure!
You that time spares and rejuvenates,
Will you keep of this night, fair nature,
    At least its memory pure? 

Let it abide in your repose or your storms,
Beautiful lake, in the face of your smiling hills,
And in these dark firs, and these wild rocks
    Which hang o'er your waters still! 

Let it be in the zephyr that shudders in passing,
In the sounds of your shores and by them 
repeated,
In the silver-faced star that whitens your 
expanse
    With its softened brightness! 

Let the wind that groans and the reeds that 
sigh
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Gió than thở, lau thì thầm mơn trớn 
Hương đêm về nhẹ tỏa khắp không gian 
Cảnh vật quanh đây cãm xúc mơ màng 
Đều lên tiếng : Họ đã yêu ngày đó ! 

Traduit par Lý lãng Nhân 
Madison, Alabama, 16 Septembre 2002 

The gentle perfume of your balmy air,
Let all that is heard or seen or breathed
    All say: "In love they were." 

Translated by Thomas D. Le 

The death of Julie Charles left a void in Lamartine's world. He often went to the
surrounding nature, to the mountains, forests, rivers, lakes, valleys near the rustic
village to ruminate on the solitude reigning in his soul. He is condemned to a
forced isolation when one single being is missing leaves the world empty. "Un
seul  être  vous  manque,  et  tout  est  dépeuplé  !"  expresses  a  sensibility  felt  by
people across time and across space.

L’isolement 

Lamartine 

Souvent, sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 

Je promène au hazard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente et s’enfonce en un lointain obscur ; 
Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes 

Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. 

Au sommet de ces monts coronnés de bois sombres, 
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 

Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 

Cependant, s’élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs ! 
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique 

Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. 

Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N’éprouve devant eux ni charme ni transports ; 

Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante : 
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 
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De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant, 

Je parcours tous les points de l’immense étendue 
Et je dis : “Nulle part le bonheur ne m’attend.” 

Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objects dont pour moi le charme est envolé ? 

Fleuves, rochers, forêts, solitude si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! 

Que le tour du soleil ou commence ou s’achève, 
D’un oeil indifférent je le suis dans son cours ; 

En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève, 
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours. 

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts ; 

Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire ; 
Je ne demande rien à l’immense univers. 

Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux ! 

Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire ; 
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 

Et ce bien idéal que toute âme désire 
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour ! 

Que ne puis-je, porté sur le char de l’Aurore, 
Vague object de mes voeux, m’élancer jusqu’à toi ! 

Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ? 
Il n’est rien de commun entre la terre et moi. 

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, 
Le vent du soir se lève et l’arrache aux vallons ; 

Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons ! 

Cô đơn
Trên núi đá, dưới bóng cây cỗ thụ 
Tôi ngồi buồn chiều buông rũ quanh 
đây 
Cảnh vật nhìn như tranh vẽ đổi thay 
Dưới chân trãi đồng xanh dài bát ngát. 

Đây sông sâu uốn lượn qua ghềnh thác 

Solitude
Often on the mountain in the old oak's 
shadow 
In the gathering sundown I sit in sorrow, 
And cast a random look around over the 
plain 
Whose changing face unfolds below its 
scenic pane. 



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  83

Giòng nước xuôi trôi mất đến phương 
nào 
Mặt hồ kia im bóng lặng lờ sâu 
Trăng mới mọc trên nền trời xanh thẩm. 

Đây đồi núi, rừng cây tranh tối sẫm 
Chiều chưa đi tia nắng cuối hoàng hôn 
Kìa gương nga bóng sáng chiếu chập 
chờn 
Chân trời đã nhuộm bạc mầu trăng dọi. 

Bổng từ đỉnh tháp chuông cao vòi vọi 
Tiếng chuông ngân vang dội khắp 
không gian 
Lữ khách dừng chân đứng lại bên đàng 
Lắng nghe khúc nguyện cầu kinh buổi 
tối. 

Cảnh vật dẫu đẹp xinh như tranh mới 
Sao hồn tôi vẫn hờ hững chẳng màng 
Trần thế ơi ! sao hư ão, hoang mang 
Mặt trời ấm không sưởi lòng kẻ chết. 

Chập chùng dẫy đồi non kia nối tiếp 
Trãi từ Nam chí Bắc đến Đông Tây 
Mắt tôi tìm hết cả điểm quanh đây 
Chẳng nhìn thấy nơi nào là hạnh phúc. 

Kìa thung lũng với nhà tranh vách đất 
Nọ lâu đài sang cã chẳng còn duyên 
Sông núi kia,  rừng tịch mịch cô miên 
Một người vắng tất cả đều hoang vắng. 

Vầng thái dương lúc rạng đông hay tắt 
nắng 
Tôi hững hờ câm lặng dõi theo chừng 
Trên bầu trời trong vắt hoặc mịt mùng 
Tôi chẳng đợi một ngày nào sáng lạng. 

Cũng có lúc khi mặt trời soi sáng 
Tôi thấy toàn sa mạc với khoảng không 
Không ước mơ gì cả dưới trời hồng 
Mà cũng chẳng mong gì trong vũ trụ. 

Cũng có thể ngoài vòng cương tõa cũ 
Vầng Thái dương sáng dội cõi trời nào 

Here growls a river bubbling its white 
heads, 
Snaking a deep path into the far spreads; 
There still waters lie in a rustic lake; 
The evening star rises, night in its wake. 

On those high peaks that bear the somber 
woods 
The last dusky light casts its gloomy moods.
And the misty charriot of Darkness Queen 
Rises to blanch the world in its white sheen.

From a Gothic flèche there spreads 
everywhere 
The peel of bells that wafts over the air. 
As the traveler stops, the rustic bell tower 
Mingles its holy sounds with day's last hour.

To those peaceful tableaux my soul deadens
And feels no joy or bliss or elation. 
To this wide world I'm just a lost shadow. 
The sun will never wake the dead below. 

My eyes in vain scan round the hills beyond
From south to northerly, from dusk to dawn.
I look throughout in this immensity, 
And say, "There is no happiness for me." 

What good are they, thatch hut, palace and 
dells, 
Empty places from which no charm still 
dwells? 
Rivers, forests, stones and solitude rare, 
Just one person missing leaves the world 
bare. 

Whether the sun begins or ends its course, 
It leaves me cold and impassive perforce, 
Be it somber or pure, rising or setting. 
Who cares about the sun? I expect nothing. 

Perhaps beyond the bourne of its true 
sphere 
The sun shines bright in the other skies 
clear. 
If I could leave my body free of care 
Then I would find among the dreams my 
share. 

So far as I can see, the whole wide earth 
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Khi tôi lìa thân xác dưới đất sâu 
Tôi sẽ thấy những gì tôi mộng ước. 

Nơi đó suối tình xưa tìm lại được 
Hy vọng tràn bể ái ngập nguồn ân 
Nơi ngọt ngào tý tưởng của tình thân 
Miền hạnh phúc hồng trần không tiếng 
gọi. 

Xin được níu ánh bình minh sáng chói 
Vượt ngàn trùng bay tới để tìm em 
Sống lưu đài trần thế được gì thêm ? 
Còn chi nữa giữa tôi và đất lạnh. 

Khi chiếc lá lìa cành rơi mỏi cánh 
Gió chiều lên  xoáy cuốn lá bay đi 
Hồn tôi như chiếc lá héo sầu bi 
Gió bấc thổi bay vèo theo muôn hướng. 

Traduit par Lý Lãng Nhân 
16 mai 2004 

Leaves me but emptiness and void desert; 
I want nothing of all the world and clime, 
Nothing at all until the end of time. 

There where I could drink up the source of 
bliss, 
That's where I'd find my love and 
happiness. 
And that's the ideal good my soul desires, 
Nameless on earth, to which my heart 
aspires. 

Would that the god of Sun take me to where
You dwell, object of love with you I share. 
Why should I tarry in earthly exile? 
Nothing to share on this my desert isle. 

And when the leaves fall down on the 
prairies 
To be flown off the vale by evening breeze, 
Just as a wilted leaf I'll be forlorn. 
O, northerly, take me with you, wind-borne.

Translated by Thomas D. Le 
3 July 2005 

Bibiography

Alphone de Lamartine. (Novenber 3, 2022) In Wikipedia. Retrieved November 15, 2022 from
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine

((to be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
Updated 25 November 2022
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ARTISANAT DU BOIS DECOUPÉ
Par

Godoy-Nguyễn Thị Hương Cần

Dans le numéro de FIRMAMENT October 2022, j’ai développé en long et en large la technique du
découpage du bois qui constitue une activité artisanale artistique et décorative bien de chez nous, du
Vietnam.
J’ai  le plaisir  maintenant de vous présenter ma petite collection privée pour vous donner envie de
pratiquer ce loisir qui développe la précision fine, la patience mais aussi la création si le dessin vous
inspire !
Tout d’abord j’aimerais vous souhaiter une excellente fin de l’année Nhâm Dần avec les trois tableaux
de tigre, maman tigre et son bébé. Les modèles sont une adaptation des photos de tigres. En effet, avec
leurs rayures naturelles ces animaux se prêtent très bien à ce style de dessins en noir et blanc.

   
            Fig. 1. Tigrin                            Fig 2. Maman tigre et bebe               3. Tigre en bois

À l’approche de la nouvelle année Quý Mão je me permets de
vous  présenter  mon  chat  à  longue  queue  qui  est  une
modification d’un modèle de papier découpé chinois du chat.
Ainsi  j’ai  rallongé  la  queue  en  collant  à  la  suite  plusieurs
queues du dessin original et en terminant par un cœur pour
me  faire  pardonner  d’avoir  osé  me moquer  de  ce  trait  de
caractère coquin :

                                                 Fig. 4.  Mèo khen mèo dài đuôi   

Fig 5. Les
chevaux

Comme je suis née en l’année du cheval j’ai trouvé une
dizaine de papiers découpés chinois de chevaux à Soho,
quartier chinois de Londres pour en reproduire quelques
uns  en  bois  découpé.  Je  vous  présente  ci-dessous  trois
tableaux de 10 x 15 cm. Je garde le quatrième qui est mon
préféré pour vous le montrer en 2026 et à cette occasion
vous souhaiter la bonne année Bính Ngọ.
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Un animal très présent dans les dessins chinois est  la grue qui est  le symbole de longévité et  par
extension de chance, bonheur et aussi de paix. Voici mes coups de cœur parmi les papiers découpés de
grue que j’ai également acquis à Soho.

   Fig 6.  Les grues

Pour  changer  des
animaux,  ma  fille  m’a
demandé de lui scier un
modèle  de  maman  –
fille, pourquoi pas ?

Fig. 7. Un cœur rose

Fig. 8. Un veil homme

Sans transition, voici le plus grand modèle de bois découpé avec
une scie Bonum de 32 cm. C’est un dessin iranien que j’ai copié
à la même échelle provenant d’un poster d’une amie iranienne.
C’est  un  très  bon  exemple  d’adaptation  au  bois  découpé  des
estampes  en noir  et  blanc.  L’essentiel  est  d’avoir  un coup  de
cœur pour le motif, le reste suivra.

Il me reste un dernier tableau de dragon que je pense vous le
montrer dans un peu plus d’un an à l’occasion du Tết Giáp Thìn
en 2024.
Je terminerai cette exposition en vous souhaitant une nouvelle
année du Chat Quý Mão remplie de santé et de bonheur. ■

GGGGooooddddooooyyyy----NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTThhhhÎÎÎÎ    HHHHÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    CCCCÀÀÀÀnnnn    
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DIEPPE, MỘT NGÀY TRỞ LẠI

Dã Thäo

DIEPPE, bãi biển, bảo tàng và các vườn cảnh….Tôi đang ngồi đây, dường như tôi cần không khí để
thở sau những tháng ngày ngột ngạt của Paris. Paris đang trong cơn gió lốc chính trị, tiền tệ với những
nước Châu Âu….cái khủng hoảng lo sợ cho một ngày mai vô cùng đen tối, đang đè nặng trên vai, trong
óc mọi người, khiến cái ngày qua ngày của cuộc sống rất ư là áo não, thêm vào đó, tháng sáu mà trời
vẫn mưa, gió vẫn lộng, và cái thứ thời tiết thu ướt át đó cho ta cái cảm giác nao nao như thầm nhắc nhở
ta rằng, đã « xế chiều rồi em ơi » !

Thì cố nhiên ắt hẳn là thế rồi. Có sợ sệt thì kim đồng hồ vẫn cứ gõ nhịp đều đặn lên thân phận con
người mà đi tới. Hôm nay ta ngồi đây, trên cái bờ bãi hoang tàng nầy, và mông lung nhìn ra biển mà
chợt hỏi : « Đã có mấy ai không từng mơ mộng được ngồi trong một nơi ấm áp, yên ổn, để có thể
chiêm ngưỡng sự cuồng giận cuả đại dương ? Nếu biển khơi và những thác loạn giận dữ của sóng, lúc
nào cũng quyến rũ con người, thì lần nầy ta cũng sẽ không ngại ngùng gì mà không đương đầu với nó.
Thế là ta đang nói chuyện với nó đây. « Dường như  ta đang  là một phụ nữ  bị lạc lối, tìm kiếm cho
mình một con đường để đi ? Một phụ nữ mà bất cứ một người đàn ông « bình thường » nào, cũng
muốn ôm vào vòng tay để dỗ dành, an ủi cho cái cuộc sống thiếu vắng sự thắm thiết, dịu dàng, « cái
cuộc sống  mà người ta thường chỉ có chờ đợi nơi những con người đã chẳng có gì để cho, để biếu
xén , cái cuộc sống mà lúc nào ta cũng phải vật vã để không ngớt nện mạnh vào nhừ tử, và trong cái
thế giới ấy, rất dễ để nổi bật khi những kẻ khác đang còn ở trong bóng tối ». Một người đàn bà hoang
mang bối rối, giữa sự hôn mê và cuống cuồng hụt hẫn. Ta đang ngồi đây, giữa mặt biển DIEPPE mênh
mông, trống vắng, hay nói một cách khác, ta đang ngồi giữa bãi sa mạc của sự sinh tồn của chính mình.
Có phải ta đã chẳng mơ mộng đến một cuộc sống có cái mùi vị của một mẫu bánh croissant với một
tách càphê thơm ngát vào buổi sáng là gì ? để nghe tiếng động của những bước chân trên dãi cát dài,
một thoáng âm thanh của một bản nhạc vừa mới chấm dứt, và cái hơi thở mà người ta lẳng lặng nghe
trong một đêm trừ tịch, một cuộc sống rất là giản dị, một cuộc sống của cái ngày qua ngày, một cuộc
sống với cái gọi là « hai mình ». Bình thường quá phải không ?

Nói xa hơn một tí nữa, phải thú thật rằng cái cuộc sống ấy, ta cũng đã từng có, thế nhưng, cái cuộc sống
hai người của ta nó chẳng giống gì với những giấc mơ của ta cả. Có thể là lỗi tại ta, vì chẳng ai kết hôn
với nhau để tìm kiếm cho mình cái cảm giác bớt lẻ loi một chút. Phải chăng, người ta kết hôn với nhau
để YÊU hay để được YÊU LẠI ? Ta vẫn nghĩ ta chẳng nhận được bao nhiêu, vì ta cũng chẳng có được
gì nhiều để cho lại….Dù sao, thì hiện giờ lòng ta cũng đang tràn ngập một sự thoải mái rất là tuyệt
vời, vì dường như ta chẳng còn phải là ta nữa…Trong cuộc sống của ta cũng vậy, đã trễ lắm rồi, vậy
mà lúc nào ta cũng xử sự như đang còn nhiều thời gian trước mặt lắm.

Một đàn chim ở đâu bỗng ồ ạt kéo nhau bay về phía cuối trời khiến ta tỉnh mộng.  Đấy nhé các bạn,
như ở trên đã nói : « Cái cảm giác yên ổn tuyệt vời vì Ta chẳng còn phải là Ta nữa », như thế, cái người
phụ nữ lạc lối kia, đang trò chuyện với biển, như đang trách móc 
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một người tình đã đi quá xa vòng hệ lụy của mình, chưa chắc đã là Dã Thảo,  Eo ôi, Dã Thảo lại lẩm
cẩm quá mất rồi, Dã Thảo chỉ muốn rủ các bạn đi với Dã Thảo, làm một cuộc thưởng ngoạn ngắn ngủi
trong một ngày, giới thiệu với các bạn về một thành phố ven biển, không xa Paris lắm, chỉ khoảng hơn
hai giờ xe thôi, sáng đi chiều về là đủ rồi, đó là DIEPPE, để hưởng cái khí trời trong lành của gió biển,
chiêm ngưỡng những cảnh quan  bao la, tha hồ ăn những món hải sản còn tươi sống, khám phá một lâu
đài bảo tàng viện (château musée), và nhất là một đại công viên rất nổi tiếng gọi là  « le Bois des
Moutiers », ở Varengeville (phụ cận của DIEPPE), mà các bạn sẽ không bao giờ quên được khi đã một
lần đặt chân tới đây….

DIEPPE là một địa phương tự trị của nước Pháp, nằm trong một quận của vùng Seine Maritime và
Haute Normandie .
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Nó chiếm vị trí ở một cửa sông ven biển l’ Arques, hợp lưu cùng biển Manche. Tới đây, chúng ta hãy
bắt đầu cuộc hành trình bằng một cuộc ra khơi  để chiêm ngưỡng một quang cảnh vô cùng tuyệt mỹ,
tầm mắt chúng ta nhìn ra những vách đá sừng sững theo chuyển động của đám bụi nước, khi trở lại vào
bờ, chúng ta hãy đi viếng một lâu đài bảo tàng (Château Musée). Bảo tàng viện Dieppe được bố trí
trong một toà lâu đài chế ngự lên thành phố và mặt biển. Sau những vách tường của lâu đài, một bộ sưu
tập hết sức phong phú và đặc biệt được giấu kín : như những bản mẫu về tàu bè, những bản đồ hàng
hải, những tác phẩm hội họa và điêu khắc vô giá….Trong những phòng đầu tiên, kể lại lịch sử của
thành phố, và các bạn có thể  trầm trồ những tranh ảnh về đề tài  BIỂN  với một chất lượng to tát.
Nhưng các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên trước một tổng hợp độc nhất vô nhị ở Âu Châu, về những sản
phẩm nghệ thuật ngà voi được chạm trổ vô cùng tinh vi, các bộ tác phẩm nầy được đưa tới từ những
xưởng điêu khắc do nguồn buôn bán đã được phát triển rất sớm giữa DIEPPE và các nước Phi Châu.
Khám phá bảo tàng viện Dieppe cũng là cơ hội cho ta sống lại một truyền thuyết hùng hậu của một nơi
du ngoạn an nghỉ tắm biển đầu tiên của Pháp. DIEPPE thu hút lúc bấy giờ trên bãi biển của nó, một
trong những cộng đồng nghệ thuật năng động nhất của thời đại, như PICASSO, RENOIR, SICKERT,
SAINT-SAËNS, BRAQUE… .Tóm tắt lại, một cảnh trí ngoại lệ đưa mặt ra thẳng biển, một bộ sưu tập
rất đa dạng. Bao nhiêu yếu tố đủ hấp dẫn cho cuộc viếng thăm nầy, sẽ làm khơi động sự thích thú vừa
cho người trẻ và lớn tuổi, và đồng thời tập hợp lại những kẻ có chút nghiệp dư về nghệ thuật với những
khách nhàn du hiếu kỳ ghé qua đây.

Sau bữa ăn trưa, chúng ta hãy đi thăm Đại công viên (Parc du Bois des Moutiers) nằm ở ngoại ô thành
phố, ở Varengeville, dọc dài theo bờ biển Dieppe. Đại công viên nầy với một diện tích mười hai hecta,
chất chứa bao nhiêu là loại thực vật cùng các cây cối của toàn thế giới, mà sự tồn tại các loài thảo mộc
hiếm có trong vùng Normandie nầy thật vô cùng ngoại lệ. Con suối, mặt nước, căn nhà, vườn hồng,
vườn cây ăn quả…cho khách viễn du một cái nhìn rất thơ mộng với những khu vườn cực kỳ diễm ảo.
Đó cũng là một khuôn mặt khác của xứ CAUX (PAYS DE CAUX). Bây giờ các bạn hãy theo chân Dã
Thảo để đi vào cái thế giới hoang đường kỳ diệu của đại công viên Le Bois des Moutiers nầy, và biết rõ
thêm về lịch sử của nó, vì chắc chắn, đây không phải là một đại công viên bình thường mà Dã Thảo
muốn khoe với các bạn. Căn nhà, những khu vườn và công viên Bois des Moutiers, được sáng tạo từ
năm 1898 bởi GUILLAUME MALLET (1859-1945). 
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Lúc bấy giờ, kiến trúc sư người Anh, Sir EDWIN LUTYENS (1869-1944) mà về sau trở nên nổi tiếng
khi đặc biệt xây dựng một lâu đài cho Phó Vương Ấn Độ ở NEW-DELHI, vưà được hai mươi chín
tuổi, ông có thần cảm  với phong trào « ARTS & CRAFTS » (Mỹ Thuật & Thủ Công Nghệ) và những
tư tưởng  của  người  sáng  lập phong trào,  WILLIAM MORRIS (1838-1896), nên  đã  kiến  tạo tại
Varengeville một căn nhà độc nhất vô nhị tại Pháp. Đây là một cảnh quan du lịch chủ yếu hàng đầu,
được quốc tế thừa nhận là một « công trình lịch sử  và là một khu vườn rất đáng chú ý » bởi những tính
chất kiến trúc, thực vật học và nghệ thuật của nó.

Những vườn tược bao quanh căn nhà được họa hình bởi kiến trúc sư, với sự cộng tác của sở hữu chủ và
viên họa sĩ tạo cảnh nổi tiếng người Anh,  cô GERTRUDE JEKYLL (1849-1932). Với dự kiến tạo
thành một sự nối dài của căn nhà, nên những khoảng không gian được rào kín bởi các vách tường rất có
cấu trúc. Chúng nó thông thương với nhau và như tuần tự đẩy nhau vào một vườn cảnh to lớn, rất tự
nhiên, như một sự sắp xếp rất ngẫu nhiên của tạo hóa. Có nhiều thung lũng nhỏ đưa đến biển giữa
những hoa hồng  và các loại cây có hoa lớn sặc sỡ, các hoa mộc lan…Nhìn ra phiá xa, chúng ta còn
thấy một nhà thờ cổ, rất nhỏ, lèo tèo mấy chuc ngôi mộ nằm yên, nghe sóng biển gọi hồn về.

Đại công viên nầy với một diện tích mười hai hecta, hoàn toàn được trồng trọt bởi  GUILLAUME
MALLET, trong một lưu vực hướng ra biển. Cái thể chất của lớp đất ở đây chứa nhiều hàm lượng silic,
rất đặc biệt ở xứ CAUX nầy, cho phép sự du nhập của nhiều giống thảo mộc rất hiếm có, hoàn toàn
tương phản với sự sinh trưởng của thảm thực vật địa phương, như các loại sơn lựu hoa từ Hy Mã Lạp
Sơn (Rhododendrons de l’Himalaya), hoa đỗ quyên Trung Quốc (Azalées de Chine), cây phong đường
Nhật Bản (Erables du Japon)….Những cây nầy, ngày nay ở giai đoạn trưởng thành, có khi có thể đạt
đến những kích thước  khổng lồ - cho đến mười ba thước bề cao như loại Rhododendrons.
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Cuộc tản bộ trong khu vườn nầy dắt chúng ta đi liên tục, qua từng  một chuỗi tiếp nối  những khoảng
rừng trống, mà mỗi nơi đều có một giống thảo mộc đặc biệt chiếm ưu thế, tô đậm một vẻ riêng của nó.
Những thời kỳ trổ hoa cứ như thế, liên kết nối lớp với nhau suốt năm dài, cho đại công viên một sắc
thái rất hào hứng và liên tục khởi động sự chú ý của khách lãng du. 

Gia đình của GUILLAUME MALLET vẫn thường trực sống tại Bois des Moutiers, say mê gắn bó,
tiếp tục giữ gìn và tô điểm cho công trình của người thiên tài đã gầy dựng ra nó không mai một với hậu
thế.
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Trước khi giã từ
DIEPPE, chúng
ta hãy ghé tham quan xưởng của nhà điêu khắc PHILIPPE RAGAULT, chuyên viên tạc tượng trên
ngà voi. Như thế, một ngày đi chơi của chúng ta rất trọn vẹn. 

Dã Thảo rất mong có dịp để tiếp tục giới thiệu với các bạn những nơi rất đẹp ở Pháp lẫn Âu Châu, để
một công hai việc, vừa đi tham quan, vừa hữu ích trong sự tìm hiểu lịch sử và dân tình lẫn cảnh quan
địa phương.  ■
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DDDDãããã    TTTThhhhääääoooo     / PARIS ngày 20/6/2012
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HỒ ĐIỆP MỘNG VÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

Nguyễn Cẩm Xuyên

(KIẾN THỨC NGÀY NAY SỐ 655 ngày 20/10/2008)

***

 Kể từ một buổi chiều buồn 30 tết, cuối năm Ất Tị (20/1/1966) Nguyễn Bính ra đi đột ngột tại
nhà một người quen cũ - nay đã 44 năm qua; lòng người yêu thơ thắp nén tâm hương tưởng nhớ một vì
sao sáng trong làng thơ Việt Nam. 

Khóc Nguyễn Bính, nhà thơ tài hoa mà mệnh bạc, ta càng nhớ những vần thơ đẹp, mộc mạc tựa
ca dao, dân ca. Có thể mệnh danh Nguyễn Bính là ”nhà thơ chân quê”. Thật vậy,  thơ Nguyễn Bính
gần gũi với ngôn từ và tâm tưởng của người dân Việt vùng đồng bằng Bắc bộ. Những cách ví von, ẩn
dụ, nhân hóa...trong thơ Nguyễn Bính rất giống với câu hò điệu hát của quê hương, hết sức mộc mạc và
ý vị.

HÌNH TƯỢNG “BƯỚM” (HỒ ĐIỆP) TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH

Sống giữa vùng quê Vụ Bản, thơ Nguyễn Bính đầy ắp kỉ niệm; kỉ niệm quyện đầy chất quê
hương với những giậu mùng tơi, với những bến đò ngang dọc, với hoa bưởi, hoa xoan, cành dâu xanh,
lá sen tơ… Và một điều thật lạ là trong thơ đầy hoa, đầy hương đồng gió nội, đậm chất quê hương ấy
lại thường xuất hiện hình tượng Bướm. Hình tượng này lãng mạn và mộng mơ… lửng lơ giữa thực và
mộng.

Lá sen vương phấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ

Lũ bướm tuởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ. 

.............

Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây?

Cánh bướm có khi lại hóa thân thành người, thành cô hàng xóm trong giấc chiêm bao .

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
Có con bướm trắng thường sang bên này

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi...
…Mắt nàng đăm đắm trông lên...

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! 

Cô láng giềng lại vừa mới mất đêm qua; con bướm trắng lại xuất hiện trong thơ
làm cái cớ cho nhà thơ than khóc;

Hỡi ơi! Bướm trắng, tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!

Ðêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc... quả tôi yêu nàng.
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Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này.

Cũng có khi bóng bướm chỉ là chiếc bóng man mác dư âm cũ của một thời vang bóng:

“Cành dâu cao, lá dâu cao
Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em

Anh đi đèn sách mười niên
Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành…”

Ý NGHĨA CỦA HÌNH TƯỢNG BƯỚM TRONG THƠ ?

Nguyên nhân từ đâu thơ Nguyễn Bính đã có nhiều “bướm” đến vậy?  “Bưóm” đã gợi cho người
đọc ít nhiều suy nghĩ. Một số bài viết cũng đã từng bàn đến nhưng cách lí giải ít thuyết phục, thậm chí
có bài đã trình bày cách hiểu khá thô thiển; ví dụ bài “Cánh bướm và đóa hướng dương” của Vương
Trí Nhàn:

“…tại sao Nguyễn Bính, một kẻ có theo đòi bút nghiên từ lúc nhỏ, từng có những bài dịch thơ
Đường khá hay, người có thể nghĩ thơ bằng chữ Hán nữa, tại sao Nguyễn Bính đó lại để cho hình ảnh
con bướm đó lui tới quá nhiều trong thơ mình? […] Với vốn văn hóa sẵn có, ông thừa biết nói nhiều
đến cánh bướm là không được đàng hoàng, là thiếu khí cốt là nhảm...(*) . 

Thật ấu trĩ khi nghĩ như trên - bởi vì  việc “theo đòi nghiên bút…dịch thơ Đường… nghĩ thơ
bằng chữ Hán” chẳng có gì đối lập với việc “để cho hình ảnh con bướm lui tới quá nhiều trong
thơ”… Không những không đối lập mà chính nhờ theo đòi nghiên bút từ nhỏ mà Nguyễn Bính đã
mang được hình tượng con bướm vào thơ tài hoa đến vậy!

 Lí giải cặn kẽ hơn : “Bướm”- Hồ điệp  trong văn học Việt Nam cũng như ở Trung Hoa xưa, vẫn
thường được dùng với ý nghĩa truyền thống của dân gian hoặc với ý nghĩa của triết học Đông phương:

1- “Bướm” tượng trưng cho người con trai, khách đa tình… “con bướm lượn vành mà chơi”  trên
những đóa hoa là hình ảnh mang nét lãng mạn phá cách của văn học dân gian thời phong kiến. Kế thừa
ý nghĩa này, Nguyễn Công Hoan đã dựng nên nhân vật Lan và Điệp trong tiểu thuyết Tắt lửa lòng.

2- “Bướm”- Hồ điệp  là một biểu tượng, là điển cố về sự hoài nghi thực tại trong tư tưởng Đạo
gia.

Con bướm trong thơ Nguyễn Bính thuộc nhóm ý nghĩa thứ hai: mang màu sắc của triết học Đông
phương. Nam Hoa Kinh của Trang tử có kể câu chuyện Hồ điệp mộng. Trang Chu nằm mộng thấy mình
hóa bướm, bay lượn nhởn nhơ vui thú lắm, tỉnh dậy cứ suy nghĩ mãi không biết có phải là mình đã nằm
mộng hóa bướm không hay là chính mình bây giờ đang là bướm và đang mộng hóa Trang Chu ? (Ở
Tây phương, trong Sáu suy niệm Siêu hình học, Descartes- nhà khoa học kiêm triết gia cũng đã từng
nêu vấn đề mộng và thực tương tự như  thế). Riêng ở  Việt Nam, từ ngàn xưa  (cả trong văn học viết lẫn
văn học dân gian) các nhà thơ đã thâm nhập hình tượng trên từ văn học Trung Hoa. Nguyễn Du đã viết
trong Truỵện Kiều:

Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
          Ây là hồ điệp hay là Trang Sinh.

Đến Nguyễn Bính thì Hồ điệp đã được đưa thật nhiều vào thơ và nhà thơ đã yêu hình tượng ấy
đến mức là đã chọn luôn cho mình bút hiệu Điệp  lang ( Chàng Bướm ).



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  96

Cũng như Trang Sinh, Nguyễn Bính đã từng mơ giấc mơ hóa bướm : 

    ...ngày xưa vua nước Bướm 
Kén nhân tài mở “ Điệp lang khoa ”.
Vua không lấy trạng, vua thề thế.
Con bướm vàng tuyền đậu Thám hoa….

Vợ chồng bướm là phò mã, là công chúa của nước Bướm trong tưởng tượng của Nguyễn Bính
bỗng lạc lối về… rồi tỉnh mộng trở lại trần thế. 

Câu chuyện của Nguyễn Bính dựng nên trong thơ cũng gần với biết bao truyện truyền kỳ khác
trong kho tàng văn học Trung Quốc và Việt Nam : Giấc Nam kha , giấc Hoàng lương, giấc Mai, giấc
Lá hươu...và  giấc bướm trong thơ là một trong những giấc mơ huyền thoại ấy của văn học cổ điển. 

Nguyễn Bính xuất thân trong một gia đình nho học ở vùng quê Nam Định. Ông thân là một thầy
đồ.

”...Thầy tôi dạy học chữ nho.
Dạy dăm ba đứa học trò loanh quanh.”

…và nhà thơ cũng đã học chữ Nho từ tấm bé , nhưng rồi thời thế đổi thay - cũng như Trần Tế
Xương - ông phải “đổi lông ra sắt “  để thành nhà thơ quốc ngữ. Nhiều bài thơ ra đời với nhiều hương
đồng gió nội, nhiều hoa và nhiều bướm. Ngoài phần lớn thơ lục bát đậm hương vị ca dao, Nguyễn Bính
còn làm thơ Đường. Thơ Đường của Nguyễn Bính cũng phóng khoáng như thơ Lý Bạch :

    “Xử thế nhược đại mộng,
     Hồ vi lao kỳ sinh ?”

“ Cuộc đời là giấc mộng lớn “ ; đây không phải là tư tưởng truyền thống của nhà Nho mà chính
là tư tưởng Lão Trang đã mặc nhiên thâm nhập vào Nguyễn Bính từ thiếu thời, cũng như bao nông dân
chân lấm tay bùn khác cũng đã thâm nhập tư tưởng tam giáo từ lâu  đời rồi tư tưởng ấy được thể hiện
qua ca dao, dân ca, qua những câu hát ru, những buổi hát ví, hát đối đáp, qua những vở chèo, tuồng của
những dịp hội hè đình đám, qua những truyện cổ tích…

Chúng ta không bàn ở đây vấn đề của tri thức luận để phê bình Trang Tử hay Nguyễn Bính đã
hoài nghi, hư vô hóa hiện thực mà chỉ trân trọng cảm xúc đầy chất thơ của một thi sĩ và chúng ta cũng
đừng thắc mắc tại sao Nguyễn Bính lại chọn hình ảnh bướm để đưa vào thơ, và cũng đừng cho rằng
hình ảnh này là thiếu khí cốt, là  nhảm bởi  vì bướm trong thơ Nguyễn Bính là một hình tượng nghệ
thuật thuần túy..., bởi vì thơ Nguyễn Bính là “thơ chân quê”,  là  cách nói, cách nghĩ của nông dân Việt
với những lối ví von, ẩn dụ, nhân hóa...của ca dao, dân ca , hết sức mộc mạc và ý vị… và cánh bướm
đã được dùng trong cách ví von ấy, là hình tượng ẩn dụ đọng vào kỷ niệm từ thưở ấu thơ của Nguyễn
Bính, hết sức gần gũi thân mật và đậm biết bao tình thương mến.

Nói cho rõ vấn đề hơn là con bướm trong thơ Nguyễn Bính chính là sự thăng hoa tâm hồn
của một người nhà quê Việt Nam xuất thân trong một gia đình Nho học. Ở nông thôn và học chữ
nho từ tấm bé…tự bao giờ hồn thơ Nguyễn Bính đã thấm đẫm truyền thống tư tưởng Đông phương,
thấm dẫm sự hài hòa của tam giáo: Nho-Phật và Lão Trang. Con bướm trong thơ Nguyễn Bính khi là
hồ điệp trong giấc mơ hóa bướm của Trang tử khi lại na ná giống như những nhân vật trong cổ tích Việt
Nam mang màu sắc tư tưởng Phật giáo…đầu thai qua nhiều kiếp.  ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    CCCCÄÄÄÄmmmm    XXXXuuuuyyyyêêêênnnn
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Truong Xuan’s Last Voyage 
(Part 2/2)

By Pham Ngoc Luy

(Translated by Dam Trung Phan and Vo Dai Thien)

A dinghy came nearby, trying to run alongside Truong Xuan. The security members looked at me then waved
them off.

“It is impossible for you to board. The ship is too crowded as is. It is too heavy, and we could all sink and die at
any time!” 

I had quietly observed a young man standing at the front of the dinghy looking desperate. I wrote a note to Hung
as I had lost my voice. Hung announced loudly: 

“The Ship Captain has agreed to allow all of you to embark.” 

The security members quickly threw cables to the dinghy. All men, women and children were quickly picked up.
The motorboat was left behind, floating away in the ocean. 

I received a letter from Austria in 1976. The writer, Phan Quoc Bao, introduced himself as an ex-officer and
Department Head of the Psychological Warfare Unit.
 
“Dear Sir, I did not embark Truong Xuan at Pier 5, but I boarded Truong Xuan in the sea off Vung Tau. Had you
not interfered on my behalf at the time, the security members would not have picked us up.” 

A group of Truong Xuan friends from the US went to Austria in 1979 to visit other Truong Xuan people. We met
on the outskirts of Vienna; the reunion took place in an outdoor garden. Phan Quoc Bao introduced his wife and
children to me. He reminisced about embarking Truong Xuan at sea. His wife was pretty and sociable. She
introduced their children. 

“They do very well in school. My daughter has to study every subject in Austrian, but she is a top student in her
class.” 

“Why did you choose Austria?” 

“We made a mistake, Captain! We mixed up Austria and Australia! We meant to go to Australia – but anyhow,
that’s fate. Everywhere outside of Viet Nam is just a foreign land. We lead very comfortable lives here.” 

“Are Austrian people kind and sympathetic to our refugees?” 

“Excellent, Captain! Families with daughters feel very safe here in Austria. Austrian girls under the age of 18 are
not allowed to go freely with boys in the streets.” 

I met this couple again in July 1992, when I was in Orange County. They were on a trip to celebrate their 25 th

wedding anniversary, and they escorted their youngest daughter, Bao Han, to the US to record her songs for a
popular Vietnamese video series. Bao Han was two years old in 1975; in 1991, she was the Miss Viet Nam Paris
runner-up. Mr. Pham Thanh Liem gave her a gift he brought from Viet Nam. Le Van Bao was looking for an old
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negative taken at the Refugees Camp seventeen years before so that we all could have a print as a souvenir.
Pham Manh Nam, who played Khoa in the film “Summer Rain”, organized a picnic at Laguna Beach. Lam, my
youngest son, took me to his pizza shop. Brothers Doan Van Tien and Doan Van Thinh, now two famous lawyers
in Southern California, hosted Phan Quoc Bao and his family in Laguna Hills. They had a few weeks of reunion.
Another boat was running after us. Shots were fired as a signal for us to stop in order to pick them up. The
security committee was ready with an M79 grenade launcher and automatic rifles. 

If the security committee members were allowed to shoot back, I wondered what would have happened. All the
people in the motorboat were ordered to throw their weapons into the sea before they were allowed to embark
Truong Xuan. 

At 9 AM, Dr. Nguyen Dinh Bang offered me a bowl of noodles. I had not eaten anything for two days. My throat
was dry and so sore that I could not swallow the noodles. I caught Hung’s eyes as he tried to turn his face away. I
guessed he was quite hungry and he needed some food. I gave him the bowl of noodle soup. 

“Please eat to gain strength. I am so tired that I cannot eat.” 

He timidly accepted the bowl of soup, but he looked rather happy. He did not eat. He left it on the podium next
to the steering wheel instead. He walked toward the command room and waved to everybody. 

“Stay calm, ladies and gentlemen! Good news – the ship’s engine is being repaired, and it is almost finished.” 
Finishing his words, he returned to the podium to eat his noodle soup – but to his surprise the bowl was now
empty. 

I turned away pretending that I knew nothing. While Hung was eloquently speaking, T. approached the bowl of
soup, and at first he hesitated. Perhaps he had intended to just take one bite to appease his hunger. He swallowed
the whole bowl in one shot instead. The whole act only lasted for 5 or 6 seconds. T. ran away immediately. This
scene made me worry. 

The telephone rang. 

“Captain, please tell the crew to get ready. The engine will be started in 5 or 10 minutes.” 

“Are you sure, Chief Engineer? What about the Song An?” 

“Yes, Captain. We can let Song An go.”
 
“Is the water still leaking in?” 

“Yes, Captain, but not a lot! We have not been able to locate the leak.” 

All the security and executive committee members cautiously listened to our conversation. 
At 10 AM, the whole ship vibrated. Smoke circles started rising up as the engine roared to life. The sea was
suddenly loud with applause. Truong Xuan was filled with astounding happiness. The headline was released and
Song An now cruised along side with Truong Xuan. The committee members recommended that people onboard
Truong Xuan make contributions for the tugboat Song An. All the money was collected and counted in the
command room under the supervision of Tran Van Duong. Passengers raised nine million Vietnamese Dong,
equivalent to over ten thousand US dollars, and put into two bamboo baskets. 
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Truong Xuan’s engine suddenly stopped running after 15 minutes, and Song An had to tow us again. Truong
Xuan started running again after 20 minutes, and once again Song An traveled along side of us. Duong passed
the baskets full of money to Song An’s Captain who opened one of baskets and waved to us. 

“You gave us too much money. Thank you, but please do not give us any more.” 

Before turning back to Viet Nam, Song An gave us dozens of containers of drinking water. Passengers shared the
water; a drop of drinking water was worth more than gold. The command room was supplied with one container.
Seven or eight people jumped aboard Song An to go back home. 

“We are now safe in the ocean. Captain, please allow us to tell passengers to make contributions for you.” 
I declined this proposal from Dao Manh Dat. He had been the guidance counselor at Chu Van An High School. I
was going to ask Hung to make an announcement to assure the people that I did not want any contributions. But
after a few seconds of reflection, I decided not to make any announcement. I knew some people onboard had
already taken the opportunity to get money from other passengers,  pretending that  they were collecting for
Truong Xuan. An announcement now would cause chaos and violence. 

We  took  the  Sea  Route  195  without  any  fear  of  being  attacked  by  Communist  forces  once  we  reached
international waters. We now had to face the urgent problems of hunger, thirst, rape and mutiny. I closed my eyes
and tried not to think of such things. 

The order to surrender all weapons was announced through the loudspeakers. Automatic guns, shotguns, M79’s,
M16 rifles and all kinds of weapons and ammunition were collected. They were kept in the command room. All
the committee members had done a marvelous job of re-assuring the passengers, and people happily gave up
their weapons, particularly the ex-soldiers. A gentle sea breeze blew as Major Thuyen snaked his way through
the crowd to secure the eight cargo hoists. 

It was a more relaxed atmosphere now. I could see smiles. I left the bridge to visit my family had not seen them
since we left Saigon. It was not easy to pass through the crowd onboard. There were almost twenty people in a
room that was no more than 3.5 meters wide and 4 meters in length. As soon as I entered the room, I smelled the
suffocating odor of sweat. My wife was rubbing medicated oil on my two daughters who had fainted. 

“I am rubbing this oil on Dung and Giang because they have fainted from hunger and heat. They have not eaten
nor drunk anything since yesterday.” 

Dr. Bang gave them a shot to revive them. Bang’s wife was my wife’s niece. I asked people to move out a bit but
there was hardly any room. Giang recovered and looked around her. 

There had been so many problems that I could not afford time to look after anyone, including my own family.
My children were hungry, and my wife could only endure it in silence. 

I said to chief cook Chung A Can, “You have not served me any food since yesterday. How come? My whole
family has had nothing to eat.” 

“Captain, as soon as the rice is cooked, people start eating it in the kitchen area. It’s all gone so fast.” 

“Please cook a pot of rice for us, and let me know when it is almost done.” 

“But Captain, there is no more fresh water for cooking.” 
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Vinh Ta gave me two bottles of fresh water. On my way back to the kitchen, people asked me for water. A
western-looking woman was leaning against the kitchen door and asked for a glass of water. She was pregnant. I
poured her a full glass. She was Mrs. Truong Dinh Thu; she now lives in Bordeaux, France. 

Chung A Can took the half-full water bottle from me. “Captain, how am I supposed to cook rice with this much
water?” 

“Just add seawater to it!” 

Chung A Can cooked the rice with some seawater. A volunteer brought the cooked rice to my family. My wife
divided the rice into equal portions, as big as two fingers, and she distributed the rice to all those around her. I
had my share as well. I took a small bite, but my mouth was dry, and the rice tasted bitter. I was not able to
swallow. I was thirsty. I gave my rice portion to Hung. 

“Keep it for your kids.” 

Hung gave the rice to Phuong, who was his eldest daughter. He looked at me with tears in his eyes. 

“My parents decided to stay back in Viet Nam. Please consider my wife and me as your godchildren.” 

Early in February 1983, knowing that I was coming to Australia he arrived at the Sydney airport to pick me up.
He and his family hosted me for 3 days. Phuong was now grown up and was preparing to enter medical school.
The whole family hosted me as if I were their own family. 

People were moaning and crying out. 

“I’m thirsty! I’m thirsty!” 

“My child is so thirsty, he might die!” 

The moaning  of  young mothers  made me think  of  problems  and obstacles  that  we  had  to  overcome.  The
Communists’ threat of ambush was over, but now we were facing the real threat of hunger and thirst. 

I gave orders for the security committee to take water from storage and distribute it to everyone. After filling a
few bottles, Phi told me that we had run out of water. Sixty tons of stored fresh water had disappeared. Had
people tried to hide it so that they could sell it to make a profit? Lam took a look at the reservoir and confirmed
that we had run out of water. I was trembling and shaking. Where did it go? Who pumped it out? When did this
happen? Even as I write these lines, I do not know what happened. 

When I was in Vienna in 1984, Tran Ba Ky confided in me, “Was there water on Truong Xuan? I was branded as
a rascal who ‘sells water’.” In Vietnamese, the word for water is also the same word for country. Ky was absent
in the following meetings in Vienna. 

I had occasionally received a glass of milk from either Bang or Thang. Yet it was late in the morning, and I still
had not received any milk. I was so tired that I did not even feel hungry. Yet I still had to stand, in the steadfast
position. I dared not sit down; sitting down could have resulted in feelings of hopeless. If I lost my confidence
even for a very short moment, I would have given up. 

People were stunned by a loud gunshot. Bui Ngoc Hoa was trying to interfere with some people shoving each
other. 
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“They were fighting for water. I had to fire a warning shot.” 

I asked Lieutenant-Colonel Hao to confiscate the M16 from Hoa. 

Phi reported from the engine room that more and more water was leaking into the ship,  even though we were
continuously pumping it out. 

A message to request food, medication and fresh water had been sent out. We had not received a reply. Further
ahead, the Long Chau and Long Ho ships were merely idling. Truong Xuan approached these two ships, and I
hoped that we could get water and other supplies, or transfer some of our passengers to them. They sped away as
we approached them. 

Lam whispered in my ear, “Mr. Vuong fainted. He’s lying unconscious near the cargo hold opening.” Vuong was
a big man and looked haggard. He was lying with both hands flat on the floor. Lam carried him up to the deck to
get him some fresh air. 

I received a small piece of paper with a scribbled note from Lan. It read, “My four children and I are so thirsty.
Captain, please call my husband, Tran Phong Van; he is currently working as chief engineer on an American
ship.” Lam, my son, was able to get half a bottle of water to Lan and her children. Her husband was previously
the chief engineer for the Phong Chau ship. 

Another young woman collapsed. She was with her mother and her younger sister. I recognized her later when
we temporarily resettled in Indiantown Gap Refugee Camp in November 1975. 

Do Thi Bang Tam, who had the most beautiful eyes, wrote to me. “Captain, I was so happy when I heard that
you were writing the story of the 4,000 Vietnamese refugees seeking freedom on your ship. Please describe all
the  details.  Please tell  people  that  I  fainted because my  friend had stolen the water  bottle  from me.  Dear
Captain, many times when I reflect, I had the feeling that it was all just a dream. I am studying to be a medical
technologist. At times I feel depressed but when I think of my father, brothers and sisters still behind in Viet Nam,
I feel quite encouraged and I study hard again. I hope that you will be able to complete your book as you wish,
and that you will be able to describe exactly the way it was.” 

Someone shouted loudly from the middle of the ship. 

“A lady is in labor! We need a doctor to come and help to deliver her baby!” 

Dr. Kim yelled, “Would the doctor nearest to her please help her!” 

During our Truong Xuan reunion in Montreal in 1977, Dr. Nguyen Huu Tung, currently a professor of medicine
in Montreal, told us about the childbirth. There was also another child born aboard Truong Xuan. According to a
letter from Professor Bui Nhu Hung, father of one of the babies born aboard Truong Xuan, “After many days of
worrying,  my  family  finally  settled  down  in  Montreal.  Canadian  Immigration  has  looked  after  our  fellow
countrymen very well. Thanks to them, we are now well settled. My little girl, who was born on the deck of
Truong Xuan, is now two and a half months old. Time has passed by so fast. We took her to the hospital for some
immunization shots. An x-ray showed she had a broken left collarbone, but that it was healing nicely. No one
knows when her bone was broken. She did not show any signs of pain when we were at the Hong Kong Refugee
Camp. Maybe she was pushed against the crowd. She was still so young that she did not feel the pain, I guess. A
friend of ours wants to know about our sea journey, so that he can write the life story of our young daughter.
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Captain, please write to us to let us know the major problems on the ship that only you, as the Captain, could
know…” 

To solve problems onboard, everyone looked to the ship captain, as if he would know all the solutions. The sun
was glaring; onboard we were all suffocating from heat and sweat. S.O.S. messages were sent out, one after
another. The American ship USS Washington appeared; it came closer and stopped for a while,  then left. A
warship from the Seventh Fleet came from afar, and then it turned away. Thanh was not able to make contact
with the Seventh Fleet to get help. 

At  4 PM and then 4:15 PM on May 1, two suicides happened on the deck. Blood and brains splashed the
clothing of Hong Khac Bang, Nguyen Thanh Lam and Phan Thai. Within half an hour, the two dead bodies were
thrown overboard. It became more and more tense on the ship. There was a risk of mutiny and violence. 
There were only Hung and Lam in the command room now. Hoa, Thien and Chat had disappeared. Everyone
was tired and stressed out. Their bodies ached. 

Around 8 PM, Phi screamed desperately through to the loudspeaker in the command room, “Water has flooded
the engine room. Captain, please be prepared to land as soon as possible!” 

“Understood. Please do not let anybody know about this.” 

I was torn apart by worry that the ship might sink. Luckily no one was able to see my worry-stricken face in the
dark night. I lowered the lamp so that I could read the map clearly. From where we were, the northern beach of
Malaysia would be roughly 300 nautical miles away. 

Truong Xuan had to change direction. Abandoning our route to Singapore, we headed straight to Pulau Redang
instead. As I leaned over the map to draw the sea route, I tried to stay calm. I was sweating profusely; it was like
a  shower  of  sweat.  Sweat  was  running  down  my  forehead  and  along  my  cheeks,  creating  a  sad  and
uncomfortable feeling. I stood upright, hiding myself in the dark. I used my shirtsleeves to wipe off the sweat. I
tried my best to keep my worries to myself. Every eye in the command room followed my every move. 
Hai asked me, “Where do you plan to head, Captain?” 

“Toward Pulau Redang, the nearest land.” 

“When will we reach there?” 

“It will take 30 hours.”
 
“I will contribute money to buy rice for our people.” 

At 9 PM, the engine stopped again. 

“The oil pump system is clogged.” 

All the lights were suddenly out. The ship was without its engine. The moonlight, immensely bright, reflected on
the water. The sea was serene and still. You could hardly hear the small waves lapping against the ship. The
passengers stayed deadly immobilized. At times, one could hear a long sigh melt into the atmosphere. Passengers
did not realize the dangers that lay ahead. 

Occasionally a voice would break the silence. 
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“Where are you going in the night?” 

“Why are you walking over my shoulders?” 

“Why are you pushing me so hard?” 

“God! Someone has stolen my water bottle!” 
“Curfew, please!” 

I heard the word “Curfew” and thought of the rapes that had occurred when people  escaped from Central Viet
Nam to the South. I ordered a strict curfew at night. No one was allowed to move until 6 AM. It was an absolute
curfew, to be followed by every passenger. 

Phi was using his flashlight to work. Young men took turns pumping water from the engine room. The ship was
just drifting during the night. We could possibly have drifted toward the Con Dao mountain area. At around 1
AM, a woman came up to the command room and quietly reported, “At the bow of the ship, two Communist
agents are planning to set explosives.” 

“Can you lead the security members down there to capture these two men?” 

“I dare not captain. They will kill me. They wear white short sleeve shirts. They are lying at the left side of the
anchor hole.” 

Everyone was soundly sleeping around me. I woke Lieutenant-Colonel Hao. He was very sleepy; he uttered a
few words and did not want to be woken up. With some care, he stretched his hands, shoulders and legs. He
stood up and rubbed his sleepy eyes. I pointed at the woman and told Hao, “This lady tells me that two terrorists
are planning to plant some explosives. Please investigate.” 

“Let me tell the security members and assign them to each side of the ship.” 

Orders to approach the terrorists were placed in the middle of the night. 

“Left move 2...left move 2.” 

“Right move 2...right move 2.” 

The unusual code signals were sent and replied to, just like during an operation to attack the enemy. It gave me
goose bumps when I heard these signals. 

After an hour the two teams of security members came back. They reported to Hao that there was nothing
suspicious. 

I  was not  sure whether the woman had reported correctly  or  not.  She might have been so scared that  she
imagined it all. Hao went back to sleep an hour later. I felt very uncomfortable listening to his loud snores. 

After the woman had left, Tran Dinh Thang went up to the command room and whispered to me, “I saw a few
young men wandering around as if they were trying to enter your room.” 

“It’s curfew time! Do they have any weapons?” 
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“Captain, please, do something right away. I suspect that they have shotguns.” 

Hao checked on these young men. It turned out that they were actually security committee members. 

Around 4 AM on May 2, there appeared several well-lit ships at a distance from Truong Xuan. They seemed to
stay at their predetermined positions. Years later, Admiral Hoang Co Minh told me that his South Vietnamese
fleet anchored at Con Son until May 5, 1975, before leaving for the Philippines. As I am writing these lines,
Admiral Hoang Co Minh is somewhere at the border of Thailand and Cambodia. I cannot confirm with him
whether or not it was his fleet that surrounded us at dawn on May 2. The fleet of ships disappeared before
sunrise. The sun came up on the eastern horizon. It was 6 AM. The Con Dao ridge appeared faintly in the
southern horizon. Chat and Thien took turns measuring the coordinates of the mountains that enabled us to find
our location.

Truong Xuan drifted toward the northeast  position of the lighthouse of Con Son Island at  a distance of 12
nautical miles. 

Man Overboard 

I remember having read, about eight or nine years before the fall of South Viet Nam, a story about a captain who
had saved a man from the sea under extraordinary circumstances. A captain in Northern Europe counted his
sailors and found one missing. After a thorough search of the ship, he concluded that one sailor must have fallen
into the sea after having drunk too much on Christmas Eve. Guessing the time the sailor fell, and with good
estimates of the ship’s speed, the wind’s velocity and the current’s strength, he decided to turn back the ship to
look for the victim. Sailors were mobilized to search the sea. 

Five, and then ten hours  passed, but  the captain was not discouraged. He kept searching. Suddenly from a
distance, through his binoculars, dead ahead and in line with his ship, something was moving. When the ship
approached, they found the sailor still swimming. The victim was rescued after almost 24 hours in the cold water
of that wintry December. 

That story left a very profound impression on me. I admired the captain for having succeeded in saving a man
under those circumstances and wished I could achieve something similar in my life. 

The northern European captain had made me more fully aware of the responsibility of a captain. He taught me to
be humanitarian, calm, smart and patient when trying to save people. He had made his calculations extremely
well – to the point of being able to find the sailor fully 24 hours after he had fallen, right in the return path of his
ship. The sailor did not remain at a same place but was constantly pushed away by the wind and the current. A
man is minuscule in the immensity of the sea. 

The extremely lucky sailor also taught me a lesson. He had extraordinary strength. He proved to be a champion
of endurance. He showed me that we all have great potential for extraordinary achievements. If he did not fall
into the sea and fight against the deadly cold, he would not have known that he was of supreme endurance. How
did he get enough strength to fight against death, chill, and despair to finally be saved? 

Truong Xuan also rescued someone who had fallen into the sea. 

Our SOS telegram, sent on the morning of May 1, had not brought any response for rescue. Hunger and thirst
appeared to be imminent. Two men had just committed suicide, adding to the fear and despair. The size of the
crowd huddling on the deck from bow to stern worried me. I tried to stay calm. Small but heavy black clouds
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hung in the sky. I wished a shower would come to bring drinking water, to freshen the suffocating air, to soften
the despair that weighed heavily on each of us. The gentle late southwest season winds that riddled the sea were
not enough to comfort the people. They faced an uncertainty between life and death. 

I was preoccupied with so many questions. Would the security committee have enough credibility and power to
maintain discipline? Would the people have enough strength to face danger and overcome hardship? If everyone
was selfish, each man for himself, chaos would reign. Would a call for calmness have an effect on anyone? 
Everyone around me was quite tired. Lieutenant-Colonel Hung had hollow eyes and cheeks. Lawyer Thong in
the telecommunication room often kept worry-filled eyes on his wife and children outside. Lieutenant-Colonel
Hao was sitting on the lifejacket box looking sad and lost in thought, probably thinking of being separated from
his family or of the abandoned war. He had not smiled since coming aboard. Only Hai was in relatively good
shape, perhaps having brought enough provisions. He still had a good complexion. 

Three men were normally beside me: Lieutenant-Colonel Hung, Major Thuyen and Lam. Lam was a martial arts
student, and his mother had instructed him to protect me. 

An hour after the sea burial of the two suicide victims, despair hung in the air. A distress cry was suddenly heard
from the left side of the ship. 

“A man fell overboard!” 

“Another suicide!” 

From the command post, I noticed a lot of people standing close to the edge of the deck to get fresh air and avoid
the odorous and overcrowded middle. Some young men climbed onto the railings. The man probably fell into the
water because he was careless, or he committed suicide out of despair. 

Truong Xuan was a giant wounded beast. The emergency backup steering system was still being used. Water
leaked slowly into the engine room. I thought of the lives of 4,000 people and of the life of one person. To turn
back or to keep going, I asked myself? In a flash, I remembered the story of the northern European captain but
realized that I was in a different situation. What if I turned the ship back only to find the victim already gone?
Time was crucial. What if the engine broke down when the ship turned back? It was possible that a Communist
ship was chasing us. Pressure was heavy on me. I wanted to turn back but could not make up my mind. What
must be done to gain the trust of the people? People must help one another during this difficult time; otherwise,
all would be lost. There were many questions, but no answers. The ship still continued its course. I looked in the
westerly direction; the sun was only a league above the sea. Thirty minutes had gone by. I decided to turn the
ship around. The victim, if alive, should have been about five nautical miles away. If we found the victim, it
would raise our morale considerably. 

I looked into the eyes of the young man who had cried out. 

“Did the man really fall into the sea, or was it a suicide?” 

“It wasn’t a suicide. He fell.” 

The young man spoke with imploring eyes. 

Some nearby people, seeing that the ship was about to turn back, had a look of disapproval. They probably
thought that it was a senseless thing to do. 
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I rang the bell signaling to Phi that the ship was turning back to look for the man who had fallen overboard. 
It was 5:35 PM. To turn the ship 180 degrees, I applied Admiral Boutakoff’s method, one that I learned some
decades ago;  this  was the first  and last  time that  I  applied it.  I  still  do not  know how I even managed to
remember what I had learned. Handing my binoculars to Lam, I asked him to watch carefully on both sides and
in front of the ship and, if he spotted the man, use a cloud as reference to keep track of the target. 

Half an hour later, eyes glued to the binoculars, Lam pointed his hand. 

“There he is, Dad. Look in the direction of the bright cloud, a little bit to our left and you will see him.” 

Was Lam mistaken? Holding the binoculars and looking in the direction of the cloud as a Reference point, I
scanned the calm sea. There he was. The victim was battling and still swimming quite well. Overcome with joy, I
forgot for a moment all the troubles that lay ahead. I asked Lam to keep close track of the victim, not to take his
eyes off the binoculars. I told Hai and Thien to cut a lock rope about two hundred meters long and attach it to a
round float. The ship slowly approached the victim, steering slightly to the left, then came to a complete stop,
shielding the naked man from the wind. 

When the ship was about 10 meters from the victim, the float was thrown into the water. The victim seized the
float and was pulled toward the ship. Four or five men pulled him up onto the deck. The sun had already set into
the sea. Blood-red clouds glowed in the West. 

Having picked up the man, the ship resumed its course to the south. I was happy not only to have saved the life
of the man but also to have shown the passengers on board that even a single life was worth saving. I wanted the
people to understand that whether or not our ship would reach safety, everyone had to be responsible for one
another. The people had to stay calm, not pessimistic, to keep discipline and especially, not to be selfish. Was it
God who had helped us to save a man from the water and blessed the 4,000 souls aboard with good spirit to
protect one another in a desperate time? 

I did not have time to meet the man to ask how he had fallen overboard. Rumors were that it was a vengeance, a
robbery, or a suicide. Each rumor was certain in its version of the story. 

“He was an army colonel and a province chief in Central Viet Nam. He had enemies.” 

“No, he was a police lieutenant-colonel. He committed suicide; I know him well.” 

“The rescued man was a former colonel who was head of a city, as affirmed by three or four people.” They said
it as if they knew the victim personally. To be convincing, they said that the victim was still in shock and did not
want to admit that he had fallen into the sea, and that he appeared to have lost his mind. 

After my arrival in the US, at the Indiantown Gap Camp, I met by chance Mai Cong Tri and asked him, “When
you were at the Harcourt Road Camp, did you meet or hear of the man who fell overboard and was rescued from
the sea?” 

“Don’t you remember? When you visited the Camp of the Singles, he came to greet you. He said he owed you
for having saved his life twice.” 

“Why twice?” 

“I don’t know, he only said that.”“Can you tell me his name and a bit about his background?” 
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After a moment of silence, Tri said hesitantly, “His real name is Vu Van Thu, but after arriving in Hong Kong he
changed his name to Ho Phai Nam.” 

“Can you tell me why he fell overboard?” 

“Let me write to him so that he can tell you himself more accurately. He is married to my cousin’s daughter. He
has eight children, all left behind in Saigon.” 

“There are too many rumors. It’s difficult to find the truth.” 

“I know. It was not a suicide. But he’s now not in his right mind.” 

“It couldn’t have been a suicide. If it were a suicide, he would not have swum so forcefully. Has Thu been settled
somewhere?” 

“No. He wants to go back to Viet Nam. About the story of how he fell into the sea, I don’t want to tell you what
he told me in Hong Kong. I am not sure I will be able to recount it exactly.” 

Tri did not want to tell the whole story. Maybe he did not remember all the details. An “inch” of error is a “mile”
of consequence! 

I asked again, “Some said that he was a saboteur; some said that he was robbed and then pushed into the sea.” 
“It is certain that Thu did not voluntarily jump into the sea. Thu was a street photographer working on Tu Do
Street in front of the Parliament Building. Thu will write to you more about the incident. I’ll tell him to write a
letter to you.” 

The rescue of the man who fell overboard was one of the most memorable incidents of my life, but I still regret
not having had a chance to meet the victim. I received letters everyday from Truong Xuan refugees in many
countries. The letters, about 800 in number, were carefully kept in a hardcover box, as my spiritual heritage. In
five years, I moved seven times with my children. At some point, the box was lost, probably unwittingly thrown
away by my family thinking it was unimportant papers. Fortunately, there still remain to date four or five special
letters, thanks to being classified as “Truong Xuan Documents”. 

In early 1976, I received a letter from the man who fell overboard. It was sent from Hong Kong. 

“Around 3 PM, the broadcaster on the radio announced the unification of Viet Nam, and Saigon was celebrating
the victory. I thought it was ridiculous for me to leave Viet Nam when the country just gained its independence. I
wanted to go back. Several people near me threatened me. One guy pushed me overboard. That was about 5 PM.
I heard people yelling to get help for me. After being pulled out of the water, I was examined by the doctor. Then
with the assistance of my friend, I hid in the cargo hold, near the restroom. The guy who pushed me overboard
came looking for me. He wanted to finish me off. I was lucky to survive and I survived because several people
nearby intervened on my behalf.” 

A number of Truong Xuan refugees had sent me money, a total of US$200, to help the unlucky refugees who still
remained in Hong Kong. This money was forwarded to Sister Nguyen. Vu Van Thu received a special gift of
US$20. 

Early in 1992, I met Mai Cong Tri after seventeen years. Tri invited me for dinner at his home. At Tri’s I also
met Mai Cong Cau, recently reunited with his children in the US. I knew Cau from the time I lived in Hai Phong.
Cau and Tri were first cousins. Cau’s mother was from the Nam Hung District of An Le Village. Cau told me



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  108

that Thu was living in Hong Kong with his wife and a son. Thu and his wife sometimes go back to Viet Nam to
visit.  His  eldest  daughter  married and was  living in  the  US.  Nguyen Dinh Bang offered me an 8mm film
containing very special images of Truong Xuan, still docked in Saigon on the morning of April 30, 1975, after
the surrender. It also contains the scene of Vu Van Thu being pulled out of the water. This film has been shown
on many of my visits to former Truong Xuan passengers. On my visit in Montreal, I met Dr. Tran Van Kim, who
had been head of the medical committee,  Dr. Nguyen Huu Tung, who had assisted in some child births on
Truong Xuan, and quite a few others. After only about ten minutes of pleasant chatting about the incident, Dinh
Vu came to sit beside me and asked me unexpectedly, “Why did you risk the lives of 4,000 people just to try to
save one?” 

From the  way he  put  his  question,  I  knew Dinh  Vu had  been  long  troubled  by  my action.  He  thought  it
unjustified, even though it was to save the life of a person. He had his own reasons, but he was not in my place at
that time. Dinh Vu was not aware of the extreme difficulties that were awaiting us. He did not understand that, at
any time, it might have become so tense that the captain would lose control of the crew and passengers, and that
his orders would not be followed. 

I replied to Vu, “I saved one man in order to save 4,000 people.” 

Dinh Vu looked at me without saying a word. Maybe he now understands the reason why Truong Xuan had to
turn back to find Thu. 

SOS 

The dim and  misty  moonlight  made  this  region  of  the  South  Sea  look  even more  deserted.  Truong  Xuan
wandered slowly into an immense unknown. Stars twinkled high in the sky. Moonlight rippled on the water that
gently tapped against our ship, making sounds in the silence of the night like whispered prayers. 

The engine and the light system were out of order. Many young men took turns pumping out the water that was
leaking into the engine room. On both sides of the command room, women with young children looked for
shelter from the night, sitting and lying everywhere; it was impossible to walk through. Many times I wanted to
use the sextant to check the position of the North Star to determine the latitude of our ship but I was unable to
get close to it. 

My heart rushed whenever I thought of the possibility that the ship might sink if enough water leaked in to flood
the engine room. There was no means to communicate to the world to call for rescue. The command room was
dark; there was not even enough light to study the map. 

The first colorful ray of dawn signaled the end of a night of terror. Our ship’s position  was determined thanks to
the sight of the distant mountains of Con Dao Island. The curfew was lifted. Phi informed me that the oil system
had started working. Our ship was able to move steadily again. The pump, however, worked just enough to keep
the water level in the engine room from rising. 

Our first SOS telegram was sent out on May 2:  “From the captain of XVLX. Water leaking into engine room.
Stop. Danger of sinking. Stop. More than 3,000 Vietnamese fleeing the Communists are suffering from hunger
and thirst. Stop. Many children are sick. Request for emergency rescue. 

Position: Latitude North 8 degrees 35 minutes, Longitude East 107 degrees 00 minute. The Captain.” 

XVLX was Truong Xuan’s code name; it belonged to Viet Nam and was recognized internationally. Since the
SOS telegram was sent in the international emergency frequency by a captain, I was certain that ships navigating
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in the region that intercepted the message would come to our rescue. That was why I allowed such a great
number of refugees to board. 

In just ten minutes, Thanh announced that Clara Maersk (OWIK) of Denmark had received our SOS message. I
was constantly in the telecommunications room waiting for a response. 

“Has Truong Xuan communicated with the American Seventh Fleet?” 

“No. We don’t know their frequency.” 

“Clara Maersk has room only for 1,500 people. Women and children must be evacuated first; the remaining
people will have to be evacuated by another ship.” 

“Thank you very much, Captain. Please come to our rescue. XVLX is now on Route 175, at a speed of 6 knots ” 

“OWIK will meet XVLX at about 12:00 Noon.” 

At 11 AM, we sent a confirmation telegram to the Clara Maersk: “Thanks to the Captain of the Clara Maersk for
having accepted to rescue us. Stop. Route 175. Speed 6 knots/hour. Captain Pham Ngoc Luy.” 

The day before, when the USS Washington and a ship of the American Seventh Fleet approached Truong Xuan
in the afternoon, everybody was so happy; some took out their bottle of drinking water and poured it from head
to foot, and some washed their hands with it. But these two ships had gone away. 

When the Danish ship confirmed the time of the rescue, Hung cried out loudly to announce the good news. In a
strong  but  slightly  trembling  voice,  Hung  said,  “Your  attention  please.  Please  listen  to  the  Captain’s
announcement: The ship Clara Maersk will rescue us. It is heading toward us and will arrive at 12 Noon. Please
remain calm.” 

Hung had barely finished when people roared. The joy was greater than any words that can be used to describe
it. Everybody knew that they were still alive and were about to be rescued. But I was not entirely relieved. My
mind was still preoccupied by the content of the telegram, “Clara Maersk has room only for 1,500 women and
children that need to be evacuated first.” 

I talked to Phi through the speaker tube. “Chief Engineer, please tell me the exact conditions of the engine and
the pump so that I can report them to the Captain of the Danish ship, which is on its way to come to rescue us.” 
“Water is still entering the engine room. We haven’t found the hole. Our pump is just enough to keep the water
level steady. You should ask the captain to lend us a pump.” 

In the three hours of waiting for the Clara Maersk, my mind was preoccupied with finding answers for numerous
questions. The Danish ship has room for only half  of the refugees, only women and children. What would
happen to those that stayed? With the current condition of the engine, and with water in the engine room, what
was the real degree of danger? What would be the fate of the remaining people if the oil system were to get
blocked again or the pump stopped working? What has to be done to keep the ship from sinking? 

At 11:35 AM, a black spot appeared on the horizon. The black spot became clearer and clearer as it neared us.
Truong Xuan stopped its engine, waiting. Clara Maersk, a sky blue ship, showed up and then stood tall at about
300 meters from us. Without any signal, a resounding applause filled this corner of the sea. 

Vu Ba Hung wrote about the “black spot”. 
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“Four thousand people, after days of wandering hopelessly on the high sea, kept their eyes fixed on the horizon
in search of a magical black point. 

Four thousand bodies had endured three days of heat from above, three nights of cold from below, and wind that
scratched their eyes and left a salty taste on their lips. 

Hunger, thirst and despair had almost killed all their hope and exhausted all their strength when the magic
appeared. It came in the form of a ship colored in compassionate blue and bringing along a captain and a crew
of angels. The ship had a name that sounded legendary: CLARA MAERSK. 

Four thousand exhausted bodies had a sudden burst of energy and a common impression: “We have just been
elevated.” 

Thank God. Thank Humanity. 

Thank the River. Thank the Sea.” 

For a moment, I forgot all the troubles. I forgot the three days of danger and misery where I had almost cracked.
Everybody around me was happy. But there were some who were not in their right minds. 

Mrs. Nghe shook my wrists. 

“Please. Please. My husband is weird. He’s lost his mind. Please help me!” 

Before I had time to answer Mrs. Nghe, a canoe from the Clara Maersk carrying an officer and a sailor had
already drawn alongside Truong Xuan. 

I asked lawyer Nguyen Huu Thong, Lieutenant-Colonel Luu Binh Hao, Mr. Nguyen Quang Hai, Colonel Vu Van
Thinh, and lawyer Mrs. Nguyen Thi Truyen to form a delegation and to go on board the Clara Maersk to
negotiate with the Danish Captain. For our ship’s safety, I could not leave our ship to go with the delegates. But
the delegates did not want to embark on the canoe without me. 

After having assigned Chat, Hung and Lam to the task of safeguarding Truong Xuan, People helped me by
giving their hands and slowly lowering me down into the canoe. I was too weak to climb down with a rope. Mrs.
Anh, still quick and in shape, jumped into the canoe, hurting a toe that took a few months recover. 

On the Clara Maersk, I asked to see the Captain Anton Olsen. The captain was about 50 years old, looking nice
and pleasant. 

I told him at once, “Captain, please lend us a pump. Water is leaking into our engine room.” 

“Clara Maersk doesn’t have a pump.” 

“Excuse us for insisting, Captain. Could you ask your chief engineer whether there is any way to help us pump
the water out of the engine room?” 

The chief engineer confirmed there was no pump on board. 



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  111

Without hesitation, I told Mr. Olsen, “Truong Xuan can use its pump only when it is in motion. If the engine
stops, the situation may become very risky. I implore you to rescue everybody.” 

Without hesitation, Mr. Olsen agreed to evacuate everyone. I immediately told the news to the delegates. 
The negotiation between the two of us was quick and easy, taking only five minutes. We both understood the
danger that threatened the lives of 4,000 people. Seeing me in a state of exhaustion, clothes all dirty, the chief
engineer showed me a nearby washroom. So thirsty, I drank at once two full glasses of water instead of washing
my face. 

Before I got back into the canoe, Captain Olsen told me to keep Truong Xuan stationary while the Clara Maersk
came alongside. The canoe had barely left Clara Maersk when Truong Xuan abruptly sped away at full throttle. I
was startled and completely confused. Then Truong Xuan turned back suddenly, at full speed. We waved our
hands, we whistled, we made signs for the ship to stop. Truong Xuan slowed down then came to a complete stop.
Before the delegates had time to get back onboard our ship, two young men jumped into the water and grabbed
onto the canoe. There were loud shouts. 

“Catch them! Catch them!” 

“Beat them up! They’ll announce to the world that they were forced to flee away!” 

The two young men were pulled up and attacked by a number of people. One was let go. The other, 17 or 18
years old, received slaps in the face. It was impossible to know what was happening. The young man had been
beaten up,  and I  asked the people  to  hand him over  to  me.  A careful  search of  his  pockets found nothing
suspicious. 

I went directly to the command room. Looking stricken, Hung said, “Chief engineer Phi reports that the water
level has risen because the ship has been stopped for too long. The ship has to move for the pump to work.” 
An urgent telegram was sent to Clara Maersk: “There is a lot of water in the engine room. Request that Clara
Maersk waits half an hour for us to pump the water out.” 

Truong Xuan continued to move while the water was pumped out. After about 25 five minutes, the water level
came down, and another telegram was sent to Clara Maersk. “To gain time, request that Clara Maersk stays
where it is. Stop. Truong Xuan will draw alongside.” 

Captain Olsen agreed.  Truong Xuan moved slowly and came alongside Clara Maersk. As soon as our ship
stopped, Clara Maersk quickly lowered its ladders. Along its wall, sailors stretched cargo nets to protect those
who might have fallen. 

The news that  water  was flooding the engine room was not  divulged.  The security committee proposed to
evacuate  children  and  old people  first.  Someone reminded  me that  we  should do our  best  to  give a  good
impression to our hosts. 

Time was crucial. Members of the security committee were asked to stand along the ship to help people to climb
over to the Clara Maersk. Those near the ladders went first. The ship was too crowded to be able to select people
in any order. 

The sea was as calm as we could have hoped. The rescue of 4,000 people from Truong Xuan to the Clara Maersk
took place in the South Sea, in ideal meteorological conditions, and in a surprisingly orderly fashion. People
climbed the ladders. Some were still strong enough to climb the nets. Those that pushed got kicked by members
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of the security committee. Some took time to use their plastic water containers to get seawater to bathe. I urged
everybody to move quickly.

People had already been moving over to Clara Maersk for half an hour when Lam came up from our room. 
“Does our family have to leave too?” 

I urged Lam and Thuyen, “You all have to leave the ship at once.” 

It was only then that my family and relatives hastily left Truong Xuan. 

Phi was still at his post in the engine room. Thanh was in the telecommunication room. Watching people leave
the ship from the command room, I was seized with a dilemma, “To abandon, or not to abandon the ship?” 

As captain, I could not leave the ship if it was still possible to save it. The engine still worked. The pump still
functioned, the ship had not yet sunk - how could I have abandoned ship? But if the engine went dead, the pump
quit, or the telecommunications system failed, who would take responsibility for the sailors’ lives? If I left, my
crew would have followed me. If I stayed, they would have stayed with me. 

In the command room, the young man who had been beaten was still sitting in a corner, daring not move. Thien
asked me, “Captain, would you like me to take anything from the room? I’ll do it for you.” 

“Take what you can.” 

Fortunately,  Thien  grabbed  some  clothes  that  I  would  later  use.  The  stairway  to  the  command  room  had
collapsed, the deck was deserted, scattered with open suitcases, empty bottles and abandoned shoes. It was like
the aftermath of a storm. 

On the deck there remained two people. A large-framed young man tried to climb over the ladder with an old
woman on his back. He climbed up a step but backed down. The old woman, paralyzed, was not able to stand.
He held the woman and pulled her up, but he was too  tired to carry her. He was very embarrassed when a
Danish sailor ran down, took away the woman, carried her on his shoulders, and galloped up the steps. 

The man who attempted to carry his paralyzed mother was Phan Huy Hoang, a parachutist Lieutenant Colonel. It
was Hoang who had guarded the engine room with an M16. During my visit to Truong Xuan friends in the
northwestern US in October 1983, I learned that Hoang’s mother had recently passed away in Houston, Texas. 

While I was watching Hoang struggling to carry his mother, a man in his thirties came up to the command room
and told me in an urgent voice, “Captain, you should leave the boat now. It’s getting very dangerous.” 

“How do you know?” 

“I was the one who helped pump out the water in the engine room. The water is flooding. It’s frightening. You
should leave the boat now. You cannot stay any longer.” 

“I know. Thank you very much.” 

The refugee passenger walked away but turned his head to look at me with a very friendly expression. To date, I
have not seen that friendly man again. 
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Ton Hoa showed up for the first time in three days. Hoa asked permission to make a complete check of the ship.
After having checked everywhere from top to bottom, Chat reported that there was the body of an old man near
the door of the cold storage room where the food was kept. Chat even cocked his arms and legs in imitation of a
corpse’s posture. It was the body of Vong A Sang who had fled with his family. A leader of the Nung populace,
Sang was once a Senator and a Colonel of the 5th  Battalion. Chan Tak Lim, his son-in-law, who was also on
Truong Xuan, obtained a death certificate for his father-in-law. Two months later, Truong Xuan was towed to
Hong Kong where his relatives recognized the body thanks to an identification card found in his trouser pocket.
They brought his body ashore to be buried. 

All of my family members had now boarded the Danish ship. Checking the luggage, my wife shouted over to
Truong Xuan that a small but heavy handbag containing all of my daughter’s dental instruments was missing.
Someone had probably taken it for a bag of gold. A small briefcase that I had always carried with me was also
lost. There was no money in the briefcase, only two bottles of cough syrup, a camera, my captain’s certificate
and several documents related to the ship. I missed the two cough syrup bottles; they would have been useful,
and the captain’s  certificate  I  considered  an  invaluable  souvenir.  It  was regrettable  to  lose  these  important
documents that a captain should always take with him when abandoning his ship. 

A Danish sailor was ordered to board Truong Xuan to ensure  that  all  passengers had abandoned ship. The
weapons room was still locked. I wanted to throw all the weapons in the water but did not have enough strength
left. 

It was not possible to send a last telegram appealing to the world to help the 4,000 Vietnamese refugees who had
been fortunate enough to be rescued by Clara Maersk. The generator was half-submersed in the water. Only then
did I give the order to abandon the ship. 

Thanh, Chat, Phi, the remaining crew, and the young man in custody climbed one after another over to Clara
Maesrk. I was the last one to leave Truong Xuan. 

Setting foot on Clara Maersk, I was truly relieved and, to the bottom of my heart, I felt as if a huge burden had
been removed. 

I could not help having tears in my eyes. My heart ached when I looked at my dear ship that had carried my
family and thousands of people away from hell. I had traveled throughout Southeast Asia aboard Truong Xuan. It
was my own little world that was now being abandoned to the ocean. 

Aboard the Clara Maersk 

A crowd of refugees, fleeing Communism, exhausted, leaving behind their homeland, boarded Clara Maersk.
People were preoccupied with the same question: where would they spend their lives? The outside world was so
unknown to them. 

People lay disorderly on the deck and in empty containers. Some used their hands to catch water from hoses.
Some were so tired that they threw themselves prostrate on the deck, arms and legs stretched out. The two
newborn babies,  Nguyen Van Hau and Nguyen Kim Cuc, and those who had fainted were brought into the
medical  room to be treated by Vietnamese physicians.  An old monk, in a  brown traditional  Buddhist  robe,
poured water into the mouth of an old man who was out of breath. 

In 1978, on passage through San Francisco, I paid a visit to the Buddhist monk, Thich Tuong Van. I told him
about my regret that on my visit to former Truong Xuan refugees in Montreal, I was unable to see the two



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  114

catholic priests; I was only able to speak on the phone to Father Nguyen Gia De. Venerable Tuong Van, eyes
wide open at my words, thought for a moment and then spoke cheerfully. 

“It’s true. On the Danish ship, one of the two priests lay unconscious on the deck, just beside me. Though quite
exhausted myself, I was still able to give him water by pouring it into his mouth. He then gradually regained
consciousness.” 

The unexpected story was so beautiful. 

On the Danish ship, Nguyen Van Nghe looked at me, laughing loudly, “Where are we going now? Are we going
back home near the Cong Hoa Stadium? Is that right, Mr. Luy?” 

Nghe’s wife shook his arm. 

“Are you dreaming? This is Mr. Luy. Why go home? Do you want to live in hell with the Communists?” 
Then she turned to me. 

“You see, my husband and my brother Vuong act as if they have lost their minds. They seem to live in a different
world.” 

Nguyen Thanh Lam tried to carry fainting people on his back while holding his child. Elvis Phuong, though a
large man, staggered and almost fell down. Lam, having not enough strength to carry people, was only able to
assist them to the medical care room. 

My responsibility as “Captain of Truong Xuan” was supposed to be finished. We were now on Danish territory.
All my family sat together in a corner. The clothes that Thien took for me were thrown on the deck. I took a shirt
to change clothes. The khaki shirt I wore when on duty was now dirty and stained with oil. It was carefully
folded and kept it as a souvenir. I looked at my wife and children and realized that we were very, very lucky. 

Our country had been torn apart. How many families could have remained intact? Who would have thought that
the Vietnamese, a people that had always lived on their land, would have to flee their country en masse? My
family had been my source of encouragement in these darkest of moments. 

Its last mooring line released, Clara Maersk started a direct route to Hong Kong, leaving Truong Xuan alone to
its  fate.  After  Clara  Maersk had moved for  a while, we caught  a  glimpse of dozens of warships  gathering
together at one place far to our left, probably belonging to the American Seventh Fleet. 

I sat with my family for fifteen minutes and then went to see Captain Olsen to tell him why the refugees had
fled. I also informed him that all the arms that had been confiscated had remained on Truong Xuan, but I dared
not guarantee that all the refugees were unarmed; Communist saboteurs may have been among the refugees. 
Mr. Olsen asked, “Is your family with you?” 

“Yes, Captain. I am with nine family members.” 

Captain Olsen took me to a room, not small like the one I had requested, but a large reception room that was
reserved for officers, about eight meters wide and ten meters long. The room was nicely furnished with a table,
chairs, and lounge chairs as well as liquor and soft drinks. In the middle of the room, there was a parrot that
spoke constantly, probably in Danish. 
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Mr. Rasmus P.E. Mortensen, the chief engineer of Clara Maersk, told me when he gave me the room, “This room
is especially reserved for your family only.” 

I was very moved and able only to say thanks to Mr. Olsen and Mr. Mortensen. It’s the same for every ship; the
reception rooms are always nicely furnished and kept impeccably clean. I felt uncomfortable accepting such
hospitality. My wife, my daughter Thu Giang, who had fainted during the evacuation, and my three-year old
niece Quynh Dao, who had a fever, were the only ones who spent the night in the room. 

Suddenly caught by the thought that Communist saboteurs may have forced the Captain to change direction to
North Viet Nam, I went to the command room, introducing myself to the officer on duty, and asked him for
permission to visit the pilot room, a pretext to verify whether the ship was truly heading for Hong Kong. Once I
had been reassured, I headed back to the reception room. I was astonished to find, not three people, but dozens of
people in the room. 

Clara Maersk was Danish territory and we were no longer on Truong Xuan, but people did not understand and
did not listen to my explanation. The dining room had been beautifully set.  My family had been invited to
dinner, but only four of us were to attend. I had invited some members of the provisory representative committee
to come to the dinner, but I did not want many people to attend because the ship had to feed an unexpectedly
large number of people. 
I went to see Mr. Olsen to apologize for allowing too many people into the reception room and asked him to use
his captain’s authority to talk to people. I felt extremely bad for failing to do what Mr. Mortensen had asked. 
Captain Olsen told me, “You have to talk to your own people.” 

His words struck me like cold water. In my room, tired and discouraged, I looked for a  long chair that would
enable me to look outside through a porthole.  I thought that I  could get  a good night’s sleep to regain my
strength. Instead, I stayed awake to check the stars the entire night. I was worried and obsessed with the thought
that the ship could be forced to change its direction. 

It  was still  early in the morning,  but  the deck was littered with papers  and leftover food. The toilets were
disgusting and dirty. Lieutenant-Colonel Hung and Lieutenant Colonel Hao had to appeal to the people to keep
the ship clean. On any ship, keeping it clean is always a high priority. I saw that a lot of things would need to be
done in order for the international community to have a good impression of the refugees. 

On the morning of May 3, 1975, the reception room of the Clara Maersk became the meeting room for the
provisory representative committee consisting of lawyer Nguyen Huu Thong, Lieutenant Colonel Dinh Quoc
Hung,  and  Mr.  Nguyen  Quang  Hai.  Although  I  had  many  times  refused  to  be  part  of  the  Representative
Committee, I was unanimously requested to preside over the Committee. The unsent telegram that had been
drafted on Truong Xuan was used as the basis for another draft. The new telegram was drafted in Vietnamese
and was translated into English by Thong. He was delegated the task of taking the telegram to Captain Olsen to
ask him to send it to the free world and to news agencies. 

Captain Olsen accepted the telegram with kindness. Half an hour later, while we were still in discussion about
other tasks, Mr. Olsen informed us that we forgot to include England and Japan in the telegram. 

While waiting for a response to the telegram, which was a plea for help, we emphasized the necessity for the
security  committee  to  maintain  order  and  to  help  people  in  the  areas  of  food  and  common  hygiene.  The
representative committee held meetings the whole day, almost without any breaks. 



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  116

At 9 AM, Captain Olsen announced that the government of Hong Kong had agreed to help and would send
delegates the day after, May 4, at about 10 AM. He said that his ship was not equipped, especially in hygienic
facilities, to go further than Hong Kong. 

Nguyen Quang Hai opened a bottle of champagne and served each of us a glass and proposed a toast for all the
refugees. Everybody wondered where Hai had found the bottle. It turned out that Pham Truc Lam had taken
some bottles of liquor that had been strictly saved for special occasions from my room on Truong Xuan. Mr.
Mortensen came in, and we invited him to share our Martell bottle. Gaining spirit, he spoke fondly with his
parrot. 

I went to bed late. I sat up from time to time to look at the stars to check the ship’s direction. The stars, twinkling
in the dark sky, were rocking back and forth outside the porthole like fireworks. They looked so beautiful.
Everyone else was probably sound asleep, but I was still worried and making checks on Clara Maersk’s route. 
At about 1 or 2 AM of May 4, a small number of young men came into the room looking for beer and soft
drinks. Their thoughtless behavior, disrespectful to our rescuers, would have given the refugees a bad reputation. 
At 5 AM, the noise of footsteps and water hoses woke us up. Captain Olsen and his sailors were using brooms
and the elephant hose to clean the boat. Lieutenant-Colonel Hung, Lieutenant-Colonel Hao, and other members
of the security committee ran up and cleaned the deck that was littered with waste and garbage. We felt ashamed
in front of Captain Olsen. 

The news that the Government of Hong Kong had agreed to host the refugees gave us some confidence, but we
were all very worried. Leaving Viet Nam to flee the Communists in order to live next to Red China was not great
comfort to us. The image of the people escaping mainland China by swimming and having their legs bitten off
by sharks frightened us. The fact that the Allies had sworn “to live and to die together”, but then had suddenly
abandoned their friends to the Communists was still in our heads. 

Our situation and status was very delicate. Like a bird that had just been shot, we had not forgotten our wounds.
A warship of the American Seventh Fleet went away without offering any help to Truong Xuan in the afternoon
of May 1, 1975. Being refugees, we depended on the charity of others. We had no choice but to land in Hong
Kong, but on what condition? We planned to ask the government of Hong Kong to guarantee that they would not
hand us over to North Viet Nam nor send us to any other Communist country. Only when they agreed to that
would we disembark at Hong Kong. 

A small piece of paper was brought into the meeting room. 

Dear Luy, 

You should ask them to guarantee in writing that they will not send us back to Viet Nam. 

Huyen 

Huyen was the sister of Vice President Nguyen Cao Ky and my wife’s cousin. 

I put away the piece of paper in my pocket, smiling to myself, “Can beggars be choosers? We’ll see!” 

At 9:30 AM a helicopter landed on Clara Maersk delivering medicine and food. A British warship accompanied
the helicopter. 

At 10 AM, a representative of the Government of Hong Kong met with the representative committee. 
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The Governor and the Government of Hong Kong on behalf of her Majesty, Queen Elizabeth, have, in response
to your call for help, granted you a temporary stay in Hong Kong while waiting to be settled in countries of the
free world. 

Mrs. Huynh Ngoc Anh expressed the opinion that had been discussed within the representative committee. 

“We,  more  than  three  thousand  refugees,  wish  to  express  our  gratitude  to  her  Majesty,  to  the  people,  the
Government,  and the Governor  of  Hong Kong,  for having the humanitarian kindness  to  help us.  We wish,
however, to ask you to assure us that you will not return us to Viet Nam or send us to any Communist country.” 

The Hong Kong representative stood up at once and said he would return in an hour with  an answer. We guessed
that he left to discuss with the Governor of Hong Kong. 

Forty-five minutes later, he came back and announced: 

“No, no, no. Never will we return you to Viet Nam or send you to any Communist countries.” 

An announcement was drafted, typed, and displayed everywhere on the ship to inform the people of the result of
our negotiations. 

At noon, the security committee brought two young men before the representative committee saying that they
seemed suspicious since they had no identity papers. It turned out that they were students who had their student
cards. 

At 4 PM, I got the news that a number of youngsters were caught placing plastic explosives on the poop deck of
Clara Maersk. The news took everyone by surprise. I became worried about possible violence, and I said to the
messenger at  once,  “We are on Danish territory. We are subjected to Denmark’s law. Everything has  to be
reported to Captain Olsen.” 

Having never seen plastic explosive before, I wanted to attend to the matter personally because it was important.
I immediately followed the messenger.  Nguyen Quang Hai went with me. Three youngsters were held in a
corner, looking terrified. Major Do Huy Nghia was beside them. 

I asked a member of the security committee, “Why were these young men arrested?” 

“They were hiding in a lifeboat. These bags look very suspicious.” 

Next to the youngsters were seven or eight plastic bags, labeled in English. They were bags of dehydrated food
enriched with vitamins that the youngsters had taken from a lifeboat. 

Nguyen Quang Hai told me, “It’s fortunate that we came. This could have been a major disaster.”

I told the youngsters that they had behaved very badly and explained to them that the food and water stored in
lifeboats were only for use in case of shipwreck. It was forbidden to take them away. 

It was the first time since boarding Clara Maersk that I had had the chance to be on the open-air deck. The sea
was calm, and the sky was very clear. The wind had a light taste of salt, and it reminded me of my own long trips
on the Pacific, sometimes away from home for half a year. My recent trips, only a month ago, seemed to me like
distant occurrences in a very remote past. 
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Familiar mountains appeared nearer and nearer. Clara Maersk was approaching Hong Kong, where I had come to
visit many times. This time, however, I entered Hong Kong in anxiety. I was no longer a captain, and this ship
was not a part of my beloved Viet Nam. Arriving as a refugee, all my personal qualification papers were no
longer internationally valid. I felt clearly the pain of someone who just had lost his country and had to live on
charity and wait for the open arms of refuge. I closed my eyes and turned away from the surrounding scenery. 
I went to see the representative committee and proposed that, once the ship docked, people should not get off
until  we got  a  firm and  clear  guarantee.  Clara  Maersk docked at  6  PM, May 4.  The representative of  the
Government of Hong Kong said, after hearing me repeat the demand that we had made in the morning, “No, no,
no. Never will we do that. Take our word for it.” 

A few months later, I met Mr. Gately, head of the “Camp of the Singles” on Harcourt Road and Mr. David
Weeks, head of the Camp Dodwell’s Ridge. I reminded them that the refugees feared that, under the pressure of
the Communists, the Government of Hong King might return them to Viet Nam. Mr. David Weeks said, “Never.
We are British.” 

People disembarked the Clara Maersk in an orderly fashion. They then got on buses. Some handed their weapons
to the authorities. 

At 12 PM, I went to see Captain Olsen and his officers. On behalf of all the refugees, I thanked them and all the
sailors for having rescued us, helped us, and generously sheltered us. Finally, speaking as a seaman, I thanked
Mr. Olsen and his crew for their great help and also for having saved my life. Captain Anton M. Olsen only
smiled. But the chief officer, Mr. Torben V. Blitchfeld, still very young, about thirty years old, shook my hand
and said: 

“You don’t have to thank us, Captain. We only did our duty as sailors. Who knows, some day we might have an
accident and you might be our rescuer.” 

We laughed together understandingly. 

Before bidding farewell, I offered Mr. Olsen a chronometer, a particularly accurate watch that is used for timing
in astrological calculations. I also gave him my binoculars and a compass as souvenirs. Captain Olsen accepted
the souvenirs, saying that he would hold them for me and would return them the next time we met. 

The representative committee and my family were the last ones to leave Clara Maersk. We arrived at Camp
Sekkong at 4 AM on May 5, 1975. 

Days in the Hong Kong Refugee Camps 

“All ship captains should be the last persons to leave their ship” 

At the beginning of June 1975, Phuong Lan sponsored our whole family to come to Canada. Lan, who was my
daughter Giang’s high school classmate, had been a student in Canada and was living in Toronto. Our entire
family was allowed to immigrate to Canada. We bid farewell to our son Pham Truc Lam, our daughters Pham
Thu Giang and Pham Ngoc Dung, and Dung’s husband, who also decided to go to Canada. My wife was crying
as she gave each of them some money. 

Lam said,  “Mother,  please keep the money. I  am a grown man now. I  can find a job.  Please don’t  worry,
mother!” 
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Lam had just turned twenty. He turned his face away as he became emotional, but he still listened to my wife’s
words. 

“Yes, son, they’ll feed you over there but for your first few days it’s best to have some money, even a small
amount, OK?” 

Mother, son and two daughters were crying. I had trained all my sons and daughters to become independent after
they finished high school. As our country was endlessly at war, my children were encouraged to be well prepared
to face difficulties. “Young birds with their new feathers have to be able to fly by themselves.” 

I reminded my children, “Be courageous and have self-confidence. Do not rely on anyone else. Your future lies
in your own hands, and empty hands do not mean bad luck. Your mother and I have nothing to give you in
foreign lands. Please look after yourselves.” 

The buses left the camp to head for the Kai Tak airport. Our family was now split. My wife went to the camp
headquarters to check our mail. 

Our eldest son, Pham Trinh Cat, had been studying in the US since 1963. He left the US for Paris, and then he
headed for Viet Nam in February of 1975, during the most chaotic time for South Viet Nam. As a result, he was
stuck in France. My wife was in tears as she read Cat’s letter. We had not seen him in 12 years. He wrote at the
end of his letter: 

People told me that you always had a fan in your hand, gently fanning yourself. When people talked to you, you
said, “What misery!” Mom, don’t be sad! You have so many children. You also have so many relatives. Your
children and relatives are your own good fortune! How many people can have that kind of fortune like you,
Mom? 

His words were simple. His letter reminded me of so many Vietnamese women who had unselfishly devoted
their whole lives to their families and had never asked for anything for themselves in return. 

The camp was still full of Truong Xuan refugees. I could not give them material support but I felt that by staying
back, I would give them morale support. Besides, deep down inside, I wanted to live in the US. As a result, I
declined to go to Canada. 

Singer Elvis Phuong gave me a music tape before he left for New Caledonia to join his girlfriend. Lyrics such as,
“Returning to you, My Darling”, “Duy Tan Boulevard”, “Dear Sir, My Teacher”, “Fatherland Viet Nam with
4,000 years of Culture”, “100 years under French Domination”, and “20 years of Slavery” were so touching, so
sad that they could have made my heart bleed. Yet, the song about “Minced Pork and Cucumber” created a
sudden impact; it gave the cooks the idea to provide the Vietnamese refugees with more familiar foods. 

Elvis Phuong wrote a note to go with the tape that he gave me: 

To Mr. Pham Ngoc Luy, Truong Xuan Ship Captain – In memory of those moments when death came so close to
more than 3,000 refugees who left their dearest country to look for freedom in foreign countries. I hope that this
tape will bring back deep and unforgettable memories of those extraordinary moments. 

He also sent me a copy of “L’Adieu a Saigon” by Larteguy together with a letter in which he asked me to
become his godfather. I met him in 1983 in Oklahoma when he sang for the cause to liberate Viet Nam. Since
then, I have only seen him singing in the tapes. 
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By July 1975, the rest of my family had been interviewed and permitted to live in the US. We were admitted
rather early because our other three children were students in the US. In addition, my wife’s younger brother was
a naturalized American citizen who had also sponsored us. A large number of Truong Xuan refugees were still
waiting their turn. Each one of them was anxious to know about their future. Some felt hopeless because of their
uncertain future and their broken families – they were separated from their parents, wives, and children. Some
felt they were living in a prison because they were not allowed to leave the camp. Those who were lone refugees
suffered from loneliness. There were all sorts of crises in the three camps: Dodwell’s Ridge, Sai Kung, and
Harcourt Road. Camp representatives organized a farewell dinner party in my honor. Although we were poor
refugees, the menu looked so attractive and the food was so good thanks to the ladies who did the cooking. There
were about 40 people at the party that night. 

Nguyen Huy Hoang led me through dozens of honor guards, all of whom were volunteers in the representative
committee. They were the ones who had been looking after refugees at the camp. The camp chief, Mr. David
Weeks, and everyone else was already present when we walked into the dining room. 

Before sitting down, I thanked all those who were present and I said, “Since the time I left my country, I have
known the most painful moments as well as the most touching ones of my life. We shall no longer live together
here, nor shall we share the moments of anxiety and hopefulness onboard Truong Xuan. I hope that this dinner
tonight will bring to all of us the most beautiful memories as we start our new lives in exile.” 

I turned toward Mr. David Weeks and said, “As refugees, all of us are grateful to the authority and people of
Hong Kong, and particularly to the camp chief. My responsibilities onboard of Truong Xuan have come to an
end. I understand Truong Xuan’s passengers, and I sympathize with them. If you think that I need to stay back,
I’ll remain here for a while.” 

On the way out after the farewell dinner party, Weeks told me, “All ship captains should be the last person to
leave their ship!”   ■

Author (in Vietnamese): 

Pham Ngoc Luy, Last Captain of Truong Xuan ship 

Translators: 

Professor Dam Trung Phan, Mississauga, Canada 
Professor Vo Dai Thien, Toronto, Canada 

Editors: 

Vu Thien Huong, Houston, USA 
Tran Quynh Dao, New York, USA
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GỞI TÌNH YÊU GỞI CUỘC ĐỜI: BẢN GIAO HƯỞNG TÌNH YÊU VÀ CUỘC
SỐNG

Võ Thi Như Mai

(Nhân đọc tập thơ Gởi tình yêu gởi cuộc đời của thi sĩ dịch giả Đỗ Tư Nghĩa)

CCCCó lẽ ai cầm trên tay tập sách GỞI TÌNH YÊU GỞI CUỘC ĐỜI cũng không khỏi có chút bồi hồ xao
xuyến. Tập thơ gọn gàng khổ giấy nhỏ và tự đánh máy, tự xuất bản lưu hành nội bộ, tặng hai con Đỗ
Tư Diễm Thy và Đỗ Hoài Diễm Thư thân yêu. “Suốt đời Bố chẳng có gì để tặng các con, ngoài lòng
yêu thương thiết tha nơi trái tim của Bố. Tập thơ này là hơi thở của Bố, dành riêng tặng các con – mong
các con sẽ hiểu”

Thay lời tựa là một bài ca dành riêng cho bản thân mình, nó da diết và tha thiết. Là suy tư về cái chết,
về sự ra đi của một linh hồn sau một cuộc hành trình không dài mà chẳng ngắn. Cũng như tôi cũng vậy,
trước khi được sinh ra thì đã có chiến tranh, vấn nạn, đã có những con đường, hàng cây, câu ca, có biển
núi và nhà, và mẹ cha. Những khi ấy, tôi đâu biết mình là ai và hoàn toàn không nhận thức được gì, là
tôi chưa hề tồn tại. Và khi một người ra đi thì sao, Đỗ Tư Nghĩa nói như ru, như những lời an ủi bản
thân mình và những người ở lại, ra đi là “tay không, như buổi mới chào đời”, “tất cả như một đống tro
tàn trong ngọn lửa thời gian”, phũ phàng, định mệnh, quy luật. Khác với khi chưa được sinh ra, tinh
khôi, mới mẻ, khi chúng ta ra đi, chúng ta để lại một cái gì đó cho đời, cho người, và ông, hơn ai hết, là
từng co chữ, là tâm hồn và nỗi lòng. Gởi lại trần gian với bao khổ đau và hạnh phúc bằng “tiếng hát của
tôi như một loài chim, hót lên một lần trước khi vỡ cổ”, “dòng máu đỏ của tôi, mà chính Người đã tiếp
cho tôi, như nhựa cây, để đơm hoa và kết quả”.

Với GỞI TÌNH YÊU GỞI CUỘC ĐỜI, Đỗ Tư Nghĩa chọn lối viết tự do nhả chữ thả dòng thong thả
như một người nhàn rỗi đi bộ trên triền đồi. Tuy nói như vậy nhưng thơ tự do không phải là thơ không
có hình thức, quy tắc. Nó không phải kiểu viết một bài luận rồi vắt dòng mà hình thức cuối cùng của nó
là sự cộng tác chặt chẽ giữa từ vựng, dấu câu và phân đoạn. Thơ tự do của Đỗ Tư Nghĩa sử dụng các
âm điệu tự nhiên của cách nói thông thường để tạo ra nhịp điệu thay cho cách sử dụng nghiêm ngặt như
ta thấy trong các bài thơ niêm luận xưa giờ. Thơ tự do của ông sử dụng nhịp điệu tự nhiên của lời nói
để xác định độ dài của mỗi dòng nhằm đưa mỗi ý nghĩ mới đến kết thúc hoặc ngắt nhịp tự nhiên của
nó. Các công cụ được sử dụng để làm điều này là ngắt dòng (được thiết lập bằng dấu chấm câu) hoặc
enjambment (chèn ngắt dòng chiến lược).  Ông sử dụng thể thơ này để kéo người đọc từ một dòng ngắn
sang dòng tiếp theo, nơi suy nghĩ có thể kết thúc bằng một từ có trọng lượng có khả năng khiến người
đọc dừng lại để tiếp thu những gì vừa được nói.

GỞI CUỘC ĐỜI bao gồm 24 bài thơ thể tự do khá nhất quán, nhẹ nhàng. MỘT CHÚT CHO TÌNH
YÊU gồm 25 bài, chủ yếu là thơ tình tự đáy trái tim và thơ tình thông qua các tác phẩm dịch của ông.
Phần sau cùng là bốn bi khúc. Mỗi bài đem lại một thông điệp riêng nho nhỏ xinh xinh với một chút
buồn lãng đãng, một chút suy tư trăn trở tình đời nhân thế nhưng ánh lên nét lạc quan dễ chịu và gần
gũi. Những bài thơ về cuộc sống thường giúp bạn bình tĩnh hơn, giải trí, động viên, khích lệ, xoa dịu và
nâng bạn lên, tất cả những thăng trầm của cuộc đời dường như được tác khả gọn gàng vén khéo vào
những bài thơ rất dễ đi vào lòng người. Là một dịch giả làm thơ, một người đã từng học ngành triết hoc
và là tác giả của nhiều tác phẩm dịch, chúng ta không ngạc nhiên khi thơ của ông khá giản dị, dễ gần và
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đọc lên cảm thấy dễ chịu, tôi hình dung tác giả cũng thế. Là một người làm việc trực tiếp với những
con chữ, ý niệm, khái niệm, cấu trúc và cơ man nào là sách, có lẽ thơ là nơi ông dựa vào để thể hiện nỗi
niềm. Có một số người họ càng hiểu biết về con chữ, lý thuyết, triết học thì dường như họ càng đơn
giản hoá các hình thức của ngôn ngữ để chuyển tải những thông điệp gọn gàng và cả những triết lý cao
xa.

SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Hai biểu hiện chính của sự tồn tại của con người là sự sống và cái chết. Những vấn đề này làm mọi
người ưu phiền qua nhiều thế kỷ vì quá phức tạp để hiểu biết hoàn toàn. Đó là lý do vì sao nhà thơ, là
những người hay chiêm nghiệm, lại rất quan tâm đề tài này, phản ánh qua các tác phẩm của chính họ
khi muốn chuyển tải thông điệp cá nhân về cái chết và sự sống, có khi cam chịu, trân trọng, trớ trêu hay
thất vọng. Sự sống và cái chết gần như là chủ đề bất tận và thiết yếu qua mọi thời đại.

Có một ngày nào đó (p.52)
Những que diêm nhỏ (p.37)
Có ai đủ thời gian để sống (p.27)
Vĩnh biệt cây hoa quỳ vàng (p.17)
Một đôi khi tôi muốn (p.12)
Những điều bình thường (p.11)

Những bài thơ được kể ra của Đỗ Tư Nghĩa phần nào đều liên quan đến sự sống và cái chết. Những bài
thơ không có nhiều điểm chung nhưng đều cho thấy con người sống thế nào và những gì xảy ra với họ
trên đường đời, suy ngẫm của nhà thơ ra sao. “Có một ngày nào đó”, cái chết sẽ cận kề, sự thực  hiện
sinh là điều khó tránh. Philip Larkin trong bài thơ Aubade nói lên sự vô nghĩa của tồn tại và hơi thở
lạnh lẽo của cái chết qua những dòng thơ chán chường tuyệt vọng của cuộc sống đời thường, thì Đỗ Tư
Nghĩa có cái nhìn hoàn toàn khác, rằng tôi rồi sẽ khép mắt, nhưng chim vẫn hót, tình nhân vẫn dỉu nhau
đi, hoa vẫn nở các cô gái tươi cười, vũ trụ vẫn xanh và bốn mùa kết trái, vẫn còn đó nụ cười nước mắt
và thế giới không có tôi thế giới vẫn vận hành. “Những que diêm nhỏ” đốt lên Cuộc Đời, Tình Yêu, Sự
chết, đốt lên để tiễn một người nhưng tìm đâu ra que diêm đốt lên chút lửa cho đời.

Tất cả những gì mọi người có thể làm sau giờ làm việc là thư giãn bằng mọi cách để quên đi những vấn
đề của họ. Tuy nhiên, điều này làm cho cuộc sống thực trôi qua, và những bài thơ như vậy cho phép
người đọc cảm nhận được điều đó. Bằng cách này, họ có thể hiểu được tầm quan trọng của việc lấp đầy
cuộc sống bằng một điều gì đó thực sự quan trọng. Bài thơ của Armitage không phản ánh nhiều ý tưởng
này vì nó tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ giữa con người với nhau. Tuy nhiên, nó đề cập đến
chủ đề quan hệ gia đình, một trong những khía cạnh quan trọng của cuộc sống hàng ngày.

“Có ai đủ thời gian để sống” là bài thơ nói lên sự vội vã của dòng người được ông quan sát khi ngồi
trên quán cafe La Tulipe sát chợ Đà Lạt. Những nụ cười và bước chân, những giọt mồ hôi vội vã của
cơm áo gạo tiền, sống nhưng chưa phải sống và đến khi nào thì mới có thể dừng lại lắng nghe nhịp đập
trái tim mình. “Một đôi khi tôi muốn” là bài thơ gợi nhiều cảm xúc, muốn tìm được tâm hồn bạn hữu,
muốn trải lòng và mở cánh cửa con tim, muốn ngủ yên lặng lẽ hay chỉ là một nắm tro rải khắp bốn
phương trời và chỉ mong được một lần được người ấy hiểu được góc khuất tâm hồn mình. Mỗi ngày
trôi qua cái chết gần như tiến đến gần hơn, đồng nghĩa với mỗi ngày phải được lấp đầy bởi một điều gì
đó có ý nghĩa và sống động.
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“Những điều bình thường” gần như là hiển nhiên như: lá xanh sẽ vàng, hoa tươi sẽ héo, mắt biếc sẽ
mờ, trái tim sẽ lạnh, đời người nát tan nơi cái chết. Cái chết đồng hành với chúng ta ở mọi lúc mọi nơi
và gần như không thể nào tránh khỏi. Tác giả tự hỏi, vì sao con người mãi khóc than cho những điều
bình thường như vậy. Phải đạt đến cảnh giới tu hành và thiền định thì ông mới có thể có cái nhìn về sự
sống và cái chết thanh thoát như thế.

“Vĩnh biệt cây hoa quỳ vàng” là một bài thơ diễm lệ khi nói về cái chết, là cái Đẹp, là một nụ hoa chưa
kịp nở đã vội tàn, có một chút chua chát và thương xót khi nụ hoa được so sánh với những thứ vật chất
có thể quy đổi ra tiền, ra thóc. Cái đẹp được nhà thơ phát hiện ra, chăm chút và thổi linh hồn vào một
nụ hoa đơn lẻ vắn số, để rồi ông thì thầm an ủi: em hãy ngủ yêu với những giấc mơ của loài thảo mộc –
Và trong thiên thu em hãy kiếm nụ cười vui cho mỗi một ngày. Cái chết là không thể thoát khỏi nhưng
chúng ta vẫn có trăm nghìn lý do để sống tốt, sống thong dong, bởi vì cuộc sống luôn có một ý nghĩa
sâu sắc, và điều cốt lõi là phải duy trì nó. Mọi người phải nhớ về điều này và đủ can đảm để làm những
điều thiết yếu thực sự cần thiết.

Nhận thức về vẻ đẹp của cuộc sống và sự hiển nhiên của cái chết là động lực quan trọng nhất đối với
hoạt động của con người và bất kỳ sự sáng tạo nào. Sự sung mãn của cuộc sống, tự nhận thức trong
sáng tạo và tình yêu trở thành sự “chuẩn bị” xứng đáng cho cái chết. Những người đã nhận thức được
sự trọn vẹn của cuộc sống ít sợ hãi cái chết hơn nhiều và nỗi sợ hãi cái chết chỉ là kết quả của một cuộc
sống không được viên mãn. Vì vậy, mọi người có trách nhiệm sống cuộc sống của họ cảm thấy hạnh
phúc, xứng đáng và viên mãn. Đặc biệt, nhận thức được bản thân mình cả trong các mối quan hệ gia
đình và công việc. Thơ của Đỗ Tư Nghĩa về mảng này cho thấy tầm quan trọng của sự tồn tại trong tâm
trí và tính tất yếu của sự kết thúc. Không nghi ngờ gì nữa, bi kịch bản thể luận của hữu hạn không thể
bị xóa bỏ. Tuy nhiên, để sống với nhận thức của nó có nghĩa là phải mạnh dạn đối mặt với cái chết.
Điều này giúp chúng ta dễ dàng trải qua những khó khăn hơn khi biết rằng mọi thứ trong cuộc sống này
chỉ là nhất thời. “Em sẽ dừng ở đó như đời người phải dừng nơi nấm mộ xanh”. Vì vậy, giá trị tuyệt đối
nằm ở mỗi khoảnh khắc được bao quanh bởi những sự kiện và con người có giá trị. Điều này cần được
ghi nhớ để sống một cuộc sống viên mãn và cảm thấy biết ơn vì điều đó.

TIẾNG HÓT VÀ TIẾNG HÁT

Có một loài chim (p.25)
Gởi chim hoạ mi (p.43)
Tiếng hát tôi đang ở đâu (54)
Tiếng hát của những chiều trên sóng (69)
Sẽ có một ngày (97)

Dường như Đỗ Tư Nghĩa luôn có những cuộc trò chuyện độc đáo với loài chim, với tâm hồn những thi
sĩ nổi tiếng mà ông ngưỡng mộ. Âm điệu của loài chim và giai điệu của tiếng hát là những điều đẹp đẽ
được nhà thơ ghi nhận và thẩm thấu. Tiếng hót lời hát cùng với âm sắc của sự vật và tâm hồn được thể
hiện trong âm nhạc, hội hoạ, lời nói. Sâu trong cuộc hành trình mạnh mẽ, âm thanh của loài chinh
xuyên qua một khe nước, thông điệp được chuyển tải và nhà thơ ngỡ ngàng quay mặt về cội nguồn.
Một tiếng chim đến trong cuộc đời tạo thành khoảnh khắc cháy trong thời gian qua sức mạnh tưởng
tượng của thi sĩ. Làm thế nào để các thi sĩ sáng tạo với hình ảnh động vật? Mối quan tâm của họ thế
nào và phản ánh điều gì, ẩn dụ ra sao. Ví dụ một số nhà thơ hay viết về thú cưng như con mèo yêu
trong lòng chúng ta, con sư tử sợ hãi qua màn ảnh điện thoại. Ngoài ra, tiếng hót của loài chim như một
thứ âm nhạc đặc biệt làm lay động hồn người, khuấy động trong ông. “Có một loài chim” chọn mùa
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đông làm xứ sở cho mình sau khi đã bay suốt mấy phương trời và sống sót sau mấy mùa hỏa ngục.
Thân phận và số phận, cái vất vả và nỗi đau thời thế, điều kiện không gian thời gian và định mệnh.
“Riêng tặng những con chim hoạ mi trên trái đất”, loài chim thích hót trong đêm, hót cho nỗi cô đơn
dưới bầu trời sao lặng lẽ, tránh đi tiếng động ồn ào của ngày. Tiếng hót buồn bã cô đơn như tiếng lòng
thi sĩ, như biết trước về cái hạn hẹp của đất trời. Và, loài chim không thể cất tiếng hót vui vẻ hơn, trong
trẻo hơn, bởi vì nó đang ở giữa thời đại điêu tàn. Mượn loài chim để nói lên nỗi lòng của mình và phản
ánh thời thế, đó cũng là một điều các thi sĩ thường viết và Đỗ Tư Nghĩa cũng vậy. Từ loài chim, ông
nghĩ đến bản thân mình, “Tiếng hát tôi đang ở đâu?”: đang tan loãng giữa thinh không hay theo gió
ngàn phiêu bạt, có đậu lại trái tim ai dù chỉ một người. Từ tiếng hát của lòng mình, tác giả liên tưởng
đến trái tim Trương Chi, “Tiếng hát của những chiều trên sóng”, tiếng hát nỉ non của chàng, và Mỵ
Nương đã chạy theo phù hoa, nhưng trong một lần uống trà, nàng đã khóc khi nhìn thấy bóng chàng,
giọt nước mắt như một điều giải thoát cho những khổ luỵ trần đời.

TÌNH YÊU VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đỗ Tư Nghĩa là một dịch giả của nhiều đầu sách giá trị, nhiều tác phẩm kinh điển không dễ dàng gì khi
chuyển ngữ, nhưng ông đã làm việc nghiêm cẩn và chăm chỉ, là người viết triết thuyết bằng cuộc đời
mình (Lê Đức Dục). Ông ra đi để lại một lượng sách giá trị được bác sĩ thi sĩ Trần Quốc Vĩnh lưu giữ
gọn gàng trang trọng  tại thư viện sách tư gia. GỞI TÌNH YÊU GỞI CUỘC ĐỜI phần nào cho ta thấy
tâm hồn của một dịch giả, một thi sĩ đắm chìm vào trang sách và nảy lòng thương mến yêu quý các
nhân vật của mình, ngưỡng mộ những nhà thơ nước ngoài nổi tiếng, cảm động với từng bài thơ câu chữ
và tài năng của họ và luôn thì thầm trò chuyện cũng như tương tác với họ trong tĩnh lặng. Chính vì điều
này đã ảnh hưởng đến thi pháp cũng như không gian trong toàn tập thơ này, vừa hiện đại, vừa sâu sắc
nhưng gọn gàng đơn giản dễ đọc, đồng thời cũng thể hiện tính khiêm tốn, tiện giản của một tâm hồn
thơ thấu hiểu quá nhiều cõi nhân sinh tạm bợ nhưng đầy ma mị này. 

Gởi Beethoven (p.23)
Mai này em chết đi / Gởi Christina Rossetti (p.59)
Séléné – vầng trăng kiều diễm (p.76)
Gởi John Keats (p.85)
Narcisse – kẻ yêu chiếc bóng của mình (p.100)
Giấc mộng Trang Chu (p.102)

Nhiều người và trong nhiều thế kỷ Ludwig Van Beethoven được công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất
đã từng sống. Âm nhạc của ông giống như vũ trụ vĩ đại và trường tồn. Ông đã và mãi mãi là nhân vật
quan trọng trong âm nhạc cổ điển với những kiệt tác truyền cảm hứng và khai sáng cho mọi người trên
khắp thế giới. Hình ảnh Beethoven tồn tại trong tâm trí hậu thế là sự tổng hợp lan tỏa của những ấn
tượng bắt nguồn từ âm nhạc và những đoạn tiểu sử bao gồm rất nhiều huyền thoại. Đỗ Tư Nghĩa là một
thi sĩ thần tượng Beethoven như thế: hỡi con chim họa mi vĩ đại, tâm hồn anh đã chảy miên man hát lên
bài ca chào cuộc sống, cuộc đời anh như tấm gương soi cho hết thảy những tâm hồn nghệ sỹ.

Nhà thơ thời Victoria Christina Rossetti đã viết “Mai này em chết đi” vào năm 1848 ở tuổi 18 mặc dù
mãi đến năm 1862 mới được xuất bản trong một tuyển thơ của tác giả. Bài thơ nói về cái chết và sự tiếc
thương, một lời dặn dò người thân đừng lãng phí quá nhiều thời gian than khóc và đau buồn khi nàng
qua đời mà hãy tiếp tục sống và không cần phải nhớ gì nàng cả. Đỗ Tư Nghĩa chuyển ngữ bài thơ sang
tiếng Việt, và viết tặng nàng Rossetti: Dù tôi chẳng phải là người em yêu, ai cấm được tôi đọc thơ em
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rồi mãi ngậm ngùi? Dòng thơ em tôi đọc hôm nay đã nuôi tôi như dòng suối mát tôi uống say sưa giữa
nắng cháy cuộc đời.

Truyền thuyết về Endymion trong thần thoại Hy Lạp là một truyền thuyết phức tạp và đôi khi khó hiểu.
Điều này phần lớn là do không có câu chuyện thần thoại hoàn chỉnh nào tồn tại. Câu chuyện như chúng
ta biết ngày nay được xây dựng lại từ các văn bản rời rạc và những đề cập ngắn gọn.

Các nguồn cổ xưa không thống nhất về dòng dõi của Endymion, địa vị của chàng trong hệ thống phân
cấp xã hội hay thậm chí là chàng sống ở lục địa nào. Một số câu chuyện miêu tả chàng là một vị vua
Hy Lạp, những câu chuyện khác là một người chăn cừu ở Tiểu Á, và một số là một trong những nhà
thiên văn học đầu tiên. Tuy nhiên, điều mà hầu hết các câu chuyện xoay quanh là tình yêu được chia sẻ
giữa Endymion và nữ thần mặt trăng Titan, Séléné. Bất chấp nhiều câu chuyện mâu thuẫn, Endymion
được nhớ đến nhiều nhất khi ngủ. Vì tình yêu dành cho nữ thần mặt trăng, chàng đã được thần Zeus
đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng để có thể trường tồn và xinh đẹp mãi mãi. Với truyền thuyết như vậy, Đỗ
Tư Nghĩa đã viết một bài thơ diễm kiều về chủ đề này: Hỡi Endymion, ngươi biềt chăng mỗi đêm có
một vầng trăng đến hôn ngươi trong giấc ngủ? Hỡi Séléné, sao em có thể gởi trao tình yêu mà chẳng
cần đáp lại? Em vẫn còn hạnh phúc vì giữa cuộc đời em đã gặp một bóng hình em có thể yêu thương.

Đỗ Tư Nghĩa đặc biệt quý mến nhà thơ người Anh tài hoa vắn số, John Keats, qua đời ở tuổi 26 vì bệnh
lao sau khi chăm sóc anh trai Tom cũng bị bệnh này. Khi ấy, Keats gặp và yêu một người phụ nữ tên
Fanny Brawne và anh viết một số bài thơ hay nhất của mình trong khoảng thời gian từ 1818 đến 1819.
Theo Đỗ Tư Nghĩa, Fanny Brawne 18 tuổi thông minh nhưng lẳng lơ, nhí nhảnh, tiệc tùng và cũng
chẳng yêu thích gì thơ ca, Keats luôn ghen tuông đau khổ và con sâu tình yêu đã gặm mòn trái tim anh.
Yếu tố này có vẻ như ảnh hưởng đến suy tư của Nghĩa rất mạnh, tưởng như vì vậy mà cái chết của
Keats đến nhanh hơn: Tại sao anh có thể chết vì một đôi mắt biếc, một làn môi, một mái tóc buông lơi,
một bông hồng chẳng có mùi hương một trái tim rỗng không một dòng suối cạn. 

Đỗ Tư Nghĩa viết bài thơ “Narcisse – kẻ yêu chiếc bóng mình” dựa vào một câu chuyện trong thần
thoại Hi Lạp. Narcisse đi săn trong rừng, nữ thần Oread Echo gặp và ngay lập tức phải lòng chàng bằng
cách đi theo, đến gần và ôm chầm lấy nhưng chàng đẩy nàng ra, điều này làm Echo tuyệt vọng, lang
thang khắp khi rừng cho đến khi héo mòn, chỉ còn lại âm thanh vang vọng. Nữ thần Nemesis biết được
nên báo thù bằng cách dẫn chàng đến một hồ nước, chàng thấy hình bóng mình và yêu say đắm ngay
tức thì nhưng khi biết đây là sự phản chiếu, chỉ là một chiếc bóng, chàng tự tử và biến thành một loài
hoa mang tên thủy tiên.

Trong “Giấc mộng Trang Chu” thi sĩ Đỗ Tư Nghĩa viết: “vì một đôi khi trong giấc mơ hiếm hoi tôi mới
thấy được làm người và chẳng thể cười vui khi tỉnh dậy.” Có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa
bướm, bướm dập dờn bay lượn, vui vẻ tự tại, làm gì tùy thích. Nó không biết mình là Trang Chu. Đột
nhiên anh tỉnh dậy, và nhận ra mộtTrang Chu rắn rỏi và không thể nhầm lẫn. Nhưng không biết mình là
Trang Chu mộng hóa bướm hay bướm mộng hóa Trang Chu. Giữa Trang Chu và một con bướm, nhất
định phải có sự khác biệt nào đó! Đây được gọi là sự biến đổi của vạn vật. Như trong tất cả các giải
thích giấc mơ, những nỗ lực bình luận về ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn này có thể tiết lộ nhiều về
những định kiến triết học của chính người giải thích cũng như về chính câu chuyện.



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  126

VŨ TRỤ BAO LA VÀ BỐN BI KHÚC

Các nhà thơ nói chung và Đỗ Tư Nghĩa nói riêng thường nhạy cảm với các yếu tố ngoại cảnh cũng như
những gì diễn ra giữa vũ trụ bao la và nỗi buồn thời thế. Vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên thường hấp
dẫn họ, như là bầu trời đêm, vì sao và các thiên hà, luôn là chủ thể lãng mạn của thi ca. 

Trong khi Keats và Wordsworth đã sử dụng vũ trụ bao la làm những đối tượng chủ nghĩa lãng mạn
trong thơ thì Emily Dickinson lại muốn nói đến người yêu xa cách. Ngôi sao bắc cực thường được ví
như thiên thần dẫn đường cho con người trên biển cả với hi vọng đến nơi cần đến. Sự bao la của không
gian và vũ trụ thường được so sánh với tri thức rộng lớn nằm ở điểm cuối của sự sống và ngưỡng cửa
của cái chết. Thi sĩ luôn muốn được chạm vào vũ trụ để rồi cảm thấy mình cô đơn ẩn dật như một đốm
nhỏ trên quả bóng, điều này cho thấy trái đất và con người không là gì ngoài một hạt bụi so với chiều
rộng của vũ trụ. 

“Hỡi em – vì sao Vệ Nữ/ hãy chúc phúc cho tôi/ hãy chúc phúc cho em/ cho những ai/ vẫn tìm kiếm
suốt đời/ với con mắt sáng – cô đơn/ trên cuộc hành trình vô hạn.”

“Có khi nhìn trời sao/ tôi ước mơ:/Ước chi mỗi vì sao/là một con người -/ gần nhau trong gang tấc/ nói
với nhau/ bằng tia nháy mắt lặng thầm ...”

“Tôi đã cười to/ nhưng tiếng cười có nghĩa gì/ giữa vũ trụ bao la/ giữa cát khô/ giữa hoang vu/ ngàn sa
mạc!”

“Có những đêm/cô đơn/ nằm nghe/ cả cuộc đời vỡ vụn/  như tiếng nổ của mặt trời/  trong không gian
tâm linh/ cơ hồ như/mặt trời/đã là ảo ảnh.”

“Tôi nhìn lên/ theo ngón tay người kể chuyện/đã thấy/ ba ngôi sao xếp thẳng một hàng.”

Và sau cùng là tình yêu trong thơ và bốn bi khúc. Tôi xin không nói về điều này bởi chiều sâu của nó
liên quan đến thời gian và nỗi buồn của thời đại. Đây có lẽ cũng là đề tài mở cho những nghiên cứu và
bài viết sau này của những tác giả khác đi tìm hiểu về thơ Đỗ Tư Nghĩa. Tôi ngờ rằng nếu ông còn sống
và được quen biết ông, chúng tôi sẽ có thể có những cuộc trao đổi thú vị và tôi có thể lắng nghe ông
hàng giờ về thơ ca, về dịch thuật. Tôi tìm thấy tôi và nỗi cô đơn giữa cuộc đời qua thơ ông. Như mặt
trời mọc, mặt trăng lặn, bừng lên và lắng xuống, rồi mặt trăng mọc trở lại, lấy đi ánh sáng và rạng ngời
trong đêm tối, như nỗi buồn và hạnh phúc trong một đời người. Khi hạnh phúc tràn đầy, sức nặng của
nỗi buồn cũng giảm đi rồi nỗi buồn có khi lại chiếm ưu thế, cứ vậy, một hành trình và một chu trình
khép kín. Thơ của dịch giả Đỗ Tư Nghĩa chính là bản giao hưởng tình yêu và cuộc sống, buồn nhưng
không hề bi lụy, một nỗi buồn huy hoàng tráng lệ!  ■ 

20/11/2022

VVVV    õõõõ    TTTThhhhÎÎÎÎ    NNNNhhhhÜÜÜÜ    MMMMaaaaiiii
(Thạc sĩ văn học, giáo viên tại Tây Úc)
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Những Biệt Danh Vang Bóng Một Thời

Trương Thiệu Hùng

      
Chắc hẳn một số lớn các em học sinh của chúng tôi thường tự hỏi không biết, ngày xưa khi còn ở tuổi
học trò, các thầy cô có từng “quậy” và phá phách như mình không? Biết đâu các thầy thời đó còn có
bản lãnh hơn mình nữa. Trả lời cho câu hỏi này thật khó vì, nói chung  cả hai bên đều “tám lạng, nửa
cân”. Thôi thì để các em tự rút kết luận lấy sau khi đọc qua bài viết dưới đây về biệt danh của các bạn
cùng lớp với tác giả.

Tên đặt cho con thường do các bậc cha mẹ Việt Nam lựa chọn rất kỹ lưỡng, mong sao những điều may
mắn và tốt đẹp đi kèm với tên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con mình. Nhưng nhiều khi
ước mong của cha mẹ không được như ý: Em gái đặt tên là Trần thị bạch Tuyết khi lớn lên thay vì da
trắng như tuyết thì lại “đen đủi như củ súng”, Tên là Phạm thị Dịu Hiền thì tính tình lại hung dữ như bà
chằng. Em trai tên gọi là Nguyễn hùng Dũng khi lớn lên lại nhút nhát như thỏ đế, không giám tự mình
làm việc gì, . . .
 
Rồi tới tuổi đi học, các bạn cùng lớp lại gán cho những tên mới (mà không cần cúng chè xôi gì hết),
mục đích chỉ là nghịch ngợm (cũng như thói quen sửa đổi lời của các bài ca). Không trách người đời
thường nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò!”. 

Nhiều người được cha mẹ đặt tên rất đẹp đẽ, nhưng khi tới trường các bạn lại đặt cho các tên khác rất
ngộ nghĩnh và buồn cười. Bị gán ghép như vậy  các người bị đặt tên này đã phản ứng ra sao? Nếu buồn
lòng, tức giận, thì các bạn lại càng làm già chọc ghẹo mạnh hơn để trò chơi thêm phần hào hứng. Bản
thân tôi, Trương Hùng,  bị gọi là “Râu Bể” vì có sẹo trên mặt, sau đó lại bị gán thêm tên “Hùng Tàu”
và sau cùng là “Trương Phụ” (có lẽ do tôi trông giống người Tầu chăng?). Tôi rất bực mình với danh
hiệu cuối cùng này vì Trương Phụ là quan Thái Thú người Tàu thời đại Nhà Minh, nổi tiếng rất tàn ác.
Tôi đã phản đối nhiều lần và có lúc gây gổ đánh nhau với các bạn, nhưng họ vẫn không chịu buông tha
và tiếp tục dùng các biệt danh này để gán cho tôi. Sau này kinh nghiệm cho thấy phớt tỉnh ’’Ăng Lê’’ là
thượng sách, các bạn thấy không có kết quả gì sẽ chán nản, cụt hứng và không thèm trêu chọc nữa. 

Những biệt danh không ít thì nhiều nói lên phần nào đặc tính của đương sự, dựa trên vóc dáng bên
ngoài, cách ăn mặc, cách nói chuyện, tính tình và thói quen của người đó, đôi khi dựa trên âm điệu
bằng cách nói lái, nói trại tên đi. Tên một số các bạn trong lớp kèm theo các biệt danh được nêu ra theo
thứ tự A, B, C (thứ tự alphabet) sau đây: 

� Võ văn Ái và Trần thế An đuợc ghép chung lại là hai bạn “Ái Ân”. Hai bạn này học rất giỏi,
ngồi cùng bàn gần nhau nhau.

� Nguyễn Bính có biệt danh là “Nguyễn Boóng”, hay “Nguyễn Bính Boong”. Bính là trưởng lớp
Đệ Tam, có vóc dáng thể thao, chơi bóng chuyền rất giỏi. Sau này Bính còn làm trưởng ban thể
thao của trường. (Bính boong là âm thanh đánh giờ của chiếc đồng hồ treo tường nổi tiếng tên
là Westminter)
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� Võ Bình được tặng them tên mới là “Bình LeBossé” vì  Bình hay cầm cuốn sách toán đại số tác
giả LeBossé. Cuốn sách này có nhiều bài toán rất khó và không có bài giải. Chỉ những học trò
giỏi mới dùng sách này.

� Trần hồng Chí biến thành Trần hồng Chuột (do chữ chuột chí mà ra).

� Phạm văn Chu bị gọi là “Phạm chuột Chù” (do chữ chuột trù mà ra).

� Đào kim Chung được tặng thêm tên nữa là “Kép Ngọc Toàn” (cô đào Kim Chung và kép Ngọc
Toàn là một cặp đôi nổi tiếng của đoàn hát Kim Chung, thường diễn cặp với nhau).

� Võ tam Cường trở thành “Võ tam Cò” (võ ba con cò).

� Phạm danh Đàm  được sửa lại là “Phạm Đánh Đầm”.

� Phan văn Dương hóa thành Dương Dê Xồm hay Phan văn Dê (chữ dương có nghĩa là con dê).

� Trần đình Đức gọi trại đi là “Trần đình Đít”,  hay nói lái đi là “Trần đừng Đít” hay tệ hơn nữa
thành “Đức Cống”. Chữ này đọc lái  ngược lại có nghĩa rất xấu.

� Nguyễn văn Đức bị sửa lại là “Nguyễn Pha Chè”: Đức đánh bóng chuyền giỏi và “pha chè”
(nói chuyện vui) có duyên nên lôi cuốn rất nhiều bạn hữu.

� Bùi cung Hân gọi là “Bần Cùng Hôi”. (Bần cùng có nghĩa là nghèo khổ)

� Phan Hiệp thành “Phan Hiếp”. Bạn Hiệp này hay vẽ các bộ râu dê vào các thẻ học sinh của các
bạn). Bạn nào vô phước khi ra chơi để quên thẻ học sinh trên bàn học, thì lúc vào sẽ bị hỡi ôi vì
hình của mình trong thẻ đã bị ai tặng cho cặp râu dê vào.

� Trưong Hùng bị gán biệt danh  “Râu Bể”, rồi “Hùng Tàu” và sau cùng là “Trưong Phụ” (quan
Thái Thú nhà Minh bên Tầu sang cai trị nước ta).

� Vũ văn Huyến là Huyến Vẩu hay “Huyến Nha Thức Lồi Lõm” (danh từ này xuất phát từ môn
Vạn vật khi học về hàm răng của loài khỉ, của các con Hắc Tinh Tinh), vì Huyến có hàm răng
cửa chạy ra chạy vô rất mất trật tự.

� Phạm thế Huyên bị gọi là “Xã thâm” (có lẽ do sắc mặt của Huyên). Bạn Nguyễn văn Kỳ trong
lớp đã tinh nghịch giới thiệu biệt danh này với thầy Lâm Tài dạy Việt Văn, và thầy Tài vô tình
gọi Huyên bằng ‘’Xã Thâm’’ đã khiến cho anh em được dịp có một trận cười thích thú.

� Vũ Hứa gọi lái và trại đi là “Vữa Hũ” (hũ đựng đồ ăn đã bị hư).

� Võ như Khải  đổi lại là “Võ như Khỉ” hay “Khải hướng đạo” (Khải là một hướng đạo sinh).

� Trần trọng Kỳ gọi là “Kỳ Sứt”. (Răng cửa của kỳ bị sứt một chút, và các anh em rất nể Kỳ vì
Kỳ đánh boxe rất ngầu).

� Bùi văn Khánh được mệnh danh là “Khánh cà lăm” hay “Khánh Solex” (vì Khánh nói nhanh
hơi bị cà lăm và thường hay đi học bằng xe Solex).

� Bùi văn Lạc được đổi thành “Bùi như Lạc” (có nghĩa là khi nhai lạc (đậu phọng) thấy mùi vị
bùi bùi.
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� Vũ văn Lanh được tặng biệt hiệu là “Lanh Bài Lao” (nhà của Lanh ở gần bệnh viện Bài Lao,
đường Nguyễn thiện Thuật).

� Nguyễn thế Lãng được mệnh danh là Lãng Lõ, Lý Hôi,  “Lãng De Gaulle” hay “Jean Cu-li de
Lõ’’. Bạn Lãng có mũi đỏ dài và cao như tổng thống De Gaulle của nước Pháp. Chữ cu li tiếng
Pháp (coolie) có nghĩa là ngươi phu khuân vác (?).

� Trần quang Lân nói lái đi là “Thần quang Lanh”.

� Nguyễn văn Lộc bị gọi là Lộc Cộc Đuôi. Bạn Lộc có bàn tay khỏe, bóp rất mạnh và rất đau.
Chữ  ’’cộc đuôi ‘’ thường được dùng cho con chó đã bị chặt đuôi.

� Bùi mạnh Lâm có biệt danh là Lâm thợ điện, Lâm Taureau hay Lâm bò rừng. (Xin nói rõ Lâm
thợ điện là một tay anh chị nổi tiếng ở khu Bàn Cờ thời bấy giờ, nhưng bạn Lâm của chúng tôi
rất hiền lành và học giỏi.).

� Nguyễn Lương chính là  Nguyễn Lươn hay  Lương Alophen (muỗi sốt rét) vì sắc mặt Lương
vàng vọt như bị sốt rét. Anh em vẫn thường được Lương hay cho các bạn ăn đường phèn và kẹo
mạch nha (hai đặc sản  rất ngon của tỉnh Quảng Ngãi). Chữ lươn có nghĩa là con lươn (eel)

� Phạm tấn Long có thêm hai tên mới là ‘’Păng ta lông’’ hay ‘’Long Samson’’ . Sau này Long
làm nghị viên hay dân biểu. Long có đầu bù xù giống như chàng Samson (Victor Mature) trong
phim ảnh khá nổi tiếng Samson and Dalida. Păng ta lông (Pantalon) có nghĩa là cái quần dài.

� Hoàng đức Long  trở thành “Gà đứt lông’’.

� Ngô thạch Lục được gọi là “Người đá xanh’’ và đồng thời bị gán biệt hiệu là Ngố Thằn Lằn
(ngố = khờ dại, thằn lằn= lizard).

� Hoàng văn Mẫn coi như Hoàng văn Mẩn hay Chế Mân (tên của một vị vua nước Chàm).

� Trần văn Minh được gọi là “Minh Tu”, do mặt có nhiều sẹo lỗ do di căn của bệnh đậu mùa
(Minh Tu do chữ mille trous có nghĩa là ngàn lỗ)

� Đỗ văn Nghiêm được mệnh danh là ‘’Nghiêm Sếu’’ hay Sếu Vườn. Bạn này có chiều cao nhất
lớp.

� Phạm thế Ninh hay “ông ‘Nỉnh ông Nang’’ cũng thế. Hồi nhỏ trẻ con thường hay hát : “Ông
Nỉnh, ông Ninh ông ra đầu đình lại gập ông Nang.  Ông Nảng, ông Nang, ông ra đâu làng lại
gập ông Ninh”.

� Nguyễn thế Ngọc hóa thành “Ngọc Ngốc” hay “Ngọc Méo”. Ngọc có miệng bẩm sinh hơi bị
méo một chút.

� Nguyễn sĩ Phú được gọi là “Tỵ Bái” (tên một nhân vật trong tiểu thuyết Khói Sóng của nhà văn
Nguyễn Hoạt. Sau này Sĩ Phú trở thành ca sĩ rất nổi tiếng. Sĩ Phú có giọng hát rất truyền cảm,
trầm ấm đặc biệt.

� Phạm văn Tấn được gọi là ‘’Tấn Ra đê”, Rađê là tên một giống người Thượng Rađê (người sắc
tộc) ở trên vùng cao nguyên Nam Phần). Tấn có nước da ngăm ngăm đen giống như những
người thượng.

� Nguyễn thái Thông gọi là “Thông Thái”  hay “Thông Lính” (Thông lúc đó ở trong Thiếu sinh
Quân được Trường Thiếu Sinh Quân gửi qua học nhờ trường của chúng tôi). Sau này để phân
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biệt Thông này với một Thông khác (Trần văn Thông), anh chàng Thông sau lúc nào ăn mặc
cũng khá bảnh bao, nên được gọi là ‘’Thông Thầy’’.

� Phạm Thư được các bạn gọi đùa la Hoạn Thư, một nhân vật ghen nổi tiếng trong truyện Kiều
của Nguyễn Du.

� Nguyễn văn Tới có chiếc mũi có nhiều mụn đỏ, trông giống như người ngoại quốc, nên được
gọi là “Tới Tây Con” hay “Tới Con Tây”.

� Võ tiến Tùng được gọi chệch đi là “Võ túng tiền” (đánh võ vì bị túng tiền)

� Nguyễn văn Tuyên được gọi là “Tuyên Lỏi”, anh chàng này vóc người nhỏ con nhưng giọng
nói sang sảng rất to. Mấy chục năm sau này gặp lại, sắc diện Tuyên có thay đổi nhiều vì tuổi già
nhưng giọng nói vẫn trầm bổng như xưa.

� Võ thế Viên được gọi là “Võ thiến Dê”, đọc nguọc chữ “thế viên” thanh “thiến dê”, mẫu tự “v”
đọc theo người miền Nam là “d”.

Một số các bạn khác, tính tình trầm tĩnh, ít liên lạc hay trò truyện với các người khác nên “may mắn”
không bị gán biệt danh nào cả. 

Không những các bạn đặt biệt danh cho các bạn cùng lớp, mà ngay cả các ”Bậc Thầy” cũng là nạn
nhân của trò chơi “quái ác” này:

� Thầy Phạm văn Bảo (dạy thể dục) chính là ”Bảo Amoureur”: thày Bảo trẻ và rất đẹp trai. (Chữ
amour tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu).

� Thầy Trần văn Cư dạy Triết Học lớp đệ nhất bị đặt thêm tên là ”Cư Bướu”do cái bướu trên cổ
của thầy.

� Thầy Nguyễn văn Hiển (dạy Toán lớp đệ nhị) được biết đến như là ”Hiển Loe” hay Hiển thuốc
lào (thầy Hiển hay hút thuốc lào bằng điếu ống, khi hút điếu ống âm thanh phát ra có tiêng kêu
lọc sọc).

� Thầy Phạm thế Hiển (dạy Lý Hóa lớp đệ nhất) được gọi là ”Hiển Khịt” (thày Hiển hay khụt
khịt mũi vì bị dị ứng.

� Thầy Tổng Giám Thị Phạm văn Lãng bị gọi “xách mé” là ”Tổng Lãng”.

� Thầy Lưu trung Khôi dạy Địa Lý bị gọi là ”Lung Tung Khôi” hay “Laika Khôi” (Laika là con
chó của Liên xô đầu tiên được đưa lên không gian).

� Thầy Phạm văn Phong (dạy toán lớp đệ tam) đuợc gọi là “Phong Gió” để phân biệt với thầy
dạy toán khác là Võ thế Phong (Phong Lửa).

� Thầy Phạm công Phú dạy Toán Học lớp đệ nhất, vì bụng bự mà bị gán tên là “Phú Bệu”. Thầy
Phú rất nổi tiếng vì dạy hình học và đại số rất dễ hiểu, thầy còn có biệt tài vẽ hình tròn trên bảng
rất đẹp mà không cần dùng tới compas.
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� Thầy Giám Học Trần thế Văn được học trò trịnh trong gọi là ”Cụ Văn” (nhưng tên này đã bị học
sinh nghịch ngợm đọc lái ngược lại).

� Thầy Nguyễn đình Tấn dạy Sử lớp đệ tam được gọi là thầy ”Thầy Đinh Mười Tạ” (trong phép
đo lường cổ xưa: 1 Tấn = 10 Tạ).

� Thầy Nguyễn văn Y (dạy Pháp Văn lớp đệ nhất B1) bị tặng biệt hiệu ”Tư Húi”. Thầy Y đi làm
bằng xe đạp và thường xuống xe, dắt bộ khi băng qua ngã tư. Tư húi có nghĩa là người thợ hớt
tóc, “húi” có nghĩa là “hớt”.

Hàng năm đến mùa Giáng Sinh, được nghe các bản nhạc như Silent Night, Jingle Bells chúng tôi lại
tưởng nhớ tới môt người thây, một người cha (linh mục) mà chúng tôi hằng quý mến. Đó là linh mục
Trần phúc Vỵ, giáo sư Anh Văn của chúng tôi.  Chúng tôi thích học giờ của cha Vỵ vì cha rất vui tính,
cởi mở và dạy dễ hiểu. Tới gần Christmas, chúng tôi đã đòi cha cho nghe các bản nhạc Noël rồi. Chúng
tôi  vừa được nghe nhạc hay, êm dịu,  vừa được nghỉ xa hơi không bị các bài học cứng ngắc dày vò.
Thầy trò chúng tôi rất cởi mở và thân nhau. Một hôm, trong giờ dạy Anh Văn của cha, một anh học
sinh thuộc loại “Tếu” trong lớp, trịnh trọng đứng lên xin cha cho anh ta phát biểu. Anh ta nói là anh có
một câu đối khó quá mà anh cùng một số bạn chẳng ai giải đáp được. Cha đã cho phép anh ta  nói ra
cho cả lớp cùng nghe, hy vọng có người giải đáp được hay giúp đỡ một phần nào. Câu đối như sau:  

                                               

Trong câu đối này có hai chữ Vỵ và vị cùng âm với nhau, có hai chữ “cha” giống nhau nhưng khác ý
nghĩa. Các chữ “thú vị bỏ cha” có nghĩa là khen hay, nhưng “bỏ cha” đôi khi còn có  nghĩa than thở
như “bỏ cha tôi rồi!” (= chết cha tôi rồi!). 

Mọi người chịu thua, không ai giải đáp được. Những giai thoại giữa thầy và trò, theo chúng tôi nghĩ
chúng ta không ít thì nhiều cũng có đôi ba câu chuyện nho nhỏ để nhớ, để khó quên trong đời học sinh.

Khi nói về biệt danh vang bóng của các thầy và trò, chúng tôi đã thay đổi đôi chút để tránh ngộ nhận,
hiểu lầm. Những biệt danh vừa kể trên đã in đậm vào trí nhớ của các học sinh thời đó và như còn văng
vẳng bên tai của chúng tôi. Đã hơn 60 năm qua chúng tôi vẫn còn nhớ tới các thầy, các bạn qua những
kỷ niệm cũ và các biệt danh. Một số các thầy và các bạn đã đi rất xa, không còn ở lại trên thế gian này
nữa, nhưng chúng tôi không thể quên được những kỷ niệm với các thầy và các bạn. Nếu trong khi ghi
lại các biệt danh trên, chúng tôi có điều gì sai quấy hay xúc phạm, xin quý thầy và quý bạn thứ lỗi cho.  
Cũng xin thông cảm cho cái “bộ nhớ” quá cũ này đã quên mất một số bạn khác. Gợi lại các biệt danh
này chứng tỏ là trong lòng chúng tôi vẫn còn giữ lại hình ảnh thân thương của các thầy, của các bạn
chứ không có hậu ý hay ác ý gì cả.

Chúng tôi hy vọng ít nhiều đã khơi lại một số kỷ niệm của những năm học ở trung học, một thời đầy
ước mơ và mộng tưởng, với những hình ảnh thân yêu của các thầy và các bạn, hiện nay vẫn còn tồn tại
hay đã rời bỏ chúng ta để đi đến một phương trời xa xôi nào đó rồi!   ■ 
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                                                          TTTTrrrrÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg        TTTThhhhiiiiŒŒŒŒuuuu    HHHHùùùùnnnngggg

Ghi chú: 

Họ tên của các thầy và các bạn đã được thay đổi đôi chút để tránh những ngộ nhận, đẫn đến hiểu lầm
thiện ý của tác giả.
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Một Thuở Homeless

Yên Sơn

Buổi sáng vào sở hắn được người Giám đốc cho biết hôm nay hắn sẽ đem giao xe ở Uvalde City

Dealership, lấy một chiếc khác ở đó mang đi giao ở San Antonio, xong sẽ có một chiếc cho hắn mang
về. Nhưng khi đến Uvalde thì được chủ gọi về ngay. Hắn bồn chồn hỏi lý do nhưng người chủ hãng chỉ
nói, “Mầy lấy chiếc xe dự định đem đi San Antonio mang về đây để ngày mai sẽ giao. Mầy lái xe về
cẩn thận, dù không có gì nghiêm trọng lắm nhưng mầy cần phải về ngay.”

Trên đường về, đầu óc hắn suy nghĩ lung tung. Không biết chuyện gì xảy ra mà bị gọi về ngay như
vậy! Hai chú em có vấn đề gì không. Trong đầu hắn tư tưởng lộn xộn – Công việc của hai chú em nhàn
nhã, không nguy hiểm gì; từ lúc vào làm việc đến giờ, anh em hắn vẫn được khen ngợi siêng năng…
Hay là… hay là có tin tức gia đình?! Cái ý nghĩ này thoáng lên cũng làm hắn choáng ngợp vì hồi hộp.

Chẳng qua là từ lúc rời trại tỵ nạn đến nay, anh em hắn đi tới đâu, làm với ai đều được những nơi
liên hệ khai báo với Hội USCC (United States Catholic Charity) một cách đầy đủ. Cơ quan nầy là một
trong nhiều hội thiện nguyện bảo trợ người tỵ nạn lúc ban đầu. Mặc dù “bà già” trực tiếp bảo trợ anh
em hắn ra khỏi trại, bảo đảm lo nơi ăn chốn ở cho anh em hắn lúc ban đầu; dù vậy, trên giấy tờ vẫn phải
qua một hội từ thiện. Điều nầy đã được giải thích rõ ràng cho anh em hắn trước khi rời trại. Sở dĩ họ
làm vậy cũng chỉ để thông báo kịp thời nếu có tin tức liên quan đến thân nhân, gia đình bên nhà.

Con đường từ Uvalde về lại Pearshall là một con đường nhỏ, tráng nhựa phẳng phiu và ít xe qua lại.
Con đường buổi sáng thật êm đềm, thật tĩnh lặng, hắn một xe một người giong ruổi đi. Phóng tầm mắt
mải mê nhìn ngắm, tai nghe nhạc du dương; cây hai bên đường xanh mượt lá nối liền nhau như một dải
lụa xanh biếc, dài vô tận. Lâu lâu có những khúc quanh co, lên đồi xuống dốc trông rất ngoạn mục.
Bỗng chốc hắn quên mất mình là ai, đang ở đâu, làm gì. Hắn vô tâm quên đi quá khứ, quên luôn hiện
tại…

Thế nhưng, cũng con đường nầy mà giờ đây hắn không còn tâm trí, lòng dạ nào để thưởng ngoạn.
Hình ảnh gia đình, bóng dáng của những người thân yêu ngập tràn tim óc làm cay xè trên mắt.

Vừa qua một khúc cua, hắn giật mình khi thấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ rượt theo. Liếc
nhanh kính chiếu hậu, liếc qua đồng hồ tốc độ thấy kim chỉ vượt con số 100! Hắn buông ngay chân ga,
rà thắng chậm lại trong lúc xe cảnh sát hụ còi inh ỏi phía sau. Hắn tấp xe vào lề dừng lại ngồi đợi và
than khổ, “Chắc không tránh khỏi bị giấy phạt nặng!” Viên cảnh sát đến bên hông, ra dấu cho hắn mở
kính xuống. Ông ta từ tốn hỏi hắn có việc gì nghiêm trọng mà chạy quá sức nhanh vậy. Hắn nói không
có gì, chỉ là đang miên man suy nghĩ nên không để ý. Cảnh sát lại hỏi, “Bạn có biết tốc độ của bạn bao
nhiêu không?” Hắn nói thấy khoảng một trăm. Viên cảnh sát bật cười, “Trời đất ơi OMG! Bạn đã chạy
gần gấp đôi tốc độ giới hạn 65m/hr; cho xem bằng lái xe và bảo hiểm!”

Tay run run lục bóp tìm bằng lái. Trong lúc đưa bằng lái xe cho viên cảnh sát, hắn buột miệng,
“Ông có thể tha cho tôi lần nầy không, vì tôi đang nóng lòng nghĩ tới gia đình tôi ở VN bây giờ không
biết họ có an toàn hay không nên quên mất tốc độ!” Viên cảnh sát nói, “À bạn là người tỵ nạn VN mới
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tới phải không?” Hắn vừa gật đâu vừa nói yes yes. Viên cảnh sát biểu hắn tắt máy và ngồi đợi trong lúc
ông ta mang giấy tờ của hắn trở lại xe của mình.

Sau một lúc lúi cúi trong xe, viên cảnh sát trở lại với cuốn sổ phạt trên tay; ông ta nói, “Tôi chắc là
bạn rất mong muốn gặp lại gia đình và những người thân yêu, nhưng nếu cứ lái xe với tốc độ nầy thì có
ngày sẽ không còn cơ hội gặp lại họ. Tôi thông cảm hoàn cảnh và sẽ chỉ viết giấy cảnh cáo lần nầy, cố
gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp; nhiều khi với sự bất cẩn của bạn không những mất mạng mà còn
gây tai hại cho người khác nữa.” Nói xong ông trả lại giấy tờ và đưa cuốn sổ biểu hắn ký vào tờ giấy.
Hắn cám ơn lia lịa và hứa sẽ chạy rất cẩn thận sau nầy. Nói xong, hắn cắm cúi ký vào tờ giấy màu
vàng, đưa trả lại và nhận một bản sao. Hắn cám ơn ông ta lần nữa trước khi viên cảnh sát quay lưng với
câu chúc may mắn.

Hắn ngồi thêm một lúc nữa để niềm vui lắng xuống và lấy lại bình tĩnh. Thấy xe cảnh sát vẫn chớp
đèn phía sau như chờ đợi hắn lái đi. Hắn nổ máy rời đi. Xe cảnh sát chạy theo hắn một quãng đường
nữa rồi đi vòng lại phía ngược chiều. Hú hồn, hắn thầm nghĩ.

Về đến nơi hắn vào ngay văn phòng Giám đốc. Sau khi ký vào sổ sách giao nhận, ông Giám đốc
mời hắn ngồi trước bàn làm việc. Hắn thấy vẻ nghiêm trọng của ông ấy đâm ra áy náy. Có lẽ thấy sự lo
lắng của hắn hiện ra mặt hay sao đó, ông Giám đốc từ tốn nói, “Mầy yên tâm, không có gì nghiêm
trọng lắm đâu. Chỉ là mầy về nói với hai thằng em mầy từ nay trở đi chúng nó đừng làm như vậy nữa.”
Chưa kịp mở miệng hỏi việc gì xảy ra thì ông ta nói tiếp:

– Sáng nay sau khi mầy đi, tao giao cho hai anh em chúng nó rửa lô xe mới phía bên phải, rửa được
nửa lô thì cả hai biến mất với chiếc Cadilac mới toanh. Chúng tao lo quá cho người tìm kiếm. Cũng
may chưa báo cảnh sát. Cả tiếng sau thì chúng nó trở về, nói là thấy xe đẹp quá nên chạy thử một vòng
ra nông trại. Tao bực mình quá nên cho chúng nó về nghỉ hôm nay rồi!

– Về tới nhà thấy hai chú em đang ngồi học tiếng Anh. Thấy tôi bước vào hai chú giật mình. Chú
lớn hỏi:

– Anh cũng bị đuổi việc như tụi em hả?
– Không, chỉ được về sớm thôi. Hai chú làm gì mà bị đuổi?
– Bộ người ta không nói với anh sao?
– Có chứ! Các chú thiệt hết chỗ nói. Chưa có bằng lái xe mà dám lén xách xe mới của người ta

chạy đi chơi. May không xảy ra tai nạn và cũng may họ không báo cảnh sát.
– Mình chỉ chạy đi chơi một vòng rồi về thôi mà, làm gì phải gọi cảnh sát?
– Nếu người ta nghĩ các chú ăn cắp xe thì đã báo cảnh sát rồi ông ơi!
– Ghê vậy sao?

Tôi mắng yêu:

– Đứa nào cũng to đầu rồi mà suy nghĩ như con nít.
– Nhưng họ cũng đuổi tụi em rồi!
– Tại ông chủ giận hai chú thiếu suy nghĩ nên cho về để dằn mặt thôi. Ông ấy nói với anh ngày mai

các chú trở lại làm việc bình thường; chỉ là phải hứa với họ từ nay trở đi đừng làm những chuyện
không được phép nữa.
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– Ôi mừng quá anh Tư! Hứa thì hứa. Người ta tốt quá anh Tư héng. Tụi em xin lỗi đã làm anh Tư
buồn.

– Anh em mình nên cố gắng làm tốt công việc của mình; dành dụm thêm ít tiền nữa để trở lại San
Antonio tìm một công việc khá hơn và các em cần phải trở lại trường nữa. Ngoài ra, ở thành phố dễ tìm
cách liên lạc với gia đình hơn.

Hôm sau, cả ba anh em hắn trở lại sở, vẫn thấy mọi người vui vẻ, đối xử bình thường, không ai nói
gì về chuyện xảy ra hôm qua. Hai chú nhỏ vẫn giúp việc lặt vặt ngoài việc chính là rửa các lô xe cũ mới
bày bán. Hắn vẫn ngày ngày chuyển xe đi, đưa xe về từ các làng mạc, phố xá lân cận. Ông Quản Đốc
tốt bụng đã giúp hai em hắn học thi đậu bằng lái xe dù anh em hắn vẫn chưa nghĩ đến việc mua xe
riêng, vì nhà trọ chỉ cách chỗ làm vài dặm đường. Ngày ngày đi bộ đến sở làm.

Một hôm, anh em đang trên đường lội bộ đến hãng, gặp ông Quản đốc đi ngang, ông ta dừng lại
chở ba anh em về hãng. Chiều sắp về, ông ta gọi hắn vào văn phòng đưa chìa khoá nói cho mượn chiếc
xe để anh em làm phương tiện di chuyển. Chiếc Chrysler sedan 6 chỗ ngồi, màu trắng, đời ’68, mới
chạy hơn 5 ngàn dặm, nằm trong khu xe cũ để giá bán $1,000.00

Thế rồi “ngày qua ngày lại qua ngày,” tin tức gia đình vẫn bặt vô âm tín. Khi thu đã về ngang, cảnh
nhộn nhịp của mùa thu hoạch ở nông trại đã hết, phố xá trở nên quạnh quẽ hơn, hơi lạnh cũng bắt đầu
ùa về. Hai chú em có lẽ không kham nổi sự khó nhọc và cô đơn nên cứ bệnh lai rai cộng với nỗi nhớ
nhà làm cho hai chú nhỏ kém vui, biếng ăn, biếng ngủ. Nhìn hai chú em, tuy đã ở tuổi trưởng thành
nhưng tâm hồn vẫn đơn sơ, mộc mạc, bé thơ. Hai chú nhỏ như cây non bị bứng gốc đem rồng nơi xứ lạ,
lòng hắn xót xa đắng chát. Hắn nhủ thầm, “Chắc phải một sớm một chiều cho các chú trở lại trường
học, trở lại phố phường để còn có tương lai.”

Một ngày Thứ Sáu, khi hắn đi giao xe ở San Antonio, ghé thăm Phát, người bạn thân từ lúc vào lính
đến giờ, cũng là người cùng xuất trại một lúc với hắn. Hắn kể tình cảnh của anh em hắn và tỏ ý muốn
tìm cách về lại phố mà chưa có giải pháp. Phát tâm tình:

– Tụi mình đã mất tất cả chỉ còn cái mạng may mắn đến được chốn nầy. Hoàn cảnh hiện tại chỉ có
mình tự cứu mình thôi. Hãy can đảm lên, chúng ta đã từng cận kề sinh tử, vượt qua bao thử thách để
vươn lên thì hoàn cảnh hiện tại cũng chỉ là một thử thách khác. Như một câu nói mình thường nghe,
“Nếu đã đủ quyết tâm nhất định sẽ có cách” (There is a will there is a way).

Chia tay Phát mà câu nói cuối cùng của nó vẫn lảng vảng trong đầu hắn trên suốt chặng đường về.
Tự nhiên hắn nhớ lại những lần mà hắn nghĩ là không thể… như tập “bay hợp đoàn lần đầu tiên trên
chiếc khu trục T-28B,” “ngồi trên ghế phải trong phòng lái trên chiếc C.123K lần đầu để tập làm pilot
của loại vận tải cơ lớn nhất nước,” “mời một người đẹp không quen biết ra sàn nhảy Tango trong buổi
tiệc cuối khoá khi vừa học xong khoá nhảy đầm;” và nhiều cái “lần đầu” khác… trong đời. Nghĩ tới đó
lòng hắn đã quyết.

Về tới nơi, hắn bàn với hai chú em chuyện xin nghỉ việc về phố. Hai chú nhỏ reo mừng. Chúng nó
làm như chuyện rời khỏi nơi nầy là một ân huệ! Thế là chờ đến Thứ Hai tới, buổi chiều chuẩn bị ra về,
hắn lên văn phòng Quản Đốc, ngập ngừng, ấp úng một hồi rồi nói:
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– Anh em chúng tôi vô cùng biết ơn ông đã giúp đỡ và thương mến chúng tôi trong thời gian qua.
Nhưng như ông thấy đó, hai đứa em tôi lúc nào chúng nó cũng buồn lo, nhớ nhà. Chúng tôi phải về phố
để dễ tìm kiếm tin tức thân nhân, gia đình chúng tôi còn kẹt ở Việt Nam và tôi rất muốn cho hai chú em
trở lại trường để còn có tương lai. Dù rất buồn phải xa ông và mọi người ở đây nhưng không thể có một
tương lai bất định như bây giờ. Hôm nay xin được báo ông biết, hai tuần nữa chúng tôi xin nghỉ việc!

Người Quản Đốc tỏ vẻ bất ngờ và cử chỉ có nhiều băn khoăn:

– Tụi mầy đã tìm được chỗ ở chưa mà đi? Về phố rồi sinh sống thế nào? Hay là chịu khó làm tới
cuối năm để dành thêm ít tiền nữa rồi hãy đi?

Thấy ông ta quá quan tâm nhưng lòng hắn đã quyết nên đành nói dối:

– Xin cám ơn sự quan tâm của ông nhưng bạn tôi vừa cho biết đã mướn được nhà ở cho chúng tôi
rồi.

– Chúng mầy đã quyết định như thế thì cứ làm như thế. Chúc anh em chúng mầy may mắn. Chúng
mầy không cần phải theo tôn chỉ xin nghỉ việc, vì thế có thể ra đi bất cứ khi nào đã sẵn sàng. Nhưng
nên nhớ, nếu vì lý do nào đó muốn trở lại đây làm việc, chúng tôi cũng sẽ đón nhận.

– Dạ thưa ông, ông đối xử quá đặc biệt với chúng tôi. Rất khó tìm ra người thứ hai. Xin chân thành
cảm tạ ông. Dù gì hai tuần nữa chúng tôi sẽ nghỉ việc.

– OK, chúc may mắn!

Quả quyết là thế, nhưng khi ra khỏi văn phòng lòng hắn bâng khuâng, xao xuyến quá chừng. Một
tương lai bất định đang chờ đợi anh em hắn phía trước. Hắn chưa tìm ra cầu trả lời đơn giản nhất, “Về
phố rồi sẽ ở đâu, làm gì?” Hắn không dám thông báo cho bà già bão trợ, chỉ nói cho Phát biết. Thằng
bạn cũng lơ tơ mơ không thua gì hắn ngoài câu xúi giục, “…thì mầy cứ về tới nơi rồi tính.” Nó làm như
anh em hắn về ở nhà nó luôn không bằng, trong khi nó đang ở housing của thành phố chỉ đủ chỗ cho
hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ tá túc.

Những ngày kế tiếp anh em hắn thu xếp đồ đạt cho vào thùng. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều ngoài
những bộ quần áo cũ và một ít vật dụng hàng ngày đựng đầy cốp xe.

Tuần lễ kế tiếp, ông Quản Đốc gọi hắn vào văn phòng, đề nghị là ông ấy bán rẻ cho anh em hắn
chiếc xe cũ mà họ vẫn cho hắn mượn chạy mỗi ngày với giá tượng trưng để làm phương tiện. Ông nói
chỉ lấy giá tượng trưng thôi vì biết anh em hắn không có bao nhiêu tiền. Hắn chỉ cần trả $500 và hãng
sẽ giúp sang tên giấy tờ tại chỗ (vì họ là hãng mua bán xe nên không khó khăn gì mấy.) Họ cũng bao
luôn tiền bảo hiểm xe 6 tháng. Hắn mừng ơi là mừng. Chiếc xe hơi đầu đời mà hắn được làm chủ. Hắn
hết lời cám ơn tấm lòng nhân ái của họ.

Trong lúc nghỉ trưa, hắn biểu hai em ngồi lên xe chạy một vòng nông trại và nói sự tình cho chúng
biết. Ôi! Anh em hắn mừng quá là mừng. Chú lớn phát ngôn:

– Vậy là mình có sẵn phương tiện chạy xe về phố tìm việc rồi anh Tư héng?

– Mấy hôm nay tụi em lo quá, không biết anh Tư tính sao mà lặng yên. Chú nhỏ nói vào.
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Hắn cười toe:

– Chưa tính được thì đâu có gì để nói!

Những ngày còn lại, vừa làm việc vừa thăm dò nơi ăn chốn ở sắp tới; thế nhưng tới ngày Thứ Sáu
cuối cùng vẫn chưa thấy ánh sáng… Dù vậy, trong thâm tâm vẫn tin tưởng thế nào cũng có phương
cách giải quyết, vì từ lúc rời trại tỵ nạn tới giờ toàn gặp những người tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Từ ấy đến nay mọi việc vẫn được suôn sẻ.

Buổi trưa ông Quản Đốc gọi anh em hắn vào văn phòng để chào từ biệt. Ông hỏi mấy anh em có
thay đổi ý định không. Hắn xác định với ông ta hôm nay là ngày cuối cùng, mọi việc xếp đặt xong hết
rồi, mai sẽ lên đường. Ông bùi ngùi nói lời chia tay và cầu chúc mọi việc may mắn. Ông cho ba anh em
về sớm để sửa soạn; đưa chi phiếu tiền lương cuối cùng, tặng thêm mỗi người $100 tiền mặt để làm lộ
phí, bắt tay nồng nhiệt và chúc may mắn. Trước khi kịp quay đi, ông lặp lại câu đề nghị, “Anh em
muốn trở lại làm việc bất cứ lúc nào.” Anh em hắn cảm động đến ứa nước mắt trước tấm lòng cao
thượng của họ. Ba anh em làm việc cật lực ngày 8 tiếng và mỗi tuần lãnh về chỉ có hơn một trăm, vậy
mà được tặng tới $300 sau khi vừa bán vừa cho chiếc xe khá tốt, trả luôn bảo hiểm… không cảm động
sao được!

Anh em hắn chào tất cả mọi người. Ai cũng bùi ngùi nói lời từ biệt và chúc lành. Hắn lái xe ra về,
trực nghĩ đến David – người bạn Mễ mới quen vài tháng qua là công nhân viên của sở thất nghiệp
Pearsall đã giúp anh em hắn tìm được công việc nầy khi vừa nghỉ việc nông trại. Cũng là người tìm
giúp anh em hắn tìm được nơi cư trú hôm nay; biết anh em hắn thích đàn hát nên cho mượn chiếc đàn
guitar làm phương tiện giải trí. Và khi vô làm mới biết công việc hãng không cần phải mướn thêm
người làm, chỉ là sau khi nghe hoàn cảnh của anh em hắn nên đồng ý mướn với lương tối thiểu chỉ để
làm việc lặt vặt mà cũng không hỏi gì thêm.

Về tới nhà, hắn bỗng nảy ra quyết định đi ngay hôm nay thay vì sáng mai như dự định. Hai chú em
nghe thế vui ra mặt, đồng ý liền. Hắn qua mượn điện thoại ông chủ nhà gọi cho David biết rằng anh em
hắn sẽ đến từ giã về phố. David rất bất ngờ, im lặng một lúc mới hỏi:

– Tụi mầy không đùa với tao đấy chứ?

– Chuyện quan trọng mà đùa sao được David. Hắn trả lời.

– Vậy mầy lo cách nào để có thể thuê nhà dưới phố? Rồi việc làm nữa?

– Để tao tới đó gặp nhau rồi nói chuyện thêm.

Anh em hắn khuân đồ đạc chất vào xe, mang theo chiếc đàn trả cho David, rồi qua từ biệt ông bà
chủ nhà, trả chìa khoá. Ông bà cũng giật mình hỏi sao đã nói sáng mai mới lên đường? Hắn nói được
cho về sớm nên đi luôn cũng tiện. Lưu luyến cám ơn và chia tay ông bà. Ông bảo chờ ông một chút,
xong đi tới bàn viết hý hoáy viết trên một mẩu giấy nhỏ rồi trở lại đưa cho hắn với lời dặn:

– Đây là tên, địa chỉ và điện thoại nhà của gia đình con trai chúng tôi ở Houston, là gia đình mà các
cháu đã gặp mấy tuần trước đó. Chúng nó cũng nói tốt về các cháu sau lần gặp gỡ đó. Về Houston nếu
có cơ hội cứ tới thăm chúng nó. Chúng tôi sẽ báo trước.
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Cầm tờ địa chỉ trong tay, hắn bỗng thấy hình bóng của cô bé Deana hiện đầy trong nỗi nhớ:

– Cám ơn ông bà, tôi sẽ thăm họ khi có cơ hội. Ông bà giữ gìn sức khoẻ. Chúng tôi xin tạm biệt.
Nếu có lần trở lại nơi đây nhất định sẽ đến thăm ông bà.

Anh em hắn bước ra khỏi nhà, nhìn thêm lần cuối nơi đã dung dưỡng anh em hắn mấy tháng qua;
lòng buồn buồn nhìn những cụm hoa cúc trước sân mà anh em hắn giúp bà cụ săn sóc mỗi chiều đi làm
về nay đã đầy nụ vàng chuẩn bị rực rỡ vài tuần nữa đón mùa thu mới. Họ lên xe chạy tới sở thất
nghiệp. Tới nơi đã thấy David đứng chờ trước cửa. Thấy chú em cầm chiếc đàn đi tới, David khoát tay
lia lịa, “Tụi mầy giữ lại đi, quà tặng của tao cho anh em mầy đấy. Giữ làm kỷ niệm.” Thấy David có vẻ
dứt khoát, hắn cám ơn và bảo chú em mang đàn trở lại để vào xe. Hắn nói thật với David về hoàn cảnh
hiện tại. David giật mình, ngó hắn chăm chăm, “Mầy thật là điên! Tao không nghĩ ai điên hơn mầy với
quyết định như vậy.”

– Tao biết – Hắn gãi đầu nói tiếp – nhưng hai đứa em tao nó không thích nghi được với cuộc sống
nầy và tao có bổn phận phải thay cha mẹ tao lo cho chúng nó. Tụi tao đã quyết định phải đi thôi.

David lắc đầu lia lịa:

– Tao chưa thấy ai liều lĩnh hơn chúng mầy. Đành vậy, vào văn phòng, tao viết cho mầy một thư
giới thiệu với sở thất nghiệp ở San Antonio.

David vừa nói vừa ngồi vào bàn giấy gõ máy chữ lọc cọc. Trong khi đó hắn bảo hai chú em ra
ngoài đợi. Ngồi ngó nó chăm chú làm việc với cái mặt buồn thiu lòng hắn cũng nặng trĩu một nỗi buồn
và cảm động. Khoảng 5 phút sau, David đưa hắn một phong bì và dặn đi dặn lại.

– Sáng Thứ Hai chúng mầy đến ngay văn phòng ở địa chỉ trong thư và trao thư nầy cho ông
Robertson, giám đốc của sở. Tao chắc ông ta sẽ tìm được việc cho anh em mầy ngay. Thôi tụi mầy đi
ngay đi kẻo tối. Nhưng tối nay mầy có chỗ ở rồi chứ?

– Có lẽ về ngủ tạm với bạn tao rồi Thứ Hai sẽ xoay trở.

Nói xong hắn mới sực nhớ là mấy hôm nay chưa gọi cho Phát xác nhận ngày về. Hắn mượn điện
thoại trên bàn David gọi.

Điện thoại reng rất lâu mà không thấy ai bắt. David ngó thẳng vào mặt hắn khi hắn buông điện
thoại:

– Không ai trả lời thì mầy tính sao?

– Chắc nó loanh quanh đâu đó. Tao đã nói nó mấy tuần trước rồi. Thôi tụi tao vọt nha. Tao sẽ tìm
cách liên lạc nó sau.

David với vẻ mặt buồn xo, lắc đầu chán nản:

– Trong đời tao chưa từng biết có người liều lĩnh như chúng mầy đây! Chúc may mắn.

Khoảng đường gần 60 dặm nhưng vì là chiều Thứ Sáu nên trên đường có lắm xe qua lại. Phải mất
hơn hai tiếng mới về tới nhà Phát. Nhà cửa vắng tanh. Gõ cửa hồi lâu không thấy tăm dạng. Hắn nghĩ
có lẽ Phát không biết anh em hắn về chiều nay nên đi chơi đâu rồi. Lỗi của hắn thì đâu có trách ai được.
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Kiên nhẫn chờ thêm một tiếng cũng chẳng thấy ai trong khi hoàng hôn đã bao phủ chung quanh. Nhìn
hai chú em co ro vì hơi lạnh hắn cảm thấy xót ruột quá chừng, chắc phải tìm chỗ trọ qua đêm. Chưa
biết hỏi thăm ai, chợt thấy chiếc xe cảnh sát sắp đi ngang, trong đầu hắn bỗng loé lên hình ảnh anh
cảnh sát công lộ lần chạy quá tốc độ tháng trước… Cảm tình đó khiến hắn giơ tay ra dấu chặn xe lại.
Đợi xe tấp vào lề, hắn đến bên cửa nói:

– Chào anh cảnh sát. Anh em chúng tôi là dân tỵ nạn Việt Nam, vừa ở Pearsall về không rành
đường sá ở đây, tính tới ở tạm với người bạn qua đêm mà họ không có ở nhà. Bây giờ chưa biết làm
sao, anh giúp chỉ giùm quán trọ nào rẻ tiền, an toàn gần đây để ngủ qua đêm được chứ?

Thấy anh cảnh sát nhướng mắt có vẻ ngạc nhiên. Ông ta bước xuống lề:

– Ồ, các anh là người Việt tỵ nạn huh? Tôi tên Jack, cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, từng đóng
ở Khe Sanh từ ’70 tới ‘72. Rất vui gặp lại người Việt.

– Oh! Hân hạnh gặp anh, tôi là T., hai em của tôi tên B. và C. Tôi cũng là cựu phi công KQVNCH,
chạy thoát khỏi VN cuối ngày 29 tháng Tư. Tôi và nhân dân Miền Nam chân thành cảm tạ anh, cảm tạ
những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh cho lý tưởng tự do trên quê hương đất nước khốn khó của chúng
tôi.

Anh cảnh sát thân thiện đưa tay ra bắt cả ba anh em hắn rồi quay qua hỏi hắn:

– Bộ anh không liên lạc trước với bạn sao mà về không gặp?

– Tiếc là tôi quên xác nhận ngày về với nó, mãi tới sáng nay mới nhớ thì gọi không gặp. Tôi tưởng
nó không đi đâu nên nghĩ về cũng sẽ gặp. Ai ngờ!

– Các anh cần chỗ ngủ tối nay phải không? Được rồi, tôi có đề nghị như vầy nhưng anh đừng nghĩ
tôi xúc phạm các anh nghen.

– Anh nói đi!

– Tôi biết các anh mới đến chắc không có nhiều tiền, anh chạy xe theo tôi. Tôi đưa các anh tới một
chỗ tôi quen biết để ở đỡ tối nay mà không phải tốn tiền.

– …

– Rất tiếc tôi phải đi tuần suốt đêm nay nên không trực tiếp giúp các bạn được; tuy nhiên, tôi biết
có một chỗ tử tế cho các bạn trú ngụ qua đêm.

Hắn không biết Jack sẽ đưa đi đâu nhưng có lòng tin vào anh cảnh sát. Có được chỗ trú ngụ qua
đêm là ổn rồi. Mai tính tiếp.

– Tôi tin lời và cám ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ chạy theo xe anh.

Jack móc túi đưa cho hắn tấm danh thiếp, dặn nếu gặp khó khăn gì gọi cho anh ấy, rồi lên xe chạy
dẫn đường. Chạy quanh quẹo khoảng 15 phút đến một nơi, thấy trước cửa có nhiều người sắp hàng.
Jack đậu xe, ra hiệu cho anh em hắn đợi trong xe, rồi anh đi thẳng vào văn phòng. Một lúc, anh ra
ngoắt tay ra hiệu anh em hắn đi vào. Jack đưa anh em tới trước mặt một người đứng tuổi rồi giới thiệu:

– Đây là ông Tom, quản lý khu nhà tạm trú nầy. Ông ấy sẽ giúp ba anh em có chỗ ở tối nay.
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Ông Tom đưa tay ra bắt tay ba anh em hắn:

– Chào đón các bạn. Tôi nghe ông Jack nói hoàn cảnh của các bạn rồi. Ở đây là khu tập thể của
những người vô gia cư ngủ qua đêm. Tôi sẽ lo chỗ ngủ cho các bạn đêm nay. Yên tâm nhé. Nhớ là 6g
sáng thì mọi người đều phải thức dậy, dọn dẹp sách sẽ chung quanh chỗ nằm của mình, đến phòng ăn
lãnh phần ăn sáng xong là rời khỏi đây.

Nghe ba chữ “vô gia cư” hắn mủi lòng muốn trào nước mắt. Nhưng Jack ngó hắn gật đầu:

– Ở đây dù là nơi ngủ qua đêm của những người vô gia cư nhưng tôi biết chưa từng xảy ra việc gì
đáng tiếc. Ông Tom là một người rất tử tế, đối xử đồng đều với tất cả mọi người. Tin tôi đi, nếu không
an toàn tôi đã không mang các anh đến đây. Bây giờ tôi phải đi làm việc, chúc may mắn. Gọi tôi bất cứ
lúc nào anh cần.

– Cám ơn Jack. Chúng tôi sẽ ngủ tạm đêm nay ở đây.

Sau khi chia tay với Jack. Ông Tom biểu ba anh em theo ông ta vào khu nhà ngủ. Ông chỉ một chiếc
giường tầng và tầng dưới một giường bên cạnh trông cũng tươm tất:

– Ba anh em tạm nghỉ chỗ đó, tôi sẽ mang thêm mền gối sạch tới. Yên tâm, ở đây rất an ninh, dù
vậy nên giữ đồ riêng tư cẩn thận. À mà ba anh em ăn tối chưa?

Hắn ngập ngừng nói:

– Dạ chưa có cơ hội.

– Ăn Pizza nhé?

– Dạ vâng!

Ông Tom quay đi, anh em hắn tới giường ngồi nhìn nhau buồn bã, cười gượng gạo. Hai chú em từ
đầu đến cuối không nói một câu nào, cứ tò tò đi theo làm theo. Hai chú đứa 17, đứa 19 mà vô tư như trẻ
thơ. Có lẽ ở đất lạ quê người, ngôn ngữ không thông thạo nên hành xử như vậy chứ ở VN lanh hết biết.
Chú lớn bây giờ mới mở miệng:

– Đúng mà! Anh em mình đúng là vô gia cư!
Ông Tom trở lại với mền gối và một hộp Pizza lớn với 3 chai nước lạnh.

– Dùng tối đi rồi đi ngủ. 6g sáng thức dậy tới phòng ăn lấy phần ăn sáng trước khi rời khỏi đây nhé.
Vâng ai cũng phải rời đây 6g chứ không riêng gì các bạn.

– Cám ơn ông Tom rất nhiều. Chúng tôi may mắn được chỗ ngủ tối nay nên mừng lắm.

Ông Tom quay lưng chúc ngủ ngon. Còn lại anh em hắn cố nuốt pizza mà nuốt không vô. Chú nhỏ
nói với giọng sũng nước mắt:

– Không biết Ba Mẹ và anh chị em bây giờ ra sao!

– Để từ từ ổn định rồi anh sẽ tìm hỏi. Hắn an ủi.

Một đêm ngủ đầy mộng mỵ. Ngủ ít mà lo toan cho ngày mai thì nhiều. Chú nhỏ có lẽ nỗi nhớ nhà
luôn đè nặng tâm tư nên đêm ngủ thấy mấy lần khóc gọi mẹ ơi! Hắn cũng ứa nước mắt nhớ nhà nhưng
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vì là anh lớn nên phải luôn chứng tỏ bình thản với hiện tại. Giấc ngủ chập chờn đến rạng đông, thấy
mọi người chung quanh xôn xao gọi nhau thức dậy. Hắn không có đồng hồ nhưng chắc đã đến giờ phải
rời khỏi đây. Gọi hai chú nhỏ uể oải lầu bầu nhưng cũng phải thức dậy, xếp giường gối ngay ngắn, tìm
nơi làm vệ sinh xong đến văn phòng chào từ giã ông Tom. Ông Tom biểu lấy thức ăn sáng trước khi đi
nhưng hắn nói lời cám ơn và từ biệt. Ông Tom chúc may mắn rồi dặn thêm:

– Nếu tối nay các bạn còn cần chỗ ngủ cứ trở lại.

– Cám ơn ông, chúng tôi hy vọng người bạn trở về nhà hôm nay, nếu vẫn không tìm được chỗ ngủ
thì chắc sẽ đến nhờ ông giúp nữa.

Ba anh em lên xe, nhắm hướng nhà Phát chạy tới.

Nhà Phát vẫn đóng cửa im lìm. Chắc là dịp cuối tuần nên nó đưa vợ con đi chơi đâu đó rồi. Anh em
hắn chạy vòng vòng tìm một quán ăn nhỏ ăn sáng rồi ngồi đồng gần hơn tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn
không biết làm sao, bàn tính với nhau chạy về thăm bà già bão trợ rồi tính sau. Dặn với nhau đừng nói
gì với bà về tình cảnh hiện tại.

Bà Perrin mừng đón. Bà nói thằng John – con trai bà – vừa đi thăm nông trại, có lẽ chiều mới về.
Vào nhà ngồi chơi, bà hỏi thăm “việc ăn ở hiện tại ra sao, công việc nông trại chắc chắn là vất vả lắm.”
Bà tỏ vẻ hối tiếc là không thể giúp gì hơn được. Bà hỏi đủ thứ chuyện nhưng anh em hắn cố ậm ừ cho
qua; vậy mà bà nói, “Mới có mấy tháng mà hai thanh niên nầy đã nói và hiểu được khá nhiều tiếng Mỹ
rồi đó.” Bà có biết đâu từ ngày rời vòng tay cưu mang của bà để theo ông chủ nông trại về làm ruộng
rẫy, rồi mưa nắng chịu không nổi phải bỏ việc qua làm cho hãng mua bán xe khá lớn trong vùng. Rồi
bây giờ đang làm một việc liều lĩnh gần như điên rồ mà dẫu bà có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng
nỗi. Trong câu chuyện, bà khuyên anh em cố gắng làm việc chăm chỉ, để dành thêm ít tiền, nên tính
chuyện đầu năm tới trở lại phố lo việc học hành. Anh em hắn cố tỏ ra vui vẻ cho bà yên lòng; hắn khoe
với bà đã mua được chiếc xe với giá rẻ mạt. Bà hơi bất ngờ nghe giá mua, gật đầu, cảm tạ Chúa, tấm
tắc khen người tốt.

Nói chuyện được một lúc lâu, hắn nói với bà là hôm nay về thăm bà và John nhưng rất tiếc John
không có ở nhà. Buổi trưa anh em hắn muốn mời bà dùng bữa ở một nhà hàng nào bà ưa thích nhất. Bà
không chịu đi nếu không để bà trả tiền. Hắn cũng không muốn bà phải tốn kém thêm trong khi bà sống
với đồng lương hưu ít ỏi. Hắn xin phép cho anh em qua thăm ông bà Johnson, ông bà hàng xóm tốt
bụng – người đã mua cho anh em hắn bộ nồi niêu soong chão rồi đánh xe đưa anh em hắn tới nông trại
dạo nọ.

Nhà ông bà Johnson chỉ cách bà Perrin mấy căn, anh em vừa đi bộ vừa dặn nhau đừng tiết lộ hoàn
cảnh mình cho ông ấy biết. Ông bà Johnson cũng vui mừng chào đón, nhất là ông. Ông tỏ vẻ đặc biệt
quan tâm đến đời sống hiện tại của anh em hắn. Thấy người ta ai cũng quan tâm đến mình, lòng hắn vô
cùng xúc động nên chỉ muốn cho họ yên lòng, đành phải giấu biến chuyện riêng tư. Hắn chỉ nói nhân
cuối tuần chạy về thăm bà Perrin, thăm ông bà rồi trở lại.

Từ giã ông bà Johnson và bà Perrin, hắn đề nghị với hai chú em, đi chợ mua bánh mì, thịt, và nước
uống rồi ra ngoài công viên ăn trưa, đi dạo, chờ Phát về. Dù sao cũng yên tâm chỗ ngủ tối nay nếu Phát
đi chơi chưa về tới. Hắn cố gắng làm tỉnh để hai chú nhỏ yên tâm.
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Không bao lâu đã tới 5g chiều. Ba anh em chạy tới nhà Phát gõ cửa. Vẫn không thấy tăm hơi gì cả.
Hắn nghĩ dù Phát có đi đâu thì tối Chủ Nhật cũng sẽ về để hôm sau còn đi làm. Hắn quyết định anh em
phải trở lại chốn “vô gia cư” thêm một đêm nữa.

Ông Tom vui đón anh em hắn trở lại. Cũng như chiều hôm qua, ông ân cần chỉ chỗ ngủ, mền gối và
nhắc lại quy định. Cũng đề nghị cho ăn tối, nhưng anh em hắn nói đã ăn rồi, chỉ xin ba chai nước và nói
chắc rằng, chiều mai thì bạn hắn nhất định sẽ về.

Trằn trọc mãi đến gần sáng, chợp mắt được một lúc thì mọi người đã lao xao thức dậy. Và cũng như
hôm qua, anh em hắn nói lời tạ từ với ông Tom sau khi vệ sinh cá nhân. Hắn chạy thẳng tới chợ mua cà
phê và bánh ngọt, và những thức cần dùng cho nguyên ngày rồi anh em trở lại công viên ăn sáng và tìm
băng ghế nằm ngủ gà ngủ gật. Hai chú em hỏi nếu anh chị Phát không về hôm nay thì mình làm sao.
Hắn tỉnh bơ nói, “Chắc thế nào anh chị cũng về để mai còn đi làm chứ. Trong trường hợp không về thì
mình lại… “vô gia cư!” Ba anh em cùng cười méo xẹo sau câu nói nửa đùa nửa thật của hắn.

4g chiều chạy tới nhà Phát. Vũ như cẩn là vẫn như cũ”, cửa đóng then cài. Ba anh em ngồi trong xe
trước nhà chờ đợi…

Đang ngon giấc thì choàng tỉnh vì tiếng đập cửa. Mở mắt ra thấy Phát đứng đó. Mừng ơi là mừng.
Hai chú em nhảy xuống xe ôm chầm ông anh bạn.

– Sao mấy anh em về mà không báo trước? Phát ngó hắn hỏi.

– Tao đâu có biết mầy đi chơi nơi khác!

– Về từ lúc nào mà ngủ ở đây?

– Về từ chiều Thứ Sáu…

– Ôi trời ơi! Rồi tụi mầy ở đâu mấy hôm nay?

– Ôi chuyện dài, vào nhà rồi kể.

Khi mọi người an vị, hắn kể đầu đuôi, vợ Phát ngồi khóc ngon lành. Hắn xin ngủ nhờ, ngày mai
chắc mọi việc rồi sẽ ổn.

Sau cùng Phát nói:

– Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa. Anh em đùm bọc với nhau. Tụi mầy yên tâm ở tạm với gia đình
tao. Nhà có hai phòng, anh em mầy ở tạm phòng bé Thảo.

Nói xong hắn quay qua nói với vợ lo việc ăn tối. Lan, vợ Phát nói phở đã nấu sẵn, chỉ hâm nóng lại
thôi. Lan đi vào bếp, Phát mở tủ lạnh mang ra bốn chai bia chia cho mỗi người. Hai chú em vui quá.
Chú nhỏ vui với bé Thảo con gái của Phát, còn chú lớn theo hai anh ra ngoài hiên uống bia, hút thuốc
bàn chuyện sắp tới…

Ôi chai bia thật ngọt ngào, điếu thuốc cũng rất thơm tho. Lòng hắn ấm lại, bồi hồi giống như cảm
giác ngày xưa sau mỗi lần xung trận trở về căn cứ. Phát luôn miệng nói, “Cứ bình tâm mà ngủ cho lại
sức. Trời sanh trời dưỡng, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.” Được một lúc thì Lan gọi vào ăn tối. Lan
ngồi nhìn mấy anh em ăn uống ngon lành mà cứ ứa nước mắt. Sau khi ăn uống no nê, anh em hắn ngồi
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nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ sớm. Nằm xuống không bao lâu thì cả ba đã mau chóng chìm sâu
vào giấc ngủ – một giấc ngủ thật bình an và phó mặc.

7g sáng hôm sau, Phát dậy đi làm. Anh em hắn cũng dậy theo. Sau khi cà phê thuốc lá Phát rời nhà.
Anh em hắn chuẩn bị tinh thần một lúc rồi lên xe chạy tới sở thất nghiệp theo địa chỉ của David cho.

Khi cửa mở, hắn vào xin gặp ông Robertson. Cô thư ký biểu anh em hắn ngồi đợi. Khoảng nửa
tiếng sau cô ta mời anh em hắn vào phòng. Hắn chào hỏi và trình thư của David. Thấy ông Robertson
vừa đọc thư vừa chau mày liếc nhìn hắn. Thêm vài phút nữa, ông đặt thư xuống bàn giấy rồi ngẩng mặt

hỏi hắn:
– Mấy hôm nay các anh ổn chứ?

Hắn nghĩ phải nói thiệt hoàn cảnh hiện tại để may ra ông ta tìm cách giúp nhanh chóng hơn.

– Thưa ông, chúng tôi về tới San Antonio chiều tối Thứ Sáu gặp lúc gia đình người bạn duy nhất đi
vắng nên chúng tôi đã phải ngủ tạm hai đêm tại trung tâm vô gia cư. Đêm qua ngủ nhà bạn nhưng nhà
chỉ có hai phòng nhỏ cho ba người, chắc không thể ở lâu được. Chúng tôi hy vọng ông giúp được việc
làm ngay để tìm cách thuê nhà ở.

Nghe xong ông “kêu trời” (Oh my God”):

– Theo David nói các bạn đã làm nông trại, chịu không nổi nghỉ, xin làm cho hãng mua bán xe hơi,
tổng cộng hơn 3 tháng và không có kinh nghiệm gì khác. Vậy thì tôi biết kiếm việc gì cho bạn đây?

Hắn sôi nổi nói:

– Dạ thưa ông, cá nhân tôi đã học bay nhiều loại máy bay khác nhau mà không gặp trở ngại nào,
bây giờ ông kiếm được việc gì tôi cũng có thể làm và bảo đảm học hỏi mau chóng.

– Tôi cũng tin như thế. Tôi có nhiều bạn bè tham chiến ở VN về, giải ngũ tìm việc cao lương cũng
rất khó khăn. Rất tiếc tôi không thể tìm việc bay bổng cho bạn được mà chỉ có thể tìm cho các bạn
những việc chân tay, lương thấp vì không kinh nghiệm.

– Vâng được, miễn lo được chỗ ăn chỗ ở tốt rồi chúng tôi sẽ tìm cách tiến thân sau.

– Ừ nhỉ! Lại tứ cố vô thân, không có chỗ ở nữa!

Nghe nhắc tới chỗ đau hắn xụ mặt nói không nên lời. Ông Rabertson ngó anh em hắn một lúc rồi
nói:

– Bây giờ thì các bạn ra phòng ngoài đợi tôi một lúc. Để tôi gọi điện thoại một vài nơi xem sao. Tôi
rất thông cảm hoàn cảnh các bạn. Tin tôi đi, tôi sẽ cố gắng.

Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ sốt ruột quá chừng. Hai chú em hết đi loanh quanh lại ngồi xuống than:

– Lâu như vậy không biết ông ta có giúp được anh em mình không nữa!

Hắn giả vờ vững lòng tin:

– Lâu như vậy chắc là sắp có tin tốt.
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Đợi thêm một lúc nữa thì được cô thư ký mời anh em hắn trở lại phòng ông Robertson. Thấy ông
vẫn đang cười nói với ai đó qua điện thoại. Chỉ nghe ông nói “Tuyệt vời” rồi gác điện thoại, ngả lưng
vào ghế với nụ cười rất tươi:

– Ơi những người bạn trẻ của tôi, thật là may mắn, Chúa đã giúp các bạn. Chuyện của các bạn coi
như đã giải quyết xong! Chúc mừng!

Nghe và thấy phản ứng của ông Robertson, anh em hắn cũng vui mừng ra mặt. Chưa kịp nói gì thì
nghe ông ấy tiếp.

– Tôi nghĩ đây là tin rất vui. Ngay hôm nay, anh em bạn có thể dọn vào một căn chung cư 2 phòng
ngủ trong khu chung cư thuộc thành phố, ngay đường Durango sát phố nên rất tiện cho mọi sinh hoạt;
giá thuê $125/tháng bao luôn điện nước. Bất cứ ngày nào ổn định chỗ ăn ở, ba anh em được mướn phụ
việc sửa chữa trong khu chung cư nầy. Ngày làm 8 tiếng. Trả lương mỗi hai tuần. Vì không ai có kinh
nghiệm nên sẽ bắt đầu với số lương tối thiểu, sau sáu tháng làm việc, người ta sẽ xem xét lại. Các bạn
nghĩ sao?

– Chúng tôi vô cùng biết ơn ông Robertson. Thật bất ngờ ông có thể giúp chúng tôi mọi thứ cùng
lúc như vậy. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng ông.

– Bạn cầm danh thiếp của tôi tới gặp ông Lucas Wright trước buổi trưa. Cứ đưa danh thiếp tự khắc
ông ta biết sẽ làm gì. Còn nữa. Làm cho thành phố 8 tiếng một ngày, các bạn sẽ có dư giờ để ghi tên đi
học vào buổi tối trong mùa xuân tới. Tôi tin các bạn sẽ thành công.

Từ biệt ông Robertson, anh em hắn đi ngay qua khu housing. Gặp ông Wright và mọi thứ suôn sẻ
giống như lời ông Robertson đã nói.

– Chào các bạn, tôi đã nói chuyện nhiều với ông Robertson về trường hợp các cậu. Tôi rất vui giúp
được các cậu ổn định cuộc sống. Làm việc với chúng tôi dù lương thấp nhưng cũng được thành phố tài
trợ phần nào chi phí nhà ở và điện nước. Các cậu có thể dọn vào ngay hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với
Doug và hắn sẽ là người hướng dẫn mọi việc cần thiết cho các cậu từ lúc nầy. Doug là Giám thị của đội
sửa chữa vì vậy các cậu sẽ làm việc theo sự chỉ dẫn của hắn. Các cậu sẽ học hỏi rất nhiều điều hay ở
Doug. Đừng bận tâm gì cả. Chúc mừng!

Nói xong ông gọi thư ký bảo giúp anh em hắn điền và ký vào những giấy tờ cần thiết. Ông cũng
bảo thư ký liên lạc gọi Doug về văn phòng gặp ông ta.

Khoảng nửa tiếng sau, Doug ra khỏi văn phòng ông Wright, đến bắt tay và tự giới thiệu với anh em
hắn. Bảo anh em theo hắn về phòng trọ.

Phòng trọ chỉ cách văn phòng chính khoảng 5 phút lái xe. Đến nơi, Doug đưa anh em hắn lên lầu
hai của một khu chung cư, mở cửa và giới thiệu căn phòng. Nhà trống trơn, thảm mới thay. Mùi sơn
mới còn nồng nặc. Tủ lạnh đang chạy nhưng chẳng có gì bên trong. Tất cả cửa sổ đều mở toang như để
cho mùi nước sơn bay ra. Điện nước đã có đầy đủ. Doug giao chìa khoá với lời dặn:

– Đây là phòng trọ của các bạn. Bây giờ tôi trở lại làm việc, sẵn xem trong các kho chứa tìm giường
nệm cũ còn tốt sẽ mang lại biếu các bạn. Các bạn tìm mua chăn mền gối để dùng. Mùa lạnh sắp đến rồi
đấy. Và khi nào các bạn sẵn sàng đi làm thì lên văn phòng thông báo, họ sẽ gọi cho tôi và tôi sẽ đến đó
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hướng dẫn các bạn đến nơi làm việc. Làm việc cũng chỉ vòng vòng mấy khu chung cư nầy thôi, tổng số
khoảng một ngàn căn và một đội ngũ sửa chữa thêm các bạn nữa là 30 người. Làm việc tương đối khoẻ
chứ không quá sức các bạn đâu.

– Vậy thì sáng ngày mai chúng tôi có thể đi làm được rồi. Gia sản chúng tôi nằm hết trong cốp xe
nên sẽ chẳng tốn bao nhiêu thì giờ để dọn. Có lẽ chỉ nội trong ngày nay chúng tôi sẽ đi chợ mua được
hết những đồ gia dụng cần thiết. Sáng mai 7:45AM, ông đến đây rồi chúng tôi chạy theo ông tới chỗ
làm.

– Vậy thì tốt thôi. Tôi sẽ báo văn phòng biết để làm sổ lương cho các bạn. Hẹn sáng mai đi làm nhé.
Trễ nhất 8g tôi có mặt dưới bãi đậu xe.

Doug rời đi và ba anh em hắn vui sướng, nằm lăn trên thảm giữa nhà, nhìn nhau như không tin mọi
chuyện lại có thể dễ dàng đến như vậy. Từ lúc bất thình lình rời Pearsall đến giờ toàn gặp người tốt
bụng. Hắn nghĩ có lẽ thân phận tỵ nạn VN và cái mác “cựu phi công” đã giúp hắn tìm gặp được sự cảm
thông sâu xa của những tấm lòng nhân ái. Dù muốn dù không thì số phận “vô gia cư” của anh em hắn
cũng đã tạm chấm dứt từ lúc nầy; lại có công việc làm rất thích hợp cho cả ba anh em cùng lúc. Hắn
thầm cảm tạ Trời Phật đã phò hộ cho anh em hắn vượt qua những khó khăn tưởng rằng khó để vượt
qua.

Anh em hắn vừa sắp xếp đồ đạc xong thì thấy Doug và hai người giúp việc khiêng lên phòng hai
khung giường và hai bộ nệm cũ nhưng không tệ lắm. Xong họ từ giã ra đi. Doug lặp lại, “Sáng mai 8g
nhé.”

Thời gian còn lại trong ngày, anh em hắn vui vẻ đi mua sắm những vật dụng cần thiết, đi chợ mua
một ít thức ăn cho những ngày sắp tới, kể cả một thùng bia Texas Lone Star để ăn mừng. Chỉ 3 ngày
thôi mà anh em hắn đã vượt qua một đoạn đường rất xa, rất khác biệt. Bây giờ thì gánh lo âu, niềm bất
an đã thật sự được để xuống.

Buổi chiều liên lạc với Phát. Vợ chồng và bé Thảo qua, mọi người cùng nấu nướng, ăn uống với
nhau trong niềm vui sum họp và đón chào cuộc đời mới của anh em hắn. ■

YYYYêêêênnnn    SSSS    ÖÖÖÖnnnn



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  146

THƯ GỬI BẠN                

MẮT
qua ca dao tục ngữ

                                        
NGUYỄN GIỤ HÙNG

                    
      
Lời mở đầu: Tôi viết bức thư này gửi tới anh bạn của tôi vừa đi mổ mắt về và nhóm bạn cùng tới thăm.

      Thế này nhé, khi đi mổ mắt về, ta có nhiều điều vui và cũng lắm điều buồn. Vui vì ta được nhìn
thấy rõ và ta cũng buồn vì bị nhìn thấy rõ những sự việc xẩy ra quanh ta. Như tôi nhìn cô hàng xóm,
trước khi mổ mắt thì thấy cô ấy "đèm đẹp" theo cái nhìn "mờ mờ nhân ảnh" của mình, và sau khi mổ
mắt thì nhận ra cô ta có những cái đẹp lên nhưng cũng có cái xấu đi theo cái "tinh tường" của đôi mắt
ấy.

      Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi không cần phải đi mổ mắt mà vẫn được "sáng mắt ra" vì những
nghịch cảnh luôn luôn xảy ra cho chính mình hay cho những người chung quanh. Tóm lại, ôi thôi, có
đủ thứ làm ta “sáng mắt sáng lòng”.

      Nay tôi chỉ xin nói chuyện với các anh về vài điều liên quan tới "mắt" qua ca dao tục ngữ, tiếng
nói tinh tế và chân chất của người Việt Nam ta.          

      Này nhé, tôi đố các anh:
          - Con gì trên lông dưới lông, tối lồng làm một?
          - Đó là con mắt.
          - Đúng!
          
      Trước hết tôi xin nói về TÊN CỦA MẮT. 

      Vì mắt được ví von “mắt là cửa sổ của tâm hồn”, và ta cũng có thể ví “mắt là cửa chính của tâm
hồn” tức là muốn đi vào tâm hồn của ai thì ta phải đi qua cái cửa ấy. Mắt là “cửa tâm hồn”, dù là cửa sổ
hay cửa chính, nên mắt cũng có nhiều dáng kiểu và kích thước khác nhau như cửa nhà vậy và tên gọi
của chúng cũng khác nhau theo đúng tinh thần “nhìn mắt đặt tên” (chứ không phải “nhìn mặt đặt tên”)

      Khi đặt tên cho mắt, người ta thường dùng theo hình dáng của vật thể hay của sinh vật nào đó mà
gán ghép cho chúng: Mắt to và lộ ra ngoài thì gọi là mắt lồi, mắt ốc nhồi hay mắt cá vàng; mắt nhỏ và
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dài như lá tre hay lá rau răm thì gọi là mắt lá răm. Mắt tròn và đen nháy như mắt chim bồ câu thì gọi là
mắt bồ câu . . . Và cứ như thế ta có một số tên gọi của mắt như nào là (ti hí) Mắt lươn, Mắt (bé như)
hạt đậu, Mắt cú vọ, Mắt diều hâu, Mắt dơi (mày chuột), (giương như) Mắt ếch, Mắt lợn luộc, Mắt rắn
ráo, Mắt sắc (như dao cau), Mắt thánh (tai hiền), (lừ lừ) Mắt voi, (mày ngài) Mắt phượng. . .

          Thấy em nhỏ thó lại có hồng nhan, chân mày loan con mắt lộ 
          Anh đi giáp lục tỉnh này, không ai ngộ bằng em.

      Ngoài hình dáng ra, mắt còn có tên theo màu sắc như mắt đen, mắt nâu, mắt xanh, mắt long lanh, 
mắt thủy tinh, mắt đỏ, mắt trắng (môi thâm) . . .

          Cầu đây có gái bán hàng
          Có đôi rùa đá có nàng bán cau
          Mắt xanh tươi thắm môi trầu,
          Miệng cười núm má cho cầu thêm xinh.

          Người khôn con mắt đen sì,
          Người dại con mắt nửa chì nửa than.
 
          Hò ơ . . . Phù sa nước đục khó dòm,
          Nhớ anh em khóc... (ờ)
          Hò ơ... nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi.

      Mắt không phải chỉ được phân biệt bằng cái tên qua hình dáng, màu sắc không thôi mà mắt còn
được áp đặt vào chúng bằng những cảm quan, nhận thức, sinh hoạt, triết lý . . . tùy theo tình huống của
những cái "nhìn mắt đặt tên" và "xấu đẹp tùy người đối diện" của mỗi người. Nghĩa là tên của mắt còn
được đặt để vào đó một linh hồn vô cùng sống động.

          Người khôn con mắt dịu hiền,
          Người dại con mắt láo liên nhìn trời!

          Một thương tóc bỏ đuôi gà,
          Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
          . . .
          Chín thương em ngủ một mình,
          Mười thương con mắt hữu tình cho ai.

          Chém cha con mắt đa đoan,
          Càng lắm nhân ngãi càng mang tiếng thù.

          Con mắt trừng trừng,
          Thầy bưng cả đĩa.

          Chồng em rỗ sứt rỗ sì,
          Chân đi chữ bát, mắt thì ngưỡng thiên.

          Hai nách cô thơm như ổ chuột chù,
          Mắt thì dán nhấm, lại gù lưng tôm.
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          Chả tham nhà ngói anh đâu,
          Tham vì con mắt bồ câu liếc người.

          Rạng ngày mai con mắt lim dim,
          Chân đi thất thểu như chim tha mồi.

          Những người con mắt lá răm, 
          Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

          Ông già ổng chết đã lâu,
          Con mắt thao láo hàm râu vẫn còn.

      Cũng từ những cảm quan, nhận thức kể trên mà tên gọi của mắt cũng dựa vào những sự phê phán
khen chê được diễn dịch qua tướng số hay kinh nghiệm. Tất nhiên chúng ta không thể hoàn toàn tin
vào sự khả tín của những lời phê phán có tính cảm quan này:

          Con lợn mắt trắng thì nuôi,
          Những người mắt trắng đánh rồi đuổi đi.

          Máy mắt ăn xôi,
          Máy môi ăn thịt,
          Máy đít phải đòn.

          Mắt ốc bươu làm cho ai sợ, 
          Miệng hỏa lò ăn vỡ nghiệp cơ.

          Người khôn con mắt đen sì,
          Người dại con mắt nửa chì nửa than.

          Những người ti hí mắt lươn,
          Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.

          Rèm xưa ba bức mành mành,
          Mắt cô thế ấy tu hành được đâu.

          Người khôn con mắt dịu hiền,
          Người dại con mắt láo liên nhìn trời!

          Kéo dài chi kiếp sống thừa,
          Cho cay mắt thấy, cho chua lòng sầu.

      Mắt dùng để NHÌN, để ngó, để trông, để ngắm, để dòm, để liếc . . .Và để diễn tả những tình cảm
vui buồn, tức giận, nghi ngờ, thất vọng hay là những thông điệp của tình thương yêu dùng thay cho lời
nói. Nói tóm lại mắt còn có đủ khả năng diễn tả đầy đủ sự "hỷ nộ ái ố" của con người.

          Anh thương em không biết để đâu,
          Để trong túi áo lâu lâu lại nhìn (dòm).
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          Chiều chiều ra chợ Đông Ba,
          Ngó về hàng Bột trông ra hàng Đường.
          Nhìn mai, ngắm liễu, xem hường,
          Cô nào đẹp nhất xin nhường cho tôi.

          Ra đường con mắt ngó nghiêng, 
          Về nhà chui chốn buồng riêng vê mồng.

          Tóc em như lông con chó xồm,
          Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai.

          Em là con gái cửa dinh,
          Qua dinh cụ lớn, cụ rình cụ nom.
          Của em chẳng để ai dòm,
          Cáo già hết ngóm, mèo non cũng chừa.

          Mẹ em tham thúng xôi rền,
          Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.
          Em đã bảo mẹ rằng đừng,
          Mẹ lườm mẹ nguýt mẹ bưng ngay (xôi) vào.
          Bây giờ chồng thấp vợ cao,
          Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.

          Ngó lên chữ ứ,
          Ngó xuống chữ ư.
          Anh thương em thủng thẳng em ừ,
          Anh đừng thương vội, phụ mẫu từ nghĩa em.

          Bất bình cũng cứ dửng dưng,
          Cũng đừng liếc xéo, cũng đừng cười khinh.

          Dao cau rọc lá trầu vàng,
          Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa.

          Ô kìa con cái nhà ai,
          Cái váy thì dài, áo ngắn ngang hông!
          Thấy ai dương mắt ra trông,
          Nghề nghiệp chẳng có, chổng mông kêu trời!

      Ngoài những cái “nhìn” của thế gian, ta còn có cái “nhìn của đạo Phật”. Mắt là một trong sáu
căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), nó là nguyên nhân của vui sướng hoặc khổ đau trong nhận thức u
minh về xấu đẹp khi ta tiếp xúc với những hình ảnh bên ngoài. Muốn tránh khổ đau ta phải "quán
chiếu" để thấy được cái "thực tánh" của mắt và nhìn, nghĩa là, nói theo một vị Thiền sư thì những
người đạt đạo, họ vẫn thấy cái đẹp và cái xấu nhưng họ không bị khống chế, lôi cuốn bởi những cái
xấu đẹp ấy vì họ thấy được trong cái đẹp có sự góp phần của cái xấu và trong cái xấu có sự góp phần
của cái đẹp. Cái nhìn ấy được chuyển thành lòng từ bi với tâm giải thoát. Đó chính là cái nhìn của trí
tuệ bát nhã trong đạo Phật vậy.
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      Nói đến mắt ta không thể không nhắc đến KHÓC: Khóc oà, Khóc thét, Khóc gào, Khóc nức nở,
Khóc thầm, Khóc thút thít, Khóc vụng trộm, Khóc ti tỉ, Khóc tỉ tê, Khóc nỉ non, Khóc mùi, Khóc như ri,
Khóc như mưa, Khóc như cha chết, Khóc đứng khóc ngồi . . . Khóc là để diễn tả một trạng thái tự nhiên
của xúc cảm, có thể do vui và cũng có thể do buồn một cách cao độ, trừ khi khóc "vờ", hoặc để làm "vũ
khí" tác động vào lòng thương của người khác, hoặc để "vòi vĩnh":

          Cha đời con gái mười ba,
          Đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng.
          Mẹ giận mẹ phát ngang hông,
          Đồ con "chết chủ" đòi chồng thâu đêm.

          Chuối non giú ép chát ngầm,
          Trai tơ đòi vợ, khóc thầm thâu đêm.
          Khóc rồi bị má đánh thêm,
          Tiền đâu cưới vợ nửa đêm cho mày?

          Anh ở làm sao cho vợ anh thôi,
          Bây giờ khóc đứng, than ngồi với ai?

          Con cò lặn lội bờ sông,
          Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non.
          Nàng về nuôi cái cùng con,
          Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.

      Đã khóc thì không thể thiếu  NƯỚC MẮT: Khóc hết nước mắt, Đổ mồ hôi sôi nước mắt, Khóc
không ráo nước mắt, Mau nước mắt, Mồ hôi nước mắt, Nước mắt cá sấu, Nước mắt chảy xuôi, Nước
mắt lưng tròng, Nước mắt nước mũi, Tuần chay nào cũng có nước mắt, Trai khôn lắm nước đái gái
khôn lắm nước mắt, Cười ra nước mắt . . .

          Ai ơi đừng rơi nước mắt ớt,
          Đừng rớt nước mắt gừng,
          Nhân duyên trời định nửa chừng mà thôi.

          Tay chùi nước mắt ướt nhem,
          Tại anh chậm bước nên em lấy chồng.

          Thôi thôi đừng nhỏ nước mắt hồng,
          Đừng pha tiếng ngọc mà cầm duyên em.
          Đừng vợ đừng chồng, đừng gì hết thảy,
          Anh có nơi rồi rún rẩy duyên em.

          Năm bảy tháng trước còn bưng, còn bợ,
          Năm bảy tháng sau lỡ bợ, lỡ bưng.
          Trực nhìn nước mắt rưng rưng,
          Khai hoa nở nhụy, khổ quá chừng anh ơi!
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          Ớ chị em ơi!
          Cho tôi xin tí nước mắt thừa,
          Tôi về tôi khóc tiễn đưa mẹ chồng.

          Anh về em chẳng dám đưa,
          Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười.

      Tuy nhiên con mắt không phải là lúc nào cũng làm tròn nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Khi
mắt nhìn không rõ thì gọi là mắt mờ, mắt loà; khi không nhìn thấy gì cả thì gọi là mắt đui hay mắt mù. 
Và cứ như thế ta còn có một loạt những BỆNH CỦA MẮT như mắt già, mắt cận, mắt viễn, mắt thong 
manh, mắt lòi, mắt chột, mắt toét, mắt quáng gà, mắt lộ . . . 

          Hoan hô các cụ trồng cây,
          Mười cây chết chín, một cây gật gù!
          Các cháu có mắt như mù,
          Mười cây chết tiệt gật gù ở đâu?

          Trăm lạy ông trời chớ điếc, đừng đui,
          Để hai con mắt coi người thế gian.

          Đã có mắt thì xem đàng,
          Có phải cận thị ngó quàng ngó xiên.

          Thôi tôi biết vợ anh rồi,
          Vợ anh toét mắt bán xôi chợ chùa.

      Do mắt có thể có khuyết tật hay bệnh nên mắt cần được chăn sóc và bảo vệ vì "thứ nhất đau mắt,
thứ nhì dắt răng".

      Ngày nay, với nền văn minh tân tiến, mắt còn được những nhà giải phẫu thay hình đổi dạng theo ý
muốn. Mắt đôi khi còn được trang điểm bằng những cặp lông mi dài, tô thêm quầng mắt, vẽ lông mày
hay bằng những cặp kính gọng đắt tiền.

          Phì phà thuốc điếu kẹp tay, 
          Mắt đeo kiếng mát xem ai ra gì.

       Rồi MẮT còn qua những câu tục ngữ phổ biến trong dân gian như:

       Mắt tinh đời, Ăn phùng má trợn mắt, Mắt la mày lét, Mắt hau háu như quạ thấy gà con, Có mắt
không ngươi, Con mắt to hơn cái bụng, Đổ đom đóm mắt, Đổ mồ hôi sôi nước mắt, Gái một con trông
mòn con mắt, Giàu hai con mắt khó hai bàn tay, Hai mắt đổ dồn lại một, Mắt lá răm kiêu căng có
tiếng, Mắt lơ mày láo, Bé người to mắt, Rậm râu sâu mắt, Che mắt thế gian, Cắn răng chằng mắt, Chết
không nhắm mắt, Mắt hau háu như quạ thấy gà con, Chớp mắt bỏ qua, Chướng tai gai mắt, Coi người
bằng nửa con mắt, Mắt thấy tai nghe, Mắt tròn mắt dẹt, Mắt trợn trừng, Mắt trước mắt sau, Mắt xanh
mỏ đỏ, Lấy vải thưa che mắt thánh, Lựa được con dâu sâu con mắt, Lúa bông vang thì vàng con mắt,
Mong đỏ con mắt, Móc mắt moi mề, Múa rìu qua mắt thợ, Ngang tai trái mắt, Nghe tận tai nhìn tận
mắt, Ngủ ngày quen mắt, Người trần mắt thịt, Nhắm mắt đưa chân, Nhắm mắt làm ngơ, Nhắm mắt xuôi
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tay, No bụng đói con mắt, Quạ chẳng mổ mắt quạ, Thấy của tối mắt, Tai nghe không bằng mắt thấy,
Trêu cò cò mổ mắt, Trời cao có mắt, Tuần chay nào cũng có nước mắt, Thứ nhất đau mắt thứ nhì nhức
răng, Tiếc rỏ máu mắt, Tối mắt tối mũi, Trái tai gai mắt, Vừa mắt ta ra mắt người, Yêu gà gà mổ mắt
yêu chó chó liếm mặt . . . 

      Tóm lại, cặp mắt là bộ phận vô cùng quý giá của con người. Thật là bất hạnh cho chúng ta biết bao
nếu thiếu đi cặp mắt hay bị giảm đi một phần khả năng của nó. Có lẽ cũng chính vì cái quý giá, đa năng
đa dụng của mắt nên mới có nhiều từ ngữ để nói về mắt và những gì liên quan tới mắt trong ca dao, tục
ngữ mà trong giới hạn bài này tôi chỉ có thể liệt kê được một phần rất nhỏ trong cái muôn vàn từ ngữ
hoặc tình huống liên quan đến mắt trong kho tàng ngôn ngữ dân gian phong phú của dân ta.

      Và cũng qua đây, tôi xin được nói thêm, ta phải thấy vô cùng hãnh diện về sự giầu có và tinh tế của
ngôn ngữ ta, đặc biệt được thể hiện trong văn chương bình dân truyền khẩu của ông cha để lại qua tục
ngữ ca dao. Bổn phận của chúng ta phải gìn giữ và phát triển ngôn ngữ ấy, nhất là thế hệ con cháu sống
nơi hải ngoại.

      Kết luận:

      Hãy gìn giữ ngôn ngữ nước ta như ta đang gìn giữ con mắt của chính mình vậy. 
  

      NGUYỄN GIỤ HÙNG 
      

Mời nghe

Thương ca tiếng Việt
https://www.youtube.com/watch?v=0m-UM6KlMoM

Sáng tác: Đức Trí 
Lời: Hà Quang Minh 

Biểu diễn: Kyo York & Ju Uyên Nhi

Thương Ca Tiếng Việt
https://www.youtube.com/watch?v=S1aD9Bn5L0U

Ca sĩ: Mỹ Tâm
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Ca hát online
Nguyễn Tuấn

Năm ngoái 2019, tôi qua Cali ăn Tết.  Mỗi khi đi chơi xa tôi thường mang theo vài CD nhạc để tặng
làm kỷ niệm khi cần thiết.  Ra tết, tôi theo chú em đến thăm người bạn của chú.

Thấy trong nhà có đàn guitar và trên bàn có vài CD nhạc, tôi bèn tặng bạn chú em 1 CD làm quà.  Chú
ấy lật qua lật lại CD rồi hỏi tôi: Anh là tác giả CD này hả anh? Anh viết bài này hả anh?  Tôi trả lời là
phải.  Chú tỏ vẻ ngạc nhiên và hớn hở ra mặt.  Chú nói thêm: Em hát bài Chiều Bên Sông này mà đâu
biết anh là tác giả! Tôi nói đại khái rằng tôi viết nhạc từ thập niên 60 của thế kỷ trước nhưng toàn là để
nhạc trong ngăn kéo, sang xứ cờ hoa này mới có phương tiện để thu âm và làm CD.  Chú ấy hỏi ngay:
Anh có beat mấy bài này không?  Tôi trả lời là có và hứa sẽ gửi cho chú ấy khi về lại nhà.

Về nhà không bao lâu thì tôi post một bài nhạc lên face book.  Một người tôi không quen nhưng vào
được face book của tôi do là bạn của bạn tôi.  Anh ấy hỏi xin beat của bài nhạc tôi vừa post lên và tôi
đã gửi ngay cho anh ấy.

Về sau, khi đã liên lạc thường xuyên với bạn của chú em và anh bạn vừa quen trên face book, tôi mới
biết có một trang trên mạng gọi là Điệp Khúc (https://ww.diepkhuc.com/karaoke.html).  Đây là một
trang lớn có nhiều phòng khác nhau: nhạc, trò chơi (cờ tướng, cờ ca rô..),  hát karaoke’ v.v.  Trong
phòng karaoke lại có nhiều phòng nhỏ hát các loại nhạc khác nhau.  Những người thích nhạc thì cứ
việc vào các phòng này để nghe và nếu thích hát thì giơ tay xếp hàng lên hát.  Vì hát thì phải có beat
(tức nhạc đệm) nên họ rất cần nhạc đệm.  

Mỗi khi tôi gửi một ca khúc đi thu âm thì khi xong, nhạc sĩ hòa âm thường gửi lại cho tôi ít ra là 2 tập
tin (file): file có ca sĩ hát và file nhạc nền hay nhạc đệm (tức beat) dưới dạng wave và mp3.  Ngoài ra
có thể có thêm file về giai điệu (melody), chỉ là giai điệu và nhạc đệm, không có tiếng hát.  Thường
những người viết nhạc để giải trí cho vui như tôi ít khi để ý đến beat vì thấy có ca sĩ hát bài nhạc là OK
rồi.  Tuy nhiên, những người thích hát thì rất cần có beat để hát.  Tôi đã gửi cho các bạn thích hát nhạc
của tôi cả trăm beat.  Một số bài tôi không còn giữ beat do bài hát đã quá lâu, phần khác do tôi đã để
mất 1 usb thu nhạc khi dọn nhà.  Có bạn thích bài nhạc quá mà không có beat để hát đã phải bỏ tiền ra
thuê  nhạc sĩ hòa âm làm beat nhái theo cái file có ca sĩ hát.  Dĩ nhiên là với giá “phải chăng” hơn
nhiều.

Các bạn trẻ ở Điệp Khúc mời tôi tham gia sinh hoạt và hướng dẫn tôi cách thức để vào nhóm, cách liên
lạc trong nhóm, cách tặng hoa, tặng tim v.v.  Sau khi thấy tôi đã vào nhóm tương đối khá thành thạo,
các bạn ở Điệp khúc đã tổ chức cho tôi một đêm nhạc Nguyễn Tuấn online với các ca sĩ tài tử (không
chuyên) ở khắp nơi: từ Việt Nam qua Úc, rồi Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ.  Lần này có đến hơn 40 ca
khúc được trình bày và tôi đã phải thức đến 2 giờ sáng để tham dự từ đầu đến cuối.  Nội việc tặng hoa,
tặng “tim” để ngợi khen các ca sĩ cũng đủ mỏi tay!  

Về sau, các bạn ở Điệp Khúc cho biết chưa bao giờ phòng có số thính giả và ca sĩ tham dự đông đến
thế.  Thấy đêm tổ chức có kết quả khả quan không ngờ và một số ca sĩ chưa được hát nên họ lại tổ chức
thêm một đêm nữa: Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn 2.  Lần này tôi đề nghị tổ chức sớm hơn và ngắn hơn.  Ấy
vậy mà cũng kéo dài đến 3 tiếng.
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Hát online rất vui nhưng cũng có vài trục trặc do bị phụ thuộc vào internet.  Có khi đang hát thì bị mất
internet nên phải bỏ dở giữa chừng.  Các bạn thường gọi trường hợp ấy là bị “té mương”.  Trong
trường hợp đó thì người điều hành phòng phải đôn người khác lên ngay để tránh bị “thời gian chết”.
Vời những người thích hát nhưng không có cơ hội để hát cho nhau nghe thì ca hát online là một giải
pháp thỏa đáng.  Vừa được hát tại nhà, không phải đi đâu mà lại có thính giả thì còn gì bằng nhất là
trong giai đoạn bị “cấm cung” vì corona virus như bây giờ.  Ca hát online là một phương tiện giải trí
lạnh mạnh, giúp các bạn trẻ ở hải ngoại trau dồi thêm tiếng Việt góp phần trong việc duy trì và phát huy
văn hóa, giúp người Việt ở khắp nơi trên thế giới có điểm chung là thích âm nhạc có cơ hội tìm đến với
nhau, thông cảm nhau và yêu thương nhau hơn. ■ 

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    TTTTuuuuÃÃÃÃnnnn
(19/4/2020)



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  155

CON DAO XẾP TRONG NGÀY TẾT TÂY

Phương Hoa

CCCChiều cuối năm năm ấy...

Ngoài trời mưa bay lất phất. Như cuộc tẩy trần cho sạch sẽ những gì còn sót lại của năm qua, hầu đón
chào một Tân Niên tinh khôi. Những người khách sau cùng đã chào chúng tôi, về nhà chuẩn bị tiệc
“CountDown” năm mới. Tôi ra mở cửa sau để hưởng chút không khí lạnh dìu dịu từ bên ngoài. Bỗng
một cô thợ gọi:

– Chị ơi! “Bà già gân” tới kìa! Chị đã chuẩn bị mẫu mới cho bà ấy chưa?

Cô không nói tôi cũng biết, Laura bà khách già người Đức đang tới, vì tiếng nổ ầm ầm quen thuộc từ
chiếc truck GMC bự chảng của bà nghe như rung rinh cả tòa nhà. Khổ rồi. Tôi than thầm. Mỗi lần bà
Laura tới là tôi phải tốn ít nhất hơn một giờ đồng hồ cho bà, thay vì nửa tiếng như những khách hàng
khác. Đã vậy, bà không bao giờ làm hẹn, mà chỉ ghé lại bất cứ khi nào bà rảnh. Nếu tôi bận thì bà chạy
đi, lát sau trở lại.

Tôi ra đón cái thùng dụng cụ trên tay bà Laura. Bà tự mang theo đồ nghề vì không muốn dùng đồ của
tiệm, sợ lây bệnh. Bà vừa mừng sinh nhật thứ tám mươi tư, nhưng nhìn bà người ta tưởng chừng bảy
chục. Da bà không trắng lắm. Người cao ráo gọn gàng. Ăn mặc phù hợp “tông-xuyệt-tông” từ quần áo
đến nữ trang. Bà luôn luôn trang điểm kỹ càng, mày cong vòng nguyệt, mắt xanh, má hồng, môi đỏ
thắm. Và mái tóc nâu luôn được chải sấy kiểu cách. Bà khỏe nhiều so với độ tuổi vì nhờ biết ăn uống
cẩn thận, và mỗi ngày dù bận cỡ nào bà cũng cố gắng đi Gym tập thể dục. Điều đặc biệt nhất của “bà
già gân” này là bà lái xe rất cừ khôi, lái toàn xe tải hạng nặng.

Lần đầu tiên đến tiệm, bà chạy chiếc GMC to kềnh và đậu phát một vào chỗ trống giữa hai chiếc xe
trước cửa. Cả shop chúng tôi phục lăn xúm nhau trầm trồ, nói bà dám lái chiếc truck to mà còn đậu rất
đẹp nữa. Bà cười cười:

– Nhằm nhò gì! Đó chỉ là chiếc...xe đạp của tôi! Tôi còn lái xe tải chở hàng thật dài kìa!

Sau này chúng tôi biết, bà có rất nhiều xe tải vì làm chủ một cơ sở lớn, chuyên bán dụng cụ bảo vệ sức
khỏe (Health Therapy Equipment) như giường rung, nệm nước, ghế xoa bóp, máy đấm lưng, mền điện,
và nhiều dụng cụ khác. Bà lúc nào cũng lái xe tải dẫn đường để các tài xế công nhân chở hàng chạy
theo bà, đi tham dự hội chợ “State Fair” khắp nơi trong tiểu bang, và từ Bắc Cali bà giao hàng tận bên
Nam Cali hoặc những thành phố xa xôi hẻo lánh, núi đồi hiểm trở, đường sá thì đầy băng tuyết, như
Lake Tahoe, Reno...

Chẳng những bà Laura mạnh mẽ, lái xe tải chạy ầm ầm, mà bà còn biết cả bắn súng. Khi ra ngoài, bà
thường bỏ trong xe khẩu súng nhỏ để đề phòng bọn cướp. Lần nọ bà ghé tiệm chúng tôi mặt còn vương
nét hoảng sợ, nhưng lại cười rất thích thú. Bà nói vừa đến tòa án để lo một số giấy tờ. Trên đường đi, bà
có chở dùm ông khách hàng một đoạn vì xe ông hư. Ông ta từng là bạn học bắn súng với bà, nên hai
người lấy súng ra khoe với nhau. Không biết bằng cách nào ông nọ đã cầm nhầm súng của bà, và khẩu
súng của ông ta thì lại chui vào nằm trong túi xách bà ấy.
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Thế mà khi bà vào cửa, máy rà an ninh của tòa án không phát hiện khẩu súng mới lạ. Bà nói trong tiếng
cười sảng khoái.

– Vô trong ngồi, tôi mở xách để lấy cây son tô lại môi một chút thì thấy khẩu súng nên hết hồn đóng lại
rồi vội vã đứng lên đi ra. Bà nói “hết hồn” nhưng mặt thì vẫn tỉnh bơ. – Nếu mà lúc đó có ai thấy khẩu
súng thì tôi...tiêu tùng. Chẳng những phạm tội mang vũ khí vào nơi công quyền, mà tệ hơn nữa, khẩu
súng đó không có giấy tờ vì nó là của người khác.

Chúng tôi nghe bà nói mà cũng giật mình đến dựng cả chân lông. May mắn quá, có lẽ mấy chiếc lượt,
cái máy sấy tí hon, và số phấn son trong xách đã che chắn cho khẩu súng của bà nên máy rà vũ khí đã
không nhìn thấy. Quả là cái tính “xí xọn” lúc nào cũng mang theo đồ làm đẹp đã cứu bà thoát được một
“kiếp nạn” ngồi tù rất hy hữu. Do đó mà chúng tôi gọi bà là “Bà Già Gân.”

Tuy bà Laura rất khó tính, nhưng lại tốt bụng và thương người. Một lần cận Tết Âm Lịch, bà đến gặp
lúc tôi đang ngồi ghi cái danh sách gửi tiền về Việt Nam. Tôi kêu bà chờ để tôi hoàn tất danh sách gửi
tiền giúp cho mấy người già yếu bạn của mẹ tôi ở quê ngày xưa. Tôi tiện miệng kể, dù mẹ tôi không
còn nhưng thuở sinh tiền bà rất thương những người bà con, bạn già, trước 1975 rất khá giả, nhà cửa
ruộng đất cò bay thẳng cánh. Sau chiến tranh ruộng đất họ bị tịch thu hết, sống cơ cực bần hàn không
đủ cơm ăn áo mặc. Cho nên năm nào chúng tôi cũng gửi về giúp chút đỉnh để cho họ ăn Tết. Tôi chỉ
nói cho bà khỏi giận vì bắt phải chờ. Không ngờ nghe xong bà đứng dậy ra xe lấy vào một tờ trăm đưa
cho tôi, và nói bà cũng muốn giúp họ.

Người nhà bên Việt Nam nhận được tiền của tôi và của bà Laura, đem đổi cả ra tiền Việt, bỏ vào nhiều
phong bì mang về làng cũ tặng những người già cả nghèo khổ ốm đau. Họ có chụp hình gửi qua. Bà
Laura rất xúc động khi nhìn hình ảnh những ông bà già hom hem áo quần rách rưới nhưng cười móm
mém trong hạnh phúc khi cầm lấy bao thư. Từ đó về sau, đến Tết tôi chưa kịp nói bà đã hỏi chừng nào
thì gửi tiền Tết cho mấy người già.

Dù là người gan dạ, nhưng có lẽ sống một mình bà Laura cũng rất cô đơn. Bà thường trao đổi tâm sự
với tôi. Độc đáo và ly kỳ nhất là câu chuyện vượt thoát kinh hoàng khỏi nước Đức của bà. Nghe
chuyện, tôi mới biết bà là một trong những nhân chứng sống từ thời Đệ Nhị Thế Chiến còn lại đến bây
giờ. Chuyến đi của bà cũng thật dễ sợ, hiểm nguy không kém những chuyến vượt biên của người Việt tị
nạn. Sự giết người man rợ của lính Đức Quốc Xã thời Hitler làm cho chính người dân của họ cũng phải
bỏ chạy.

Đó là năm 1944, thời điểm quân Hitler sắp thua, Laura mới hơn 15 tuổi. Bà được cha dắt trốn đi tị nạn.
Nhưng giữa đường hai cha con bị bọn lính Đức Quốc Xã bắt lại. Để bảo vệ cô con gái nhỏ, người cha
dặn dò bà cách tìm đường đến trại tị nạn, rồi ông bỏ chạy qua hướng khác để cho bọn lính rượt theo.
Họ bắt ông lại và bắn chết trước mắt cô con gái đang run rẩy núp trong bụi rậm gần đó. Nhìn cha bị
giết, bà quá kinh hãi nên đã ngất xỉu.

Khi Laura tỉnh lại thì bọn lính bỏ đi hết. Nhớ lời cha dặn, bà đành bỏ mặc xác cha nằm trong đống xác
người, vừa khóc bà vừa lần mò đi tiếp. Trong sợ hãi và đói khát, nhiều lần gặp quân Đức bà phải nhắm
mắt rúc vào nằm chung với các xác chết bên đường, lấy máu của họ bôi vào mặt giả chết, chờ bọn lính
của Hitler qua khỏi mới đứng dậy đi tiếp. Lê lết đến mười mấy ngày, không nước không thức ăn, bà
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phải liếm những giọt sương mai bên đường cho đỡ khát và nhai cả cỏ để đỡ đói. Laura cuối cùng gặp
một nhóm người vượt qua biên giới, theo họ tới được cổng trại tị nạn thì ngã vật ra vì kiệt sức.

Sau đó, cô bé mồ côi được nhận đến tị nạn ở San Francisco, Hoa Kỳ. Laura kể, bà tồn tại được cũng
nhờ vào lời căn dặn sau cùng của cha trước khi ông lao mình chạy đi cho người ta giết:

– Con hãy nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc! Nếu ngã xuống thì hãy đứng lên và đi tiếp!

Bà nói lời căn dặn đó đã theo bà suốt đời. Bà chưa bao giờ biết bỏ cuộc dù trong việc làm ăn hay bất cứ
việc gì, cho nên sự nghiệp ngày hôm nay của bà cũng nhờ đó mà có. Hồi mới đến Mỹ, bà vừa học vừa
làm ở McDonald cho đến khi lấy được bằng High School rồi lấy chồng.

Chồng bà Laura, Steve, là người Mỹ, cấp bậc trung úy quân đội Hoa Kỳ. Ông mất tích trong cuộc chiến
Nam Bắc Triều Tiên, để lại cho bà hai người con, một trai một gái. Dù khi ấy mới hai mươi hai tuổi, bà
vẫn ở vậy một mình nuôi con chờ tin tức chồng. Người con gái lớn của bà hiện là một bác sĩ Tâm Lý,
người con trai là thạc sĩ Khoa Học và bà có năm đứa cháu nội ngoại.

Dù chồng mất tích hơn năm chục năm, bà Laura vẫn đợi, vẫn nghĩ Bắc Hàn còn giam giữ ông. Mỗi khi
có ai hỏi cuộc chiến Triều Tiên qua lâu rồi, sao bà vẫn nghĩ chồng bà còn sống, bà trả lời mạnh mẽ,
“Không có tin nghĩa là tin tốt (No news is good news), chưa có tin ông ấy tử trận thì tôi còn hy vọng.
Biết đâu bọn Bắc Hàn điên khùng còn giữ ông ấy chờ dịp đòi điều kiện với Hoa Kỳ thì sao?”

Tuy bà Laura đến tiệm cũng đã gần chục năm, quen biết hết mọi người thợ của tôi, nhưng chẳng ai dám
“lãnh” bà khách này, trừ tôi, vì bà rất khó tính trong việc làm móng. Móng tay móng chân của bà đều
giả và rất dài. Mùa nào kiểu nấy, từ ngày bà đến tiệm, tôi phải tự “thiết kế” cho bộ móng tay và cả
mười móng chân cho bà.  Những mẫu bà đòi nhiều khi thật lạ kỳ, khó vẽ.  Lúc thì những chiếc lá
“shamrock” cỏ ba lá, màu xanh trong ngày Thánh Patrick, khi thì những con thỏ trong lễ Phục Sinh. Có
lần bà mang đến một chiếc móng ngựa thật, là một cục sắt nặng chình chịch, rồi kêu tôi vẽ y như vậy
lên cả mười móng tay và móng chân cho bà. Dù cái mẫu móng ngựa vẽ ra nom kỳ cục, tức cười, bà nói
rất thích vì tin rằng mang nó sẽ đem lại cho bà may mắn. Phiền nhất, mặc kệ tôi bận cỡ nào bà cũng
không tha, mà bắt tôi phải vẽ trực tiếp bằng sơn chứ không chịu dán những mẫu “sticker” thật đẹp có
sẵn. “Tôi muốn độc quyền mẫu của tôi, không muốn giống kiểu với ai hết!” Bà nói vậy.

Ngoài những mẫu “quái dị” trong dịp đặc biệt của riêng bà, các ngày lễ lớn trong năm bà Laura thích
trang trí móng theo biểu tượng. Giáng Sinh vẽ cây thông, Tạ Ơn thì gà tây, lễ Ma trái bí đỏ... Nhưng
thật lạ, ngày Tết Tây bà không cho tôi vẽ ly rượu hay chữ “Happy New Year” như mọi người. Bà bắt
tôi phải vẽ hình một con dao xếp trên móng tay và móng chân, kể cả những móng chân út nhỏ xíu. Việc
ấy quả là một cực hình cho tôi. Phần thì khách hẹn đang chờ, phần vì phải nín thở vẽ để khỏi bị lem
mất công chùi đi vẽ lại, nên tôi rất căng thẳng. Lúc nào vẽ cho bà, trong bụng tôi cũng kêu khổ và rủa
thầm “bà già chằn ăn!” Một điều làm tôi khổ sở hơn, là mỗi Tết Tây bà Laura đều bắt tôi phải vẽ những
con dao xếp kiểu mẫu khác nhau, không được trùng lập với các mẫu vẽ của những năm trước.

Chúng tôi có tò mò “tra gạn” để tìm hiểu tại sao bà thích vẽ con dao xếp. Nhưng bà không nói.

Riết rồi chúng tôi không hỏi nữa vì biết đó là điều riêng tư của bà.
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Để khỏi tốn thời gian, năm nay tôi đã chuẩn bị từ sớm một mẫu vẽ rất mới cho bà Laura. Hình con dao
xếp nhỏ xíu, bầu dục, chính giữa hơi eo lại nhìn rất uyển chuyển, theo một mẫu tôi tìm thấy trên online.
Vỏ con dao màu huyết dụ, lóng lánh kim tuyến vàng, trên có viết tên "Laura" màu trắng. Một đầu mở
ra lưỡi dao bé tí, cây dũa răng cưa bên phải, và một cái đinh xoắn khui rượu mở ra bên trái. Mới thoạt
nhìn, nó ngộ nghĩnh giống như con rùa tí hon màu đỏ với cái đầu và hai chân trước óng ánh bạc.

– Wow! Đẹp quá! Bà Laura kêu lên trầm trồ, lộ rõ vẻ xúc động khi tôi vẽ xong con dao đầu tiên trên
móng tay cái của bà. Một thái độ chưa từng thấy, dù trước đây cũng có nhiều lần tôi vẽ con dao đẹp
hơn thế nữa. – Đây là mẫu cô vẽ đẹp nhất từ trước tới giờ đấy. Nó nhìn giống như thật! Bà nói và cứ
đưa ngón tay lên ngắm mãi, làm tôi nhiều lần phải kéo tay bà xuống để vẽ tiếp những ngón khác vì sợ
không đủ giờ cho cái hẹn kế tiếp.

Trước khi ra về, bà Laura bỗng nhìn tôi:

– Này cô Linda! Ngày mai là New Year, cô có rảnh không? Nếu rảnh trưa mai đến nhà tôi chơi, tôi sẽ
cho cô xem một thứ, bảo đảm cô sẽ thích!

Đây quả là một lời mời bất ngờ. Tôi rất thân với bà Laura, từng nhiều lần mời bà đến nhà tôi dự tiệc,
năm mới, đám giỗ, và cả đám cưới các con tôi. Nhưng bà chưa một lần mời tôi đến nhà riêng ở thành
phố lân cận. Bà chỉ mời tôi đến cơ sở kinh doanh của bà, vì nó nằm cùng con đường với Nails shop của
tôi. Tôi thích thú nhận lời ngay không chút do dự.

Ngày Tết Tây shop đóng cửa, tôi lái xe một mình đến nhà bà Laura. Ngôi nhà hai tầng nằm bên trong
hàng rào cây xanh kín mít dọc con đường lớn ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng cửa chính thì quay vào
mặt đường nhỏ phía trong. Một ngôi nhà kiểu cổ (Victorian house) rất đẹp. Nhà lớn, nhưng nó như lọt
thỏm vào giữa khu vườn rộng thênh thang rậm rạp cây cối.

Chào đón khách ngay cổng là một chiếc xe RV (Recreational Vehicle) thật to, cửa đang mở. Tôi vừa
ngừng xe, bà Laura từ trong chiếc RV bước ra tươi cười chào đón. Bà nói đang dọn dẹp và trang bị các
thứ trong xe để đến chiều các con cháu bà về sẽ cùng bọn họ đi chơi xa một chuyến nhân dịp nghỉ lễ.

Vừa đi vào nhà với bà Laura, tôi vừa hỏi bộ bà không sợ khi ở một mình nơi vắng vẻ thế này. Bà cười
to và tuyên bố một câu “xanh dờn.”

– Tôi bật Alarm trước khi lên lầu ngủ. Đứa nào lạng quạng mò vô, hệ thống báo động réo, tôi sẽ bắn
chết!

Mời tôi ngồi xuống sofa trong phòng khách xong, bà Laura nói chờ một chút rồi đi ra phía sau. Gian
phòng thật ấm áp với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Tôi nhìn quanh, thầm khen bà chủ nhà có con mắt
thẩm mỹ đã sưu tập những bộ ly tách, bình hoa, các bộ đồ trà kiểu cổ của người Á Châu rất độc đáo
chưng đầy trong tủ kính.

– Tới đây cô Linda! Tiếng bà gọi từ phòng ăn. Tôi bước qua và suýt chút nữa không nhận ra đó là bà.
Trước mặt tôi là bà Laura kiều diễm trong chiếc áo đầm trắng dài lướt thướt kiểu cô dâu. Mái tóc nâu
của bà được bới lên cẩn thận. Đầu đội lệch chiếc mũ trắng có vành, đóa hoa trắng lớn với hai dây tua
lấp lánh kim tuyến nằm bên phải, rũ dài theo gương mặt sáng ngời trang điểm của bà.
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– Wow! Bà đẹp quá! Tôi buột miệng trầm trồ. – Trông bà giống một cô dâu!

– Thì hôm nay tôi là cô dâu mà! Bà nói trong tiếng cười rạng rỡ. – Mồng một Tết năm nào tôi cũng kỷ
niệm ngày cưới của tôi. Bỗng giọng bà trở nên buồn, nói lẩm bẩm: – Năm mươi mấy năm rồi...

Tôi đứng sững sờ. Không ngờ một người có cá tính mạnh mẽ như bà Laura lại là người dạt dào tình
cảm. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ bà cứng rắn như đàn ông.

Mời tôi ngồi vào ghế xong bà lại ngồi phía đối diện. Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ nâu bóng loáng,
mấy món ăn đơn giản được bày sẵn. Một ổ bánh nướng “CornBread,” đĩa bắp cải muối chua, khay xà
lách trộn pho mát bào và các loại hạt, tô thịt bò hầm đậu, và một khúc thịt xông khói. Bà lúc nào cũng
chọn món ăn tốt cho sức khỏe, tôi thầm khen.

Lướt mắt bâng quơ về phía cuối bàn, tôi ngạc nhiên thấy một khung ảnh lớn lộng tấm hình trắng đen.
Bên cạnh là một lá cờ Mỹ được gấp gọn gàng, và một chiếc hộp nhỏ màu đen hình chữ nhật đặt bên
trên lá cờ. Thấy là lạ tôi đứng lên chồm tới gần nhìn thật kỹ.

Đó là hình một cái đám cưới nhà binh. Chú rể cao lớn đẹp trai, oai nghi trong bộ quân phục sĩ quan,
khoác tay cô dâu đang cầm bó hoa trắng, áo đầm trắng dài kiểu xưa không chấm đất, eo thật nhỏ bên
dưới xòe bung, đầu đội lệch chiếc mũ trắng có hoa, giống hệt trang phục bà Laura hiện giờ. Một điều
rất kỳ lạ, là cặp đôi này bước đi giữa hai hàng lính. Đối mặt với nhau, quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm
thẳng tắp, trên tay mỗi người lính đều cầm một thanh kiếm dài sáng choang. Hai hàng quân cùng đưa
cao kiếm lên khỏi đầu, bên này đâu chéo kiếm lại với bên kia tạo thành một dãy “mái che” bằng kiếm
cho cô dâu chú rể bước đi bên dưới.

– Ô! Đây là đám cưới của bà ngày xưa hả? Tôi hỏi trong sự thích thú rồi trầm trồ: – Cô dâu chú rể
trông oai quá trời luôn! Quả thật là đám cưới nhà binh đúng nghĩa!

– Ừ, đám cưới của tôi đấy! Cô nhìn tấm hình đi, xem có thấy gì lạ không?

Nghe bà nói tôi quan sát thật kỹ tấm hình, nhưng không thấy gì ngoài đôi tân lang tân giai nhân đang đi
dưới “rừng gươm” giữa hai hàng lính và một cây kiếm ai bỏ nằm dưới đất sau lưng họ.

Tôi nói cho bà biết.

– Đúng rồi! Cô đã thấy nó! Bà Laura gật đầu nói tiếp: – Đó là cây kiếm của một trong những người
lính của Steve chồng tôi. Anh ta là lính mới, và không biết vì run hay vì lạnh mà khi chúng tôi vừa
bước qua là thanh kiếm vụt rời khỏi tay anh ta bay cái vèo xuống đất. Xém chút nữa là chúng tôi đã bị
chém trúng rồi!

– Trời! Tôi kêu lên, người nổi đầy gai ốc. Đây thật là một điềm rất xấu cho đám cưới, tôi nghĩ nhưng
không dám nói ra.

– Đó là điềm xấu cho chúng tôi! Bà Laura bỗng nói. – Có lẽ vì điềm xấu đó đã báo hiệu trong ngày
cưới, mà chưa đầy hai năm sau, khi tôi vừa có thai đứa con thứ nhì thì chồng tôi bị mất tích ở Đại Hàn.
Vẻ xúc động, bà dừng lại một chặp rồi kể tiếp: – Anh lính đó đã ân hận và khóc đến mù mắt khi Steve
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bị mất tích, vì cho là lỗi tại anh ta mang điềm xui tới cho chúng tôi trong ngày cưới. Bà nói xong thì
ngồi sững trong im lặng.

– Đó có phải là thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên? Tôi hỏi để kéo bà ra khỏi sự thẫn thờ. Chợt
nhớ lại những gì tôi từng đọc về cuộc chiến của Triều Tiên nên hỏi tiếp: – Có phải đó là trận Hồ Nước
Chosin không?

– Đúng rồi! Steve mất tích trong trận Hồ Nước Chosin (Battle of Chosin Reservoir) ở Triều Tiên, tháng
Mười Hai năm 1950. Anh ấy thuộc Sư đoàn 7 Bộ Binh Hoa Kỳ. Là cấp chỉ huy, khi trung đội anh bị
vây hãm nhiều ngày và có lệnh rút lui, Steve đã cho binh sĩ rút trước. Anh rất thương lính của anh nên
tình nguyện một mình ở lại ngăn chặn địch quân.

– Ô! Ông ấy quả là một người chỉ huy tốt! Thật cảm phục. Tôi nói xong ngồi nghĩ lan man.

Trận Hồ Nước Chosin nổi tiếng trong chiến tranh Triều Tiên thì cả thế giới đều biết. Nhiều tài liệu cho
thấy khi ấy Bắc Hàn đã thua đậm, bị các lực lượng của Nam Hàn và Liên Hiệp Quốc đuổi đến tận vùng
biên giới Đông Bắc của Bắc Hàn. Nhưng rồi nhờ đại quân Trung Quốc tràn sang trợ giúp nên mới cầm
cự được. Đầu tháng 12, 1950, trong trận Hồ Nước Chosin - the Changjin Lake Campaign - 30,000 quân
Nam Hàn và quân Liên Hiệp Quốc, trong đó có Sư đoàn 7 Bộ Binh và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ,
đã bị 67,000 quân Trung Quốc “lấy thịt đè người” vây hãm nặng nề. Sau 17 ngày trận chiến với số
thương vong lớn cho cả hai phía, quân Mỹ vẫn phá được vòng vây để rút lui.

Đây là trận đánh đưa tới kết cục là quân Liên Hiệp Quốc cho thoả hiệp ngưng chiến, và Hàn Quốc bị
chia đôi.

Sau đó bà Laura với giọng nói đầy hãnh diện kể thêm về trận đánh cuối cùng của ông chồng. Tôi ngồi
nghe, nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào hình Steve vị chỉ huy anh hùng với lòng ngưỡng mộ. Người
ta nói lại với bà Laura, khi Steve lệnh cho quân sĩ của anh chạy đi, không ai chịu bỏ đi vì họ rất thương
quý cấp chỉ huy của họ. Mọi người đều nói anh không đi thì họ cũng liều chết ở lại chiến đấu đến cùng.
Nhưng Steve buộc tất cả phải rút, và nói cùng lắm anh sẽ tình nguyện chịu bị bắt rồi sau trao đổi tù
binh chứ anh không để mất mạng đâu. Nghe vậy mọi người mới rút đi.

Bà Laura kể tới đây dừng lại, vói tay cầm lấy chiếc hộp màu đen bên trên lá cờ, vừa mở hộp ra vừa nói
tiếp với một giọng trầm trầm khác thường:

– Sau khi quân đội Mỹ bình định, chỉnh đốn hàng ngũ, họ trở lại chỗ cái vùng có buội cây nơi Steve đã
nằm bắn chận đường cho quân sĩ rút lui nhưng không tìm thấy anh. Họ lục lạo khắp mọi nơi và chỉ tìm
được cái này. Bà đưa chiếc hộp cho tôi.

Tôi đón lấy chiếc hộp đen mở nắp nhìn vào. Và bỗng lặng người há hốc. Tôi nín thở, muốn kêu lên
tiếng “Trời ơi!” Nhưng không thể phát ra lời.

Trong hộp là một con dao xếp vỏ màu đỏ đậm, lóng lánh kim tuyến vàng, trên có khắc tên “Laura” màu
trắng. Lưỡi dao trên đầu đã được mở ra, cây dũa răng cưa cũng mở ra bên phải, và một cái đinh xoắn
mở ra bên trái. Nó giống hệt con dao xếp tôi đã vẽ trên móng tay bà Laura Tết năm này! Thảo nào bà
đã xúc động khi tôi vẽ xong con dao và nẩy ra ý định mời tôi đến nhà để cho tôi xem con dao thật. Tôi
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cầm con dao lên ngắm nghía với tâm trạng bồi hồi, xúc động, lẫn ngưỡng mộ. Nước mắt tôi như chực
trào ra.

Quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị và cảm động. Tôi chỉ vẽ theo mẫu hình con dao xếp tôi
tìm thấy trên Google. Không ngờ nó lại giống y chang con dao mà mấy chục năm về trước vị sĩ quan
kiêu dũng của dân tộc Hoa Kỳ đã bỏ lại cho vợ anh. Steve người chỉ huy ấy đã can đảm hy sinh để cứu
binh sĩ của mình. Vợ anh Laura mất đi người chồng, con anh mất cha, nhưng anh đã được tổ quốc ghi
công lưu danh thiên sử.

– Đây là con dao xếp tôi tặng Steve trong lần cuối chúng tôi ở với nhau. Bà Laura chợt lên tiếng sau
một lúc yên lặng. – Anh ấy đã lén bỏ nó lại như là lời nhắn nhủ trước khi bị bắt đi. Người ta đem nó
đến cho tôi lúc báo tin anh mất tích. Con dao này bảo tôi là anh ấy còn sống, tôi chắc chắn như thế!

– Trời! Tôi kêu lên trong xúc động. – Rồi từ đó đến giờ bà có nghe tin tức gì của ông ấy không?

– Không hề! Nhưng tôi luôn luôn hy vọng và chờ đợi. Tuy nhiên...bà bỗng dừng lại, chỉ vào lá cờ gấp
để trên bàn: – Trước lễ Memorial Day năm nay, tổng thống George W. Bush đã duyệt lại danh sách
những quân nhân mất tích trong cuộc chiến Triều Tiên. Và ông ấy sai người đem đến lá cờ Mỹ này trao
cho tôi cùng với lời tuyên bố là Steve đã chết. Tổng thống Bush cũng mời tôi đi Washington một
chuyến để dự buổi lễ tuyên dương. Bà dừng lại một lát rồi nói giọng quả quyết:

– Nhưng tôi vẫn không tin Steve đã chết!
– Điều gì làm cho bà nghĩ vậy?
– Bỡi vì chính phủ cũng chưa có thông tin gì về cái chết của Steve. Khi tôi hỏi nếu anh ấy đã chết thì
bằng chứng đâu, hài cốt đâu, họ không có được câu trả lời. Tôi biết là vì thời gian quá lâu nên họ đoán
vậy thôi. Hiện tại còn nhiều nghìn quân nhân Mỹ, MIA (Mising In Action) mất tích trong cuộc chiến
Triều Tiên chưa có tin tức, nên tôi vẫn còn hy vọng.

Tôi đứng lên, bước lại ôm lấy vai người vợ lính tám mươi bốn tuổi mà xúc động đến
 nghẹn lời. Sự thủy chung của người phụ nữ phương Tây đã quá bát tuần này cũng đâu thua kém người
thiếu phụ trong “Hòn Vọng Phu” của Việt Nam tôi ngày trước.

– Laura, bà nói rất đúng! Tôi cũng nghĩ như thế! Tôi thì thầm bên tai bà. – Cho nên bà cần phải giữ
niềm hy vọng ấy.

Người vợ của vị sĩ quan anh hùng đưa tay lên vỗ vỗ vào bàn tay tôi như muốn nói lời cám ơn. Dưới ánh
sáng của chùm đèn hoa thủy tinh kiểu cách treo trên trần nhà tỏa xuống bàn ăn, những con dao xếp trên
bộ móng tay bà Laura lấp lánh lung linh như những đôi cánh Thiên Thần, đang dang ra che chở cho
niềm tin và hy vọng của bà.

Tôi đứng im bên bà một lúc.
Trong cái tĩnh lặng của buổi trưa ngày đầu năm, tiếng củi cháy tí tách từ lò sưởi vọng sang cộng với
tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường, bình yên như một khúc hòa tấu êm đềm, sao tôi lại
cảm thấy lòng mình xao động...

Lát sau bà Laura mời tôi cùng bà dùng bữa. Bà nói năm nào vào ngày Tết Tây bà và các con cháu cũng
đều làm tiệc kỷ niệm ngày cưới của bà rất linh đình thay cho tiệc Tết.
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Bữa trưa nho nhỏ này bà chuẩn bị chỉ để đãi tôi, tiệc dinner vào tối nay mới là tiệc chính. Sau đó thì cả
nhà sẽ đi chơi xa.

Khi tôi từ giã, bà Laura tiễn tôi ra xe. Trời đã quá trưa nhưng vẫn hiu hiu lạnh. Chúng tôi sóng bước
trong hương gió đầu năm. Hương gió thoang thoảng nhẹ nhàng, quyện cùng mùi gỗ đốt từ lò sưởi trong
nhà đưa vào không khí một mùi hương đặc thù mùa lạnh.

– Lái xe cẩn thận! Bà nói và vẫy tay chào khi tôi ngồi vào xe.

Tôi hạ kính xuống vẫy lại bà. Xe ra khỏi cổng tôi vẫn còn thấy bà Laura đứng nhìn theo.

Vạt áo đầm trắng của cô dâu năm xưa, sau cả nửa thế kỷ, vẫn bay bay trong cơn gió đầu năm. Hình ảnh
bà Laura như liêu xiêu trước gió, bà trông thật cô đơn bên ngôi nhà to lớn và khu vườn rậm rạp thênh
thang.

Nhưng tôi biết, bà không cảm thấy cô đơn tí nào.

Bà đang sống với một niềm hy vọng vô biên. Niềm hy vọng có ngày được biết tin về Steve, chủ nhân
của con dao xếp đỏ gửi lại trên chiến trường trận Chosin, Korea, năm ấy.

Chúc bà may mắn. Tôi nói thầm và nhấn ga.  ■

      PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa 
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Tết Ta và Tiết Nguyên Đán

Nguyễn Văn Ựu  

1. Ở Cữ và Nàm Bếp

Vào thời xa xưa, tại nhiều nước ở Đông Á, người đàn bà sinh con xong thường phải trải qua một thời
gian gọi là ở cữ, kéo dài có khi đến cả tháng, với mục đích chính là giúp phục hồi sức khoẻ. Ở Cữ tại
những xứ lạnh, ngày xưa thường đi kèm với một lò bếp than để cạnh giường cho ra hơi ấm. 

Dưới đề ngữ chữ B, tự điển Alexandre de Rhodes [1] có ghi hai chữ bếp và nàm bếp, và bếp mang hai
nghĩa chính, bếp nấu ăn (cozinha, Bồ), và sinh đẻ (parida, Bồ). Còn hai chữ bếp và nàm bếp được ghi
chung tiếng Bồ là parida, mang nghĩa sinh sản, được chuyển ngữ sang tiếng Việt [1] là đẻ, ở cữ, sinh
nở. Khoảng gần 2 thế kỉ sau tự điển Alexandre de Rhodes, chữ nàm bếp được Taberd [2] ghi lại là nằm
bếp ứng với chữ puerpera tiếng Latin, có nghĩa sau khi sinh hay 産後 [chanhou] sản hậu, hoặc after
childbirth (xem Google Translate). Tự vị Huình Tịnh Của [3] ghi nằm bếp là nằm lửa, nằm xó, với xó
có vẻ như thuần Nôm, nhưng mang âm rất gần với [cu] tiếng Hẹ và Nam Quảng Đông, ứng với chữ trù
廚 [chu] mang nghĩa bếp, nhà bếp.  Và chữ cữ trong ở cữ rất có khả năng ứng với chữ cử (dấu hỏi) ứng
với 舉 [ju], mang rất nhiều nghĩa, trong đó có sinh đẻ, nuôi dưỡng [4]. Cữ mang dấu ngã, trong ở cữ,
ứng với kiêng cữ, và học thuật trước thế kỉ 21, rất có khả năng, hạn chế ở chỗ cho biết là kiêng cữ là từ
thuần Nôm, không có tương ứng trong các tiếng khác.

Thế nhưng, tự vị Huình Tịnh Của [3] ghi một nghĩa của cữ là kiêng nhịn, và như vậy cữ sẽ ứng với 拘
[ju] mang âm [cù] [cử] gần một số tiếng phía Bắc, như [koe][kư] Thượng Hải, [kü] Nam Quảng Đông
[5], và mang nghĩa hạn chế, theo sát một qui chế, trong khi kiêng trong kiêng cữ, sẽ ứng với 减 [jiǎn],
có thể đọc như [kiêng] theo quốc ngữ, mang nghĩa giảm bớt, ứng với cặp âm tương ứng [jiàn] và [kiện]
cho chữ 健 [kien] âm Hakka. Và như vậy, nghĩa đơn sơ của kiêng cữ sẽ là giảm bớt, hạn chế.

Trở lại chữ 2 âm nàm bếp [1] mang nghĩa giống như ở cữ.  Trước hết chữ nàm có âm rất gần [nam]
(south) và kí âm theo kiểu tiếng Quảng Đông dùng Hán tự là  [nam], viết bằng chữ 目[mu] (mắt) kẹp
với 南 [nam] cho âm, mang nghĩa ngủ say, như ghi trong tự điển tiếng Quảng Đông [6]. Âm [nam] ( )
hay [nàm] nầy ứng với ນອນ [nɔ́ːn] tiếng Lào, hoặc [nɔn] tiếng Shan, mang hai nghĩa nằm và ngủ [7].
Tin liệu ở thế kỉ 21 còn cho biết là ngày xưa, khi ngủ tuyệt đối không quay đầu về hướng Bắc (xem
Google), và như vậy, chữ nàm ( ) (nằm ngủ), viết với 南 [nam], hướng Nam, rất có khả năng mang
ngữ âm và ngữ nghĩa của [nam], hướng Nam, với ý nghĩa, khi nằm ngủ, nên quay đầu về hướng Nam.
Còn biến đổi từ nàm ra nằm, có khả năng là biến đổi của thiết kế Taberd, xem từ vựng thông thường
mang tính trơ, tương phản với hữu cơ, và hữu cơ mang liên hệ mật thiết đến sinh tồn và sự sống. Giống
như chữ dù / ô mang tính trơ, trong khi vũ tản, 雨傘 [yu san], hay vũ già/vũ che 雨遮 [yu zhe]. mang
tính hữu cơ, có nghĩa thẳng là đồ che mưa. Giống như chữ lơ xe, có lơ xuất từ contrôleur (người soát
vé) tiếng Pháp, với chữ lơ mang tính trơ. Nhưng cũng cần để ý chữ quốc ngữ mang tính song thể (A là
B) cũng như độc thể (A là A), trong khi chữ Nôm vẫn có thể xem như mang nhiều tính trơ, và còn rất
nặng tính phi song thể (non-dualism). Phi song thể (non-dualism) của chữ Nôm và tiếng Nôm, ở đây
xin hiểu đơn giản là một từ có nhiều cách viết, nhiều ngữ âm khác nhau, và có thể mang nhiều ngữ
nghĩa, có khi khác nhau, nhưng thường nằm trong một ví phỏng trường. Thí dụ về ví phỏng trường là
chữ wǽt tiếng Anh cổ, tức wet ngày nay, ứng với tiếng Việt UỚT (tức wớt) [1], và ướt [2][3], có âm gần
với wæter (nước) [8], tức water; hoặc nằm mơ với nói mớ, hay nàm có nghĩa là nằm và ngủ, hoặc bánh
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tráng và trang giấy4, hay miệng và nước miếng (ăn khớp với tɨk moat (nước miếng) tiếng Khmer [7],
với tɨk=nước, moat=miệng).

Chữ bếp trong nàm bếp [1] mới thật li kì, bởi tính độc thể của quốc ngữ, các sách vở và tự điển tiếng
Việt ngày nay chỉ còn giữ một nghĩa duy nhất của bếp là nhà bếp (kitchen), chứ không phải hai nghĩa
khác nhau (nhà bếp và nàm bếp) như trong tự điển xuất bản năm 1651 [1]. Nghĩa sinh đẻ, nhất là sau
khi sinh đẻ, của bếp chỉ có thể tìm lại trong thế kỉ 21, bằng cách phối hợp các tự điển trực tuyến tìm
thấy trên mạng với tự điển Alexandre de Rhodes biên soạn cách đây gần 400 năm, trong khi tạm gác lại
các định luật về ngôn ngữ nhất là lối phân biệt Hán Việt và Thuần Nôm. Đặc tính chính của chữ quốc
ngữ và chữ Nôm, với lí do chính là thiếu thốn phương tiện nghiên cứu trong nhiều năm trước, là tính
trơ của từ vựng, thường kéo theo liên hệ độc thể (monism) hay song thể (dualism) giữa ngữ từ, ngữ âm,
và ngữ nghĩa. Tính độc thể nầy, theo thiển ý, rất phù hợp với các nguyên lí và định luật, nhấn mạnh về
phát âm dựa sát theo phép ráp chữ (orthography), và rất có khả năng, đơn giản hóa vấn đề ngôn ngữ,
nhất là trong việc nghiên cứu. Tình trạng nầy có vẻ rất tốt cho việc phát triển tự nhiên cho ngôn ngữ
theo chiều hướng dân tộc, nhưng rất khó dựa vào để nghiên cứu tiếng Việt thời xưa, nhất là trước khi có
quốc ngữ, hoặc nguồn gốc của ngôn ngữ nói chung. Bởi thực tế tiếng Việt thời xưa là thực trạng của
phi song thể (non-dualism), bắt nguồn từ chuyện số người biết chữ viết (Nôm hay Hán) quá ít, cũng
như có khả năng có nhiều cách viết chữ Nôm cho cùng một ngữ từ, cũng như nhiều cách phát âm khác
nhau cho một ngữ từ, mà ngày trước, qua nhiều thiên niên kỉ, hoàn toàn không có máy ghi âm. Thực
trạng về ngôn ngữ nầy ngày nay vẫn có thể kiểm chứng dễ dàng bằng cách so sánh phát âm của cùng
một từ giữa những thứ tiếng gắn liền với chính quyền hoặc sách vở, báo chí, hay truyền thanh, truyền
hình, với những thứ tiếng không có dính dáng đến chính quyền, hoặc các cơ quan truyền thông. Thí dụ
như so sánh giữa tiếng Hẹ và tiếng Quảng Đông [5], hay giữa các tiếng như Mon hay Bahnar hoặc
Palaung, với tiếng Khmer [7]. Điểm quan trọng có thể rút tỉa từ thực trạng nầy là rất khó truy tầm từ
nguyên của một từ như nàm bếp khi dựa vào sách vở của ngữ học hay Hán Nôm học, một khi không
biết liên hệ chính xác của ngữ âm và ngữ từ, viết theo chữ Nôm hoặc quốc ngữ. Như vậy, cũng có thể
nói là liên hệ ngữ âm / ngữ từ / ngữ nghĩa, dựa vào chữ Nôm hay quốc ngữ, theo sách vở, là một cấu
trúc đơn giản chỉ thích hợp cho tiếng Việt từ cuối thế kỉ 20, khi đã bắt đầu mang tính qui ước, chứ trước
đó, muốn tìm hiểu ngữ từ tiếng Việt, có lẽ bắt buộc phải dựa vào những cấu trúc khác. 

Một cấu trúc xin được nhắc lại là cấu trúc dù / ô. Cấu trúc này, còn gọi là cấu trúc ăn khớp, thật ra khác
với lối truy tầm từ nguyên từ thống kê hay từ phiên thiết, hoặc theo thuyết cấu trúc (structuralism). Lối
tìm phát âm bằng phiên thiết (反切 [fǎn qiè]), sẽ được trình bày phía sau. Còn structuralism (thuyết cấu
trúc), có vẻ như kiểu tìm ra kiến thức mới dựa vào kiến thức có từ trước của một cấu trúc chạy song
song với cấu trúc ngôn ngữ đang được tìm hiểu. Thí dụ cấu trúc một dân tộc một ngôn ngữ là cấu trúc
ngoại suy của cấu trúc một bộ lạc một thứ tiếng, theo một quan sát thường có xưa nay. Thí dụ khác, khi
muốn tìm cách phát âm của một từ tiếng Hoa ở thời nhà Đường, cách phát âm sẽ được lồng vào cấu
trúc ngôn ngữ, và cấu trúc ngôn ngữ sẽ được “suy đoán” từ cấu trúc lịch sử thời đó. Như vậy phát âm
một từ ở thời nhà Đường được cho là từ bên Trung Hoa đem sang nước Nam và giữ y như vậy, cho mãi
về sau nầy khi từ đó đổi sang một phát âm khác ở Trung Hoa, thì phát âm cũ vẫn còn nằm ở nước Nam,
dưới dạng là phát âm Hán Việt. Trong khi ở nước Trung phát âm ở thời nhà Đường có thể thay đổi, về
sau. Thí dụ như chữ  nguyệt  (月 ) mang nghĩa  mặt trăng.  Thuyết  cấu trúc  (structuralism), ít ra dùng
trong kiểm chứng, có thể cho rằng phát âm [yuè] (月) thời nhà Đường (618-907), đại khái gọi Middle
Chinese (Trung Cổ nước Hoa) (xem Wikipedia), có thể là [nguyệt] hay [ŋjwet] theo phiên âm quốc tế

4  Bánh đa đồng nghĩa với bánh tráng, với chữ đa có âm gần âm Triều Châu [dua] ứng với chữ 单 
[dan] mang một nghĩa là sheet (tấm mỏng) giống như tráng (trang 张: sheet)
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IPA (xem [10]), được chuyển sang nước Nam, rồi giữ nguyên như vậy, trong khi phía Bắc nước Trung
về sau chuyển thành âm [yuè] (月). Cấu trúc nầy dựa vào rất nhiều giả định, và lướt qua phát âm nhiều
thứ tiếng ở nước Trung ngày nay, rất gần âm Nôm hoặc âm Hán Việt. Như âm [nguyệt] (月) rất gần với
âm [ngiet] tiếng Hẹ, [nguat] tiếng Mân Nam, [ghuêh] tiếng Triều Châu, và [jyut] tiếng Quảng Đông,
ngày nay. Thí dụ nữa, âm [er] 二, mang nghĩa hai (2) được cho là phát âm như [nji] (phiên âm quốc tế
giống [nhị]) ở thời nhà Đường [12], đem sang nước Nam và giữ nguyên là nhị (二) cho tới ngày nay,
trong khi âm Trung (quan thoại) biến thành [er].  Với kiến thức khá đầy đủ trong thế kỉ 21, có thể thấy
âm [nyi] hay [nhị] còn có trong tiếng Sulung ở Ấn Độ mang nghĩa số 2 [11], trong khi âm [er] (2) có
âm gần với [a:r[ tiếng Bantu (Phi Châu) [11] hay [aar] tiếng Khasi hoặc [ə̄r] hay [ar] tiếng Palaung [7]. 

Nói về âm Hán Việt hay Nôm gần với âm tương ứng các thứ phương ngữ ngày nay, có thể xem chữ lấy
trong lấy vợ có âm ứng với [lei] (缡) tiếng Quảng Đông, với âm Hán Việt [lí] rất gần âm [li] của rất
nhiều tiếng, kể cả tiếng phổ thông. Hoặc chữ đẻ và đản (誕) có âm [đẻ] giống âm [deh] Hải Nam, [te]
tiếng Thượng Hải, [dɛh] tiếng Bahnar,  và [đản] giống [dan] tiếng Hakka, Phổ Thông, [daan] tiếng
Quảng Đông, [dang] tiếng Nam Kinh, ngày nay, tất cả viết bằng Hán tự là 誕  [dan]. Hoặc chữ kiếm
(劍) gần âm Triều Châu [giem] hay Hakka [giam], trong khi gươm gần âm Mân Nam [giam]. Cũng như
chưng trong bánh chưng có âm gần với [zung] 粽 (nghĩa: bánh gạo nếp có nhân), trong các tiếng như
Hẹ, Triều Châu, Quảng Đông, với âm Hán Việt [tống] gần với âm [tson] tiếng Ngô Việt [4][5][6]. Có
thể bánh chưng không liên hệ đến văn hóa phồn thực như bánh tét, tức được phát minh không cùng
thời hay cùng chỗ với bánh tét (xem phía sau), nhưng bánh chưng vẫn có thể mang biểu tượng của đất,
mặt đất, bằng dáng hình vuông. Âm [chưng] gần với âm [zhĕn] (轸), mang nghĩa vuông, và cũng gần
âm [chén] 尘, mang nghĩa đất. Nghĩa nôm của bánh chưng dính đến cách nấu (hoặc hấp) trong nước
sôi trong một thời gian thật dài, chưng, tương đương với Hán tự 蒸 [zhēnɡ], mang nhiều phát âm giống
như [chưng] trong các phương ngữ tiếng Trung. Bánh Zongzi (粽子) ở Trung Quốc và bánh Bah-Chang
(肉粽) ở Mã-Lai và In-đô-nê-xia (bánh nếp nhân thịt) đều làm bằng nếp và có âm giống như [chưng]
trong bánh chưng. Nhưng cần để ý, bánh zongzi  của Trung Hoa thường làm trong dịp tiết Đoan Ngọ
(端午) mồng 5 tháng 5 Âm Lịch, cũng là lễ hội đua thuyền tưởng niệm công thần Khuất Nguyên (屈
原) nước Sở thời Chiến Quốc.

Thí dụ nữa là chữ canh, mang nghĩa canh, món nước ăn với cơm, hoặc canh trong bánh canh, hay canh
trong canh một, canh hai, canh ba, canh trong 10 Thiên Can (Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân
Nhâm Quí), v.v.. So với chữ Hán, canh (súp) có thể đọc là [gang] (羹) tiếng Hẹ, rất giống từ 梗, cũng
phát âm [gang], mà ở đây xem như tương đương với phát âm quốc ngữ canh, giống âm [canh] trong
bánh canh.  Cả hai từ  羹  và  梗  mang phát âm [geng] và [ɡěnɡ], theo thứ tự, trong tiếng phổ thông,
nhưng cùng một âm [kan] trong tiếng Thượng Hải. Bánh canh cũng có thể có giải thích là bánh làm
bằng bột gạo ăn với nước canh. Kiểu giải thích nầy đưa từ canh (súp) thành từ chính yếu trong bánh
canh, bánh với canh (羹), bánh với nước súp trong. Chữ canh nếu xem như viết bằng từ 梗 [ɡěnɡ], sẽ
mang nghĩa cọng, hay sợi to, rất giống như sợi mỳ (hay bún) udon (Nhật). Âm [don] trong udon (うど
ん/ 饂飩) chính là đồn 飩 trong hồn đồn 餛  飩  , tức wonton, hoành thánh. (Để ý chữ  餛  飩   [hun tun] nầy
có vẻ là kí âm dùng Hán tự cho ngữ từ / ngữ âm địa phương, dùng để chỉ món vằn thắn.) Phát âm Hán
Việt của canh trong bánh canh là ngạnh khá tối nghĩa, và xa lìa với âm bình dân canh trong bánh canh,
tức bánh gạo sợi to, bánh cọng gạo, bánh cọng, …bánh canh. Âm tiếng Thái mang nghĩa cọng / que là
[gaan] rất gần với âm [canh] trong bánh canh. Nếu xem âm của từ canh và cành, khác nhau bằng thinh
(tone), thinh ngang và thinh huyền, có thể thấy kích cỡ bình quân của cành cây hay nhánh cây và cọng
bánh canh gần bằng với nhau. Canh trong bánh canh mang nghĩa gốc rất gần với cành hay cọng. Và
bánh canh mang nghĩa là bánh cọng gạo, bánh cọng hay bánh canh.
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Cấu trúc dù / ô hay ăn khớp, không thông qua phiên thiết hay thuyết cấu trúc (structuralism), mà là cấu
trúc bắt nguồn từ tìm thấy sự trùng hợp giữa âm [dù] và âm [ô], với hai âm [yu] và [hO] hay [ou], trong
ngữ âm chỉ cây dù / cái ô là [yu san] (Phổ Thông) và [hO san] [ou san] (Phúc Kiến/ Triều Châu), cùng
viết 雨傘 [vũ tản]. Cấu trúc dù / ô (thay cho vũ tản) rất giống tên gọi tắt tiếng Pháp télé thay cho TV,
thay cho television (Tivi). Cấu trúc dù / ô cũng đã được dùng để tìm từ nguyên của biển và bể, hoặc của
chồng, chàng, hay dượng. Theo cấu trúc nầy, có thể thấy chữ biển hay bể rất có khả năng là từ thu gọn
của chữ 海边 [hai bian] hoặc 水边 [shui bian], có ngữ âm [bian] tương ứng với [biển], hay theo tiếng
Quảng Đông 海皮 [hoi pei], với âm [pei] gần bể, tất cả mang nghĩa bờ biển, vùng biển, vùng đất ven
biển, vùng biển ven đất, với chữ 边 [bian] (biên) có phát âm tiếng Hẹ rất gần [biển], và âm Ngô Việt5

giống như [bể]. Âm [bể], thay cho [biển], cũng rất gần 皮 [pei], trong海皮 [hoi pei] tiếng Quảng Đông
(bờ bể, ven bể), ứng với [pe] tiếng Phúc Kiến, pế tiếng Mường (rêu pế= rêu bể/ rêu biển), và [bỉ] tiếng
Ngô Việt. Nhớ là thiết kế Taberd hoàn toàn không cho phép ráp vần âm đầu [p] theo sau bằng nguyên
âm, như [pể]. Tức phụ âm môi-môi đi trước nguyên âm, phải là [b] (bể) hoặc [ph] (phê). Thí dụ nữa là
chữ đậu phộng tức lạc hay đỗ lạc, ngày nay có thể truy ra lạc=phộng=bổn, bằng ý nghĩa noumenon
phối hợp với hiểu biết về dụng ý của thiết kế Taberd, không cho phép ráp vần chữ [p] theo sau bằng
nguyên âm. Nghĩa bản thể (noumenon) của đậu phộng cho biết đó là một thứ đỗ / đậu dính chùm với rễ
cây. Chữ rễ trong tiếng Thai là [raak], với âm đầu có thể biến chuyển qua lại giữa [r] và [l], cả hai đều
là âm nứu (alveolar), thành ra [lạc] (thứ đậu mọc ở rễ). Lạc=rễ có thể kiểm chứng qua chữ phộng, đậu
phộng, bởi phộng là kí âm theo thiết kế Taberd bắt buộc âm đầu [p] đổi thành [p] hơi thở, tức [ph], như
phải trái (Mường: phái tlải), hoặc đổi ra [b]: bưng bít (Mường: pâng pít). Chữ rễ ứng với chữ 本 [běn],
tức bổn, bản, vốn, có hai nghĩa chính, gốc và rễ, và có nhiều phát âm khác nhau tại những thứ tiếng địa
phương, như [ben], [beng], [bung], [bun], [pen], [pon], và ngữ âm như [pen] hay [pon], hoặc [pong], kí
âm theo thiết kế quốc ngữ Taberd sẽ, rất có khả năng, trở thành phộng, mang ngữ nghĩa là rễ,  giống
như lạc, và đậu phộng, do đó, có thể gọi là lạc.  

Xin nhấn mạnh một lần nữa là cấu trúc ăn khớp nầy đòi hỏi phải có ít nhất hai âm tương ứng, như dù
và ô, biển và bể, phộng và lạc.  Thí dụ về cấu trúc dù / ô, tức ăn khớp, xuyên qua trên 2 ngữ âm, còn có
thể kể chữ Dượng (chồng của Cô). Chồng của Cô (Dượng) ứng với 姑  ⽗   [gu fu] hay 姑  丈   [gu zhang],
hay  cô phu  hoặc  cô trượng, trong đó [zhang] đọc tiếng Việt là  trượng  ứng với [ziang] Triều Châu,
[zhang] phổ thông, ứng với [chàng] tiếng Việt,  với [chong] tiếng Hẹ (chồng),  và ứng với [zoeng]
Quảng Đông (dượng), hoặc [jan][dzan] Ngô Việt (tức dôn (chồng) tiếng Huế). Tất cả những âm Hán
Việt hay thuần Nôm trong chữ 丈 [dượng] nầy đều có thể tìm thấy trong các thứ tiếng trong cùng khu
vực. Tức ranh giới giữa Hán Việt và Thuần Nôm, trở nên hết sức mơ hồ, theo những tin liệu tìm thấy dễ
dàng ở thời internet. Đặc biệt là liên hệ ngữ âm kiểu nầy là tương âm giữa những thứ tiếng trong khu
vực, ngày nay, chứ không phải liên hệ kiểu từ vay mượn của ngữ học, hay khẳng ngôn thường thấy cho
rằng âm Hán Việt là do tiền nhân sáng tác cho hợp khẩu vị tiếng nước Nam, theo Hán Nôm học, không
dính dáng gì đến các thứ phát âm của từ vựng của những thứ tiếng địa phương ở phía Bắc. 

Thật sự, dưới một góc nhìn từ bên ngoài mô pháp (paradigm) của khoa học,, rất khó nói những từ như
dù, ô, chồng, dôn, dượng, biển, bể, gươm, v.v., là những “từ vay mượn” của tiếng Việt từ tiếng Trung.
Với rất nhiều lí do, trong đó quan trọng nhất là cấu trúc của tạo chữ, hoàn toàn là cấu trúc của người

5 Ngô Việt tức 吳越 [Wuyue] được xem như một thứ tiếng có nhiều người nói ở nước Trung ngày nay. 
Địa bàn tiếng Wuyue trùng hợp với địa bàn hai nước Ngô và Việt ở thời Chiến Quốc (475-221 TCN), ở 
khu vực Chiết Giang, Giang Tô ngày nay. Chữ 越 [Việt] nầy cũng là chữ Việt dùng cho Việt Nam, và 
Ngô là tên gọi nước Trung của người Việt cho tới thế kỉ 19 [9]. (Xem Wikipedia về Việt Vương Câu 
Tiễn).
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nói tiếng Việt vào thời xưa, hiện đại hóa từ thế kỉ 19 bằng phép ráp chữ của quốc ngữ, với những phát
âm khác nhau (như dù, ô, vũ), rất giống từ télé tiếng Pháp dùng để gọi tắt television (Tivi). Những ngữ
âm Việt nầy gần với âm các phương ngữ bên Trung Hoa, ngày nay. Thứ hai, bên cho vay và bên đi
mượn, nếu có, chỉ được định nghĩa chiếu theo ranh giới địa lí ngày nay, chứ vào lúc biến chuyển xảy ra
từ chữ như trượng sang chồng, vũ tản thành dù / ô, hoàn toàn không có chứng cớ rằng lúc đó là lúc nào,
và phát âm theo tuồng chữ quốc ngữ (chồng, dù, ô) là phát âm của tiếng Hẹ hay tiếng Quảng, hoặc
tiếng Mân hay Tiều, ứng với phát âm [zhang] hoặc [yu] (trong [yu san] 雨傘) của âm Bắc Kinh, trước
hoặc sau khi hội nhập sang tiếng Việt, hoặc ngay cả, từ âm Việt cổ nào đó hội nhập vào các tiếng ở phía
nam Trung Hoa. Tức trên căn bản chứng cớ, chỉ có chứng cớ là âm [chong] Hẹ, âm [chồng] hoặc
[chàng] tiếng Việt (ngày nay), ứng với âm [zhang] tiếng phổ thông, viết bằng chữ 丈 [zoeng] [diong],
với âm [zoeng] là âm tiếng Quảng Đông, [diong] là âm Phúc Kiến, giống âm [trượng] và [dượng] tiếng
Việt, và đa phần những người xử dụng các ngữ âm nầy, rất có khả năng, không biết chữ viết của chúng
là 丈  [zhang], giống như không biết chữ dù / ô có chữ viết là 雨 [yu] trong 雨傘 [yu san] (dù / ô), với
âm [vũ] (雨) mang nghĩa mưa, giống âm [u] hay [wu] của phương ngữ tiếng Triều Châu. (Những mối
liên hệ ngữ âm nầy chỉ có thể tìm ra sau khi có những tự điển trực tuyến trên mạng). Thứ ba, chuyện từ
vay mượn là một hệ luận của “nguyên lí” cơ bản về một dân tộc một ngôn ngữ, đi song song với mô
hình Cây và Cành [16]. Tự nó, hệ luận nầy không phải là một công thức truy bằng lô-gich vững chắc
hay dữ liệu của thực nghiệm. Hệ luận nầy luôn luôn phải phối hợp với thuyết cấu trúc (structuralism)
cho là có một hiện thể lịch sử cho hai dân tộc nói hai thứ tiếng khác nhau, giao tác với nhau, thí dụ như
chuyện dân tộc nầy kéo quân sang đô hộ lãnh thổ của những nhóm dân khác, kéo theo truyền bá về
ngôn ngữ. Hệ luận nầy có vẻ không để ý đến khác nhau giữa từ vựng cơ bản có sẵn ở bên thu nhập
(như trời, trăng, ngày, đêm, tay, chân, ông bà, cha mẹ), và từ vựng từ bên truyền chuyển, liên quan đến
sản phẩm mới (như dù / ô, phanh, củ dìa, ga), hoặc ý niệm về cơ cấu quan quyền. Hệ luận có vẻ đã lướt
qua lối ráp vần của Taberd đã xóa bỏ rất nhiều phụ âm kép, thí dụ như [bl] [tl] và thay thế bằng [tr],
như blăng / tlăng biến đổi thành trăng. Và hệ luận nầy cũng bỏ sót giao tác ngôn ngữ theo kiểu Pidgin
Creole (hỗn ngữ và nhập ngữ), nói đơn giản là từ vựng ban đầu chuyển từ tiếng nầy sang tiếng kia qua
dã ngữ của tiếng nói (vernacular) trong trao đổi hàng hóa, và nhu cầu của đời sống, rồi sau một hai thế
hệ, hoàn toàn nhập vào tiếng bản địa (xem [21]) như kiểu dù / ô đã nhập luôn vào tiếng Việt, từ ngữ âm
ban đầu là [yu san] 雨傘. Như vậy, công thức hay định luật về từ vay mượn vẫn không chứa đựng một
cấu trúc khoa học vững chắc, để có thể suy đoán rộng rãi là khi hai từ có phát âm gần giống nhau mang
cùng một ngữ nghĩa, thì từ nầy chắc là từ vay mượn của từ kia. Và cho dù, phối hợp giữa  cấu trúc
(structuralism) với hệ luận từ vay mượn, là một kết luận khoa học vững chắc, phối hợp nầy vẫn không
thể trở thành một công thức như kiểu toán học, cứ đưa vào hai từ vựng của hai tiếng khác nhau, rồi sẽ
cho ra ngay, kết quả từ nầy là từ vay mượn của tiếng kia, tức đó không phải là liên hệ giữa nguyên nhân
và hậu quả, trong cách áp dụng. Nói một cách khác, khi nói từ A2 là từ vay mượn từ A1, thì khẳng
ngôn nầy giống với biến chuyển nhảy vọt từ một giả thuyết (lexical borrowing hypothesis) sang thành
định luật  hay áp dụng của một định luật.  Nói một cách khác nữa, công thức đưa đến kết quả từ vay
mượn xem ra rất đơn giản, nhập giả thuyết và ứng dụng lại làm một, hay ít ra thuộc kiểu 1-chiều, so với
lối phân tích đa chiều dính liền với tính hữu cơ của ngôn ngữ, mà kết quả thường là giao điểm, hay ăn
khớp, của nhiều chiều hướng phân tích khác nhau, như trong những thí dụ trình bày ở đây. Kiểu phân
tích hữu cơ đồng thuận nhiều hơn với mô hình  Cây và Đất  [16], để ý đến đóng góp từng phần, từ
những tiếng láng giềng, bản địa, hoặc ngay cả xa xa,

Trở lại việc tìm mối liên hệ giữa bếp mang nghĩa bếp nấu ăn, và bếp mang nghĩa chung trong nàm bếp
chỉ thời gian ở cữ sau khi sinh sản. Trước hết dùng lí luận ví phỏng, sẽ thấy theo hoàn cảnh kinh tế thời
xưa, nàm bếp rất có khả năng là nằm ngủ ở trong nhà bếp, bởi nơi đó mới có hơi ấm thường xuyên.
Theo phân tích ngữ từ, cấu trúc để tìm ra từ nguyên cho chữ bếp trong nàm bếp [1], mang hai nghĩa
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nhà bếp, và sinh đẻ dựa vào phát âm giống nhau giữa hai chữ 孢 [bao] (sinh đẻ) và 庖 [pao] (nhà bếp).
Chữ 孢 [bao] mang nghĩa sinh đẻ [6], không có đề ngữ trong các tự điển tiếng Việt, cũng như nhiều tự
điển Anh Trung trên mạng, so với chữ thường gặp, có nghĩa gần giống là bào 胞 [bao] như trong bào
thai. Hai chữ 孢 [bao] (sinh đẻ) và 庖 [pao] (bếp), còn có âm gần giống nhau như [bao] 孢 và [bao] 庖
trong tiếng Mân Việt (Phúc Kiến), hoặc [buɔ]  孢 và [buɔ] 庖 tiếng Ôn Châu (Wenzhou 温州6), hay
[bo]  孢 và [po] 庖 tiếng Shanghai [5]. Âm tiếng Ôn Châu hay Thượng Hải cho 孢 [buɔ] và 庖 [buɔ], cả
hai thuộc Ngô Việt, rất gần với âm quốc ngữ [bếp], và [bếp] mang nghĩa nhà bếp, lò nấu có âm gần với
[tapeːh] tiếng Chứt, [bəːw] tiếng Khmu, [kapəːp] tiếng Bahnar [7], hoặc [hbəl] tiếng Laven, [bəːw]
tiếng Khmu, mang thêm nghĩa là  kiềng 3 chân  (tripod), có một nghĩa như  lò nấu. Với nghĩa  tripod
(kiềng  3 chân), các ngữ âm nầy gần với âm chỉ  số 3  như [baj] hay [*pəːj] tiếng Khmu, [pɔeʔ] tiếng
Mon [7], theo liên hệ ví phỏng. Ngữ âm [bếp] (kitchen) cũng rất gần với âm [bép] tiếng Lao [7], mang
nghĩa nấu, và nhà bếp có thể thay bằng nhà nấu, chỗ nấu ăn, lò nấu ăn, với nghĩa ví phỏng, giống kiểu
cuisine (bếp) và cuisiner / cuire (nấu) tiếng Pháp. Nếu xem hiện tượng nằm bếp hay nằm xó (xó=bếp),
tức ở cữ, được xảy ra trong tầm ý phổ (spectrum of meaning) dựa vào ví phỏng, thì chữ bếp trong nằm
bếp sẽ đảm nhận vai trò ngữ nghĩa của sản hậu (産後), thời gian dưỡng sức sau khi sinh đẻ, hay nói
gọn là sinh đẻ, tức dính dáng đến sinh đẻ. Và như vậy bếp trong nằm bếp có thể mang hai nghĩa là bếp
than và sinh đẻ, giống như hai từ 庖 [buɔ] (bếp) và 孢 [buɔ] (sinh nở), cùng một phát âm [buɔ] tiếng
Ôn Châu. Để ý cấu trúc ăn khớp và cấu trúc ý phổ hay ví phỏng thường đi đôi hay hỗ trợ lẫn nhau, và
cả hai nằm trong nguyên lí ngôn ngữ mang tính hữu cơ, tức dính liền với sinh hữu của loài người, có
thể suy đoán từ kiểu kiến thức tiền định (a-priori knowledge), tức không cần thông qua chứng liệu. 

Ngôn ngữ hữu cơ có thể hiểu đơn giản là phát minh ngôn ngữ xuất hiện cùng một lúc với loài người,
tức ngôn ngữ dính liền với sự sống và sinh tồn. Tính hữu cơ của ngôn ngữ cũng dựa vào quan sát và
nhận xét muôn thuở là loài người cần một thời gian dài, có thể đến 10 năm hoặc hơn, để tập sự sống,
dưới chỉ dẫn của người lớn, so với rất nhiều sinh vật khác. Như cá heo, sau khi sinh ra, có thể bơi ngay
theo mẹ để kiếm ăn. Thời gian tập sự nầy chỉ có thể thực hiện nếu loài người có ngôn ngữ dù bất cứ
dưới một hình thái nào, ngay vào thời tiền sử. Nhìn kỹ sẽ thấy  nguyên lí hữu cơ  mang tương phản
mạnh, và đồng thời cũng hỗ trợ, với nguyên lí một dân tộc một ngôn ngữ, thường xử dụng trong các
ngành học về ngôn ngữ.  Nguyên lí  hữu cơ  nầy cũng có thể hiểu như  kiến thức tiền định  (a-priori
knowledge), có thể biết với độ chính xác khá cao mà không cần xuyên qua chứng cớ của thời xa xưa. 

2. Những từ ví phỏng chung quanh số năm (5)

Chữ nằm trong nghĩa nằm nghỉ, nằm ngủ, viết và kí âm như nàm vào thế kỉ 17 [1]. Âm [nàm] nầy rất
gần âm [nam] chỉ hướng Nam, và tin liệu ở thế kỉ 21 cho biết rất có khả năng, người xưa khuyên khi
ngủ nên nằm cho đầu quay về hướng Nam, và liên hệ giữa [nàm] (nằm) và [nam] chính là liên hệ của ví
phỏng trường (metaphorical field), một lối tạo nên từ mới, rất phổ biến trong ngôn ngữ. Thử tiếp tục
quan sát kiểu tạo từ theo ví phỏng, xây dựng chung quanh âm [năm] mang nghĩa số 5, thứ 5 trong tiếng
Việt. 

Trước hết, năm mang nghĩa 5 sẽ ứng với bàn tay với 5 ngón tay. Từ nghĩa bàn tay của năm sẽ chóng
sinh ra nắm, như nắm tay, một nắm đất. Chữ nắm ngày xưa dùng để đo lượng thuốc, và tiếng Khmer có
ngữ âm [tnam], có âm rất gần [nắm], mang nghĩa thuốc (trị bệnh) có ngữ nghĩa (ví phỏng) giống như

6  Ôn Châu (Wenzhou 温州) nằm ở phía Đông Nam của Chiết Giang, có tiếng nói xếp vào Ngô Việt 
(Wuyue), có thể xem như giống tiếng của người Việt ở nước Việt của Câu Tiễn (Goujian 句踐, 496-
465 TCN) thời Xuân Thu Chiến Quốc xa xưa (xem Wikipedia). 
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nắm thuốc. Trong tiếng Anh, và nhiều tiếng khác, như trình bày trong Bảng Đối Chiếu, đa phần truy từ
Google Translate, có một mối liên hệ ví phỏng giữa từ tiếng Anh Hand mang nghĩa bàn tay, với hold
(nắm / cầm), handle (cái cán), và handful (nắm). Để ý từ cầm đồng nghĩa với nắm, có liên hệ với các
ngữ âm tiếng Lao [kɔːn] [kàm] [kâ:n] (hand, hold, handle) dựa vào cấu trúc ví phỏng. Nhưng để ý, ngữ
âm [kam] trong các tiếng Lao, Khmer, mang nghĩa như nắm, nắm tay, trong tiếng Việt. Tức tiềng Việt
có thể dùng cầm thay cho nắm, nhưng khi nói tới một nắm tay, thì chỉ dùng nắm, chứ không dùng cầm
(xem Bảng Đối Chiếu).

BẢNG ĐỐI CHIẾU: Từ ví phỏng của Nắm (Tay, Nắm, Cán) 
English Luxembourgh Italian Chinese Frisian German
Hand Hand Mano ⼿ shou Hân Hand
hold Halen Tenere1 ⼿ shou hâlden Halten
Handle Handtak Maniglia 把  ⼿   ba shou Hondset Henkel,Griff2

handful handvoll manciata 滿手man shou3 hânfol Handvoll
Danish Khmer [7] Icelandic Lao [7] Hmong Malagasy
Hånd ករ kɑɑ Hendi ກອນ kɔːn Tes Tanana
holde �ន់ kan halda ກໍາ kàm tuav Mitana
Håndtag ៃដ day4 handfangi ກ້ານ kâːn 5 Kov Mitantana
håndfuld កំបង់ kɑmbɑŋ handfylli ກໍາ kàm txhais tes Vitsivitsy
GHI CHÚ: 1. Giống tenir (Pháp); 2. Grip (Anh); 3. một nắm:  一把 yi ba; 4. [day] = tay, cán (tay cầm),
vòi con voi; 5. [kam]= cầm; [kâːn]= cán= khán (Lao);

Hiểu theo ví phỏng, chữ năm hiểu như bàn tay năm ngón, và bàn tay, và như vậy năm sẽ dẫn đến nắm
(hold), nắm tay (handful0, trong khi handle (tay cầm) sẽ dựa vào âm [kam] tiếng Lao (hold), tức cầm
tiếng Việt (xem Bảng Đối Chiếu). Chữ tay cầm đồng nghĩa với cán và cán có âm gần với âm [kâ:n]
tiếng Lao (handle) và gần âm [kan] tiếng Khmer (hold).  

Số năm và chữ Năm (12 tháng)

Thử khảo sát chi tiết của lối tạo nên từ năm mang nghĩa năm gồm 12 tháng (year). Trong các chữ dùng
để chỉ năm (year), còn có chữ 稔 [nian], viết với chữ 禾 [he] (thóc, lúa) đặt ở bên trái, và chữ 念 [nian],
mang những nghĩa không liên hệ đến năm như: ý niệm, nghĩ ngợi, nhớ mong, đọc sách, học hỏi, và như
vậy chữ 念 [nian] dùng để cho ra âm [nian] cho chữ 稔 [niệm] chỉ năm, đọc theo tiếng Triều Châu /
Phúc Kiến là [liem] cho thấy biến đổi qua lại giữa âm đầu [l] [liem] và [n] [niệm] hay [nim][nam]
Quảng Đông, giống như mười lăm và mười năm (15). Có hai lối đọc xem như là Hán Việt ghi trong các
từ điển có trên mạng, là [nhẫm] và [nẫm]. Trước thời internet, chỉ có 2 cách dẫn tới hai ngữ âm [nhẫm]
và [nẫm] cho chữ稔 [nian] (và phát âm khác là [rěn]), và hai cách nầy đều khác với cách thức ghi trong
một số sách vở là tiền nhân đã biến đổi phát âm tiếng Hán của người Hán, sang phát âm Hán Việt cho
hợp “khẩu vị” của người nước Nam. Hai phương cách cho ra âm Hán Việt là:

- Cách thứ nhất gọi là phiên thiết (反切 [fǎn qiè]), đại khái, tách 1 từ thành 2 từ rồi hợp âm lại
với nhau tìm ra cách đọc của từ, thí dụ ngoan (頑), viết bằng hai chữ ngô 吳 và hoàn 完, gộp
lại, sẽ có hợp âm của ngô 吳 và hoàn 完, thành ra ngoan [4]. Đáng để ý là, ở thời internet, có
thể thấy phiên âm tiếng Phúc Kiến theo kiểu phiên thiết, áp dụng cho trường hợp nầy, cho ra kết
quả gần đúng hơn tiếng Việt: 頑 [nguan]= 吳 [ngo]+完 [uan] (xem [5]). Cũng giống chữ bằng
甭, nghĩa không cần dùng đến, xem như hợp âm, hợp từ, hợp nghĩa của bất (不) và dùng / dụng
( 用 ),  có  âm  ráp  vần  rất  gần  tiếng  Hakka  [bung]=[but]+[yung],  hay  tiếng  Triều  Châu
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[bêng]=[bug]+[êng]. Cách phiên thiết thường dùng cho những trường hợp người xử dụng chữ
Hán muốn tìm cách đọc theo kiểu Hán Việt, ráp vần bằng quốc ngữ, hoàn toàn không thể kiểm
chứng. Đây cũng là kết quả của áp dụng kỹ thuật ráp vần của tiếng Hán có từ thời xa xưa, tức
một cấu trúc cho tiếng Hán chữ nghĩa, để tạo ra ngữ âm cho những chữ Hán mới lạ đối với
người Hoa, cũng như cho từ “Hán Việt”. 

- Cách thứ hai, là cách phát âm theo một kiểu phát âm biết trước, đã có người Việt, hoặc người
chung quanh, hay người nhập cư, đọc ra như vậy, thí dụ như chữ 天 [tian] đọc là thiên. Trước
thời internet, cả hai cách đọc ra âm Hán Việt cho một từ viết bằng chữ Hán, thường được cho là
cách đọc từ Hán Việt, hay từ vay mượn từ chữ Hán. Cách thứ nhất (phiên thiết), rất khó nhớ bởi
không tự nhiên, thông thường truyền bá qua lớp học, và chỉ có giới ê-lít mới biết. Cách thứ hai,
có vẻ dễ hấp thụ hơn, là dựa vào chuyện nghe được kiểu phát âm của ngữ từ, trong giao tế hằng
ngày. Nhưng rất nhiều dữ kiện rất dồi dào có thể tìm ra trên mạng cho thấy, rất thường, cả hai
thứ ngữ âm Hán Việt và thuần Nôm, đều mang tương ứng với các âm địa phương ở phía Bắc,
ngay cả vào thời bây giờ, ứng với Hán tự viết bằng chữ Hán. Như thí dụ ở trên, ngữ âm [ngoan]
rất gần với âm Phúc Kiến [nguan] cho chữ 頑  [wan], như biệt danh Lão Ngoan Đồng (老頑
童  [lǎowántóng]) của  Châu Bá Thông trong một truyện chưởng của Kim Dung. Còn ngữ âm
thiên  (天 ) lại rất gần các ngữ âm có thể viết như [thiên] của các tiếng như Triều Châu hoặc
Hakka. Những chữ như đò hay phà, thông thường và nhất là phà, có thể cho là thuần Nôm, với
lí do đơn giản của học thuật ngày trước, không thể tìm ra những chữ Hán có vần tương tự, hoặc
vai trò ngữ pháp tương đương, với phà / đò, trong các sách vở hay tự điển Hán Việt. Cần nói
ngay là ngữ nghĩa cơ bản của phà khác với đò, điển hình là có thể nói (đúng) xe đò chứ không
nói xe phà. Tóm tắt chữ dùng để chỉ ferry là 擺渡 [pha du] (phà đò) phát âm theo tiếng Ngô Việt
(thuộc địa bàn của nước Việt của Câu Tiễn năm xưa), hoặc [baai dou] tiếng Quảng Đông, rất
gần với bãi độ (Hán Việt kí âm theo quốc ngữ), và chính là  phà đò theo phát âm trong quần
chúng. Chữ phà (擺) chỉ động tác chạy qua chạy lại, giống như quả lắc đồng hồ (pendulum),
còn đò tương đương với độ (渡) mang nghĩa chính là chuyên chở và có thể có nghĩa chuyên chở
từ bờ bên nầy sang bờ bên kia. Do đó, xe đò mang nghĩa đúng là xe chuyên chở / xe vận tải, bởi
không mang nghĩa qua lại như phà, và không thể thay bằng xe phà.

- Có một vài ngoại lệ cho ra âm tiếng Việt, không giống với 2 cách trên. Nguyên do chính vẫn là
dã ngữ  (ngôn ngữ dùng trong dân gian, vernacular) ngày trước đa phần truyền chuyển bằng
tiếng nói. Thí dụ như chữ quyến trong tên thành phố Thâm Quyến tức Shenzhen (深圳), phía
nam Quảng Đông, gần Hongkong. Chữ quyến xem như chuyển ngữ từ âm [zhen] (圳), mang
nghĩa rãnh nước ngoài đồng (furrow in the field). Nhưng âm [zhen] nầy thường ứng với [chân]
hay [chấn] hoặc [chẩn] trong tiếng Việt, cũng như ứng với các âm [zen] [cen] [tsaŋ] [zang]
[tsen] [zun] [zung] [zan] [tzen] trong các phương ngữ bên Trung Hoa [5], hoàn toàn không
giống hay gần âm [quyến] (圳) tiếng Việt. Rất có khả năng, do đó, âm [quyến] là âm chuyển từ
một âm khác là [quyến] viết bằng một chữ khác 畎 [quăn] [juăn], mang nghĩa ngòi nước trong
ruộng, ứng với âm [hyun] Quảng Đông và âm [kien] Hẹ, và [quăn] [juăn] tiếng phổ thông, tất
cả hợp lại, hoặc gần với, âm [quyến] tiếng Việt.  Âm [quyến] cho chữ [zhen] (圳), rất có khả
năng, là âm chuyển từ [quyến] của một từ mang cùng nghĩa với quyến 圳 [zhen] là 畎 [quăn]
[juăn] (quyến). Chứ âm của chữ 圳 [zhen] trong Shenzhen (深圳) rất khó chuyển thành [quyến]
tiếng Việt.

Tính chất chính của âm Hán Việt và âm thuần Nôm, tìm ra ở thời  internet  ngày nay là một số âm
thường xem là thuần Nôm thật ra là một cách phát âm giống âm Hán Việt, ứng vào một thứ chữ viết
Hán Tự, nhưng được phát âm trong những thứ tiếng địa phương khác nhau, hay những ngữ âm xử dụng
trong nước Việt cổ, có chia sẻ với ngữ âm những nơi khác, bằng hỗn hợp hay du nhập ngữ từ và ngữ
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âm, không qua môi trường chữ viết. Đa phần phát âm của những từ vựng nầy (Nôm và Hán Việt) thuộc
vào cách thứ hai, tức dựa vào phát âm cho ngữ từ và nói lên ngữ nghĩa, dựa vào phát âm có sẵn từ
trước. Kiểu nầy thường tồn tại dài lâu, và nhiều người biết đến chứ không giống như những từ có âm
suy ra bằng lối phiên thiết thường chỉ lưu hành trong giới ê-lít, và thường rất khó nhớ. (Giống như từ
vựng của môn Triết Học, cùng một lúc chuyên chở ý niệm mới và ngữ từ với ngữ nghĩa mới, rất khó
nhớ.) Cũng có thể nói, nhiều khi ngữ âm được truyền bá qua lại hoàn toàn dựa vào tiếng nói, chứ không
dựa dẫn từ ngữ tả tức chữ viết. Cũng cần nói là ngữ âm tương đương giũa Nôm và Hán Việt, có lẽ đầu
tiên được ghi lại bởi Lê Quý Đôn (1726–1784) (xem Vân Đài Loại Ngữ [14]), khi ông ghi là quả bồ
hòn (Nôm) tương ứng với lối gọi theo chữ Hán là vô hoạn (無患), với nghĩa có thể tiêu trừ, hoặc tránh
được, hoạn nạn, tà ma. Ở thời internet, với các tự điển trực tuyến có đầy dẫy trên mạng, có thể thấy
ngữ âm [bồ] trong bồ hòn, ứng với phát âm [bhu] tiếng Triều Châu, ứng với chữ 無 [wu], tức vô (vô
hoạn), và vô có âm rất gần với [vu] trong các tiếng Hẹ và Ngô Việt. Trong khi hoạn trong vô hoạn (無
患) có âm gần với [huan] trong các tiếng Nam Kinh, Triều Châu, Quan Thoại, Phúc Kiến, hay [waan]
tiếng Quảng Đông, và [huan] / [hoạn] có thể biến chuyển qua lại với [hun], tức hòn (bồ hòn), trong các
tiếng Mân (Phúc Kiến) và Triều Châu. Biến chuyển qua lại giữa hòn và hoạn giống như kiểu hai âm
Hán Việt [hỗn] và [hoạn] ứng với hai âm pinyin [hùn] và [huán] của từ 圂 [hỗn], mang nghĩa hỗn loạn. 

Khám phá bồ hòn=vô hoạn của Lê Quí Đôn có lẽ chỉ được nhiều người biết đến qua bản dịch bằng chữ
quốc ngữ của Vân Đài Loại Ngữ [14], với toàn lối phát âm của bồ hòn và vô hoạn được định bởi những
quy luật ráp vần và ráp âm của quốc ngữ, liên tục phát triển trong suốt thế kỉ 20. Và kiến thức về Việt
ngữ dường như dừng lại chỗ đó, trong hàm ý là bồ hòn là tiếng Nôm và vô hoạn là từ Việt gốc Hán, cả
hai được ráp vần, ráp âm theo kiểu chữ quốc ngữ. Điểm rất quan trọng trình bày nhiều lần ở đây, là các
ngữ âm [bồ hòn] hay [vô hoạn], cũng như [mì chính] và [vị tinh] thường ứng với ngữ âm của các thứ
tiếng trong vùng, ứng với chữ 味精  [wei jing], tức  bột ngọt  hay MSG,  Mì chính  hay  Vị Tinh mang
nghĩa chính là vị tinh khiết, và ba âm [mi], [mui] hay [vị[ mang hai nghĩa thường dùng trong tiếng Việt
là mùi và vị, viết bằng 1 chữ Hán là 味 [wei], với mùi ứng với âm [mui] tiếng Hakka hoặc tiếng Đài
Loan, mì (mì chính) ứng với [mi] tiếng Phúc Kiến và Ngô Việt, cũng như [mi] tiếng Hàn, và vị ứng với
quan thoại [wei], hay [vi] các thứ tiếng trong nhóm Ngô Việt (Chiết Giang / Tô Châu / Thượng Hải,
v.v.). Cả hai ngữ âm [mì] và [vị] đều ứng với cùng một chữ viết là 味 [wei][mei]. Còn chữ chính (精)
trong mỳ chính, mang nghĩa tinh túy, tinh khiết, tinh hảo, ứng với âm [ceng] hay [jeong] tiếng Hàn, và
gần giống nhất các âm như [zing]. [zin], hay [tzin] trong các tiếng Quảng Đông, Phúc Kiến, và Ngô
Việt. Trong khi âm [tinh] trong vị tinh (味精), rất có khả năng, là âm quốc ngữ ứng với âm [tsin] trong
tiếng Tô Châu và Hàng Châu. Có nghĩa cả hai chữ vị tinh và mì chính đều có ngữ âm tương ứng với âm
của các thứ tiếng trong vùng, giống y như âm [mi ceng] (味精) của tiếng Hán Hàn (Sino-Korean).
 
Trở lại hai ngữ âm [nhẫm] và [nẫm] ứng với từ 稔 [rěn][nian] dùng để chỉ năm (year). Tìm hiểu hai từ
Hán Việt nhẫm và nẫm (稔) theo hai cách tạo nên ngữ âm Hán Việt, tóm tắt ở trên, sẽ cho thấy ngữ âm
[nhẫm] có chứa ngữ âm của từ 念 [niệm] (viết ở bên phải chữ 稔 [nian]), phát âm là [nian] theo quan
thoại, nhưng có phát âm giống như [nyậm] (nhậm) hay [nyẫm] (nhẫm) tiếng Hẹ, từ đó dẫn đến ngữ âm
Hán Việt [nhẫm] cho chữ 稔 [nian], mang nghĩa năm. Cách đọc [nhẫm] liên hệ đến [rěn] 稔 cũng giống
như [nhân] (người) liên hệ đến âm Quan thoại [rén] 人 . Biến chuyển giữa nhẫm và nẫm cũng có thể
thấy trong tiếng Việt, qua nhăm và năm (và nhiều khi: lăm):  năm (5), mười lăm (15), ba mươi nhăm
(35). Hai ‘m nhăm= hai ‘m lăm (25). Những âm như [‘m nhăm] hay [‘m lăm] là kí âm phỏng theo kí
âm / ngữ từ như  mnhầm  hay  mlầm  (lầm),  hoặc  mlời /  mnhời  (lởi), ghi trong tự điển Alexandre de
Rhodes, hoàn toàn xóa bỏ trong tự điển Taberd. Ngữ âm Hán Việt thứ hai của chữ 稔 [nian] là nẫm rất
gần với âm Nôm [năm] cũng như âm Quảng Đông [nam], hoặc âm Hakka/ Taiwan [nem], và rất giống
[nam]/[lăm] ghi trong tự điển Alexandre de Rhodes, cho chữ 稔 [nẫm]. Chữ niên (稔) có phát âm quan
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thoại [nian] giống như chữ thường dùng 年 [nian] cũng mang nghĩa năm (year). Chữ 年 [nian] nầy có
một dạng khác là 秊 [nian] viết bằng chữ 禾 [hé], mang nghĩa lúa thóc, viết trên chữ 千 [qian] (1000),
mang ý nghĩa vô số thóc lúa, tức mùa gặt. Với phương tiện internet ngày nay, có thể truy tìm ngày đầu
Xuân (tương đương với Tết) của rất nhiều dân tộc trong vùng, từ Khmer đến Lào, Thai và Lahu, hoặc
Dai  (Vân Nam),  hay Choang (Tráng) (Quảng Tây),  thường nhằm vào tháng Tư Dương Lịch7,  tức
khoảng tháng 3 Âm Lịch ngày nay. Tháng 3 Âm Lịch ngày nay ứng với tháng 5 Âm Lịch dùng tháng
Tý tức tháng 11 âm lịch là khởi đầu của chu kì 1 năm gồm 12 tháng. Và tính theo lịch xưa (lịch nhà
Châu), với tháng Tí là tháng thứ 1, thì ngày Tết cổ thời, tức ngày đầu năm, ứng với khoảng tháng 5,
tính tháng Tí (11) là tháng 1. Như vậy, chữ năm dùng để chỉ year, có xuất xứ từ tháng 5 đánh dấu khởi
sự của những ngày lễ lớn của cộng đồng, thường ứng với ngày đầu xuân (thời xa xưa), mà 12 tháng nữa
mới có lại như vậy. 

Xin tóm tắt thêm về các thứ âm lịch cổ thời. Chu kì 12 tháng thường bắt đầu bằng tháng Tý tức zi yue
(子月) (con Chuột), và tháng Tí ứng với tháng 11 âm lịch, và giờ Tí kéo từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng.
Tháng cuối của chu kì nầy là tháng Hợi tức hai yue (亥月) (con Lợn/ Heo). Nhớ là ý niệm tên thứ tự 12
tháng, rất có khả năng, xuất hiện trước tên gọi ứng với 12 con giáp, tính theo chu kì 12 năm. Theo chu
kì tháng âm lịch bắt đầu bằng tháng Tí, thì tháng Tí bắt đầu vào ngày ứng với trăng non (new moon)
ngay trước ngày đông chí (winter solstice), thường là vào ngày 22 Tháng 12 dương lịch mỗi năm, ở
Bắc Bán Cầu, và vào ngày 21 tháng 6 ở Nam Bán Cầu. Đó là ngày có ban ngày ngắn nhất và ban đêm
dài nhất trong năm. Quan trọng nhất và cần nhớ là nhà Châu (周) (khoảng 1045-256 TCN) dùng tháng
Tí là tháng bắt đầu cho chu kì 12 tháng, tức tháng 11 âm lịch ngày nay là tháng 1 theo lịch nhà Châu,
và lịch nầy hiện vẫn còn được xử dụng trong một số cộng đồng người Hmong. Trước nhà Châu, nhà
Thương (商朝), (khoảng 1556-1046 TCN), dùng lịch dựa vào trăng non (new moon) ngay sau đông
chí  (winter solstice), tức xử dụng tháng Sửu tức chou yue  丑月  (con Trâu), tức tháng Chạp âm lịch
ngày nay, làm tháng 1. Kiểu dùng tháng Sửu làm tháng 1 trong năm (lịch nhà Thương) sẽ cho ra tháng
Dần hay tháng Giêng là tháng thứ 2, và trong tiếng Lao, tháng Dần (Giêng), hay năm Dần, còn có tên
là [ɲīː] (~ Nhị), với nghĩa chính là thứ 2, tháng thứ 2 [7]. Vào lúc thống nhất Trung Quốc, từ khoảng
năm 265 TCN, nhà Tần 秦 (221-206 TCN) hiệu đính lịch theo trăng, và cho tháng Hợi tức hai yue亥月
là tháng đầu năm. Tháng Hợi là tháng trước tháng Tí, chạy vào tháng 10 âm lịch ngày nay. Nhưng lịch
phổ biến nhất và xử dụng cho tới ngày nay là lịch phát minh từ thời nhà Hạ (夏) (khoảng 2070-1600
TCN), trước cả nhà Thương, Châu và Tần. Lịch nầy về sau được nhà Tây Hán (西汉 ) (206 TCN-9
SCN) hiệu đính lại, và lịch nầy chính là âm lịch còn phổ biến cho tới ngày nay. Lịch nhà Hạ hoặc Tây
Hán bắt đầu với tháng 1 nhằm vào trăng non thứ 2 sau đông chí (winter solstice), với đông chí có đêm
dài ngày ngắn. Ngày trăng non thứ 2 sau đông chí chạy vào ngày “tiết nguyên đán”, nhằm ngày mồng
một tháng Dần tức yin yue (寅月) (con Cọp), tháng thứ 3 kể từ tháng Tí. Dần trong tháng Dần có âm y
hệt [yan] trong tiếng Quảng Đông, và ứng với âm tiếng Hẹ là [zin], và [zin] chính là Giêng tiếng Việt,
Chiêng tiếng Tay-Nùng, kí âm theo thiết kế Taberd. Để tránh lộn xộn, người Hoa không gọi tháng 1 là
tháng Dần (Giêng) mà lại gọi là tháng chính tức zhèngyué 正月 hay chính nguyệt, và những tháng kế
tiếp được gọi theo số thứ tự, chứ không dùng tên theo kiểu 12 con giáp. Nhưng, tên gọi giờ theo kiểu
một ngày có 12 giờ, cho tới một hai thế kỉ gần đây, vẫn gọi theo tên gọi của 12 tháng âm lịch.

Trở lại chuyện năm (12 tháng) ứng với tháng thứ 5 kể từ tháng Tí (11) xem như tháng 1, trong lịch nhà
Châu. Ngữ âm gần như [năm] dùng để chỉ năm (12 tháng) cón có thể thấy như [nəm] trong tiếng Lawa,
[cnam] tiếng Khmer, [hnam] tiếng Mon [7]. Tóm tắt, chữ năm dùng để chỉ năm 12 tháng (year) chính là

7  Thailand thay đổi từ Âm Lịch sang Dương Lịch vào năm 1889 dưới thời Vua Chulalongkorn 
(Rama V) (xem Wikipedia), và vẫn giữ Songkran (tháng 4 Dương Lịch) làm lễ hội chính.
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tháng thứ 5 nhằm vào ngày trong tháng bắt đầu một năm mới, ngay sau mùa gặt. Tháng thứ 5 nầy ứng
với tháng 3 âm lịch ngày nay, nếu kể tháng Tí (tháng 11) là tháng bắt đầu chu kì một năm 12 tháng.
Kiểm chứng dùng ăn khớp sẽ thấy ngữ âm dùng để chỉ năm (12 tháng) trong tiếng Thai là [bpee], và
trong tiếng Lao là [pi:].  Lễ lớn hằng năm,  giống như Tết, trong văn hóa Thai (Songkran) - Lao (Pi
mai8), bắt đầu vào khoảng tháng 3 âm lịch kể từ tháng Giêng (Dần), và số 3 trong nhiều thứ tiếng trong
khu vực như Mon / Khmer có ngữ âm gần như [pii] [pi?] [pei] [piq] (xem [11]), rất gần với [bpee] và
[pi:] dùng để chỉ năm trong tiếng Thai, Lao. Ngày dầu xuân (Tết) theo âm lịch ngày nay tính vào tháng
Giêng thật ra không phải là đầu mùa xuân bởi tháng Giêng hãy còn mùa Đông ở Bắc Bán Cầu. Đầu
mùa xuân, theo nông lịch ở Trung Hoa ứng vào tiết lập xuân, một trong 24 tiết khí của năm. Ngày đầu
xuân, thật ra trùng hợp với ngày Xuân Phân (Spring Equinox hoặc Vernal Equinox), theo dương lịch
Tây Phương, khi mặt trời vượt đường xích đạo và chuyển sang phía Bắc, ngày và đêm dài như nhau.
Và tiết Thanh Minh (lễ tảo mộ tổ tiên) nhằm vào tháng 3 âm lịch, tức tiết thứ 5 trong 24 tiết của năm,
tiếp ngay theo tiết Xuân Phân và trước tiết Cốc Vũ (tiết mưa rào, ⾕  ⾬   [guyu]), Rất có khả năng, ngày
đầu xuân, tức Tết, thời xa xưa bắt đầu bằng tiết Xuân Phân và kết thúc bằng tiết Thanh Minh, tập trung
vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng thứ 3 [bpee] [pi:] (Thai-Lao) tính từ tháng Giêng, và là
tháng thứ 5 (năm) tính từ tháng Tí tức tháng 11 âm lịch, là tháng thứ 1 theo lịch nhà Châu. Nhắc lại,
lịch nhà Hạ và Tây Hán dùng tháng Giêng tức tháng Dần làm tháng 1, còn lịch nhà Châu dùng tháng
Tí, tức tháng 11 âm lịch ngày nay (lịch nhà Hạ / Tây Hán) làm tháng thứ 1. 

Số 5 và Hướng Nam

Xin xem tiếp mối liên hệ giữa chữ NAM (hướng Nam) và năm (5). Có 2 lối giải thích. Lối thứ nhất là
xem hướng Bắc là hướng phía sau lưng đối với một người đứng ở Bắc Bán Cầu, nhìn vào phía Nam.
Chữ lưng tiếng Anh là  back có âm rất gần với [bak]  北  các thứ tiếng Mân Nam, Quảng Đông, v.v.,
mang nghĩa phương Bắc. Ngay ở chữ viết Hán tự 北 [Bắc] cũng vẽ hình hai người ngổi đâu lưng với
nhau, nhấn mạnh Bắc mang nghĩa phía sau lưng. Ngữ âm [bak] còn mang nghĩa vác trên lưng trong
nhiều tiếng, như tiếng Bahnar [7]. Trước mặt do đó phải là hướng Nam, tiêu biểu bằng bàn tay, và bàn
tay tiêu biểu bằng số năm cho 5 ngón tay. Lối thứ hai, là lối định vị theo chữ Sud (Nam) và Nord (Bắc)
trong tiếng Pháp, rất có khả năng bắt nguồn từ nghĩa gốc là  vị trí mặt trời  ở trên (Sud), chỉ về phía
Nam, và điểm đối ứng dưới mặt đất (Nord), dưới gót bàn chân, chỉ về hướng Bắc, theo một người đứng
đâu đó ở Âu Châu, nhìn vào mặt trời vào khoảng giữa trưa, vào lúc mặt trời thường ở bầu trời phía
Nam của Âu Châu, và ở trên cao. Có nghĩa hướng mặt trời ở giữa trưa, ở phía trên, chỉ hướng Nam.
Chữ Sud tiếng Pháp giống chữ Sur  (hướng Nam) tiếng Spanish, và âm [sur] trong tiếng Pháp mang
nghĩa ở trên, phía trên, giống với dessus. Kiểm chứng cho mẫu thức NAM mang ý nghĩa hướng Nam
là hướng chỉ vị trí mặt trời nằm trên cao của bầu trời phương Nam, có khả năng, được thể hiện bằng
những ngữ âm gần âm NAM trong tiếng Việt, với nghĩa cao, trên cao, nhưng thuộc các thứ tiếng bản
địa và hạ tầng, tức có rất lâu và xưa ở vùng đất đó. Những ngữ âm gần với [nam] nhưng mang nghĩa
cao, trên cao, gồm có: [tnom], [neng], [neɲ] tiếng Khasi, [nɯŋ] tiếng Palaung, [nɤ̀ɤn] tiếng Mon, và
[nu:n] tiếng Khmu [7], âm rất giống noon tiếng Anh9, với nghĩa  đúng ngọ. Giữa tiếng Việt và tiếng
Hoa, âm {Nam] chỉ hướng Nam, gần với âm [năm] chỉ số 5. Hồi thời xa xưa, số 5 dùng chung nghĩa
với vị trí thứ 5, giờ thứ 5. Mỗi giờ kiểu xưa ở Trung Hoa ứng với 2 tiếng đồng hồ thời nay, bắt đầu

8  Songkran có gốc từ saṅkrānti tiếng Sanskrit mang nghĩa di động (của mặt trời). Tên gọi năm mới 
tiếng Lao là Pi Mai (ປີໃຫມ່), với [Pi:]= năm, và [mai]= mới. Ngày mai = ngày mơi = ngày mới.

9  Theo [18], chữ noon tiếng Anh có cùng gốc với nine (9) chỉ giờ thứ 9 kể từ rạng đông (6 giờ sáng),
tức noon ban đầu có nghĩa là 3 giờ trưa. Chuyện lùi lại từ 3 giờ trưa thành 12 giờ trưa xảy ra vào 
khoảng thế kỉ 12-14. 
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bằng giờ Tí kéo từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Và giờ thứ 5, tính từ giờ Dần (3-5 giờ sáng), chính là giờ
Ngọ (午), đọc theo phổ thông là [wŭ], mang nghĩa đúng ngọ (noon), tức giữa trưa. Âm [wŭ] tiếng phổ
thông cũng là âm của chữ 五 [wŭ], mang nghĩa số 5. Theo ví phỏng, giờ ban trưa tức giờ Ngọ cũng là
thời điểm mà mặt trời nằm ở bầu trời phía Nam, và ở trên cao, đối với một người đứng ở Âu Châu hay
ở Trung Hoa. Tức Ngọ hay 5 biểu hiệu cho vị trí mặt trời ở phía Nam, và ngay cả biểu tượng cho mặt
trời. Ngọ (午) biểu tượng cho mặt trời ở trên cao, trong lúc đúng ngọ, và ứng với giờ Ngọ tức giờ thứ 5
kể từ giờ Dần (3-5 giờ sáng), cũng như cùng âm với 五 [wŭ], mang nghĩa số 5. (Âm [ngọ] 午 và [ngũ]
五 tiếng Việt cũng giống như âm [ngo] và [ngou] các tiếng Mân Nam (Phúc Kiến) hay Ngô Việt (Chiết
Giang)).  Phần còn lại, rất có khả năng, âm [năm] ngày xưa thật xưa, vào thời chưa có chữ viết, hay chữ
viết hiếm hoi hơn tiếng nói, hướng mà ngày nay người ta gọi là hướng Nam đã có một thời rất lâu gọi
là hướng Năm, hay hướng Ngũ, hoặc hướng Ngọ, tức âm [năm] và âm [nam] biến chuyển qua lại với
nhau, và cả hai ứng với giờ Ngọ, đúng ngọ, ứng với lúc mặt trời ở trên cao ở bầu trời phía Nam. Lí giải
cho Nam và Năm biến chuyển qua lại với nhau, khó phân biệt nhau, vào thời chữ viết còn khiếm khuyết
trong đa số quần chúng, rất đồng thuận lí giải cho rằng Bắc ứng với  sau lưng, Nam sẽ ứng với phía
trước, tiêu biểu bằng bàn tay 5 ngón, hay nắm tay, có âm [nam] [năm] [lam] ở trong đó, và âm [nam]
khó phân biệt với [năm], hay ngược lại, trong môi trường dùng thuần tiếng nói.

Định vị kiểu nhìn vào mặt trời vào lúc giữa trưa, lúc mặt trời ở trên cao, từ một nơi nào đó ở Bắc Bán
Cầu, có thể thấy thể hiện trong nhiều tiếng ở Âu Châu, sau khi gạt ra ngoài ý nghĩa trơ của từ vựng và
chỉ chú trọng đến  nghĩa ví phỏng  (metaphornym). Đó là mô hình  định vị phương hướng bằng một
người đứng nhìn về hướng Nam, theo ví phỏng sẽ dùng từ chỉ mặt trời, biến đổi chút ít, để chỉ hướng
Nam, hay ngược lại. Dấu vết còn thấy ngày nay là hai âm ví phỏng với nhau, sẽ có âm gần giống nhau,
như kiểu Sun / South (mặt trời / hướng Nam). Như thấy trong tiếng Icelandic có:  Sól / Suður, tiếng
Norwegian có: Sol / Sør, tiếng Luxembourg, Sonn / Süden, tiếng Portuguese, Sol / Sul, tiếng Spanish,
Sol / Sur, và tiếng Turkish, Güneş / Güney. Rõ nét nhất trong mối liên hệ ngữ âm giữa từ chỉ mặt trời
và hướng Nam, là hai cặp Sol / Sul và Güneş / Güney, trong tiếng Portuguese và tiếng Turkish. 

Toàn bộ lí giải dùng để liên kết chữ  năm (5)  trong tiếng Việt, và hướng  Nam đã dựa vào “phương
pháp” ăn khớp (fit-in) chứ không phải lô-gich hay thống kê, bởi cả hai thứ, lô gich và thống kê, đòi hỏi
sự hỗ trợ của ngôn ngữ, giống như lô gich toán học cần được hỗ trợ bằng ngôn ngữ toán học. Trong khi
ăn khớp thì không hoàn toàn lệ thuộc vào ngôn ngữ khoa học và mô pháp hiện hành. Nói một cách hết
sức đơn giản, ăn khớp giống như kiểu hỏi đố ở cấp tiểu học là điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Cần
để ý là ăn khớp bắt buộc phải đi đôi với mô hình Cây và Đất [16], thường bao gồm so sánh giữa những
ngôn ngữ khác nhau, nhiều khi chỉ dựa trên một cấu trúc ví phỏng tương tự nhau, bất kể đến khoảng
cách lịch sử và địa lí. 

Tóm tắt là chữ năm (5) trong tiếng Việt có thể có nhiều âm khác nhau, nhất là trước thời có quốc ngữ,
như: năm, lăm, nhăm, Nam, nàm, nằm, nắm, nôm, na, nồm, .... Về nghĩa ví phỏng, qua nhiều tầng lớp,
năm có khả năng đã sinh ra những từ như: năm (12 tháng), Nam, nàm/nằm, gió Nồm, chữ Nôm, Nôm
na (xem [15]). Với những mối liên hệ ví phỏng khá khúc chiết, cũng như mang nhiều tính hữu cơ, giữa
năm (5) và năm (12 tháng), cũng như Nam (hướng Nam), có thể tạm kết đoán là những từ như Nam
(South) và năm (year) là những từ mang gốc gác của những thứ tiếng Việt cổ, có thể được xử dụng ở
nhiều nơi ở Trung Hoa, Nam Á, và khu vực Đông Dương (xưa) vào thời xa xưa, có thể cách đây vài
thiên niên kỉ, vào lúc sáng tác ra những từ như năm (year) và Nam (South). Liên hệ hữu cơ và ví phỏng
trong tiếng Việt chung quanh năm (5) không thấy phản ánh trong tiếng Hoa giữa [wu] 五 (5), [nian] 年/
秊 (12 tháng), và [nan] 南 (hướng Nam).
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Thử xem ảnh hưởng của Việt ngữ ở cổ thời qua năm thứ chức tước thời xưa: Công Hầu Bá Tử Nam,
tức 公侯伯子男 [Gong] [Hou] [Bo] [Zi] [Nan]. Năm tước nầy có tương đương trong tiếng Anh, theo
thứ tự, là Duke, Marquis, Count, Viscount, Baron. Không kể tới Công Hầu, ba chức tước theo sau có
âm và ngôi thứ rất giống và gần với Ba Tư Năm (3 4 5), tức số 3, 4, và 5. Như vậy, Công và Hầu ắt sẽ
mang nghĩa ví phỏng ứng với Một (1) và Hai (2). Trước hết, âm chữ Công (公 [gung]) cũng là âm chỉ
ngón tay cái trong tiếng Quảng Đông (手指公 [sau zi gung]), tức ngón tay số 1. Nghĩa thường dùng
nữa của chữ 公 [gong], dùng để chỉ giống đực của chim hay thú: 公羊 [gong yang], cừu đực, với giống
đực ứng với một, và giống cái ứng với hai. Trong khi, ngữ âm [hou] 侯  (tước Hầu), có âm gần như
[hou] 后, mang những nghĩa chính nghiêng hẳn về ý nghĩa của số 2, hoàng hậu, phía sau, về sau. Một
ngữ âm nữa là [hou] 猴 , có chữ viết giống như 侯  (tước Hầu), thêm vào bộ 犭(犬) [quan] bên trái,
mang nghĩa chính là con chó, và toàn bộ chữ [hou] 猴 (hầu) nầy mang nghĩa là con khỉ. Con Khỉ ứng
với tuổi Thân, hay tháng Thân nhằm vào tháng thứ 7 kể từ tháng Dần hay tháng Giêng, và số 7 chính là
số 2, hay ngón tay thứ 2 ở bàn tay kia. Rất ngộ là năm Thân viết theo tiếng Trung là 申 [shen] ứng với
phát âm [sin] tiếng Hẹ và Phúc Kiến, và âm [sing] tiếng Triều Châu. Âm [sin] là ngữ âm nhiều tiếng ở
Mesopotamia (Lưỡng Hà) ngày xưa mang nghĩa  thần mặt trăng  thường đứng ở vị trí thứ 2, cho ra
nhiều ngữ âm mang nghĩa số 2 như šinā (Akkadian), sin (Berber) [11]. Còn âm [sing] tiếng Triều Châu
ứng với tuổi Thân rất gần ngữ âm [singe] tiếng Pháp mang nghĩa con Khỉ của năm Thân.

3. Từ Nguyên theo đa chiều

Truy tìm từ nguyên đa chiều xử dụng trong bài nầy và những bài tương tợ, thật ra chỉ có thể thực hiện
được vào thế kỉ 21, khi tin liệu về một dữ kiện được trình bày dưới nhiều chiều hướng khác nhau, có
thể được tìm ra dễ dàng từ những trang mạng. Xin thử trình bày chi tiết về đa chiều bằng cách dùng
chữ đôi đũa (chopsticks) làm thí dụ. Có chừng 3 chữ viết tiếng Trung tương đương với ngữ nghĩa của
đũa, là: 筷 [kuài], 箸 (筯) [zhù], và 梜 [jiá].  Riêng chữ 箸 [zhù] (trợ, trứ) có nhiều tài liệu cho là âm
Trung Cổ (Middle Chinese) của từ nầy là [dua] rất gần [đũa]. Thật ra, theo [27] âm Trung Cổ Ban Đầu
(Early Middle Chinese) của từ nầy là [driă] cũng gần với [đũa], và âm thời nhà Nguyên (1271–1368)
bắt đầu cho âm tiếng Bắc Kinh là [tʂy'] có vẻ gần với âm quốc ngữ [trợ] hay [trứ], và những âm tái thiết
nầy theo [27] đều có kiểm chứng với âm Hán Việt [trợ] [trứ], viết bằng quốc ngữ, và có khi với âm Việt
là [đũa]. Phân tích đa chiều, như trình bày sau đây, cho thấy ngữ âm [đũa] ứng với ngữ âm của những
từ mang nghĩa số 2, cũng như ngữ nghĩa ví phỏng cơ bản dùng miêu tả đũa cũng xuất phát từ số 2.

- Theo chiều hướng từ nguyên, chữ 箸 [zhù], viết bằng bộ trúc [⺮] [竹], với nghĩa tre / trúc, trên
chữ 者 [zhě] [zhū] (giả), cho ra âm cho 箸 [zhù] (đũa) [28]. Nhưng âm của chữ 者 [zhě] [zhū]
(giả), nhất là [giả], có vẻ như không gần âm Trung Cổ Ban Đầu Early Middle Chinese [tɕia’],
hoặc âm thời Nguyên [tʂia ̆], theo [27].  

- Theo chiều hướng ngữ âm các tiếng địa phương, chữ 箸 (hay 筯) [zhù] [trợ] [trứ] (đũa) có âm
tiếng Đông Mân (Phúc Kiến) là [du] rất gần với [đũa], cũng như âm [de] tiếng Triều Châu,
trong khi âm Quảng Đông, Hẹ là [zyu] gần với [trứ] hay [trợ]. Còn âm Ôn Châu [tsei] có vẻ gần
âm [tʂy'] thời Nguyên cho chữ 箸 [zhù].

- Theo chiều hướng ví phỏng về ngữ nghĩa và ngữ âm, chữ đũa có liên hệ mật thiết với 2 (số hai /
thứ hai), bởi 1 chiếc đũa có thể hiểu như một cây que ngắn, và có khả năng, không dính dáng
tới đũa. Rất nhiều chữ chỉ số 2 của nhiều tiếng trên thế giới, mang ngữ âm gần [đũa], như [dua]
tiếng Malay, [dwa][dua] tiếng Chăm, [dva] tiếng Nga,  duo tiếng Latin, [duo] 多  tiếng Trung,
với nghĩa thường biết là nhiều. Chữ [duo] 多, viết bằng 2 chữ 夕 [xi], mang nghĩa thông thường
là mặt trời lặn, và, rất có khả năng 2 so với 1, mang nghĩa là nhiều. Tức [duo] 多 có khả năng,
có nghĩa ban đầu, hay xuất phát từ ý niệm con số 2, và viết bằng 2 chử 夕 [xi]. 
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- Ý nghĩa ví phỏng của đũa và 2 còn thấy từ một chữ cổ mang nghĩa đũa là 梜[jia], viết bằng chữ
木  [mu] (cây/gỗ) bên cạnh chữ 夾  [jia] (giáp) mang nghĩa gắp, kẹp, cắp (sách), có âm [giáp]
giống với [jap] Nam Kinh, [cắp] giống [kaq] Thượng Hải, [kẹp] giống [gep] Quảng Đông, và
[gắp] giống [gap] Quảng Đông / Vi Đầu. Âm [jia] hay [giáp] nghĩa cơ bản hay ví phỏng, là 2
(xin xem âm [jia] trong các tự điển Anh Trung có trên mạng), điển hình là giáp trong ất giáp:
Nó không biết ất giáp gì cả. Còn chữ  夾 [jia] (giáp) có vẻ như viết bằng 2 chữ nhân 人 ren] ở
hai bên chữ 大 [dai], giống như hình vẽ của gắp hay kẹp. Như vậy, danh từ 梜 [jia] (đũa) mang
nghĩa ví phỏng trực tiếp từ động từ 夾 [jia] (giáp) (gắp / kẹp), với chữ viết theo hình vẽ là 2 vật
thể giống nhau (人 [ren]) kẹp 1 vật thể khác (大 [dai]) ở giữa.

- Chuyện ví phỏng từ một từ nói về 2 vật thể hoặc hai tay nhặt lấy một đồ vật còn thấy trong chữ
掇 [duo], có ngữ âm [duo] giống duo (2) tiếng Latin, và viết bằng 2 chữ 双 [shuang] (đôi) (âm
[saawng] tiếng Thái mang nghĩa số 2), viết cạnh chữ 扌[shou] mang nghĩa tay. Nghĩa ví phỏng
của 掇 [duo] là nghĩa tượng hình của 2, trong khi ngữ âm [duo] của từ nầy là âm của [đũa] gần
với âm [dua] hay [duo] của nhiều tiếng mang nghĩa số 2.  

4. Tiết Nguyên Đán và Tết Ta

Sách vở tiếng Việt trong suốt thế kỉ 20, thường cho rằng chữ Tết là chữ đọc trại, hay âm Nôm, của Tiết
(节 hay 節) trong Tiết Nguyên Đán, trong khi tư liệu internet có trên mạng cho rắng ngữ âm [tết] giống
với ngữ âm tiếng Hoa thời nhà Đường, rồi do quan quân nhà Đường đem truyền sang An Nam, rồi giữ
nguyên như vậy cho tới ngày nay. Trong khi tại Trung Hoa, về sau, ngữ âm [tsɛt], tương đương với [tết]
quốc ngữ, đồi thành [jie] (节) hay [tiết], thường dùng để chỉ phân đoạn thời gian có chung một khí hậu
(tiết khí 节气 [jieqi]). Với tin liệu khá dồi dào ở thế kỉ 21, có thể thấy âm [jie] 节 không có âm [-t] ở
cuối giống kiểu âm mở (open syllable) tiếng Mãn Châu (xem Wikipedia), còn âm cho chữ 节 [jie] (tiết)
ở những khu ngôn ngữ nước Trung ngày nay, nhất là ở phía Nam, thường gần với các âm như [tsit]
[zik] [tsih] [ziet] [ziat] [tziet] [5], có thể tạm cho là gần với kí âm [tiết] của quốc ngữ, chứ không gần
[tết]. Nghĩa chính của Tết thật ra lại giống một nghĩa của tiết (節), khi cho là một ngày lễ hội, lễ lớn
của cộng đồng, tức 節日 [jie ri] (tiết nhật), như tết trung thu, trung thu tiết, tết nguyên đán, nguyên đán
tiết.  Nhưng  tết  không đồng nghĩa với  tiết  trong ngữ nghĩa của  tiết khí,  tức một khoảng thời gian có
chung một thứ thời tiết hay khí hậu, như tiết lập xuân, tiết xuân phân, tiết đông chí, tiết thanh minh,
v.v., thuộc 24 tiết khí trong năm. Hoặc rất ít khi nghe nói chữ tết  dùng trong tết Thanh Minh, tương
đương và thay cho tiết Thanh Minh: Thanh Minh trong tiết tháng ba (Kiều). Tết cũng không chia sẻ với
tiết (節) trong những ngữ nghĩa khác của tiết, tức không thể thay tiết bằng tết trong những chữ như: tiết
kiệm, chi tiết, tiết mục. tiết tấu, v.v..

Thiếu thốn tin liệu ở thế kỉ trước, không xác nhận được mối liên hệ ngữ âm của  Giêng trong  tháng
Giêng, với Dần trong tháng Dần, của lối gọi 12 tháng âm lịch hồi xưa (xem phía trên). Thiếu thốn tin
liệu nầy cũng đã dẫn tới việc cho Tết là lối đọc trại của tiết, và tiết là một âm Hán Việt do tiền nhân tạo
phát âm cho chữ 節 [jie] cho hợp với “khẩu vị” của người nước Nam, chứ không phải như có nhiều âm
gần với [tiết] ứng với chữ 節 [jie], trong nhiều tiếng địa phương ở phía Bắc, ngày nay. Nếu thử tìm lí
giải về khác nhau giữa tết và tiết, có lẽ, cần phải để ý đến một vài tiền đề thường nằm chính giữa Hán
Nôm học, cũng như ngữ học Tây Phương. Trước hết là tiền đề về tính định để (arbitrary) của từ vựng,
hiểu trên phương diện của đa số người xử dụng ngôn ngữ, và nhiều khi kể luôn cả học giả nước ngoài
khi nghiên cứu về tiếng Việt. Tiền đề nầy có thể tóm tắt là dù là dù, dù là ô, tết là tết, tết là tiết, chú
trọng nhiều đến ngữ âm hay cách phát âm, và ngữ tả tức chữ viết. Chứ rất ít khi, để ý đến những từ nầy
đã biến chuyển từ, hay dựa vào những từ có trước đó, hoặc trước trước đó, rất nhiều khi có ngữ nghĩa
không giống với ngữ nghĩa của từ đang được quan sát. Thí dụ như liên hệ giữa dù / ô với vũ tản, hay
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télé với television (TiVi). Tiền đề quan trọng kế tiếp là tiền đề về một dân tộc một ngôn ngữ, hoặc một
ngôn ngữ nằm trong nhóm ngôn ngữ. Tiền đề nầy dính liền với mô pháp (paradigm) và tự nhiên sẽ tạo
giới hạn cho nghiên cứu ngôn ngữ trong vòng nhóm ngôn ngữ, hay liên hệ của ngôn ngữ với một vài
tiếng láng giềng chung quanh. Tiền đề nầy cũng giống như kiến thức tiền định (a-priori knowledge),
theo Immanuel Kant [29], thường không cần chứng minh hay trải nghiệm. Một hệ luận của tiền đề nầy
là giao tác lịch sử, sẽ nhấn mạnh ở chỗ có giao tác lịch sử (như chiến tranh, chiếm đóng) giữa những
cộng đồng nói những thứ tiếng khác nhau, theo quan sát thời nay dựa vào sách vở. Nhưng cũng do quy
ước hay qui luật nằm trong mô pháp, hệ luận hay tiền đề nầy sẽ dễ dàng lướt qua những gì không có
ghi chép trong sử sách, như dời cư vì kinh tế, hay loạn lạc, nạn đói, hoặc chiến tranh, giặc giã, gông
cùm của kiếp nô lệ, v.v.. Tóm tắt là từ vựng thường mang tính trơ, chứ không phải hữu cơ hay dính liền
với sinh hữu, với sự sống.  

Nếu quan sát chữ Tết theo kiểu hữu cơ, cần để ý là theo quyển tự vị của Lê Ngọc Trụ [19] bánh tét còn
có tên gọi là bánh tày, và tét có đồng nghĩa hoặc âm gần là tết. Âm [tày] trong bánh tày tức bánh tét rất
gần với [ti:] hay [đây] trong tiếng Khmer, mang nghĩa đất.  Âm [tày] cũng rất giống tiếng Hangzhou
[tay] cho chữ Hán 地 [di], tức địa (đất), phát âm [tuē] hay [tè] trong tiếng Phúc Kiến (Mân Việt). Âm
tày trong Tiếng Mường của Tết là Thết, thật ra gần với ngữ âm tiếng Thái [thaat] [25], tiếng Lao [tʰȃːt]
[7]. mang nghĩa đất, dùng trong thuyết Ngũ Hành. Trong đa phần các ngôn ngữ dựa vào a-b-c âm [d]
gọi là tắc âm tỏ (voiced stop) và [t], tắc âm điếc (unvoiced stop) [20]. Nhưng trong nhiều tiếng không
dựa vào kí âm theo kiểu Latin a-b-c, như tiếng Thái và tiếng Trung, hai âm đầu [d] (tức đ tiếng Việt) và
[t] ưa biến chuyển qua lại với nhau. Như tàu hủ với đậu hủ hay đậu phụ, hoặc ba đào với Ba Tàu [15].
Lối viết chữ Đ tiếng Việt giống với chữ cái Đ (hay ð hoặc đ) trong các tiếng như Iceland (Đ /  ð đọc
[eð]) và Croatia (Đ /  đ đọc [d͡z]), và âm của hai tiếng nầy không giống âm [đ] tiếng Việt. Âm chữ đ
trong tiếng Việt gần với âm d trong tiếng Anh, tiếng Pháp: demand/demander: đòi. Thí dụ: ca sỹ đoản
mệnh Teresa Teng (tức 邓丽君 Đặng Lệ Quân) có phát âm quan thoại là [Dèng Lìjūn] và âm Taiwan là
[Teng Li-yun]; hoặc hướng Đông 東 [dong] ngày xưa đọc theo phiên âm Wade Giles là [tung]. [Deng]
và [Teng], [dong] hay [tung], có nghĩa âm đầu [d] và [t] biến chuyển qua lại với nhau, trong ngôn ngữ
không dựa vào a-b-c. Từ đó có thể thấy khả năng, thời chưa có chữ viết, có thể kéo dài hằng nghìn hay
hằng chục ngàn năm, chữ tét trong bánh tét có thể phát âm như đét. Tức tét ứng với đét, và đét tương
đương với đất. Chuyện này thật ra rất khả thi khi nhớ tới Trời và Đất là hai thực thể linh thiêng nhất
trong sinh tồn, xưa cũng như nay. Và Trời-Đất có thể gọi bằng Chèng Đét theo tiếng Việt “cổ”: trời đất
ơi tức là chèng đét ơi (hay mèn(g) đét ơi) suy đoán theo kiểu ăn khớp. 

Đét là tét (tết), là đất, nhưng móc nối giữa chèng với trời thì ra sao? Chèng cho ấn tượng là một thứ từ
bản địa nhưng có thể có liên kết với các ngôn ngữ chung quanh bời nhân loại đều có chung một bầu
trời và một Ông Trời (hay Bà Trời). Theo kiểu chồng=trượng (phu),  chèng có thể mang âm gần với
[zhong][chong] (trùng/trọng) 重 trong cửu trùng (九重 – chin tầng mây), hay [tian] (thiên) 天 trong
cửu thiên (九天 – trên trời cao), hoặc mang nghĩa trực tiếp với Trời qua 天上 [tian shang], bao gồm các
ngữ nghĩa: bầu trời, thượng đế, ông trời, trời. Cả hai âm pinyin quan thoại [tian shang] 天上, chuyển
qua phương ngữ có thể đọc gần như chèng, như [tiêng ziên] tiếng Tiều hay [zhan] 上  (giống chèng)
trong tiếng Wuxi (無錫) ở tỉnh Giang Tô (xem Wikipedia).

Thường thấy trong các từ liên quan đến tư tưởng hay tâm linh, một hay hai ngữ từ có thể liên kết đến cả
chùm ngữ nghĩa, như kiểu ngũ hành (thí dụ: hành Mộc chỉ hướng Đông, màu xanh, gỗ và cây cối, mùa
xuân, v.v.), hoặc những từ như dukkha, dharma, v.v.. Ở khía cạnh này, Chèng đét có thể là âm quốc ngữ
“dính líu” tới tiếng Thái [chaawng khlaawt] (tức chèng hay yoni), và [gra daaw] (tức đét hay linga),
nằm  trong  văn  hóa  phồn  thực.  Chèng  đét  do  đó  đồng  nghĩa  với  nõn  nường  hay  nõ  nường
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(nường=chèng; nõn=đét), trong lễ hội nõ nường. (Để ý lễ hội nõn nường của văn hóa phồn thực có liên
hệ ít nhiều đến tín ngưỡng cộng đồng, vào thời đại chưa có sự cạnh tranh của Khổng giáo.) Trong ngữ
bản thời phồn thực, đét tức đất có thể tiêu biểu bằng nõn hay nõ (linga) và do đó mang hình dáng giống
hình trụ, giống bộ phận sinh dục người nam, giống cái nêm có hình lăng trụ, và giống bánh tét. Đất do
đó mang giống đực (dương), và bánh tét, biểu tượng cho đất giống đực, phải có dạng hình trụ của nõn
tức phallus. Bành tét móc nối với văn hóa phồn thực khác với một thứ bánh khác, cũng tiêu biểu cho
Đất hay thần đất là bánh chưng luôn dùng hình vuông. Để ý là văn hóa phồn thực phải có trước các
thứ văn hóa tránh né và kiêng kị nõn nường sau nầy (như văn hóa Khổng Mạnh), và đó có thể là lí giải
cho bánh đất hình trụ (bánh tét) khác với bánh đất hình vuông (bánh chưng), và văn hóa dùng hình
vuông biểu tượng cho đất, có sau văn hóa dùng hình trụ thay cho đất hay tét, hoặc nõn trong lễ hội nõn
nường. Chuyện nầy có lẽ cũng giống như lễ Giáng Sinh, vào thời xa xưa, có dạng là lễ hội nhằm vào
khoảng giữa mùa Đông của giới  pagan (vô thần).  Tương tự,  chèng (yoni) mang giống cái (âm), chỉ
mặt trời, hình tròn, nang, mo nang, tương đương với nường (yoni). Thứ tự hai từ chèng đét (trời đất)
khác với tương đương nõn nường (đất trời) có lẽ liên hệ đến vai trò quan trọng của dương khí hay âm
khí tùy với cộng đồng và/hay thời đại. Nếu mặt trời là biểu tượng âm khí thì thần mặt trời phải là nữ
phái, như Amaterasu tức Thái Dương thần nữ (Ōhirume-no-muchi-no-kami (⼤⽇孁貴神)), hay Thiên
Mẫu. Tại nhiều cộng đồng trên thế giới, đấng linh thiêng biểu tượng bằng mặt trời được xem là phái
nam, như Ông Trời, Thượng Đế hay Trời Cao (Le Ciel). Trong khi tiếng Đức cho mặt trời Die Sonne
giống cái, ứng với thần mặt trời Sól hay Sunna thuộc phái nữ. Cũng trong tiếng Đức, quả đất Die Erde
giống cái, có lẽ theo ảnh hưởng của cổ tích Old Norse (Bắc Âu cổ) với thần đất Jörð, phái nữ, mẹ của
thần Thor (Wikipedia). Còn mặt trăng Der Mond giống đực, có lẽ theo thần trăng Máni, phái nam. 

Kiểm chứng bằng lối thay chữ hay ăn khớp sẽ thấy mèn(g) tương đương với chèng, bởi mèn đét ơi có
thể thay cho chèng đét ơi, và trời đất ơi. Và mèn mang nghĩa trời có thể móc nối với một từ hơi xưa là
旻 [mín], mang nghĩa trời, bầu trời, và hiện thường dùng chỉ mùa thu, trời mùa thu. Trong tiếng Cua
(Mon-Khmer) có từ kí âm là [mɨŋ] [7] mang nghĩa vươn lên trời. Con dế mèn theo sinh vật học cùng
giống với châu chấu, cũng gọi là ngựa trời. Dế mèn tức dế nhũi (mole cricket) có thể gọi theo tiếng
Hoa là 天蝼 [tianlóu], với [tian] (thiên) mang nghĩa Trời. Do đó mèn hay chèng là những âm “xưa” có
thể thay nhau với Trời, và Trời đất ơi tương đương với Mèn(g) đét ơi hay Chèng đét ơi.      

Từ mối liên hệ giữa  Tết  và tét  trong  bánh tét,  cũng như tục lệ nấu bánh tét, bánh chưng (mang một
nghĩa là bánh đất, xem ở trên), vào ngày Têt, có thể đưa ra một giả thiết là ngày Tết liên quan đến đất
hay thần đất, và Tết là một lễ hội quan trọng chung quanh việc cúng tế thần đất, cám ơn cho vụ mùa
vừa rồi và cầu khấn thần tiếp tục trừ khữ tà ma, xui xẻo, hay dàn xếp cho được khí hậu tốt vào vụ lúa
tới. Tết cũng luôn luôn dính liền với việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Chữ Tết tiếng Việt do đó mang nghĩa
cơ bản của canh nông, văn hóa canh nông, và dính liền với đất hay thần đất. Ngày xưa thật xưa, và có
thể trước cả ấn định cho tiết nguyên đán nhằm vào ngày mồng một tháng chính (tháng Giêng) của âm
lịch, Tết ta rất có khả năng xảy ra vào khoảng mùa Xuân ở khu vực nam Trung Hoa, kéo sang Thai /
Lao và bao gồm nhiều khu vực sắc tộc ngày nay, như Lahu, Đai (Tai), vào khoảng tháng 3 âm lịch hay
tháng thứ năm tính từ tháng Tí là tháng 11 âm lịch ngày nay. Chuyện ngày Tết là ngày vui chơi của
cộng đồng, sau một vụ mùa còn có thể thấy trong cộng đồng người Miao ở Quế Châu (Guizhou /
Kweichow 贵州), với Tết vào khoảng tháng 10 Dương Lịch, tức sau Tiết Thu Phân một tí.  Tiết Thu
Phân  gọi là Autumn Equinox (Anh),  có ngày và đêm dài bằng nhau, như  tiết  Xuân Phân (Spring
Equinox), và Tiết Thu Phân thường xảy ra vào khoảng tiết Trung Thu (xem Wikipedia), cũng là một
ngày lễ lớn của cộng đồng sau tiết nguyên đán. 
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Nhưng ý nghĩa chính của Tết vẫn là đất, và cũng ở lí do nầy, có thể thấy việc nấu bánh chưng, bánh tét
cho ngày Tết quan trọng hơn việc là làm bánh dày (giầy) hay bánh ú, cả hai thứ nầy thiên về biểu tượng
cho Trời. Mặc dù, ở nhiều nơi người ta cúng với bánh tét và bánh ú vào ngày Tết, tức cúng Trời và Đất,
cúng Trời Đất một lượt với nhau. Bành giầy (dày) mang ngữ âm gần với giời (trời), và cần nhớ là giời
không phải là lối đọc trại hay nói ngọng, hoặc không chuẩn của trời, bởi trời và giời có liên hệ khác
nhau với các tiếng khác. Chữ giầy trong bánh giầy ứng với nhiều ngữ nghĩa, nhưng chính yếu, ngữ âm
[giầy] rất gần với âm [giời], tức trời. Trước hết, bánh giầy là thứ bánh làm bằng bột gạo nếp, hình tròn
và dẹp biểu tượng cho mặt trời, và ngữ âm [giầy] hay [dày] rất gần với âm tiếng Thai [jee] mang nghĩa
một thứ bánh làm bằng bột gạo, cũng như chữ 糍 [ci] (âm Ngô Việt [dzy]). mang nghĩa bánh nhân cũng
làm bằng bột gạo xay nhuyễn. Ngữ âm [giầy] cũng rất gần với âm [zai] (霁) tiếng Quảng Đông, gần
[giời], mang nghĩa chính là bầu trời, bầu trời quang đãng, hay [ji:s] tiếng Phong [7] mang nghĩa mặt
trời. Và [giời] cũng mang âm gần với [jo:l] tiếng Pear, hay [ju:j] tiếng Chong (phía Tây nước Khmer),
cả hai mang nghĩa  bầu trời.  Nhớ là trong nhiều ngôn ngữ, những ngữ nghĩa  bầu trời, mặt trời, ông
Trời, Thiên Mẫu, trên trời (thiên đường), thường hoán chuyển với nhau. 

Chữ trời, trong lối ráp chữ quốc ngữ, thật ra là một sáng tác của Taberd [1][2], khi thay thế toàn bộ các
âm đầu có trong tiếng Việt và Mường, như  tl  hay  bl  thành ra  tr,  như  blăng / tlăng=> trăng; blời /
tlời=> trời; tlứng=> trứng, tlốc=> trốc (đầu), tlai / blai => trai, v.v. Âm đầu [bl] như trong blời (trời)
có thể ứng với [pl] như [pləːj] tiếng Pong [7]. Âm theo dạng [bl] hay [tl] hoàn toàn không hợp với
“khầu vị” của tiếng Trung hay tiếng Pháp, hoặc ngược lại có thể âm đầu [bl] hay [tl] là thích hợp với
khẩu vị người bản địa và do đó ứng với các từ lân cận mang âm đầu là âm chữ [l]. Theo [22], người
Hoa vào khoảng thế kỉ 15 (An Nam Dịch Ngữ [24]) đã dùng chữ 雷 [lei], mang nghĩa sấm sét (từ trên
trời) để kí âm cho blời hay tlời. Trong khi tự điển Nôm trực tuyến [23] kí âm chữ blời như ¹, bao gồm
chữ 巴 [baa] (thay cho [b]) viết trên chữ 俐 [lei] ([lị][lợi], gần âm quốc ngữ [lời]), [baa] và [lei] là âm
Quảng Đông, ứng với hai âm Việt là [ba] và [lị], tức viết theo Nôm, blời=b+lời, ¹ [blời]= 巴 [b] + 俐
[lời], có vẻ như một sáng tác mới sau khi chữ Nôm được viết trên máy điện toán dùng kỹ thuật số, tức
rất khó dùng trong “khảo cổ”. Nhưng kí âm Nôm chỉ được biết nhiều sau nầy, qua kí âm viết theo ráp
chữ của quốc ngữ, chứ không nói lên ngữ nghĩa, nhất là nghĩa ví phỏng, hay nghĩa xa xưa, nghĩa ban
đầu, như kiểu nói mớ khi nằm mơ, hoặc dù / ô là âm tương đương với vũ (mưa) trong vũ tản -雨傘 .
Chữ 雷 [lei] hay [lôi] dùng ở thế kỉ 15-16 (xem [24]), mang ý nghĩa ví phỏng là sấm xuất phát từ trên
trời, rất có khả năng là một trong những ngữ âm ban đầu liên hệ đến ngữ âm blời hay tlời, mang ngữ
nghĩa của trời theo phép ráp chữ của Taberd. Ngữ âm [lei] 雷 có thể mang liên hệ với 雷公 [leoi gung]
(Lôi Công) tiếng Quảng Đông, hiểu như Ông Thiên Lôi. Một ứng viên khác về ngữ âm đưa đến ngữ âm
[lời] trong blời là âm [luo] của chữ 落 [luo] trong 日  落   [ri luo], mang nghĩa mặt trời lặn. Âm [luo] 落
nầy ứng với các phát âm [laai] Quảng, [loh] Tô Châu, Triều Châu, [lou] Mân Việt, [lo] hay [la] Ôn
Châu, tất cả có thể tương đương với âm quốc ngữ [lời] dẫn đến blời. Còn một ứng viên khác là chữ ⽇
[rì][mì] (mặt trời), có âm tương đương trong tiếng Mân là [lit] theo biến chuyển qua lại giữa âm nứu
(alveolar) [r] và [l], và [lit] gần với [lị], hay [lih] tiếng Palaung (mặt trời mọc), và [li] 利 ứng với âm
quốc ngữ [lợi], tương ứng với [lời] trong blời. Chữ ⽇ [rì][mì] có phát âm như [nieh] Vô Tích (Ngô),
[yäk] Nam Quảng Đông, rất gần với âm quốc ngữ [nhật], trong khi ⽇ [nyit] Tô Châu, [gnit] Hẹ lại gần
với [nhựt]. Âm chữ  ⽇ [rì][mì] (mặt trời) trong tiếng Ôn Châu (Chiết Giang) chính là [zai], và âm Ngô
Việt là [zeq] hay [zheh], tiến đến [zời] hay [giời] rất dễ. Đối với người Pháp, âm đầu [bl] và [tl] hoàn
toàn xa lạ, nên có thể hiểu, rất có khả năng, đó là lí do đưa Taberd đến thay thế toàn bộ các âm đầu [bl]
và [tl] trong tiếng Việt ra [tr]. Cũng cần nhớ là trong một quyển sách xuất bản năm 1922 (Les Origines
de la Langue Annamite (Variétés Tonkinoises – Bắc Kỳ Tạp Lục)), chữ mặt trời được viết là mặt lời,
giống một kí âm chữ Nôm cho [lợi] hay [lệ] (例), và có vẻ các tác giả người Pháp thường xuyên dị ứng
với phụ âm [bl] hay [tl], hoặc [kl] mà tiếng Pháp không có.
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Trở lại chuyện bánh dày và bánh ú là hai thứ bánh tượng trưng cho mặt trời. Bành dày hình tròn biểu
tượng hình dáng của mặt trời, nhưng bánh ú có hình dáng bên ngoài, hình khối bốn góc (tetrahedron),
giống như bánh ít, và cùng tượng trưng cho bầu trời, hay 4 chân của bầu trời, hay vòm trời, hoặc tượng
trưng cho trời, cho mặt trời. Trong huyền thoại xa xưa có bà Nữ Oa (女娲  [Nüwa]), đã bỏ công sửa
chữa 4 chân trời đã xập, thay thế bằng 4 chân con rùa lớn khủng. Hình bốn góc của bánh ú có 4 góc
biểu tượng cho 4 chân của vòm trời. Ngữ âm [ú] rất gần với với âm Nam Kinh hoặc Ngô Việt [u] hay
[oh] cho chữ 屋 [ốc], mang nghĩa mái nhà, căn nhà hay vòm che (vòm trời, dome). Chữ 屋 [u]  nầy
tương đương với ngữ âm [u] trong tiếng Akha trong cùng khu vực, mang nghĩa bầu trời. Xa xa, ngữ âm
[ú] cũng có thể có liên hệ với âm [u] hay [ud] chỉ mặt trời,  trong tiếng Sumer [26] ở khu Lưỡng Hà
(Mesopotamia) cách đây khoảng 7 thiên niên kỉ. Tiếng Sumer, cũng có âm [mu] mang nghĩa đàn bà
giống chữ Mụ tiếng Việt, hay ngữ âm [ne] (respect) mang nghĩa rất giống nể (nể nang / kính nể) tiếng
Việt. Còn chữ ít trong bánh ít mang ngữ âm gần với chữ East tiếng Anh, mang nghĩa nơi mặt trời mọc,
hay Ất (hướng Đông) trong Ất Giáp (cũng có nghĩa là một hai, 1-2), hay [aad] trong [aadityaa] tiếng
Sanskrit, mang nghĩa mặt trời,  hay ngữ âm [is], rất giống East (Đông), trong tiếng Aslian ở khu vực
Malay, mang nghĩa  ban ngày.  (Chữ  ngày  tiếng Việt, có ngữ âm rất gần các âm Mon / Khmer như
[tngaj] hay [thngay], hoặc Khasi như [sngi] mang hai nghĩa ví phỏng nhau là mặt trời và ban ngày. (Để
ý trong tiếng Pháp mặt trời là le soleil, trong khi ngày là le jour, nhưng ngữ âm [jua] (gần jour) ứng với
mặt trời trong tiếng Swahili). Tóm lại, hai chữ ú và ít mang ngữ âm quốc ngữ ứng với bầu trời, vòm
trời hay mặt trời và có hình dáng tetrahedron (khối 4 mặt) với bốn góc tượng trưng cho bốn cột trụ của
bầu trời. 

Theo lí giải dùng nhiều chiều hướng khác nhau vừa trình bày, chữ Tết có ngữ âm “thuần Việt”, chỉ dính
dáng với tiết trong cách dùng tương đương với tết nguyên đán và tết trung thu. Ở những ngữ nghĩa bên
trong, tết liên hệ đến tét, đét, và đất, hay thần đất, trong khi tiết nguyên đán mang nghĩa trực tiếp là
ngày đầu năm (âm lịch). Chuyện Tết ta (xưa) dính liền với lễ tế thần đất cũng phù hợp với lễ hội lớn về
vụ mùa Gạo (Rice Harvest Festival) ở Bali thuộc Indonesia. Lễ Mùa Lúa nầy cũng có mục đích chính
là khấn xin thần ra tay bài trừ ma quỷ ra khỏi đất canh tác, tổ chức vào đầu năm, trước mùa gặt (xem
Wikipedia). Khoảng thời gian người xưa ăn Tết (ta), rất có khả năng, ứng với khoảng tháng 3 âm lịch,
trước tiết Thanh Minh, và trong khoảng tiết Xuân Phân. Tháng 3 chính là tháng 5 kể từ tháng Tí xem
như tháng đầu tiên (1) của một thứ lịch cổ thời, tức lịch nhà Châu. Tháng 5 ăn Tết ứng với việc tái tân
(renewal) cho một chu kì 12 tháng, sau mùa gặt, và do đó đánh dấu năm mới bằng chữ năm (tháng thứ
5 của lịch nhà Châu). Tháng 5 nầy thật ra ứng với tháng 3 kể tháng Giêng (Dần) là tháng 1, theo lịch
nhà Hạ và nhà Tây Hán (xem phía trên). Tháng 3 ứng với ngữ âm [bpee] tiếng Thái và [pi:] tiếng Lao,
mang nghĩa số 3 trong các tiếng láng giềng, tức, rất có khả năng là tháng thứ 3 kể tháng Giêng là tháng
1. và cũng mang nghĩa là năm (year) trong tiếng Thai / Lao. Lễ hội lớn vào khoảng tháng 3 âm lịch
cũng thấy trong cộng đồng Thai / Lao, Dai (Tai), Lahu, Miao, Zhuang (Tráng / Choang). Trong khi tiết
nguyên đán đơn thuần là ngày đầu năm của âm lịch nhà Hạ và Tây Hán, tức ngày mồng 1 tháng chính
(zhèngyué 正月), tức mồng 1 tháng Giêng hay tháng Dần theo lịch nhà Hạ và Tây Hán. ■

Cuối tháng 11, 2022
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Ngọn Lửa

Linh Vang

Buổi tối, Diễm ở thư viện về, bóng Diễm lầm lũi trên lối nhỏ xi măng giữa những
đám cỏ. Sương mù dày trắng đục tỏa xuống, Diễm chỉ còn là một cái bóng di
động ngả nghiêng. Những ngọn đèn tròn trong campus nhạt nhòa, vàng vọt. Hai
dãy cao ốc nội trú yên tĩnh. Mấy cây táo đỏ trồng ở lối đi vào Sparks Hall giờ chỉ
còn lại những thân cành trơ trụi khẳng khiu, người làm vườn của trường đã quét
dọn những chiếc lá cuối cùng rơi rụng xuống đất tuần trước. Thỉnh thoảng đây đó
cũng có một hai bóng lầm lũi đi trong sương mù như Diễm. Trời đêm đã lạnh
ngắt. Diễm muốn bỏ tay vào túi áo cho ấm mà kẹt vì cả hai tay phải ôm chồng
sách. Có tiếng người kêu sau lưng...Diễm...Diễm. Tiếng nghe lạ hoắc nên Diễm

không quay lại, cứ thẳng bước mau về hall. Sửa soạn đẩy cửa thì cánh cửa kính đã mở toang, bất ngờ
Diễm chúi người về phía trước. Đúng lúc đúng chỗ có một người lãnh nguyên đống sách của Diễm vào
mặt. Anh ta la lên:
 
– Diễm! Em chơi ác quá! Anh đây mà.
– Lại là anh, em tưởng ai!
 
Diễm kêu lên mừng rỡ, rồi khoảng cách giữa chàng và Diễm rất gần tiện cho Diễm ngã ngay vào lòng
chàng. Người chàng thật ấm áp, Diễm đang ở ngoài lạnh vào nên thấy dễ chịu. Sau đó, chàng không
xuýt xoa kêu đau nữa, chàng hôn tới tấp lên mắt lên môi Diễm một cách tham lam.
Diễm kêu nho nhỏ:

– Anh ơi, đống sách của em.
 
Vừa kêu Diễm vừa gỡ tay chàng ra, rồi cúi xuống lượm mấy cuốn sách, chàng cũng cúi xuống phụ
Diễm. Chàng giành ôm hết:

– Em học ở thư viện về à? Giọng chàng thật ấm.
 
Diễm gật đầu. Chàng có vẻ bằng lòng.
 
– Em siêng thật! Mới bắt đầu niên học mà tối thứ sáu cũng đi học. Hồi nãy kêu cửa không có em, anh
tưởng em đã về Olympia rồi. Bài vở đã nhiều rồi sao?
 
Diễm cười giải thích:
 
– Chưa nhiều, nhưng đang muốn học thì học, bù lại những lúc lười. Mẹ gọi kêu về, em nói em bận
không về được nên mai mẹ sẽ lên. Còn anh - Diễm trách nhẹ - Sao về không cho em hay?
– Sở gởi đi học ở Keyport, bất ngờ quá, định cho em hay nhưng rồi chỉ 2 ngày hôm sau là về nên làm
em ngạc nhiên chơi. Nếu mà biết sớm hơn anh không giấu được đâu, vì bồn chồn quá.
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– Ngạc nhiên quá đi! Em chưa đứng tim là may.
– Về đây mới hay thời tiết đang đổi mùa. Nam Cali vẫn nóng chang chang. Còn ở đây không có gì thay
đổi.
– Sao anh bảo không có gì thay đổi. Mấy tuần trước, lá trở vàng đẹp quá đi, nhìn mấy cây phong đẹp
quá. Ngồi học mà em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai bảo em khô khan? Bây giờ anh có biết là anh lầm
chưa, anh từng nói con gái học khoa học khô khan lắm. Anh còn nói " ghê" lắm mà cho đến bây giờ em
vẫn không hiểu "ghê " là như thế nào.
 
Chàng thú nhận:
– Anh cứ lầm hoài Diễm ơi. Em ngoan hiền mà cũng bướng bỉnh nữa. Ở em, mỗi ngày là mỗi khám
phá. Người như em, anh không bao giờ thấy chán.
 
– Thật không? Không chán mà bỏ em ở đây một mình!
 
Chàng tảng lờ câu trách móc nhẹ của người yêu, hỏi sang chuyện khác:
– Em ăn gì chưa?
 
Chàng hỏi rồi không chờ Diễm trả lời nói ngay:

– Anh đưa em đi ăn. Nào, em muốn cơm Mỹ, cơm Tàu hay cơm Việt? Cho em chọn lựa đó. Để anh đưa
em đi. Em thích cái nhà hàng Tây mình hay đi.
 
Diễm nhõng nhẽo:
– Trời lạnh quá, em chẳng muốn ra đường! Nhất là trong này đang ấm.
 
Chàng vừa la, vừa ra lệnh:

– Đi ăn mà cũng kêu. Lên phòng mặc thêm áo vào. Rồi ra xe. Ngồi trong xe chứ lội bộ sao mà lạnh. Cứ
ít ăn, em chưa học thi mà đã gầy quá rồi!
 
Diễm nũng nịu:
– Anh...anh chê em hở?
– Ừ, cứ để gầy ốm là không ai thương.
 
Giọng điệu của chàng giống như mẹ. Chàng như bà mẹ thứ hai. Diễm phụng phịu:

– Anh nói như mẹ.
– Chứ không phải sao. Cứ sợ lạnh nhưng không chịu mặc áo quần đàng hoàng. Rồi làm biếng ăn nữa.
Phải ăn nhiều thịt vào...mới có đủ nhiệt ấm người được. Em lại cứ ăn ngọt, rồi đến giờ cơm lại bỏ cơm.
 
Diễm thở dài. Chàng săn sóc em làm chi để những ngày chàng ở xa, em ăn ngủ không được vì nhớ
chàng. Thích săn sóc như thế sao không ở gần để mà săn sóc. Anh đi rồi, em cứ ngồi buồn trong giảng
đường rộng lớn chẳng nghe thầy giảng chẳng ghi bài.

Ngoài đường trời lạnh buốt. Nhà hàng Pháp ở cuối đường Tyler. Diễm thích lối trang hoàng của nhà
hàng này, sang trọng, ấm cúng, khăn trải bàn màu trắng có thêu. Trên bàn chưng hoa hồng đỏ, chỉ một
cánh hồng thân dài. Đèn mờ thơ mộng. Nhạc êm dịu. Bồi bàn mặc tuxedo. Chàng cũng thích nhà hàng
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này, nhưng dạo đi học thì chàng làm gì có tiền để đưa em vào đây thường xuyên, chỉ những hôm vừa
lãnh được tiền mượn ở trường thì mới làm sang - và rồi vừa ăn Diễm vừa lẩm cẩm lo ngại cho cái túi
tiền của chàng. Chàng hay nói bao giờ anh ra trường đi làm thì dẫn em đi ăn cơm Tây mỗi cuối tuần.
Tuy nói là thích đi ăn nhà hàng nhưng vào đây Diễm lại thích ngồi ngắm chàng hơn là ăn, dịp duy nhất
ngắm chàng kỹ càng. Ngắm mãi mà lần nào cũng nhất quyết cho là chàng đẹp trai nhất trong thiên hạ.
Diễm ngắm khi chàng cười. Diễm ngắm khi chàng ăn, Diễm ngắm khi chàng nói. Chàng không bao giờ
ngờ lúc con nhỏ chăm chú nghe chàng nói là lúc con nhỏ say mê ngắm chàng.
 
Tối nay, Diễm thích ngồi cạnh chàng. Chàng đã xa Diễm một mùa học. Bồi lịch sự đưa hai người vào
trong chỉ chỗ ngồi. Thay vì ngồi ghế đối diện, Diễm nói nhỏ với chàng xin chọn cái ghế hình chữ U để
Diễm với chàng vẫn là ngồi chung một ghế. Diễm thì thầm...Em muốn dựa vào người anh - và định
nói...cho ấm, nhưng rồi lại lười biếng cắt câu nói ở đó. Chàng cười nhẹ không nói gì. Rồi sau đó bỗng
nhìn Diễm thật lâu, chàng nói:

– Diễm, em còn trẻ!
– Dĩ nhiên rồi! Em mới 20.
 
Chàng ăn nói khác thường quá đi. Diễm cười cười hồn nhiên nói:
– Em lúc nào cũng sẽ trẻ hơn anh. Vì em đẻ sau anh mà. Và cũng tại anh hay lo nữa.
 
Suốt buổi ăn chàng không nói gì nhiều, Diễm có hỏi gì thì chàng cũng chỉ trả lời cụt ngủn. Gặp chàng,
Diễm vui quá nên cứ huyên thuyên kể chuyện trường, chuyện lớp học, chuyện campus. Học thì vui, mà
thi cử làm bài ngán quá, giá gì mướn ai thi cho mình hả anh? Chàng nhăn mặt không bằng lòng câu đùa
giỡn của Diễm. Chàng la chuyện học hành không giỡn được. Diễm nhún vai dỗi hờn, em nói giỡn mà.
Mấy lần chàng kêu tên Diễm nho nhỏ, ngập ngừng muốn nói điều gì nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Chàng
ngồi đó mà tâm hồn chàng để ở đâu, thỉnh thoảng Diễm nghịch ngợm sờ mũi chàng để kéo chàng về
với hiện tại mà chàng không cười. Cử chỉ đút vào miệng Diễm những muỗng kem dâu ngọt ngào như
thể là chàng làm lấy lệ.
 
Sau buổi ăn thấy còn sớm, Diễm đòi chàng đưa đi coi movie xuất khuya.
 
-Không, em phải về nghỉ sớm. Anh lắc đầu.
-Em chưa có test mà anh - rồi Diễm nũng nịu - biết bao giờ anh mới về nữa...
 
Chàng không nói gì. Trời đêm lạnh ngắt, sương mù trắng đục quanh những ngọn đèn đêm. Đường
loang loáng ướt, không phải mưa mà là sương đêm. Từ nhà hàng bước ra chỗ đậu xe, hai tay Diễm ôm
chặt lấy cánh tay chàng, Diễm nói ra hơi thở:

– Lạnh quá anh nhỉ? Em nghe đài khí tượng nói năm nay sẽ lạnh phá kỷ lục luôn.
 
Chàng cũng không nói gì. Bước đi vài bước, bỗng chàng xoay người ôm lấy Diễm, hỏi nhỏ vào mắt
Diễm:

– Anh hôn em được không?
 
Từ trước đến giờ có bao giờ chàng xin phép để được hôn Diễm đâu. Rõ lẩn thẩn! Diễm nghĩ bụng, rồi
nghịch ngợm quay về hướng khác để tránh nụ hôn, nũng nịu trả lời:
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– Không!
 
Chàng vờ không nghe cứ xoay mặt Diễm, kéo lại thật gần, và hôn tới tấp. Hơi thở chàng nồng nàn,
phảng phất mùi rượu...phà vào mặt Diễm. Chàng không hay uống rượu, nhưng đêm nay chàng đã kêu
rượu, Diễm nghĩ có lẽ chàng vui mừng vì gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách. Lúc đó, Diễm cũng
nhâm nhi một chút. Bây giờ, chàng hôn tưởng như chàng sẽ mất Diễm. Tưởng như chàng sẽ không bao
giờ được hôn Diễm nữa. Tuy có ngạc nhiên vì cử chỉ của chàng nhưng Diễm lại thích những lần đam
mê bất ngờ như thế này nên cũng đã vui sướng ngất ngây ghì chàng hôn đắm đuối. Hai người cứ thế mà
hôn nhau ngay ở bãi đậu xe. Chàng có vẻ không quan tâm tới việc người khác nhìn thấy hai người hôn
nhau, cũng may là giờ này vắng khách lui tới ăn uống. Với lại nhà hàng Pháp, chỉ toàn là khách dị
chủng nên không sợ người Việt thấy. Chàng cứ ghì chặt lấy Diễm không chịu buông tha. Hồi lâu Diễm
đẩy nhẹ chàng ra.
 
– Anh...Diễm kêu nho nhỏ.
– Anh thương em...Diễm, em phải biết là anh thương em.
 
Diễm bấm nhẹ vào tay chàng âu yếm:
– Em biết!
 
Trên đường về lúc gần tới đại học xá của Diễm, chàng tự nhiên nhảy mũi lia lịa. Trời không phải tháng
tư để bông hoa tiết phấn độc làm chàng nhảy mũi, nhớ lại Diễm mới là người có bệnh cúm dị ứng mà.
Diễm vô tình cười trêu:

– Ai đang nhắc anh, không phải em, em đang ngồi cạnh bên anh mà.
 
Chỉ là một câu nói đùa mà chàng lúng túng thấy rõ, chàng lắp bắp trách:
– Sao...sao em lại nói vậy?
– Thì...khi mình nhảy mũi lại không cảm cúm gì hết thì...chắc là có ai nhắc rồi! Không phải sao?
– Em chỉ nói...bậy! Chàng cười miễn cưỡng, nét mặt đăm chiêu.
 
Chia tay ở trước phòng dorm, chàng lại hôn Diễm thật dài, thật lâu...
 

***
 
Sáng hôm sau, lúc Diễm còn đang ngủ nướng thì có người gõ cửa phòng. Trời ơi! Một sáng nhàn cư
của người ta! Diễm không có lớp học sớm. Diễm càu nhàu nhưng rồi cũng ra mở cửa. Tưởng ai, thì ra
là người giao hoa đem đến một chục đóa hồng nhung. Ôi! Đó là loại hoa biểu lộ cho tình yêu. Người ta
có yêu mình người ta mới tặng hoa hồng. Nhìn vào cái thiệp nhỏ biết là của chàng gửi cho Diễm. Love
you forever… Chàng viết.
 
Chàng biết Diễm mê hồng nhung. Từng nói bao giờ anh đi làm thì em sẽ nhận hoa hồng đều đều.
 
Nắng lên cao rọi vào phòng ấm áp. Ngoài kia trời mùa thu đã bắt đầu lạnh. Diễm đặt bình hoa lên bàn
học. Bình hoa lớn quá nên không cân xứng trên cái bàn nhỏ nơi Diễm thường chỉ có một bình nhỏ cắm
một nhánh hoa thôi.
 
Còn đang nằm ngắm hoa thì phôn reng. Chàng gọi:
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– Diễm hả?
– Em đây - Em nghĩ là chàng gọi rủ em đi ăn sáng. Nhưng không, bên kia đầu dây bỗng dưng có một
sự im lặng lạ lùng. Em chờ đợi rồi tưởng như chàng không còn bên đó nữa. A lô! Anh còn đó không? A
lô! Mấy phút sau chàng mới trả lời. Chàng không rủ em đi ăn phở. Chàng không rủ em đi ăn Denny's.
Chàng nói chàng sắp lấy vợ, chàng không thể lấy em. Chàng thở dài...
– Em còn trẻ...Đời em còn dài...Em sẽ gặp một người xứng đáng hơn anh.
 
Hai năm trời, giờ chỉ còn là một câu nói ngắn ngủi. Đơn giản vậy sao? Lúc đó, Diễm vẫn tưởng chàng
nói giỡn dù biết chàng chưa bao giờ đùa giỡn về chuyện hôn nhân. Hai người chưa một lần nghiêm
trang hứa hẹn điều gì nhưng trong mấy năm quen nhau đã ngấm ngầm nghĩ là của nhau, sẽ lấy nhau.
Việc đơn giản có thế thôi. Chàng, con trai út có bốn bà chị đã lập gia đình. Mẹ chàng già hơn mẹ Diễm
nhiều. Bà đã 60 tuổi, và mẹ Diễm chưa tới 40. Dù vậy, hai bà ngồi lại với nhau vẫn có chuyện để nói.
Lần nào Diễm ghé chơi, mẹ chàng cũng bắt Diễm ở lại ăn cơm, hình như bà sợ Diễm đói. Có lần chàng
nhận xét: Má anh cưng em còn hơn cưng anh, bà lo cho con dâu tương lai của bà dữ quá. Ai đời mẹ
chồng lại săn sóc nàng dâu! Diễm cười cười dâu Mỹ mà anh, má anh tân thời lắm, em thật là may mắn
đó. Em có tới hai bà mẹ lận, anh đừng bày đặt ăn hiếp em.
 
Diễm cứ cười khúc khích trong phôn và mắng yêu chàng nói bậy. Diễm chưa thấy đau, như nhổ cái
răng khôn mà có thuốc tê nên chưa thấy đau, mãi sau đó khi thuốc tê không còn hiệu nghiệm nữa thì
mới biết đau. Quả là sau này, Diễm đã đau thật khi chàng mịt mù bóng chim tăm cá. Không thư từ,
không điện thoại. Chuyện quan trọng, chàng không bao giờ nói giỡn, chàng đã nói thật. Diễm ốm liền
mấy tháng. Diễm phải bỏ một khóa học. Người mòn mỏi đợi chờ. Trong giấc ngủ mộng mị chập chờn,
Diễm cứ nghe tiếng chàng thủ thỉ. Thật gần...Anh thương em, Diễm ơi. Sau đó, bao lần Diễm muốn tìm
kiếm chàng, muốn nghe chàng giải thích phân bua. Vì sao? Diễm muốn biết. Chỉ thế thôi, rồi không
kéo giữ, không nhỏ lệ, đường chàng, chàng cứ đi. Nhưng Diễm không biết đằng nào mà tìm. Bà mẹ già
chắc cũng về sống chung với một trong mấy bà con gái ở tiểu bang khác? Mà nghĩ cho cùng, tìm kiếm
để làm gì chứ? Sợ Diễm còn có đủ nghị lực để thấy lại mặt chàng? Và mẹ Diễm, bà thấy đau lòng thắt
ruột mà không làm được gì giúp con. Rồi đó cũng là lúc Diễm nghe chàng lấy vợ từ miệng một người
thứ ba. Mộng của Diễm đã tan vỡ, mà con đường chàng đi cũng chẳng thơ mộng gì. Mùa thu năm đó
cảnh vùng Tây Bắc chưa bao giờ buồn thảm đến như vậy!
 

***
 
Mỗi lần nhớ lại những cử chỉ của anh, em cứ se thắt cõi lòng. Thắc mắc sao anh không nói huỵch toẹt
những điều anh muốn nói, mà lại luẩn quẩn vòng vo cho em khổ nhiều. Anh thương em lắm mà. Anh
từng nói anh chỉ muốn săn sóc một người… suốt đời! Người đó là em. Anh cười khi nói điều đó.
Thương em, anh sẽ không bao giờ làm khổ em. Diễm đau xót. Nhưng, anh đã làm khổ em. Anh không
giữ lời hứa, anh đi lấy người khác, người ta cấm anh săn sóc em. Trời ơi! Anh đã phụ bạc. Anh đúng là
người đểu cáng, nuốt lời - mà sao em vẫn không nghĩ anh là mẫu người đó được. Với tâm trạng hụt
hẫng mất mát, em mất thăng bằng. Bạn bè nói em khờ dại quá, mình có thân thì mình phải lo cho mình
chứ. Đừng khùng điên khổ sở vì một người đối xử không tốt với mình! Tụi nó thương em nên mới nói
như vậy. Huyền Lan lo cho em nhiều nhất. Bỗng dưng từ vụ đau khổ này mà em tìm được một con nhỏ
bạn thân. Trời lạnh nó đội mưa ra cái quán mở suốt ngày suốt đêm mua cho em bát cháo gà nấu với
legume. Đưa cho em viên Tylenol giữa giờ Triết học. Trấn an mẹ nói là có cháu ở gần dì đừng lo. Nghe
xong mẹ càng lo. Bà thấu hiểu nỗi đớn đau này. Bà đã khổ một lần. Người đàn ông họ Sở đó là...bố em!
Ra đời lớn lên em chưa bao giờ nhìn thấy bố, cũng chưa bao giờ gọi ai là bố, mẹ ở vậy nuôi con, mặc
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dầu sắc đẹp của mẹ trên trung bình có nhiều người đàn ông ngắm nghé săn đón. Ngày xưa, mẹ đã từ
hôn một người khoa bảng giàu sang để yêu bố làm ông ngoại buồn xấu hổ với bà con láng giềng.
Nhưng chuyện tình của em với anh thì khác. Mẹ quí mến anh. Mẹ nói nó hiền. Mỗi lần đến chơi nhà,
anh giúp mẹ những việc nặng nhọc như giựt máy cắt cỏ, cắt nguyên đám cỏ trước, đám cỏ sau. Mẹ cảm
động coi anh như con trai của mẹ. Tin anh lấy vợ làm mẹ ngạc nhiên. Đoạn kết thay đổi không ngờ. Mẹ
giận anh vì thương con, mong chuyện không phải là vậy. Mẹ không ngủ được, nửa đêm cầm phôn gọi
con hỏi con có bình an không, báo hại Huyền Lan cũng bị đánh thức dậy rồi mất ngủ luôn.
 
Lúc đó, Huyền Lan đã dọn vào ở chung với em. Nó săn sóc em từng li từng tí. Nó nói:

– Tao thương mày như em gái - Sao lại là em trong khi nó đẻ sau em vài tháng?
– Tao sẽ nhớ ơn mày.
– Bày đặt hoài. Chỗ bạn bè. Mọi việc rồi sẽ qua. Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng. Rồi sẽ không có gì. Chỉ
là một trận gió tình yêu thổi qua làm mình chóng mặt một chút vậy mà. Mình là con gái đẹp, để cho
mấy ông con trai chạy theo quỳ lụy khổ sở chớ tội gì mình khổ sở. Con gái Việt xứ này quí như vàng
như ngọc. Dại thì thôi!

Nó canh em như canh bò. Nó sợ em làm bậy. Uống thuốc ngủ hay nhảy lầu chăng? Cả hai phương pháp
đó đều có người ở đại học xá này thực hiện rồi. Nhỏ Thủy gốc gác ở Vancouver buồn chán chuyện gì
mà uống thuốc ngủ năm ngoái? Một thằng Hawaii nhảy lầu chỉ cách đây vài tuần. Con nhỏ uống thuốc
ngủ bị bơm ruột được cứu sống. Thằng nhỏ chết tươi vỡ đầu sọ óc bắn tung tóe, báo chí đăng chán đời
vì gãy lớp không biết nói năng với ông bà già làm sao. Cái chết của thằng này cũng dễ sợ như cái chết
của văn hào Ernest Hemingway của Mỹ...Ông có 4 vợ: bà thứ nhất hơn ông 8 tuổi, bà thứ nhì hơn ông
4 tuổi, bà thứ ba thua 9 tuổi, bà thứ tư nhỏ hơn nữa, năm ông gần 50 còn mê một cô 19 tuổi. Chuyện
tình cảm lung tung quá. Mới ngoài 60 tuổi, ông tự tử chết bằng súng. Hồi trước Diễm nghe nói ông tự
tử vì không có tiền trả thuế má ông nợ, mới đây đọc tiểu sử của ông mới hay ông chết đi để lại tới 1.6
triệu cho vợ, đâu phải đã nghèo, so với đầu thập niên 60. Cằm, miệng, và phần dưới má còn dính với
thân, phần trên của cái đầu bắn văng tung tóe. Máu, xương, răng, tóc và thịt dính tùm lum trên vách,
trên trần, trên thảm. Bà vợ phải bước qua những phần đầu tung tóe khi bước xuống cầu thang để tìm
xác ông. Bà đã khóa tủ súng mà lại để quên chìa khóa ở nhà bếp. Những năm sau già cả lụm khụm lú
lẫn, bà vẫn còn bứt rứt vì nỗi một lần sơ ý, chỉ một lần! Ông sống ích kỷ, làm khổ mấy bà vợ, mấy cô
nhân tình, chết rồi vẫn còn ích kỷ làm khổ những người ở lại!
 
Nhưng anh ạ, em không có can đảm làm những việc đó. Em cứ tiếp tục sống và khóc lóc thất tình vì
anh. Cứ tiếp tục nghe văng vẳng cú điện thoại của bác Khanh gọi méc:

– Cháu biết không...thằng bạn của cháu, cái thằng tên gì nhỉ? Lấy cái con mẹ có 5 đứa con riêng, già
khú đế, nó là trai tân, làm đám cưới lớn nữa...mời tới 500 người. Con mẹ này có tiền. Nghe nói ông
chồng chết...cũng có thể là đã ly dị - thời buổi này mà cháu, bác không rành chuyện người ta – cái mặt
đó không hiền đâu, bác nhìn là bác biết chớ. Cái thằng hiền lành, đứng đắn... vậy mà gặp vợ gì đâu!
Duyên số hết cháu ơi, người ở gần không đi lấy lại đi lấy người ở xa.
Nghe bà nói, lòng em se thắt lại, trái tim đau nhói.
 
Cho đến bây giờ Diễm cũng không hiểu tại sao chàng làm như vậy, chỉ biết một điều, và dù có ai nghĩ
khác đi, Diễm vẫn tin là Diễm đã yêu chàng tha thiết và chàng cũng đã yêu Diễm tha thiết như vậy.
 
Sau này mỗi khi thấy một người đàn ông nào chiều chuộng, săn sóc một người đàn bà, Diễm lại hay
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nghi ngờ nghĩ...ông ta sắp tuyên bố gì đây. Xin thân ái ly dị? Xin thông cảm chia tay?
 
Ôi xứ này! Với bao là chuyện bất ngờ, với bao là điều ngạc nhiên. Hèn gì Diễm cứ đau đầu hoài. Đâu
phải tại hồi còn nhỏ chị người làm lau cái sàn nhà láng coóng làm Diễm ngã đầu đập xuống đất, chắc
làm đứt một hai sợi dây thần kinh nào đó nên Diễm cứ đau đầu, như lời mẹ giải thích. Và chuyện tình
yêu? Phải chăng chỉ toàn là sầu mộng và nước mắt!
 
Diễm cứ khóc hoài. Chàng đã xa Diễm sáu tháng. Vậy mà lúc nào Diễm cũng nghĩ tới chàng. Khi mình
mất người yêu là mình mất đi một cái gì quen thuộc, một điểm tựa, một người bạn để kể lể những khó
khăn của đời sống. Nghĩ tới chàng để có cảm tưởng chưa mất chàng. Bám víu kỷ niệm cũ để trốn tránh
tương lai.  Không dám quen  ai  để  khỏi  bị  đau  khổ  lần  nữa.  Huyền  Lan  muốn Diễm quên,  quên
chàng...quên quá khứ, cứ rủ Diễm đi chơi, nhưng Diễm đều chối từ tất cả những buổi dạ vũ. Có vui gì
khi Diễm lủi thủi một mình, bạn bè nhìn ái ngại. Ngày nào Diễm với chàng quấn quít như đôi sam. Hội
sinh viên Việt Nam trong W bầu hai người là đôi tình nhân dễ thương nhất. Người cao ráo thon thon,
khuôn mặt trái xoan, mũi cao, Diễm còn được bầu là người có đôi mắt đẹp nhất của W. Chả ai giúp
được gì mình, chường cái mặt thiểu não ra chỉ thêm xấu hổ. Diễm nói với Huyền Lan như vậy. Nhưng
cô bạn thì nghĩ khác, cô nói:

– Không, mi phải tận mắt nhìn thấy hắn đi với người khác – làm sao mà em thấy được, anh đâu còn ở
đây nữa. Mi phải thấy bộ mặt sở khanh của hắn, rồi mi sẽ đau khổ, mi sẽ khóc thảm thương, nhưng có
như vậy thì mi mới quên hắn được, để chấp nhận là chuyện không còn gì để nuối tiếc nữa. Phải chịu
khó uống thuốc thì mới lành bệnh được. Diễm ơi! Mi còn cả một tương lai trước mặt.
 
Một tối trời lạnh, ngoài trời sương mù phủ xuống trắng xóa, Diễm đem xấp thư cũ của chàng ra đọc lại.
Diễm vẫn thường khen nét chữ của chàng, nét chữ cứng cáp rất đàn ông. Bây giờ nhìn lại nét chữ quen
thuộc, trái tim Diễm không khỏi bối rối. Cũng gần 100 lá thư! Đọc xong, Diễm thực hiện đúng như lời
Huyền Lan đã khuyên nhủ: Đốt hết đi! Diễm từ từ quăng những lá thư vào trong lò sưởi, từng lá một,
nhìn lửa liếm từng lá thư. Đốt hết những câu yêu thương, những dòng hẹn ước. Không còn gì nữa cả.
Ngọn lửa phất cao rồi tắt lịm, lòng Diễm tái tê. Diễm lặng nhìn. Chỉ còn là đống tro tàn. Đốt thư xong
Diễm chợt nhớ nàng còn giữ một hộp băng nhạc chàng đã thâu cho Diễm, mới đầu Diễm định gởi trả,
nhưng biết chàng ở đâu mà gởi, với lại tội gì tốn tiền cước phí, cứ liệng quách cho khỏe, thế là Diễm
đem thẩy hết vào thùng rác lớn, sáng sớm mai sẽ có người đến mang đi đổ ngay, không còn gì để luyến
lưu...Trời ơi, anh có bao giờ yêu em không hả Vĩnh? Không yêu thương mà đi tới đi lui nhà em đến
mòn đường nát cỏ!
 

***
 
Dòng đời trôi chảy. Mười năm thấm thoát qua đi… Diễm bây giờ đã là một bác sĩ, chồng của Diễm
cũng là một bác sĩ trẻ, người bản xứ. Với người chồng dị chủng, Diễm có một hạnh phúc của riêng
nàng mà Diễm tưởng chừng sẽ không bao giờ có được, sợ là sẽ không thông cảm nhau, vậy mà họ đã
thông cảm nhau. Bố mẹ John giàu có, làm chủ nhiều đất đai ở vùng này, ông bố thuở trước là kiến trúc
sư nổi tiếng, bây giờ đã về hưu. Ông bà đi du lịch liên miên, để lại ngôi biệt thự nguy nga rộng lớn trên
đảo cho hai vợ chồng John với đứa con nhỏ và những người giúp việc: một chị vú em, một người tài
xế, hai anh làm vườn, một chị đầu bếp. Đảo Kettron chỉ cách thị trấn Fort Steilacoom 3 dặm, không có
cầu nối với đất liền, mỗi ngày có hai chuyến phà một sáng một chiều ghé qua. Hòn đảo chiều dài 3
dặm, chiều rộng 2 dặm. Có những con nai thong dong đi lại, hồi mới mua đảo chỉ thả có 2, 3 con mà
bây giờ sinh sản cả bầy. Mùa hè hoa Poppy dại nở tưng bừng ở cánh đồng. Hoa màu vàng cam, cánh
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mỏng, cánh lá giống như hoa cẩm chướng. Tòa biệt thự có 32 phòng. Mùa hè thi nhau nở nhiều loại
hồng, đủ màu sắc, có cả loại hồng nhung mà Diễm hằng ưa thích, có khu rộng trồng đầy lê, táo. Có hồ
nuôi cá đủ loại màu, buổi chiều đi làm về John có thú cho cá ăn, hoa súng trắng hay hồng nhô lên trên
mặt nước nở phơi phới xòe ra những cánh. Có suối giả chảy róc rách. Nhiều phòng có cửa sổ kính nhìn
ra vịnh. Phòng của John và Diễm cũng nhìn thấy biển nước và bầu trời. Những lúc rảnh Diễm hay
mang giá vẽ ra bãi cát vẽ khung cảnh biển vịnh sông nước, những dãy núi thuộc hai đảo đối diện, du
thuyền đi qua. John nịnh vợ khen Diễm vẽ cũng được lắm. John là con trai độc nhất. Vì vậy, mẹ anh
muốn hai vợ chồng nàng cố giữ hòn đảo này khi ông bà qua đời, vì đó là quà cưới của ông tặng bà mấy
chục năm về trước. Vợ chồng Diễm làm ở bệnh viện bên thành phố. Mẹ của Diễm ở Cali với một người
dì của Diễm, dì Ba, bà góa bụa, con cái cũng đã lấy chồng lấy vợ hết rồi, sống quanh quẩn gần đấy.
Thỉnh thoảng, mẹ Diễm lên ở với Diễm vài tuần hay một tháng, thường là vào mùa hè khi vùng này
nhiệt độ ở khoảng 70, 80, cây cỏ xanh tươi mát mắt. Còn những tháng khác khí hậu ấm áp của Cali
thích hợp với mẹ nàng hơn.
 
Cô bạn Huyền Lan năm xưa giờ cũng đã lập gia đình và có hai con. Hai vợ chồng cô đều là kỹ sư làm
cho Boeing. Diễm và Huyền Lan vẫn liên lạc thường xuyên, nếu không muốn nói là tình giao hảo của
họ trên cả mức thường xuyên, đó là tình bạn tri kỷ. Không viết thư thì gọi phôn. Mùa hè cứ vài tuần là
vợ chồng cô từ Seattle lái xe chạy xuống Fort Steilacoom rồi lấy phà qua đảo chơi, có khi lấy hai tuần
phép thường niên ở chơi với vợ chồng Diễm. Thường thì hai anh cũng bày đặt câu cá. Rồi nhóm lửa để
có bữa ăn ngoài trời. Rồi có khi vợ chồng Diễm thèm ăn cơm Việt Nam là lên rủ Tuấn - Huyền Lan đi
ăn tiệm quán VN. John còn ăn được mắm nêm, ăn bò nhúng giấm cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm
nêm rành lắm. Đôi khi họ cũng đi chơi xa với nhau. Năm tới dự định sẽ đi Âu Châu một chuyến. Ôi
chao! Sao Diễm vẫn mơ được nhìn thấy những cánh đồng hoa ở Hòa Lan, vẫn mong được uống ly cà
phê, lội bộ ngắm tranh trên vỉa hè nước Pháp. Phải chờ cho John rảnh rang sắp xếp được việc ở bệnh
viện thì mới đi được.
 
Một hôm người đưa thư giao cho John một bưu kiện gửi cho Diễm, đóng dấu vùng North Carolina.
Diễm có bà con bạn bè gì ở bên đó sao lâu nay không nghe nói, John có thắc mắc chút đỉnh rồi không
bận tâm lắm. Anh đem bưu kiện về cho vợ. Thư từ cho hai người đều dùng địa chỉ nhà thương, hay hộp
thư ở bên phố.
 
Diễm đốt lò sưởi xong, đứng nhìn xa xa chuyến phà cuối ngày thả John xuống, trời đã trở lạnh. Chiều
chạng vạng tối, những con hải âu kêu eng éc đang bay lượn ngoài vịnh. Nước thủy triều đang dâng lên.
Bãi cát bị nước liếm dần dần rồi trong chốc lát biến mất. Con chim làm tổ ở mái hiên nhà cũng đang
vội vã bay về chỗ ngủ. John đưa cái hộp bưu kiện cho vợ rồi đi tắm cho kịp bữa cơm tối, anh đã thấy
đói bụng lắm rồi. Anh vừa đi vừa huýt sáo. Diễm mỉm cười khi anh đổi qua một bản nhạc vui tươi.
Nhiều khi bản nhạc lời buồn mà anh vẫn hát với giọng vui tươi, xem ra với anh chẳng có chuyện gì
buồn cả. Anh đang có hạnh phúc. Anh nhìn đời với lăng kính màu hồng. Anh vẫn nghĩ là anh có hạnh
phúc từ ngày gặp và yêu Diễm rồi hai người lấy nhau. Anh rất bằng lòng với cuộc sống này.
 
Bưu kiện của một người đàn bà. Gửi cho Nguyễn Ngọc Diễm, chứ không phải Diễm Bushell. Diễm mở
ra thấy có một cuốn nhật ký và một lá thư. Lá thư ngắn gọn:
 
Thưa bà, chắc bà rất ngạc nhiên khi nhận lá thư này. Chuyện đã mười mấy năm rồi. Tôi chính là người
đàn bà đã làm bà khổ, đã cướp lấy người yêu của bà. Chúng tôi sống những năm không có hạnh phúc,
Vĩnh chỉ yêu có một mình bà. Bây giờ Vĩnh đã mất rồi, tôi nghĩ cuốn nhật ký của Vĩnh phải giao đến
tận tay bà mới phải, để bà hiểu rõ được lòng của Vĩnh. Xin bà tha lỗi việc tôi đã làm xáo trộn đời sống
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của bà, một lần nữa.
 
Diễm đọc xong lá thư, dù lá thư đánh máy không có chữ ký của người viết nhưng cũng đủ cho Diễm
hiểu chuyện, một giọt nước mắt âm thầm lăn xuống má nàng. Phải, đã mười mấy năm rồi, chuyện đã
xưa thật xưa, hiện tại Diễm đang có một đời sống hạnh phúc. Diễm cũng đâu cần cái đáp số cho bài
toán ngày nào, Diễm đã làm không ra, Diễm đã bỏ cuộc, đã đầu hàng, đã chịu thua, ngày đó có thắc
mắc thật, muốn tìm hiểu nguyên nhân việc Vĩnh đột ngột lấy vợ mà không hiểu nổi. Bây giờ Diễm biết
để mà làm gì...
 
Tiếng củi kêu tí tách trong lò đốt. Ngọn lửa lập lòe trước mắt Diễm. Như là ngọn lửa quen thuộc ngày
nào đã thiêu rụi những lá thư tình Vĩnh gửi. Diễm nhìn ngọn lửa. Tiện tay Diễm ném quyển nhật ký và
lá thư vào. Không nghĩ ngợi, không bâng khuâng. Từ dòng sông nhỏ, nước tiếp tục chảy, rồi ra biển lớn
chứ bao giờ chảy ngược về nguồn. Chuyện gì đã qua, cứ cho nó qua luôn, còn bới lại trong đống tro tàn
để tìm lại cái gì nữa chứ. Diễm đứng dậy chùi nước mắt rồi đi xuống phòng ăn vì biết đã tới giờ cơm.
Như chẳng có chuyện gì vừa mới xảy ra, như đời sống của nàng chưa hề bị lay động.  ■

LLLLiiiinnnnhhhh    VVVVaaaannnngggg
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Câu chuyện của Ông Thời-đại

Thánh Tam-giang TRƯƠNG HÁT

Nguyễn-Lê-Hiếu

Nhân tuần trước, một thân-hữu trên Văn-đàn cho cuốn sách quý Why languages change, tôi

chia-sẻ với ông bạn vong-niên; tuần này ông Thời-đại, ngồi bên hè, nhíp hớp bia lạnh bọt lăn-

tăn, lật con mực đang uốn minh rên-rỉ trên lò than đỏ mà tản-mạn.

Lãng-Nhân Phùng-Tất-Đắc là một nhà văn tiền-chiến thông-thạo tiếng Pháp và tiếng Hán, tác-giả

nhiều cuốn sách giá-trị như Chơi chữ, Giai-thoại làng Nho, Thơ Pháp-ngữ tuyển-dịch, Chuyện cà-kê …

cuốn nào cũng đặc-sắc.  Mở đầu  Chuyện cà-kê,  ông cho hai  người bạn trà-dư-tử-hậu “cà-kê”.  Hỏi

Chuyện gì là chuyện cà-kê? Đáp, rõ khéo, chuyện con-cà-con-kê mà còn phải hỏi. Hỏi tiếp: Kê là gà

đành rồi. Thế cà là con gì? Hay là gà kê, nói chạnh ra là cà-kê cho xuôi tai? Trong khi nói chuyện,

ông bà ta hay sửa vài tiếng cho xuôi tai, theo cái mà hai cụ Trần và Bùi gọi là phép mỹ-thanh trong

cuốn Việt-Nam văn-phạm. Những cách uyển-chuyển cho xuôi tai trong một vài tiếng nói hay cách phát-

âm có khi gây ngộ-nhận và bối-rối cho người nghe và rắc-rối cho người đời sau; đại-loại như kiểu gà-

mọc-đuôi-tôm biến-hóa từ gà vọc niêu tôm!

Thánh Tam-giang và bài thơ Nam-quốc sơn-hà

Ai trong chúng ta mà không biết bài  Nam-quốc sơn-hà, gắn liền với tên tuổi hai thần anh em họ

Trương và tướng Lý-Thường-Kiệt. Câu chuyện hai anh em Trương-Hống Trương-Hát hiện lên báo-

mộng cho chủ-tướng quân ta rằng sẽ giúp đánh bại quân địch. Hỏi hai vị là ai thì hai thánh kể mình vốn

là thuộc-tướng của vua cũ bị thua mà chết; sau vua mới vời-gọi ra làm quan; họ viện cớ tôi trung không

thờ hai chúa nên từ-chối, và chọn cái chết hơn là phục-vụ kẻ sát-hại chúa của mình. Thượng-đế khen

trung-nghĩa mà phong thần. Nay hai thần tự-nguyện ra giúp quân chống địch. Hôm sau, trước trận-tiền,

hai thần la hét, làm mưa gió sấm sét đánh bại quân địch.  Lại cho bài thơ thần Nam-quốc sơn-hà. Các

vua đời sau tiếp-tục thờ cúng hai thần gần nơi hai ngài xuất-hiện khi xưa; mà hai thần cũng tái-hiện

nhiều lần trợ-giúp vua tướng quân ta nhiều lần chống địch ngoại-xâm. Người anh được phong “Đại-

dương-giang Thần-vương” thờ ở cửa sông Như-nguyệt, người em, Tiểu-dương-giang Thần-vương thờ

ở sông Nam-bình; gọi chung là Thánh Tam-giang.

Câu chuyện đại-để như vậy; đầu tiên ghi trong cuốn Việt-điển U-linh là sách ghi lại các thần  tôn

kính trong điện-thờ u-linh từ đời nhà Lý; sách này đặt chuyện các Thánh Tam-giang vào thời con trai
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thứ cuả Ngô-vương Quyền là Nam-tấn-vương trong một cuộc chiến thời loạn sứ-quân, Sang đời Trần,

Trần-Thế-Pháp khi đi thu-nhặt các chuyện quái-dị ở xứ Lĩnh-nam ta, gom lại trong cuốn  Lĩnh-nam

chích-quái; tác-giả cũng kể chuyện Thánh Tam-giang nhưng lại cho rằng câu chuyện hai thần báo-

mộng xảy ra vào thời Lê-Đại-hành mang quân chống giặc xâm-lược nhà Tống bên Tàu. Đến đời sau

nữa,  thời nhà Hậu-Lê,  Vũ-Quỳnh hiệu-đính Lĩnh-nam chích-quái loại-bỏ chuyện anh-em thánh họ

Trương ra. Cuốn Thiên-nam vân-lục liệt-truyện đời sau lại dựng thêm phần phụ kể là có một thư-sinh

viết bài sớ trách hai thần giúp Lê-Hoàn cướp ngôi nhà Đinh không phù-hợp với chủ-thuyết tôi trung

không thờ hai chúa của hai thần khiến các vị lại phải mất công phân-minh với chàng học-trò ngông.

Đại-Việt sử-ký toàn-thư của nhóm Ngô-Sỹ-Liên kể thêm là về sau, khi Lý-Thường-Kiệt đóng quân

chống giặc Tống ở sông Như-nguyệt thì một đêm, quân-sĩ nghe thấy có tiếng xướng hát vang từ trong

đền ra, văng-vẳng bài thơ Nam-quốc sơn-hà nên lòng binh-sĩ phấn-khởi đánh đuổi được quân Bắc. 

Về căn-bản, câu chuyện khá ổn-định đối với hai thần anh-em; nhưng thời-gian và triều-đại thì khác

nhau. Đó là nghiệp dĩ-nhiên của sử truyền-miệng gắn liền với biến-đổi của lịch-sử qua nhiều triều-đại,

nhiều thế-hệ, nhiều bối-cảnh; điều đó cũng phải chấp-nhận thôi. Nhưng một chi-tiết là tên hai vị thánh

cũng gây thắc-mắc. Anh tên Hống, em tên Hát. Hống hay rống là tiếng kêu to, rú lên; thường dùng tả

tiếng kêu hùng-dũng của con vật lớn như cọp, sư-tử hay voi. Tô-Đông-Pha chế người bạn tên là Trần-

Tạo, có người vợ họ Liễu rất dữ-dằn. Tô-Đông-Pha thấy Liễu-thị la hét mà Trần-Tạo run tay đánh rơi

cái gậy chống; nên làm bài thơ giễu có hai câu dịch ra thành  Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống, Kinh

hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu. Vậy tên Hống là tiếng kêu vang-dậy của vật lớn dữ cỡ chúa sơn-lâm. Cũng

có dị-bản ghi tên là Khiếu. Khiếu cũng là tiếng kêu to nhưng có vẻ than-phiền tự-vệ hơn là oai-dũng

tấn-công, dùng trong chùm-tiếng khiếu-oan, khiếu-nại; có lẽ đó là lý-do đại-đa-số bài chọn ghi tên

thần-anh là Hống. Còn tên thần-em là Hát. Thời nay nghe “hát” thì nghĩ đến ca-hát; chẳng nhẽ thần ra

trận mà ca-hát như các ca-sĩ, các nghệ-sĩ, các “sao” thời này sao? Có người suy ra hát ở đây nên hiểu là

nói theo âm-điệu giọng lên xuống và ngân ngắn dài. Sự thực có phần hơi phức-tạp.

Thuyết Hát Xướng-ca

Theo cuốn Việt-Nam văn-phạm, các cụ Kim, Kỷ và Khiêm giảng rằng trong tiếng ta, mỗi âm có sáu

thanh: âm nguyên-con (bản-âm, không có dấu biến thanh) hay âm đi cùng năm dấu, huyền sắc hỏi ngã

nặng, tạo biến-thanh giọng cao, thấp, khứ, hồi. Lại còn những tiếng ngân ỉ-ê, những tiếng láy ả ơi,

những tiếng đệm chừ, ờ, hề…Khi mấy giáo-sỹ mới nhập đất Hà-tiên hay Hội-an, họ kể lại cho nhau là



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  194

tiếng dân ta líu-la-líu-lít lên-bổng-xuống-trầm như chim hót líu-lo. Đấy mới chỉ là nghe dân-dã nói

chuyện thường với nhau.

Về mặt văn-học nghệ-thuật, ca hát còn đa-dạng hơn nữa. Ca là cách phát-ngôn theo một văn-bản

có ghi rõ cách phát âm điệu: âm thanh chỉ giọng, điệu chỉ nhịp, cách láy, ngân. Khi có văn-bản chỉ rõ—

theo ngôn-ngữ tân-thời là thơ phổ-nhạc như Em đi chùa Hương hay Động Hoa-vàng, Ngày xưa Hoàng-

thị,v.v.— thì nghệ-sỹ trình-diễn phải theo văn-bản nốt nhạc (lẽ-dĩ-nhiên cũng có chút du-di tùy theo

nhân-cách tài-năng điêu-luyện của từng người nhưng) nói chung cách trình-diễn có khuôn-khổ được

quy-định rõ-ràng. Những bài thơ nguyên-bản, chưa phổ nhạc thì tác-giả cũng như người đọc, sẽ tùy

hứng, tùy cảm-tính, tùy hoàn-cảnh mà ngâm lên; có khi cùng một bài thơ, trước sau, một nghe-sỹ sẽ

trình-bày—ngâm—hai kiểu khác nhau, lệ-thuộc vào cảm-tính. Lại có một cách trình-diễn khác, không

tùy theo cảm-tính nội-tâm mà lại chú-trọng vào hình-thức quan-trọng, long-trọng, nghiêm-trang, kính-

cẩn, gọi chung là xướng; dùng gọi tên sỉ-tử khi điểm-danh bước vào trường-thi, hay khi đại-diện quan-

viên đọc sớ trình Thần-hoàng ở giữa đình làng; hay khi ở triều-đình, môt vị quan xướng danh ba vị tân-

khoa đỗ tiến-sĩ đệ-nhất-cấp (nghĩa là Trạng-nguyên, Bảng-nhỡn, Thám-hoa).  

Đại-Việt Sử-ký toàn-thư (bản kỷ, quyển 5) kể thời nhà Trần, lệ cũ, mỗi khi tuyên đọc lời vua, thì

viện Hàn-lâm (chữ-nghĩa đầy mình) thảo tờ chiếu rồi đưa cho Hành-khiển (vai trò cái loa trình-diễn) để

xem trước. Bấy giờ, Lê-Tòng-Giáo làm tả-phụ, vốn bất-hòa với Hàn-lâm phụng-chỉ Đinh-Củng-Viên.

Ngày tuyên đọc lời vua đã đến rồi mà Củng-Viên vẫn cố ý không đưa bản thảo. Tòng- Giáo đòi nhiều

lần vẫn không được. Hôm ấy, xa-giá sắp ra ngoài cung, Củng-Viên mới đưa bản thảo. Tòng-Giáo tuyên

đọc tờ chiếu đại-xá, không hiểu hết âm-nghĩa, ấp-a-ấp-úng, xướng không thông. Vua truyền Củng-Viên

đứng đằng sau mà nhắc. Tiếng nhắc của Củng-Viên to dần, mà tiếng xướng của Tòng-Giáo thành lí-nhí

ngập-ngừng rồi dần-dà nhỏ đi, trong triều chỉ còn nghe thấy tiếng nhắc của Củng-Viên mà thôi. 

Đến đây thì mới rõ tầm quan-trọng trong việc xướng ca mà tên Trương Hát chính là ngụ-ý nói lên

thần-anh thì đứng gầm-rống còn thần-em đứng trên mây, lên giọng xướng-ngâm trong hình-thức quan-

trọng, ở khung-cảnh long-trọng bốn câu thơ giữ nước Nam-quốc sơn-hà. Đó là ý chuyên-chở trong tên

của thần là Hát. Thuyết nghe cũng tạm có lý, mặc dù lý không vững-chắc cho lắm. 
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ngủ dưới gốc cây hòe ở nước Đại-hòa-an thấy được làm lớn lừng-lẫy một thuở nhưng rồi sự-nghiệp

tan-vỡ, hóa ra chỉ là một giấc mộng; đời sau gọi là giấc hòe; hòe và hòa (-an) cho thấy âm a và e hay é

hay ê dễ thay-thế cho nhau trong câu chuyện thường ngày. Cũng có khi âm a và âm e/ê đi chung với

nhau  như hai âm gần-gũi, trong thí-dụ sau: mấy đứa trẻ lê-la  trên mặt đất, miệng ê-a câu nhân-chi-

sơ…Vậy giản-dị có thể tên thần-em Hát chính là Hét; khá chỉnh khi đối với tên thần-anh là Hống. Dễ

nghe hơn giả-thuyết Hát là hách (xì-xằng) và cũng không thua kém giả-thuyết Hát là ngâm xướng (bài

thơ Nam-quốc sơn-hà)

Thầy Hiếu xem, biến-đổi ngôn-ngữ là việc tự-nhiên cho mọi sinh-ngữ, hiển-nhiên nhất đối với từ-

ngữ, nay tiếng thêm, mai tiếng bớt; nhưng cũng có đổi-thay cả với văn-phạm, văn-phong, âm-điệu; lại

còn theo thời-gian trước sau cũng đổi; mà cùng một thời cũng thay âm-thanh theo địa-dư vùng này

phương xa kia nọ; lại cùng thời-gian và không-gian mà cũng có khác-biệt theo giới-tính, theo giai-cấp

xã-hội, trình-độ học-vấn, mức quen-thuộc thân-tình đậm nhạt v.v.. Thành bài tính nhức đầu cho người

đời sau, tên thần-em Trương-Hát trở nên chuyện cà-kê tửu-hậu!

Biến-đổi vốn là chuyện tự-nhiên, con người ta cũng phải thích-hợp với hoàn-cảnh xã-hội

đương-thời; sao ông lão tên Thời-đại mà chuyên nói chuyện thời xưa; e Thời-đại mà chẳng

theo kịp thời-đại! Cụ Phan-Khôi có hỗn-danh là con-gà-ba-chân vì hay théc-méc; cụ chê người

Nam viết chính tả không chính-xác. Cụ trách tác-giả Nguyễn-Chánh-Sắt viết sai tên mình, chính

ra phải là Sắc; bắt lỗi cụ Đặng-Thúc-Liêng viết tên mình dư chữ g, đáng nhẽ chỉ có Liên là hoa

sen mà thôi. Mà ba cụ là người cùng thời, bàn ra cho có chuyện, rối cũng xong;đằng này,

Thánh Tam-giang là chuyện cũ 15 thế-kỷ trước, ông Thời-đại bàn ra tán vào, làm sao biết đâu

là chân-lý được, cho nên chuyện Thời-đại thành chuyện tào-lao sao?  ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    LLLLêêêê    HHHHiiii‰‰‰‰uuuu                       

9-2022
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Vietnamese Poetry-New Poets - with Translation

Vũ Hoàng Chương, Thế Lữ

Part 2

By  Thomas D. Le

Vũ Hoàng Chương

Born on May 5, 1916, in Nam Định into a family that had its roots in Phú Ựng Village, Hưng Yên
Province, Vũ Hoàng Chương  attended the Albert Sarrault High School in Hanoi. After graduation in
1937, he attended law school in 1938 for a year before joining the civil service as a deputy inspector
with the Railway Service. 

In 1941 he left the Railway Service to take up mathematics studies in Hanoi,  which he quit  for a
teaching career in Haiphong. During this time he continuously wrote poetry and plays. 

In 1954, he left for Saigon, and resumed his writing career until his death in October 1976. 

Representative works include Thơ Say (The Poems of Drunkenness, 1940),  Mây (The Clouds, 1943),
Lửa Từ Bi (The Fire of Mercy, 1963),  Ta Đợi Em Từ 30 Năm (I've been Waiting 30 Years for You,
1970), Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau (We Lost Everything Except Ourselves, 1973), and the play
Trương Chi (1944). 

Though growing up during the New Poetry Movement years, Vũ Hoàng Chương harbored a nostalgia
for the traditional Oriental past. Tạ Tỵ characterized his poetry as the sighs of the mystical Orient. 

Say Đi Em

I found in the following poem, Get Drunk, Baby, a distinct modern tone. Sóng Việt Đàm Giang quotes
the poet Mộng Tuyết as saying that the young Vũ Hoàng Chương at the time of writing had suffered an
unsuccessful love, and was given to alcohol and opium. This poem is an outcry of lovesick pain that he
felt while trying to dissipate it in a bout at a night club. Yet neither the dance with the bar girl nor the
wine was the remedy for his permeating sadness that rose in front of him like an immovable wall. 

The  poem  describes  with  stark  reality  the  sensual  atmosphere  of  the  dance  hall,  the  evocative
movements of the dancers' bodies as they swayed to the music, the perfume, lights, colors and sounds,
the alcohol-soaked soliloquy of the love-depressed young man,  who found nothing but despair in a
immovable wall of sadness. The only words he can manage to utter, ostensibly to his dance partner, are
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actually meant for himself, "Get drunk, baby!"

Say Đi Em 

Khúc nhạc hồng êm ái 
Điệu kèn biếc quay cuồng 

Một trời phấn hương 
Đôi người gió sương 

Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương 
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo 

Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo, 
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương, 

Lòng nghiêng tràn hết yêu đương 
Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ. 

Ánh đèn tha thướt 
Lưng mềm, não nuột dáng tơ 

Hàng chân lả lướt 
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ. 

Âm ba gờn gợn nhỏ, 
Ánh sáng phai phai dần 

Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân 
Lui đôi vai, tiến đôi chân, 
Riết đôi tay, ngả đôi thân, 

Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió 
Không biết nũa màu xanh hay sắc đỏ, 
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta ! 

Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa 
Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng. 

Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng. 
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men. 

Say đi em ! Say đi em ! 
Say cho lơi lả ánh đèn 

Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt. 
Rượu, rượu nũa, và quên, quên hết ! 

Ta quá say rồi 
Sắc ngả màu trôi 

Gian phòng không đứng vững 
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi. 

Chân rã rời 
Quay cuồng chi được nũa 

Gối mỏi gần rơi 
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa 
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Say không còn biết chi đời 
Nhưng em ơi, 

Đất trời nghiêng ngửa 
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ; 

Đất trời nghiêng ngửa 
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi ! 

Vũ Hoàng Chương 

Soûle-toi, ma choute

A la musique rose et tendre, 
Au son bleu de la clarinette 
tourbillonné 
Dans le monde de poudre et de parfum 
Deux âmes tracassées 
En leur jeunesse tourmentée, leur 
mutuelle affection causant autant de 
peines. 
Jadis leurs fleurs furent fraîches, leur 
lune douce, leurs oreillers proches. 
Mais ce jour leur amour s'est évanoui. 
Mon âme s'effondre depuis longtemps, 
mais mes jambes sont encore flexibles. 
A mon coeur renversé mes pas 
retiennent leur souplesse. 
De mon intérieur bouleversé tout 
l'amour s'est échappé. 
Pourtant mes pas s'accordent au rythme
séduisant des couleurs de l'arc-en-ciel. 

Sous la lumière rêveuse 
Le torse souple, onctueusement soyeux 
Les jambes élégantes, 
En extase l'âme repose sur un bras 
indifférent. 
Les sons doux ondulent légèrement 
Tandis que la lumière s'affaiblit 
graduellement. 
Les miroirs des quatre murs reflètent 
l'image perturbée de la belle. 
Les épaules reculent, les jambes 
avancent. 
Les bras se pressent et les corps 
s'inclinent 
Sur le parquet glissant qui ondoit 

Get Drunk, Baby

To the pink mellow sound of music, 
To the blue clarinet whirling sound, 
In the world of powder and perfume 
Two suffering souls 
Battered in their youth, sharing mutual 
affection and as much longing. 
Once their flowers were fresh, their 
moon was sweet, their spring bed was 
shared, but now only was faded love. 
My soul long ago had fallen, yet my 
feet are still supple. 
My heart collapsed but my steps are 
still graceful. 
From my overflowed heart love has 
vanished. 
Yet my steps are still in time to the 
provocative rainbow-colored rhythm. 

By the dreaming lamplight 
Your soft bust a silky languor 
Making graceful dance steps 
Resting your ravished soul on an 
indifferent arm. 
The music pined away in soft small 
waves 
As the light dimmed evermore. 
The four mirrored walls flung your 
beautiful self in a tipsy lurch. 
Shoulders retreating, legs advancing 
Hands clasping, bodies leaning 
Over the parquet floor waving as the 
windswept sea. 
I no longer know if it is blue or if it is 
ruddy. 
Let's get more drunk, the wine is 
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comme la mer au vent. 
On ne sait plus si c'est bleu ou si c'est 
rouge. 
Enivrons-nous plus encore, le vin nous 
attend ! 
Nous ne sentons ni la gorge sèche, ni la 
tête lourde, ni les yeux brouillés. 
Nos bras sont encore souples, nos pas 
nullement vacillants. 
On n'a pas atteint le bout de l'Euphorie,
ni la limite de la Débauche. 
Pas assez ivre, mon âme soupire après 
du vin encore. 

Enivre-toi, enivre-toi ma choute ! 
Si ivre sous la lampe séduisante 
Que la gamme se renverse, que la chair 
s'affole. 
Encore du vin, encore du vin, et 
oublions, oublions tout ! 

Je suis ivre mort 
Le coloris m'a quitté 
Dans la salle chancelante. 
Qui m'a écrasé l'illusion aux lèvres ? 
Mes jambes épuisées 
Incapables de pirouetter 
Et les genoux titubants 
Sous l'ivresse brûlante qui enflamme 
mes sens; 
Tellement ivre que tout rien n'a plus de 
sens. 
Mais ma belle, 
Bien que le monde soit bouleversé 
Devant moi la muraille de la tristesse 
ne s'est pas effondrée. 
Que le monde chancelle 
La muraille de la tristesse ne s'est pas 
écroulée, ma belle !  ■

Traduit par Thomas D. Le 
6 mai 2004 

waiting! 
Our throats are not yet dry, our heads 
not yet heavy, our eyes not yet blurry, 
Our arms are limber still, and our steps 
not yet tottering. 
We haven't reached the end of 
Euphoria, nor the bound of Debauchery.

Not yet drunk, our thirsty souls still 
crave more spirits. 

Get drunk! Get drunk, baby! 
Drunk with the lascivious light 
Till the music wobbles, till the flesh 
goes wild. 
More wine, more wine, and forget, 
forget all! 

Now dead drunk, 
My colors have gone out fading, 
The room becomes unsteady. 
Who presses the illusion to my lips? 
My feet are exhausted 
Unable to whirl any longer. 
My worn-out knees ready to drop 
For the red-hot liquor, now inflaming 
my senses. 
So drunk the world lost reality. 
But, O dear! 
Though heaven and earth have toppled, 
The wall of Melancholy in front still 
holds. 
Heaven and earth collapse, 
Yet the Melancholy wall does not 
tumble, baby! ■

Translated by Thomas D. Le 
2 May 2004 



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  201

Vịnh tranh Gà Lợn

This short light-hearted poem that  Vũ Hoàng Chương wrote in 1976 recalls the traditional scenes of
farming communities in Vietnam during the Tet (Lunar New Year) celebrations. It captures the lively
activities  of  domestic  animals  in  small  farms  scattered  among  rice  paddies.  During  these  annual
festivities villagers decorate their dwellings with silk paintings of familiar farm animals. Most common
among them are pigs and chickens, which are raised not only for local consumption but also for district
towns' markets. 

Silk and paper paintings of pigs and chickens on the farm find popularity even among urban dwellers
for their depiction of peace and prosperity that are sought after during Tet for the entire coming new
year. Speaking of roosters alone,  Đông Hồ Village in North Vietnam is well known for its exquisite
woodcut prints of this species, which the French call king of the farmyard. 

Vũ Hoàng Chương plays  a  great  deal  with  popular  motifs  and imagery in this  rather  obscure but
nevertheless charming poem. Dipping into the treasure trove of folk wisdom, the poet makes allusion to
slivers of proverbs and adages without aspiring to any particular pattern of thought. 

This poem was presented to welcome the forthcoming Tet, the Year of the Rooster of 2005. 

Another reading, more attuned to contemporary events, was offered by the late Professor Ðàm Trung
Pháp, who opined that the poet had written this poem shortly after his release from a re-education camp
and before his death to show his defiance. The poem is not merely about a familiar farm scene, where
the animals are not depicted as animals, but  are personified as an instrument of sarcasm, which is
widely  used  by  poets  and  writers  against  authoritarianism.  This  explains  the  poem's  seeming
incoherence and its abstruseness. 

Vịnh Tranh Gà Lợn

Sáng chưa sáng hẳn, tối không đành 
Gà lợn, om sòm rối bức tranh 
Rằng vách có tai, thơ có hoạ 
Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh 
Mắt gà huynh đệ bao lần quáng 
Lòng lợn âm dương một tấc thành 
Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn 
Nghe rồng ngâm váng khúc tân thanh. ■

Vũ Hoàng Chương 

The Pig and Rooster Painting

Deep in the dark shadows of early dawn 
Roosters and pigs bustle in their silk scrolls. 
As walls have ears, so verse becomes painting. 
Who has a pure heart, and who has clear eyes? 
How oft is the brotherly rooster blind, 
And the pig's heart sees its dream come true? 
The cocks stop crowing, the pigs stop oinking, 
And the dragon hums its new song to spring. ■

Translated by Thomas D. Le 
22 January 2005 - Revised 4 December 2022
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Thế Lữ

Thế Lữ the pen name of Nguyễn Thứ Lễ (born October 1907), left school after the 10th grade to join
the Tự Lực Văn Đoàn (The Self-Reliant Literary Group) as well as the editorial boards of the Phong
Hóa (Culture),  Ngày Nay (Modern Times),  and  Tinh Hoa (Quintessence)  magazines.  As a  notable
romantic poet Thế Lữ played an important role in the New Poetry movement. 

His published works include Mấy Vần Thơ (Miscellaneous Poems),  Vàng và Máu (Gold and Blood),
Bên Ðường Thiên Lôi (On the Thunderbolt Road), Trăng Gió Ngàn (The Moon in the Windy Woods),
Trại Bồ Tùng Linh (Bồ Tùng Linh  Camp), Ba Hồi Kinh Dị (The Triple Horror), Lê Phong Phóng Viên
(Inspector Lê Phong), Gói Thuốc Lá (The Cigarette Pack). 

Cây Đàn Muôn Điệu

Tôi là người bộ hành phiêu lãng 
Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi

Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc, câu 
cười, 
Trong lú'c gian lao, trong giờ sung 
sướng, 
Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. 
Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, 
Cảnh thương tâm, ghê gớm hay dịu 
dàng. 
Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. 

Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, 
Không chuyên tâm, không chủ nghĩa: 
nhưng cần chi ? 
Tôi chỉ là một khách tình si 
Ham vẻ đẹp có muôn hình muôn thể. 
Mượn giấy bút nàng Ly-Tao tôi vẽ, 
Mượn cây đàn ngàn phiếm, tôi ca 
Và đẹp u trầm, đắm đuối, hay ngây thơ, 
Cũng như vẻ Đẹp cao siêu, hùng tráng 
Của non nước, của thi văn tư tưởng. 

Dáng yêu kiều tha thướt khách giai 
nhân; 
Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời 
xuân; 

The Thousand Tunes Instrument

To the whole wide world I set out on foot 
Straight up and down the road of life for 
fun 
In search of sensations in tears or in 
laughter 
In times of distress or in the hours of bliss, 
Whether stirred to action or during 
daydreams. 
I love life along with its pains 
In heart-rending, abhorrent, or heart-
warming situations, 
In scenes of glory, affection or violence. 

You said my personality is changeable 
Without focus or conviction: What should I 
care? 
I am but a love-stricken man 
In love with beauty in its myriad faces. 
With the brush borrowed from Lady Ly Tao
I paint, 
To the tune of the thousand-fretted 
instrument I sing 
Of beauty quiet and profound, passionate, 
or innocent 
As of beauty majestic and heroic 
Of nature, of literature or of thought. 

The graceful lissome young beauty, 
The resplendent lively spring sunshine, 
The quiet melancholy of a stormy day, 
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Vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió; 
Cảnh vĩ đại, sóng nghiêng trời, thác 
ngàn đổ; 
Nét mong manh, thấp thoáng cánh hoa 
bay; 
Cảnh cơ hàn nơi nước đọng bùn lầy; 
Thú sáng lạn mơ hồ trong ảo mộng; 
Chí hăng hái đua ganh đời náo động: 
Tôi đều yêu, đều kiếm đều say mê. 
Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi, 
Và cảm khái bởi những lời hăng hái. 
Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi, 
Tôi thở than cùng thiếu nữ bâng 
khuâng, 
Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng, 
Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu,

Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu; 
Với Nàng Thơ, tôi có bút muôn mầu; 
Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm mầu: 
Lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu. ■

Thế Lữ 

Majestic scenes, towering waves, 
thundering falls, 
Then the flight of a delicate petal, 
Grinding poverty in stagnant water, 
Delightful pleasure of living a dream, 
The ardent struggle of a spirited life, 
I love them all, seek them all with a 
passion. 
I'll readily suffer at heart-rending cries 
And act with fervor on words of zeal. 
I'll rejoice with happy voices from within 
And lament at a female heart's agony. 
I'll sing to the lingering tune of a flute 
And feel calm at the soothing sound of 
bells. 
With my muse I have a versatile lute 
With my muse I have a multi-colored 
brush. 
I want to be a magical artist 
Wielding colors and sounds as my medium.
■ 

Translated by Thomas D. Le 
12 May 2004 

Nhớ Rừng

(Lời con hổ ở vườn bách thú) 

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt, 
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua, 
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,

Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm 
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm 
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi 
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. 

Ta mãi sống trong tình thương nỗi nhớ 
Thuở tung hoành, hống hách những 
ngày xưa. 
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già 
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng 
nguồn hét núi, 

Yearning for the Jungle

(The voice of a tiger in captivity in a zoo) 

In the iron cage my heart seething with 
anger, 
I lie through long slow months, 
Despising the gang of addle swaggerers 
Who through tiny eyes dare to mock the 
jungle's majesty. 
Now fallen and captive, I swallow my pride
To be a curiosity, a toy, 
An equal to the despicable bears, 
To the pair of clueless leopards next door. 

I drag a life filled with longing and love 
For the good old days of mighty dominion, 
In the jungle amid huge old shade trees, 
Mighty howling winds, and thundering 
falls, 
Roaring my epic and powerful roar, 
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Với khi thét khúc trường ca dữ dội 
Ta bước chân lên, dống dạc, đường 
hoàng, 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp 
nhàng, 
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc. 
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc 
Là khiến cho mọi vật đều im hơi. 
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài 
Giữa chốn thảo hoa, không tên không 
tuổi. 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 
Đâu những ngày mưa chuyển động bốn 
phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mớỉ 
Đâu những buổi bình minh cây xanh 
nắng gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 
Đâu những chiều lênh láng máu sau 
rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? 
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! 

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 
Ghét những cảnh không đời nào thay 
đổi, 
Những cảnh sửa sang tầm thường, giả 
dối: 
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;

Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng

Lẩn lút bên những mô gò thấp kém; 
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm 
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. 
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ 
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, 
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa 
Nơi ta không còn được thấy bao giờ! 
Có biết chăng trong những ngày ngao 
ngán 
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn 

I strutted in commanding steps sure and 
proud, 
My rhythmic wave-like body strong and 
stout, 
Stalking silent among brambles and sharp 
grass. 
In dark caves once I flashed my awesome 
eyes 
All life lay quiet holding its hushed breath. 
I basked in smugness, king of all creatures, 
Roaming amid the nameless plants and 
trees. 

Now where are those moonlit nights by the 
stream 
When hearty dinner done I savored the 
moonlight? 
Where are those rainstorms that shook the 
jungle domain 
When I quietly surveyed my revived 
kingdom? 
Where are those first lights that bathed the 
lush trees 
And bird songs that riotously awakened 
me? 
Where the blood-red rays that drowned the 
jungle 
When I couldn't wait for the hot sun to die 
So I could seize its secret for myself. 
-- Oh, where have they all gone, those glory
days? 

I smother my deep perpetual anger 
Hating the things that never ever change, 
The spaces that were deceitfully built, 
With tended blooms, mown grass, straight 
paths, grown trees, 
A dark trickle that passed as forest streams 
Lurking among phony low-lying hillocks 
With docile foliage shorn of mystery, 
Faking so miserably the wilderness 
And its eternal life's solemnity. 
O noble proud land of majesty 
Where my valiant kind always holds firm 
sway, 
The vast realm that I used to rule over, 
Country that I will never see again! 
Did you know in my days of dark despair 
I still nurture lofty grandiose dreams 
In my soul of being in your midst again, 
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Để hồn ta phảng phất được gần ngươi 
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! ■

Thế Lữ 

O my dear old awesome jungle domain? ■

Translated by Thomas D. Le 
19 September 2004 

(To be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee

Updated 23 November 2022

����

The final battle against
intolerance is to be

fought—not
in the

chambers of any
legislature—but

in
the HEARTS of men.

Dwight D. Eisenhower

from Peggy Anderson, Great Quotes from Great Leaders
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MÁI TRƯỜNG VÀ ĐỒNG SỰ 

Đàm Trung Phán

 Có những buổi sáng như hôm nay, tôi vào Staff Lounge thật sớm, uống ly cà phê và ăn Bagel hoàn
toàn trong tĩnh lặng. Tôi cần có những giây phút thoải mái này trước khi bước vào lớp học hay chấm
bài. 

 Uống một ngụm cà phê, ngoài sân trường, lá đang đổi màu. Cả một bức tranh thật đẹp với màu vàng,
màu đỏ của rừng phong xung quanh trường. Một cơn gió nhẹ thổi, lá khô bay, tụ đầy cả một góc tường.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, một chuyện ít khi thấy trong mùa thu tại Canada. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài
trời. Bỗng đâu, tôi bị lôi cuốn vào giòng dĩ vãng của mái trường này. 

Trước khi nghỉ hè năm nay, Rick Chan (không phải là tên thật) bào tin cho tôi hay là ông sẽ về hưu vào
cuối tháng Tám, sau khi chúng tôi tựu trường. Tin Rick về hưu, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên cho
lắm vì đã hai năm rồi, ông thường kể cho tôi nghe những dự định của ông sau khi về hưu. 

Định mệnh cuộc đời đưa đẩy chúng tôi trở thành đôi bạn thân: chúng tôi là hai kẻ duy nhất còn được tại
nhiệm sau khi ngành Công Chánh trong College bị chính phủ đóng cửa vì thiếu ngân quỹ.  Chúng tôi
được chuyển sang ngành Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Department) để dạy các môn
Công Chánh cho ngành này.  

Năm năm về trước, vợ Rick qua đời sau một thời gian chữa bệnh ung thư máu. Những ngày tháng này,
ngày nào Rick cũng vào nhà thương thăm vợ. Rick là người rất ít nói truyện đời tư với ai, nhưng với
riêng tôi, Rick hay tâm sự về vợ ông, Julie, và những bệnh nhân ung thư mà ông thường gặp trong nhà
thương. Một hôm, tôi đang ngồi trong phòng làm việc, đợi lúc người học trò ra khỏi phòng của tôi,
Rick chạy vôi vào phòng và nói: 

-  Này ông, nếu không thấy tôi vào trường, chắc ông biết tại sao! 

Giọng Rick bị cắt quãng qua tiếng nấc. Tôi chưa kịp nói gì, Rick đã chạy vội ra hành lang.  Hai ngày
sau đó, Julie mất. Tôi không được phép đi đưa ma Julie. Trong các đồng sự, Rick chỉ mời riêng tôi đến
dự cái Memorial Service cho Julie. Về sau, Rick giải thích: 

 -  Trước khi mất, Julie dặn tôi là chỉ có mời những người trong gia đình đi dự đám tang mà thôi và
Julie chỉ muốn tôi mời mình ông đến dự cái Memorial Service này ngoài các bạn bè thân của Julie, ông
thông cảm giùm nghe! Julie thường hay hỏi thăm về ông khi bà ấy ở trong nhà thương! 

Julie tính tình cởi mở, hài hòa và đầy lòng nhân hậu nhưng Rick lại hay khó khăn và khép kín. Sau khi
Julie mất, tính tình Rick dễ dãi và cởi mở hơn nhiều. Rick cho tôi hay là lúc sinh thời, Julie thường hay
giúp nhà thờ, nhà thương trong các công tác thiện nguyện. Rick đã hối hận không giúp nhiều cho Julie
trong các công tác này: 

-  Giá mà tôi biết trước, tôi đâu có để cho Julie phải làm hết các việc này một mình! Tôi thật là đã quá
khó khăn và ích kỷ với Julie! 
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Tôi ngồi lắng nghe, và biết là Rick đang rất đau buồn rồi đâm ra tự trách mình. Những năm này, khi
Julie còn đang trị bệnh. Department của chúng tôi còn có Tony Level, ngoài Rick và tôi sau khi trường
đã sa thải giáo sư đợt đầu. Sau giờ dậy, Rick thường hay ở lại nói chuyện với Tony và tôi cho tới bẩy,
tám giờ tối. Tuy kín đáo, nhưng có nhiều lúc, Rick than với tôi: 

-  Giá mà Julie còn sống, tôi sẽ về hưu ngay sau khi được phép về hưu non! Chỉ vài tháng sau khi Julie
mất, con chó Chow mà tụi tôi đã nuôi hơn mười năm cũng chết theo luôn!  Hai con tôi đã ra trường và
đi làm xa. Tôi sợ cái trống vắng của ban đêm lắm! 

Tony bắt đầu dạy trước Rick và tôi ba năm, ông dạy các môn Địa Chánh (Surveying). Ông là một con
người có nhiều cái đam mê khác nhau. Đam mê chính của ông là ảo thuật và đi lùng kiếm mua bằng
được các puzzles hiếm có để trong những lúc không phải soạn bài, chấm bài hay dậy học, ông tò mò
tìm ra bài giải cho cái trò "giải trí" đau đầu này!  Khi tôi mới nhậm chức, và lần đầu tiên bước chân vào
phòng vẽ của sinh viên (Drafting Room), tôi thấy trên các bàn vẽ (drafting tables ) bầy la liệt các "đồ
chơi" lạ lùng. Tôi nghĩ bụng : "Trường Civil Technology, chứ đâu phải là trường Early Childhood
Education mà tại sao lại đầy các 'đồ chơi' lạ lùng này? ".  Vừa nghĩ vậy, một người cười tươi như hoa
bước vào phòng vẽ và tự giới thiệu: 

-  Còn nhớ tôi không? Tôi là Tony Level đây! Tôi và ông đã gặp nhau rồi mà!  

Nói xong, ông cho tôi biết là trong mấy tháng hè trước đó, ông đang sắp loại cho các puzzles mà ông
đã kiếm mua trong nhiều năm để ông mang đi trình diễn trong mùa thu sắp đến. Không cần tôi hỏi, ông
hăng say tháo bộ phận nọ, lắp bộ phận kia của một cái puzzle, các ngón tay ông di chuyển rất là nhẹ
nhàng. Và ông đã xuất  hiện nhiều lần trong Chương Trình Truyền Hình "It Stands to Reason" về
puzzles và ảo thuật trong cuối thập niên 1970 tại Toronto. Centennial College cũng đã mời ông đi biểu
diễn các màn ảo huật mỗi khi chúng tôi đi tới các trường Trung Học tại Scarborough để tuyển dụng học
trò vào ngành Công Chánh và Kiến Trúc. 

Trong 27 năm cùng dạy, Tony, Rick và tôi mỗi khi có thì giờ rảnh thường hay trao đổi ý kiến với nhau
về các môn học trong phân khoa Kỹ Thuật và nhiều đề tài khác nhau. Mỗi lần  chúng tôi " khám phá "
ra các ... "nghệ thuật  cọp dê bài " của sinh viên , chúng tôi thường phải trao đổi ý kiến với nhau ngay
lập tức, sợ để lâu chúng tôi sẽ rơi vào "bẫy " của học trò và đề tài này nó ...  nguội  mất!  Một lần, Tony
cười to và nói với tôi: 

-  Này ông xem, kỳ này thế nào tôi cũng bắt được "quân gian" cho mà xem!  Học trò nó nhiều mánh
khóe lắm! Tôi cho học trò thi môn “Open Book Test”, lời viết trong đề thi không có gì khác nhau hết,
nhưng tôi đã đổi các con số! Học trò đâu có biết là tôi có bốn loại bài thi khác nhau vì mỗi loại có một
loạt các con số khác nhau. Tôi có thể ngủ gật trong lớp, tha hồ cho các anh chị thao túng, nhưng các
"quân gian" sẽ biết tay tôi! 

Quả thực, đã có nhiều lần "kẻ cắp gặp bà già"  và những lần như vậy, Tony vui vẻ cho Rick và tôi xem
các "chiến lợi phẩm" của ông và ông "than": 

- Chúng khinh thường tôi quá! Tôi phải làm cho chúng biết tay tôi! 

Nói rồi, ông cười to, miệng mở đến ngang tai! Nhưng ông lại rất nhân từ với học trò, ông coi họ như
con ông vậy. Ông chỉ thích "dọa" sinh viên mà thôi. 
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Trong mùa chấm thi, ban đêm Tony ở luôn tại trường để có nhiều chỗ mở các bản vẽ Địa Chánh
(Surveying drawings) chấm cho dễ và chấm bài thi cho kịp thời hạn trước khi các giáo chức phải nộp
điểm cho nhà trường. Khi chúng tôi vào trường ban sáng, lúc đó Tony về nhà ăn sáng và ...đi ngủ! Có
vài lần, ông không ngủ mấy hôm liền, để chấm bài cho kịp! 

Rick là người Trung Hoa, sinh tại Trung Mỹ, nói tiếng Tầu không thông. Rick thích biểu diễn nấu ăn
cho các đồng sự trong phòng Thí Nghiệm Vật Liệu (Materials Testing Lab.) do tôi trông coi.  Rick
thường hay nấu ăn dùm Julie và ông rất lấy làm tự hào đã có ... thâm niên trong nghề làm bếp tại gia,
nhất là nấu cho vợ con ăn!  

Rick cũng thường hay táy máy với các puzzles của Tony và hai người bạn này có thể nói truyện với
nhau hàng giờ về đề tài puzzles này mặc dù là họ còn có nhiều việc khác phải làm! 

Tony, Rick, tôi và một số đồng sự khác thường rủ nhau đi ăn những khi không phải dậy học hay đi họp.
Chúng tôi đã " mạo hiểm " đủ các loại đồ ăn Ấn Độ, Nam Dương, Trung Mỹ, Mã Lai, Tầu, Việt,
Nhật…chỉ trừ có món ..."Nhựa Mận"  của người Việt nhà mình (tạm dịch là “Authentic Vietnamese
Hot Dog” ... cho nó “oai” )  là chúng tôi chưa "thử" mà thôi , vì ở đây không có món… tờ cây… cầy
tơ)! 

Có lần Rick đã nói với tôi: 
-  Thú thực với ông là tôi thích đồ ăn Việt Nam hơn đồ ăn Tầu vì vừa ít mỡ lại vừa nhiều rau hơn! Nhờ
ông kiếm giùm cái recipe làm chả giò nghe! Tôi muốn "biểu diễn" cho vợ con món ăn chả giò này ở
nhà tôi! 

Tôi cũng đã mời các đồng sự của tôi đi ăn phở và cả Rick lẫn Tony đều thích món Phở BòTái Chín và
Phở Gà (không có Trứng Non). 

Trong những lúc gặp nhau, chúng tôi thường kể cho nhau nghe tin tức các học trò đã ra trường và như
thường lệ bàn với  nhau về các tin tức chính trị, khoa học, tôn giáo, tin lá cải...

Đề tài về "Emotional Intelligence" (tạm dịch là Thông Minh Con Tim) hay được phe đi ăn bàn đến,
nhất là để áp dụng vào cho ban Giám Đốc nhà trường cũng như các sinh viên đã ra trường mà chúng tôi
đã có dịp cùng dậy trong nhiều năm trước. 

Người mà đã làm chuyển hướng nghề nghiệp và cuộc đời của tôi là ông John McKnight, Trưởng Phòng
của ngành Công Chánh hồi đó. Chính ông là người đã cho tôi cái Job Interview và tôi không còn nhớ
mình đã nói gì trong lúc ông phỏng vấn tôi, tôi chỉ cảm thấy là sau đó, cách nói truyện và đối sử của
ông với tôi tựa hồ như có tình cha con vậy. Sau hơn một tiếng rưỡi riêng mình ông phỏng vấn tôi, ông
mời tôi sang phòng bên cạnh để hai giáo sư khác, ông Tony Level và George Sand, phỏng vấn tiếp về
các môn học và kinh nghiệm tôi đã thâu nhận được ở Úc. 

Trước khi tôi ra về, ông nói với tôi: 
Tôi sẽ lo thu xếp để phòng Tuyển Dụng làm thủ tục thâu nhận anh! 

 Sau giờ tan sở, ông McKnight thường ở lại nói truyện với tôi về các kinh nghiệm nghề nghiệp của ông
tại Canada, Mỹ và Brazil. 
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Ông rất giỏi về kỹ thuật, thẳng thắn nhưng rất nóng tính. Có vài lần ông nổi nóng với tôi, tôi nín giận,
không trả lời. Một lần, đợi sáng hôm sau, tôi đến văn phòng ông trình bầy sự việc là tôi bị ông nổi nóng
vô cớ. 

-  Tôi biết là anh còn trẻ, anh hơn con trai tôi có hai tuổi. Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi nhưng tôi lại
quá nóng tính thành ra đôi lúc gây ra xích mích, xin anh đừng buồn nghe! 

 -  Nhưng tại sao ông không dám đối chất với mấy ông đồng sự khác của tôi? Lỗi của họ, chứ đâu phải
là lỗi tại tôi? 

 Tôi lên tiếng. 

-  Anh hãy còn trẻ và mới vào nghề, chắc anh chưa hiểu! Tôi muốn "mài dũa" anh để về sau này anh sẽ
khá hơn nhiều! Tôi có nói với mấy ông kia nhưng mà họ không có nghe tôi! 

Thú thực là đôi lúc tôi rất bất bình với ông nhưng tôi luôn luôn trọng ông về tuổi tác, kiến thức kỹ thuật
và tôi biết ông không phải là một người xấu bụng. Cũng chỉ vì cái tính nóng nẩy này mà không những
ông đã mất cơ hội trở thành Khoa Trưởng Phân Khoa Kỹ Thuật (Dean of Faculty of Technology), chức
mà ông hằng mơ ước trước khi về hưu. Không chừng như vậy, ông còn mất luôn cả chức Trưởng
Phòng Công Chánh nữa. 

Bây giờ, ở cái tuổi xế chiều, tôi hiểu được hậu ý của ông. Đã nhiều năm nay tôi đi kiếm ông để nói lời
cám ơn nhưng tuyệt nhiên không ai biết ông ở đâu, còn sống hay đã chết! 

Khi tôi mới bắt đầu làm việc, ông Khoa Trưởng Phân Khoa Kỹ Thuật đầu tiên, Frank Phillip, vừa mới
về hưu nhưng ông còn ở lại làm việc trong trường để làm cố vấn cho phân khoa Kỹ Thuật trong một
thời gian ngắn hạn. Tôi chỉ có cơ hội gặp ông một lần trước khi ông hoàn toàn mãn nhiệm với trường.
Ông là một kỹ sư Điện, từng làm Vice President cho một công ty Điện Tử lớn tại Toronto trước khi trở
thành một nhà mô phạm. Sau khi ông đã trên 85 tuổi, hàng năm ông đã thường trở lại nhà trường vào
Đêm Phát Phần Thưởng cho các sinh viên ưu tú trong các phân khoa. 

Chính ông đã trao tặng Giải Thưởng Frank Phillip dành riêng cho sinh viên xuất sắc đang học năm Thứ
Ba trong ngành Điện hay Điện Tử. Tôi may mắn có cơ hội gặp lại ông trong những lần phát thưởng này
và mỗi lần nói truyện với tôi, ông thường gọi tôi là Tanaka, tên một giáo sư gốc Nhật dậy ngành Kiến
Trúc. Tôi lại phải tự giới thiệu lại tên mình và ông vui vẻ xin lỗi vì không còn nhớ được tên ai chính
xác.  

Một lần, tôi hỏi ông: 

 -  Thưa ông Phillip, thế ông có tin tức gì của ông John McKnight  không? 

 Ông chậm rãi trả lời: 

 -  Này anh à, ở cái tuổi trên 80 của chúng tôi, chúng tôi ít dám gọi điện thoại cho các bạn đồng trang
lứa lắm. Nếu họ đã mất rồi, thì tôi biết nói gì với gia đình họ? Mà thực ra tôi cũng muốn biết tin tức của
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ông McKnight lắm, nhưng tuyệt nhiên ông ấy không hề liên lạc với bất cứ một đồng sự nào hết sau khi
ông ấy về hưu. Thật đáng tiếc! 

Tôi còn có dịp gặp lại ông Phillip được hai, ba năm sau đó.  Ông mất năm 1997, hưởng thọ 93 tuổi.
Ông Phillip là một người Tây Phương nhưng có một tinh thần Khổng Mạnh của người Đông Phương,
khác hẳn với các Khoa Trưởng kế nghiệp ông sau này .  

Đầu tháng Năm, 1975 khi tôi đang nôn nao muốn biết gia đình đã có những ai đến được đảo Guam hay
Camp Pendleton không thì vì lý do nghề nghiệp, tôi hay phải  lui tới văn phòng ông Viện Trưởng
(College President) Doug Beam. Ông thường hay hỏi thăm về gia đình tôi, nhất là cha tôi, lúc đó đã 80
tuổi và đang ở Camp Pendleton, Hoa Kỳ. Ông Beam đã từng làm Giáo Sư Đại Học, dạy  ngành Luyện
Kim và làm Phó Viện Trưởng một trường Cao Đẳng Bách Khoa trước khi nhậm chức Viện Trưởng của
trường chúng tôi. Tuy là một Kỹ Sư nhưng ông có khiếu ăn nói lưu loát và có duyên của một chính trị
gia kiêm minh tinh màn bạc. Khi nghe ông nói chuyện, không bao giờ chúng tôi phải ngủ gật vì cái tính
hay khôi hài của ông. Trong những năm ông tại chức, College của chúng tôi phát triển rất nhanh và có
tất cả hơn 80 ngành học khác nhau. Cũng vào thời gian này mà phân khoa chúng tôi được dọn sang một
campus mới trang bị với các dụng cụ khá tối tân. Khi mãn nhiệm, ông trở thành Viện Trưởng của một
College khác, chúng tôi ai nấy đều luyến tiếc ông. Mười năm sau đó, ông bị ung thư phổi khi đang tại
nhiệm. Khi ông còn chẩn bệnh trong nhà thương, nhiều nhân viên hai trường College viết thư thăm
ông. Tôi báo tin cho ông biết là gia đình các anh chị em tôi đã an cư lạc nghiệp tại Canada và Hoa Kỳ.
Chẳng bao lâu sau đó, ông mất. Riêng tôi, tôi rất tiếc thấy mất một người lãnh đạo giáo dục vừa có đức
vừa có tài nhưng tôi tự nhủ là tôi đã có cái may mắn gặp những người xuất chúng như ông Doug Beam.
Chúng tôi còn có 15 hội viên của Hội Sổ Số 649, bắt đầu từ thập niên 80. Người chủ chốt của Hội này
là ông Frank Isopo. Ông gốc người Ý, tốt nghiệp Tiến Sĩ Vật Lý tại Âu Châu khi tôi còn mới học Trung
Học. Đầu tháng , ông thường đi thâu tiền của chúng tôi để mua vé số. 

Một lần tôi nói đùa: 

-  Ông vừa thu tiền, đó là tiền mua sữa của con tôi đấy, ông biết chưa, Ông Bố Già (God Father) của tôi
ơi! 
 -  Thôi im đi, "you", " kid "!  "You" nói với con "You" là khi bọn mình trúng số, không những tha hồ
chúng nó có sữa uống mà bố nó còn có Caviar để mà ăn nữa!   

    Ông trả đũa và đắc ý cười tít mắt, không quên gãi cái đầu không còn sợi tóc nào. Ông có thói quen
hay gọi chúng tôi là "Kid "và hay "dạy" chúng tôi nếu không có thì giờ đi uống cà phê với ông: 

-   Whatza matta with you? No caffee? 

Sau khi ông về hưu được một năm, ông bị bệnh và mất rất lẹ trong nhà thương. Những lúc các hội viên
Hội Sổ Số ngồi ăn trưa cùng nhau, chúng tôi thường hay nhắc đến ông và tôi có cảm tưởng là “Bố Già”
Frank Isopo  đang hút thuốc lá và tươi cười nói với chúng tôi: 

 -  Thôi im đi! Đưa cho ta tiền đi mua vé số, các "You", "Kids"!  Whatza matta with you? 

Tôi may mắn còn có dịp làm việc và truyện trò với nhiều đồng sự trong các phân khoa khác ngoài phân
khoa Kỹ Thuật, nhất là sau 2 kỳ Giáo Chức Đình Công trong thập niên 80. 
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Người đã mang lại cho tôi những kỷ niệm dịu hiền khó quên là Judy Evans, Thư Viện Trưởng của
Campus nơi tôi dậy trong thập niên 80. 

Judy có sắc diện của một phụ nữ Tây Phương và tính tình dịu dàng, hiền lành và đảm đang của một phụ
nữ Việt Nam thuần túy. Tôi thường gặp Judy trong giờ ăn Lunch hay Coffee Break để bàn về ngân quỹ
dành cho các Sách Giáo Khoa cho ngành Công Chánh và Kiến Trúc.  Con trai út của tôi và con gái lớn
của Judy sinh cùng năm nên chúng tôi thường có dịp trao đổi với nhau các diễn biến của hai đứa nhỏ.
Rất tiếc là vì ngân sách eo hẹp của trường và các áp lực công vụ, Judy quyết định thôi việc và ở nhà
nuôi con. Lâu lâu chúng tôi vẫn rủ nhau đi ăn trưa, trong đó có vài người bạn tromg thư viện của Judy. 
Các đồng sự của tôi một số đã về hưu, một số đã qua đời khi về hưu hay tại nhiệm, một số đã đổi nghề
bất đắc dĩ, số còn lại vẫn còn… kéo cầy như tôi. 

Chúng tôi đã chung cư dưới một mái nhà: Mái Trường này.

Chúng tôi đã có một đại gia đình học trò nay đang rải rác trên thế giới. Mỗi ngành học trong các Phân
Khoa, chúng tôi đã có sinh viên tốt nghiệp và đang hăng say làm việc. Những sinh viên này sẽ là những
người tiếp tục truyền bá các kiến thức nghề nghiệp của từng Chương Trình học. 

Đồng sự nhà giáo chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại, email hay các cuộc gặp nhau
ăn trưa, ăn tối. "Just a phone call away", như người Âu Mỹ thường nói. 

Với những người đã khuất bóng, tôi chưa mất họ, vì ở trong tôi, tôi còn giữ được những điều tôi học
hỏi được ở họ và tôi còn tiếp tục truyền nối những điều này tới học trò của tôi. 

Rồi tôi sẽ được thong thả về hưu và vĩnh viễn ra đi, đi về đâu  tôi chưa biết được. Chỉ biết là tôi đã và
đang có một thời làm việc, vui nhiều hơn buồn với các đồng sự và học trò thuộc đủ loại mầu da và văn
hóa khác nhau, dưới mái trường này. Và tôi biết chắc là các kiến thức nghề nghiệp sẽ còn được nối tiếp
từ đời này, qua đời kia.  
 
Xin cám ơn đời, xin cám ơn Thượng Đế!  ■

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
 Mississauga, Canada 
November 1999 / March 2020 / November 2022
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Six Arts

Excerpt from Thầy Hằng Trường’s Entering the Bodhisattva Path (Bước Đầu Vào Đạo Bồ Tát) on Six Arts (Lục
Nghệ)

Translated by Hoàng-Tâm Hilton

Published by Amazon.com:

https://www.amazon.com/dp/1940337380?ref_=pe_3052080_397514860

In ancient times, Confucius required his students to master six arts: rites, music, archery, equestrian,
literature, and mathematics. These arts created culture and helped students feel the depth and the beauty
of all things. How can we bring Confucius’s pedagogy into the twenty-first century?

1. Rites: Manifest harmony and openness.

● Learn and understand the customs and habits of our time.

● Learn to appreciate and exchange the beauty of East and West. If you are of Asian ancestry
living in the West, politely communicate to your parents when leaving or entering the house,
and say ‘Hi, how are you?’ to others. Know how to explain filial piety to Westerners, and
the meaning of forgive and forget to your parents.

● Learn to be open and appreciate other cultures and traditions. When you learn a second
language or culture, your knowledge increases twofold.

2. Music: Communicates harmony and transforms through sound.

● Try to understand all kinds of music and have basic knowledge in music appreciation.

● Music brings harmony to body and mind. Confucius said that to understand the rise and fall
of a nation, listen to the level of harmony in its music.

● Embrace the harmony of music in speech. Use gentle words to bring comfort to those who
listen.

● Westerners consider music as part of the performing arts,  the art of expressing with the
body,  sound,  or  gestures.  It  consists  of  dance,  music,  opera,  theatre,  and  circus.
Understanding this is an entry point into a culture.

● Westerners cultivate fine arts—drawing, painting,  sculpture, architecture, conceptual arts,
film, photography, fashion, and literature—to create beauty and harmony.

● Culinary arts express the beauty, nutrition, and harmony of food and its presentation. 

● The breadth of performing and fine arts is vast, composed of many subjects, categories, and
angles. It is boundless dharma. Only a few arts are mentioned here; the world is diverse and
multifaceted, and holistic development is of utmost importance.
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3. Archery: Archery consists of shooting arrows from a bow. One has to shoot the arrow and hit the
heart of the target. The essence of this art is concentration, one-pointed focus. Archery as an art of
concentration is a meditation practice. 

� Meditation: This is the art of cultivating consciousness. Meditation leads to concentration,
self-awareness, and openness.

● Concentration is single-mindedness fixed on one focal point. Being aware of all things in
the mind is called contemplation: awareness of the ego’s impetus and the non-duality of the
Buddha nature.

● Concentration requires  an object.  One has to practice  to realize it.  Awareness is  a  pre-
existing  condition  and  does  not  require  an  object  or  even  practice.  The  more  one
concentrates, the keener one’s awareness becomes.

● If  we  concentrate  without  awareness,  our  mind  remains  closed,  stuck to  rules  and
regulations. It is difficult to fit in with people or be harmonious and humble.

● When  we  develop  concentration  and  broaden  awareness  simultaneously,  we  grow.
Continuously being open is the path of spiritual growth.

● Meditation is to be open. In the process of opening, the mind experiences serenity. Thus,
when we say “I meditate to attain serenity”, it does not describe the depths that are possible
in meditation. It simply expresses the search for security.

● One of the arts of Zen living is to appreciate the beauty of nature. When you walk in a park,
your  mind  experiences  inner  serenity  while  being  aware  of  the  beauty,  fresh  air,  and
spacious nature of the park.

4. Equestrian: This is horseback riding, being in control of an animal as a means of transport. In
the time of Confucius, not everyone had a horse or knew how to ride. Horseback riding was an
exclusive art. Today, some people think that we should translate the  Confucian art of horseback
riding as the art of driving a car. This statement has merit, but it would be more appropriate to
change it to the art of management and leadership.

● Failure to manage an organization well can result in its closing. Failure to manage a family
well can result in its breakdown. Failure to manage a country well can result in its downfall.

● To  lead  a  small  organization  or  a  big  country  well,  we  need  to  be  capable  of  self-
management, being harmonious and open, keeping the ego, greed, and evil under control.

● Research management philosophy and apply it to benefit your organization.

● Take leadership training seminars that include behavioral development, ethics, cultivating
greatness, and relating to others.

5. Literature:  This  includes  books,  journals,  poetry,  essays,  research,  and  other  writings;  the
categories  and topics of literature are far-ranging. Literature expresses core values,  philosophy,
worldviews, inspiration, and cultural perspectives. Basic literature is the art of expressing openness,
diversity, abundance, and harmony of thinking. 

● Knowing how to read is not enough. One should learn how to write.

● Knowing  how  to  write  is  not  enough.  One  should  learn  self-reflection  and  self-
contemplation, and open one’s mind.
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● One  needs  to  research,  read  a  lot,  listen  a  great  deal,  and  find  ways  to  share  one’s
knowledge.

● Multi-cultural  knowledge  opens one’s worldview, and reduces prejudice and intolerance,
such as considering one’s culture superior, or insulating oneself from other cultures.

● To understand  today’s  world,  it  is  helpful  to  learn  about  Arab,  Oriental,  and  European
cultures.

6. Mathematics: In ancient times, this encompassed astronomy, physics and mathematics. Today, math
is understood as the abstract science of number, quantity, and space. Its characteristic is exactness.
Math can be studied in its own right (pure) or as it is applied to other disciplines such as physics and
engineering 
(applied).  Math’s  exactness  results  from our discovery of  internal  disciplines  that  predict external
phenomena,  such as the law gravity:  All  objects with mass fall  to  the ground when dropped.  The
sciences help us to discover rules which we can use to understand their correlations in the phenomenal
world.

● In the cultivation journey, discover guiding principles of life, such as the law of cause and
effect,  the  law  of  attraction,  the  law  of  dependent  origination,  and  the  law  of  karmic
retribution; These laws influence, if not control, the course of our life.

● Cultivation benefits from knowledge of the sciences and their application (technology). This
provides  a  comprehensive  view  of  matters,  and  the  source  of  others’ knowledge.  An
engineer  and  a  martial  arts  master  have  very  different  backgrounds  and  probably  have
different worldviews.

● Understand  and  work  with  science  and  technology,  but  do  not  become  a  devotee  of
scientism, which requires that everything has to be proven scientifically to be believed.

● Awareness of changes in technology helps us understand the principles of impermanence
and continuous evolution of the universe.

The  six  arts  can  be  understood  in  this  manner.  It  is  clear  we  are  on  the  road  of evolutionary
development. ■

HHHHooooàààànnnngggg----TTTTââââmmmm    HHHHiiiillllttttoooonnnn, translator

Note:  For a paperback copy or Kindle edition of the book Entering the Bodhisattva Path: A Guide 
to Health, Harmony, and Happiness, please visit: https://www.amazon.com/dp/1940337380?
ref_=pe_3052080_397514860



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  215

Em bé đánh giày

Nguyễn Ngọc Hà

Nhiều khi lòng tự trọng của một đứa trẻ trong cảnh nghèo khó 
làm chúng tôi không khỏi bùi ngùi suy nghĩ về cách làm người.

Sau chuyến về thăm Việt Nam trở qua Mỹ, tâm trí tôi lúc nào cũng còn lảng vảng những kỷ niệm của
chuỗi ngày ngắn ngủi ở quê hương, khi gặp lại người thân sau hơn 20 năm xa cách: mừng mừng, tủi
tủi, bao nhiêu thâm tình chất chứa từ lâu bấy giờ mới có dịp tuôn theo dòng nước mắt, qua tiếng nói
nghẹn ngào.  Đôi lúc con tim như không đủ sức chứa nổi những cảm xúc quá lớn mạnh.  Nhưng kỳ lạ
thật, không phải tôi chỉ nhớ thương họ hàng và bạn bè thôi, mà hình ảnh một em bé đánh giày cứ đeo
đuổi theo tôi từ dạo ấy, làm tôi nghĩ ngợi nhiều về thân phận và nhân cách của con người.

Vợ chồng chúng tôi cùng hai đứa con vừa bước ra khỏi tiệm ăn thì thấy một cậu bé trạc 11-12 tuổi chạy
đến mời đánh giày.  Chồng tôi từ nào đến giờ vẫn cái tật "lè phè", có bao giờ để ý đến bề ngoài đâu: Áo
quần thì cứ vội vàng tròng vào trước khi đi ra khỏi cửa, có khi cài nút còn lộn khuy nữa, nói gì đến giày
dép dưới chân, miễn sao xỏ vô được là quý rồi, nên phản ứng đầu tiên của ông ấy là "Cảm ơn em, thôi
khỏi".

 Nhưng cậu  bé  ngước mắt  lên nhìn chồng tôi,  vừa  khẩn khoản vừa
thuyết phục: "Ông để con đánh giày đi, ông muốn cho bao nhiêu cũng
được, đánh xong ông sẽ thấy giày đẹp hơn nhiều.".  Chồng tôi còn đang
lưỡng lự (vì chương trình hôm đó khá căng thẳng, còn phải đi nhiều nơi,
thăm nhiều nhà), thì cậu bé lại than thở: "Từ sáng tới giờ không ai chịu
cho con đánh giày hết.  Làm ơn đi ông.".  Gương mặt em thật dễ thương
nhưng có vẻ nghiêm túc quá so với mớ tuổi của em, nhất là đôi mắt, thật
thông minh nhưng cũng thật là buồn.  Tôi thảng thốt khi bắt gặp ánh mắt

đó.  Tuổi em vừa mới bước vào mùa Xuân của cuộc đời,nhưng trên khuôn mặt còn ngây thơ, đôi mắt
như muốn chứa hết nỗi buồn của thế gian, nỗi buồn tím ngắt của bầu trời mùa đông thê lương và ảm
đạm.

Tôi nhìn em kỹ hơn rồi bỗng thấy xót xa và buồn vô hạn.  Tuổi em còn quá nhỏ mà phải đơn độc lăn
lóc trong cuộc sống hằng ngày để kiếm chén cơm, trong khi các con em nhà giàu được mua những món
đồ chơi xa xỉ thật đắt tiền.  Cùng sống dưới một vòm trời như nhau mà sao có kẻ thì quá may mắn, còn
người thì quá bạc phước, phần số quá hẩm hiu.  Em cho biết mẹ em qua đời sau một cơn bạo bịnh vì
thiếu  tiền mua thuốc,  còn ba em mất trong một tai nạn xe hơi.  Nếu em có phước sinh vào một gia
đình khá giả, được đi học đàng hoàng thì biết đâu tương lai em không là một nhân tài của đất nước.
Bất chợt tôi nghĩ nếu trường hợp chính con em mình phải lâm vào cảnh lầm than này, thì liệu kẻ làm
cha mẹ như mình có thấy đứt từng khúc ruột không? "Máu chảy ruột mềm, thương người như thể
thương thân.".   Chúng tôi ai nấy moi hết tiền lẻ trong túi quần, rồi nhét vào tay em, đề nghị em cầm lấy
để mua gì ăn đỡ, và không cần phải đánh giày cho chồng tôi.  Nhưng em nhất nhất đòi đánh giày chứ
không chịu nhận tiền “cho không”.  Em cương quyết nói với vẻ mặt không mấy vui như vừa bị xúc
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phạm: "Ông cứ để con đánh giày trước rồi ông cho tiền sau".  Chúng tôi nói cách gì em cũng không
chịu nhận và em lẳng lặng đem đồ nghề ra. 

Chúng tôi thường hay nghĩ rằng để người ta phải lom khom cúi xuống chùi giày cho mình trong khi
mình đứng hay ngồi trơ ra đó, là một tư thế khó coi, có vẻ hống hách và không tôn trọng nhân cách của
con người, dù chỉ là đối với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi.

Biết là không lay chuyển được em, nên lần này con gái chúng tôi vội vàng can thiệp và đốc thúc Ba nó:
"Thôi Ba cứ để cho em đánh giày Ba đi, đôi giày Ba cũng dính bùn đất tùm lum rồi".

Không biết em đã bước vào nghề từ lúc nào, mà nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em thoăn thoắt chà tới chà
lui, rồi xoay đi xoay lại chiếc giày rất nhanh nhẹn và gọn gàng.  Vừa lúc đó có một chiếc taxi trờ tới
bóp còi hỏi chúng tôi có muốn đi xe không.  Chồng tôi vội nói với em: "Thôi được rồi em, đẹp lắm
rồi!".  Nhưng em cũng chưa chịu lấy tiền mà cố tiếp tục làm tròn “phận sự” của mình: "Ông chờ một
chút, còn phải đánh bóng nữa, không lâu đâu".  Chồng tôi muốn rút chân về, nhưng em lại chồm tới
trước, chà bóng thật kỹ cả đôi giày rồi mới chịu nhận tiền.

Chúng tôi cũng vội chui vào taxi vì đã trễ giờ hẹn với bà Dì.  Lúc lên xe, con gái chúng tôi chợt nhớ ra
điều gì, và ngoái cổ nhìn lại phía sau, nhưng em đã khuất bóng tự lúc nào:"Quên mất, phải chi mình
mua cho em một tô bún bò Huế hay bánh canh.  Rồi tối em ấy ngủ ở đâu hả Má? ".

Hoàn cảnh thương tâm của em bé đánh giày làm tôi nhớ lại câu chuyện "Em Bé Gái với Hộp Diêm
Quẹt" mà tôi được đọc khi còn ở Tiểu Học.  Một em bé gái đứng ngoài trời băng giá với tuyết trắng phủ
bao quanh.  Em nhìn qua cửa kiếng của các nhà giàu có, với gia đình quây quần bên lò sưởi, bên cây
Giáng Sinh có nhiều bóng đèn màu nhấp nháy.  Ánh mắt thèm thuồng của em thật đáng tội nghiệp,
nhưng em không đến gõ cửa nhà nào để xin trú lạnh.  Thỉnh thoảng em đốt một cây diêm để quên đi cái
lạnh, và qua ánh sáng chớp nhoáng của cây diêm, em mơ tưởng đến những thức ăn ngon của mùa
Giáng Sinh, đến không khí ấm cúng của gia đình với tình thương yêu nồng ấm của người thân đã bỏ em
ra đi.  Và cứ như thế em đốt hết cây diêm này đến cây diêm khác để tạo cho mình ảo ảnh và ảo giác của
một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.  Cây diêm cuối cùng cho em thấy bà Ngoại của em hiện về, dang
tay ôm đón lấy em: Cô bé đáng thương đã chết vì đói lạnh! Em đã rời khỏi thế giới này, thế giới mà
không ai thương xót ngó ngàng đến em, để bước sang một thế giới khác, nơi đó em có người thân an ủi,
chở che, và không còn đói lạnh nữa.  Cầu mong sao trên đời này không còn có những "em bé với hộp
diêm  quẹt" và những em bé đánh giày có đôi mắt buồn thăm thẳm. 

Đêm đó tôi không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt tôi lại nhớ đến em bé đánh giày.  Không biết đêm nay
em ngủ ở đâu và ngày mai sẽ đánh được mấy đôi giày để đổi lấy hai bữa cơm đủ no bụng.  Nghề đánh
giày dường như trên đà biến mất, ít thấy ai xách hộp đánh giày trên đường phố để mời khách.  Chắc
hẳn em không còn cách gì xoay sở để sống, mà nếu quả thật như vậy thì hy vọng sinh tồn của em sẽ rất
mong manh.  Tôi thấy vừa thương vừa kính trọng em vì em đã giúp tôi hiểu thấu thế nào là "Nghèo cho
sạch, rách cho thơm", "Giấy rách phải giữ lấy lề", và thế nào là lòng tự trọng của con người, dù chỉ là ở
một em bé đánh giày chưa đầy 12 tuổi: Thà đánh giày còn hơn ăn mày!   ■

NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    NNNNgggg††††cccc    HHHHàààà    ----    Nov 20, 2022

(Kỷ niệm một chuyến về thăm Việt Nam)
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CƯỠI NGỰA XEM HOA

THĂM THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

(Washington D.C)

Du ký của NGUYỄN GIỤ HÙNG

Hoa anh đào ở Washington DC

 CCCChúng tôi vừa thực hiện chuyến đi thăm vài tiểu bang dọc theo bờ biển vùng Đông-Bắc và Đông-Nam Hoa
Kỳ. Khởi đầu chuyến đi bằng cuộc du ngoạn Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và nhân đây, chúng tôi xin được chia
sẻ cùng các bạn vài điều hiểu biết và sự cảm nhận về thành phố này, nơi chúng tôi đã có dịp “cưỡi ngựa xem
hoa” qua đó. Nhớ nhớ quên quên ắt không thể tránh được từ người viết ở cái tuổi chưa già nhưng không còn trẻ
nữa.         

      (Từ đây tôi xin dùng tên Washington thay vì Hoa Thịnh Đốn trong bài viết)

      Thành phố Washington là thủ đô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States), mang tên vị Tổng
Thống đầu tiên, với dân số trên một triệu người, đã hấp dẫn, lôi cuốn sự chú ý và thích thú của hàng triệu du
khách tới thăm nơi đây mỗi năm.

      Ngoài cái thơ mộng của một thành phố soi bóng bên dòng sông Potomac với những rặng cây hoa anh đào nở
rộ rực rỡ vào mùa xuân, đặc biệt trong những ngày “Hội hoa anh đào” nổi tiếng chẳng thua kém gì bên Nhật
Bản. Washington còn là thành phố có nhiều cây xanh nhất thế giới, đứng hàng thứ hai là Paris. 

      Khó mà tưởng tượng nổi, chỉ cách đây chưa đầy 250 năm, nơi đây còn là những vùng đất trồng trọt, chỉ có
vài tòa nhà thuộc chính quyền biểu hiện uy quyền cho thủ đô của một quốc gia non trẻ.

      Thủ đô Washington hiện nay có một số công trình kiến trúc mang tính cách lịch sử và  những biểu tượng của
thành phố đã thu hút số lượng lớn du khách phải kể đến Capitol Building hay Capital Hill (tòa nhà Quốc hội) nơi
đó Lưỡng viện họp,  White House (Nhà Trắng) nơi làm việc cũng là nơi ở của những vị Tổng thống khi còn
đương  nhiệm,  các  tượng  đài  Washington  Monument,  Lincohn  Memorial,  Jefferson  Memorial,  Franklin  D.
Roosevelt Memorial, Martin Luther King Jr Memorial ... những đài kỷ niệm chiến tranh ở Việt Nam, Triều Tiên,
Worl War II ... những công sự chính quyền như State Department Building (Bộ Ngoại giao), Treasury Building
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(Ngân khố)...  Arlington National Cemetery (Nghĩa trang Quốc gia) nơi chôn cất khỏang 300.000 người gồm
những người Hoa Kỳ có công trạng đặc biệt với đất nước và Mount Vernon nơi có nhà ở của George Washington
khi ông còn sống. Đó là những nơi nằm trong giới hạn tôi được nghe hoặc có dịp tới thăm trong chuyến đi.

      Nhìn chung, Thủ đô Washington là một trong số những thủ đô đẹp nhất thế giới, xứng đáng là thủ đô của một
đại cường quốc giàu mạnh. Ngoài cái văn minh, tráng lệ, nhiều kiến trúc đẹp, Washington còn là thành phố có
nhiều bảo tàng viện phô diễn những nét độc đáo về văn hóa, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và thế
giới.

      Vài nét lịch sử (1) 

          
      Trước khi đi thăm thú Thủ đô Washington, chúng ta nên tìm hiểu một chút ít về lịch sử hình thành và những
biến cố lịch sử xẩy ra cho thành phố này trong khoảng thời gian đầu lập quốc.  

      Vào năm 1789, khi George Washington trở thành Tổng Thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đất
nước chưa có một thủ đô nhất định. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Giải phóng (Revolutionary War) đã từng có 7
thành phố được sử dụng như thủ đô tạm thời. Thêm vào đó, các đại biểu Quốc hội không thể thống nhất được
với nhau về đia điểm của một thủ đô vĩnh viễn. Người thì chọn miền Nam, người thì chọn miền Bắc, mỗi người
đều hy vọng nó sẽ nằm trong tiểu bang của mình. Cuối cùng mọi người đồng ý rằng thủ đô phải được xây dựng
trên một vùng đất tự trị không thuộc vào bất cứ tiểu bang nào. 

      Địa điểm cuối cùng được mọi người chọn lựa nằm bên bờ sông Potomac thơ mộng. Vùng đất thủ đô tương
lai lúc đó thuộc về Tiểu bang Maryland, nhưng tiểu bang này đồng ý nhượng lại cho chính quyền Trung ương.
Vùng đất này được đặt tên là District of Columbia (D.C.) để vinh danh Christopher Columbus người đầu tiên tìm
ra châu Mỹ, và thủ đô tương lai được mang tên là Washington cũng để vinh danh Tổng thống đầu tiên George
Washington của nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. (Người ta thường dùng Washington D.C để chỉ thủ đô vì Hoa
Kỳ còn có một tiểu bang cũng mang tên Washington tức Washington State).

      Phần lớn những thủ đô trên thế giới đều được chọn lựa từ những thành phố đã có sẵn, nhưng trường hợp của
Thủ đô Washington thì khác hẳn, nó được dự trù xây dựng lên từ đầu. Công việc xây dựng thủ đô được bắt đầu
tiến hành vào năm 1791. Tới năm 1800, Quốc hội chiếm điện Capitol làm nơi hội họp, và cũng cùng thời gian
đó,  President Palace (tức White House - Nhà Trắng) đã trở thành nơi làm việc và là nơi cư trú của những vị
Tổng thống đương nhiệm trong tương lai.

    
                                Capitol Hill (Quốc hội)                                      White Hou

 
      Người đưa ra những kế hoạch và dự án xây dựng Thủ đô Washington là Đại tá Pierre Charles L’Enfant, một
kiến trúc sư gốc Pháp. Đại tá L’Enfant có một cuộc đời khá lý thú nhưng buồn thảm vào những năm cuối cùng
của cuộc đời. Ông đến Hoa Kỳ vào năm 1775. Tương tự như hầu hết những người di dân đến từ Pháp trong thời
gian ấy đều gia nhập quân đội trong cuộc Chiến tranh Giải phóng, trong đó có ông. Ông đã từng trải qua một
mùa đông kinh hoàng trong hàng ngũ quân đội của Washington tại phòng tuyến Valley Forge thuộc tiểu bang
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giờ cũng nhận định như thế. Vào năm 1812, những dân biểu trẻ tuổi hiếu chiến trong Quốc hội Hoa Kỳ chủ
trương tiến đánh Florida và Canada của người Anh vì muốn lợi dụng cơ hội nước Anh đang bị bận rộn trong
cuộc chiến tranh giữa nước Anh và nước Pháp thời Napoleon. 

      Vào thời điểm đó, quân đội Hoa Kỳ chưa được huấn luyện để trở thành đội quân tinh nhuệ, chỉ là một đội
quân ô hợp chưa sẵn sàng cho chiến tranh.

      Tháng 8 năm 1814, quân đội Anh ra tay trước, với lực lượng 4.000 người đổ bộ lên vịnh Chesapeake Bay đặt
dưới quyền điều binh của Đô đốc Sir George Cockburn. Đội quân này di chuyển một cách chậm chạp tiến về
hướng Thủ đô Washington. Tất cả mọi người trong Thủ đô rất sợ hãi. Những người ở các tiểu bang lân cận được
động viên, đa số là người trẻ không có kinh nghiệm chiến trường. Ngay cả những nhân viên hành chính trong
chính quyền cũng được vũ trang để chống trả quân thù. Tất cả lực lượng phòng thủ Thủ đô được tập trung ở
Blacdenburg, một thành phố nhỏ cách Washington vài dặm (miles).

      Cuộc chiến đấu không xẩy ra vì khi vừa trông thấy những binh lính tinh nhuệ của người Anh thì đoàn quân
phòng thủ của Hoa kỳ đã bỏ chạy tán loạn. Người Anh tiến vào thành phố Washington không gặp một sự chống
cự nào. Sir Cockburn và quân lính của ông tiến vào mục tiêu đầu tiên, đó là Capitol Building (Capital Hill).
Cockburn ngồi vào ghế của Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ và tuyên bố cho binh lính dưới quyền có quyền phá huỷ tất
cả những gì họ muốn. Ngay lập tức họ đốt Capital Building, lúc đó vào khoảng 6 giờ chiều. Sau đó những người
lính Anh di chuyển trên đại lộ Pennsylvania, họ đốt cháy và tiêu huỷ tất cả những gì trên đường họ đi qua. Vào 9
giờ tối hôm đó, họ tới President Palace, nơi cư ngụ của Tổng thống Madison và ngưòi vợ xinh đẹp Dolly. Cả hai
ông bà và đoàn tuỳ tùng đã rời khỏi trước đó vài giờ. Bà Dolly Madison đã đem đi được vàng bạc và bức tranh
quý giá vẽ chân dung cựu Tổng thống George Washington. Lính Anh sau khi ăn uống say sưa tại đây, họ nổi lửa
đốt cháy căn nhà này.

      Thật may mắn thay, một cơn mưa lớn đã trút nước xuống từ suốt đêm hôm đó cho tới sáng ngày hôm sau nên
đã dập tắt được những ngọn lửa còn cháy dở dang rải rác khắp Thủ đô. Căn nhà White House đã được cứu thoát
một phần và không bị thiêu rụi đến tận nền móng. Những phần còn lại của căn nhà trở nên đen xì vì lửa, khói.
Khi căn nhà được tu sửa lại, người ta phải dùng sơn trắng để sơn phủ lên những chỗ bị ám khói đen. Vì vậy,
President Palace được gọi nôm na là White House (Nhà Trắng). Và cái tên White House được dùng phổ thông
trong đại chúng cho tới ngày nay.

      Thưởng ngoạn Thủ đô Washington

      Chúng tôi đến thăm thủ đô vào mùa Xuân đúng dịp mùa hoa anh đào nở rộ. Tuy ngày đầu, dù thời tiết còn
giá lạnh đến buốt thấu xương mỗi khi có những cơn gió thổi mạnh, chúng tôi vẫn không thể bỏ qua việc đi tản
bộ bên dòng sông Potomac để thưởng thức vẻ đẹp thanh khiết của những rặng cây hoa anh đào mọc dọc theo
khúc sông Potomac và chung quanh hồ Tidal Basin. Có những cành hoa anh đào lớn nhoài mình ra dòng nước
thu hút nhiều du khách phương xa xúm lại chụp ảnh. Qua sang ngày thứ hai, trời nắng ấm, hoa anh đào trở nên
rực rỡ làm sao. Tất nhiên là chúng tôi chụp rất nhiều ảnh tại đây vì không thể cưỡng lại cái vẻ đẹp thiên nhiên
trong sáng của những cành đào chớm nở rung rinh trong làn gió nhẹ và lung linh dưới anh nắng thủy tinh ấm áp
của mùa xuân đích thực, mà mới ngày hôm qua đây, thời tiết vẫn còn mang cái giá buốt bất thường rơi rớt lại của
mùa đông. Nếu ta so sánh cái đẹp của ngày “Hội hoa anh đào” tại thủ đô Washington và tại cố đô Kyoto của
Nhật Bản, tất nhiên mỗi nơi một vẻ, nhưng tôi thiên về cái vẻ đẹp của Washington hơn. Hội hoa anh đào ở Nhật
mang nặng tính chất về “hội chợ” nhiều hơn vì quá đông người, đủ mọi thứ trò chơi tạo nên không khí ồn ào,
nhộn nhịp trái ngược hẳn với vẻ tươi đẹp của những vườn hoa anh đào tươi mát, lung linh dưới ánh ban mai
quanh đó.
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Ảnh chụp “Trục thẳng hàng” từ Capitol Hill (xa xa)
qua Whashington Monument (tháp Bút chì) tới Lincohn Memorial 

nằm gần sát phía bờ sông Potomac. 
(trong ảnh, chưa xây World War II Memorial nằm trên trục này)

          Để mở đầu, tôi xin nói về một quần thể kiến trúc nổi tiếng ở trung tâm Thủ đô đã thu hút du khách nhiều
nhất. 
        

    

Bản đồ chính (B.đ số 1)

Trên bản đồ, vùng màu xanh lá cây nằm trên một đường trục thẳng hàng, lần lượt theo thứ tự:
Khời đầu (phía tay phải) là Capital Hill, National Mall mà hai bên là những bảo tàng viện,

Washington Monument (tháp Bút chì), World War II Memorial nằm ngay đầu hồ Reflecting Pool, hồ Reflecting Pool hình
chữ nhật dài thẳng tắp, cuối cùng là Lincoln Memorial gần bờ sông
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Bản đồ sơ lược khu di tích và vùng phụ cận (B.đ số 2)

      Quần thể kiến trúc khu thứ nhất. Nếu ta hướng thẳng từ tiền đình của Capitol Hill (Tòa nhà Quốc hội) nhìn
ra bờ sông Potomac, ta sẽ thấy một số công trình kiến trúc được xây dựng theo “trục thẳng hàng” theo hướng
đó. Đầu tiên là toà nhà Capitol Hill (hay Capital Building) được xây trên một đồi cao, tiền đình Quốc hội là một
công viên lớn, cổng vào có nhiều tượng đồng đúc rất to và đẹp; kế đến là một khu đất rộng, hình chữ nhật ngay
ngắn, trồng cỏ xanh chạy dài từ Capital Hill tới Washington Monument mang tên National Mall, dọc theo hai
bên khu đất này là những bảo tàng viện và những nhà trưng bày nghệ thuật rất lớn; chạy dọc kế tiếp khu đất
National Mall là Washington Monument, một tượng đài hình tháp cao vút mà ta thường gọi là tháp “Bút chì”; kế
sau đó là World War II Memorial gồm những búc tường cao riêng rẽ thẳng đứng được sắp xếp có khoảng cách
đều nhau tạo thành một vòng tròn lớn và trên mỗi bức tường cao có ghi tên tượng trưng cho mỗi tiều bang của
Hoa Kỳ; kế tiếp sau nữa là hồ nước Reflecting Pool rất rộng hình chữ nhật chạy dài thẳng tắp. Và đứng sau cùng
là Lincohn Memorial, một kiến trúc có dáng vẻ đồ sộ, uy nghiêm, đầy nghệ thuật tọa lạc gần sát ngay bờ sông
Potomac thơ mộng và bên trong kiến trúc là tượng Tổng thống Abraham Lincohn bằng đồng rất lớn cùng với
những danh ngôn của ông để lại. 

      Nói thêm ở đây, ta trở ngược lại hai bên hồ Reflecting Pool:

- Bên phía tay phải của hồ Reflecting Pool (nhìn từ Capital Hill) là Vietnam Veterans Memorial, đó là bức tường
bằng đá hoa cương (marble) màu đen ghi tên những chiến binh Hoa Kỳ tử trận trong chiến tranh Việt Nam, và
cạnh đó, một khu đất nhỏ dành cho  The Memorial To Honor Woman Who Served In Vietnam để tưởng niệm
những nữ quân nhân hay nữ dân chính chết vì phục vụ tại Việt Nam. 

- Bên phía tay trái của hồ Reflecting Pool (nhìn từ Capital Hill) là Korean War Veterans Memorial đối diện với
Vietnam Veterans Memorial được dựng lên để tưởng niệm những chiến binh Hoa Kỳ tử trận tại cuôc chiến tranh
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Triều Tiên. Tại đây người ta dựng nên một cảnh di chuyển theo đội hình hành quân của một nhóm binh sĩ Hoa
Kỳ dưới mưa. 

  

                            Reflecting Pool                   Vietnam War Memorial             Korean War Memorial

      Từ quần thể kiến trúc này, nếu ta băng qua cầu  Arlington Memorial Bridge,  ngay tượng đài Lincohn
Memorial, ta sẽ tới Arlington National Cemetery (Nghĩa trang Quốc gia). 

      Và cũng từ tượng đài Lincohn Memorial, thay vì băng qua cầu để sang nghĩa trang Arlington, ta quẹo trái
dọc theo bờ sông Potomac thì sẽ tới hồ Tidal Basin ngay bên bờ sông Potomac và hồ được ăn thông với sông
này.

      Quanh bờ hồ Tidal là một  quần thể kiến trúc thứ hai được xây đựng như  Franklin Delano Roosevelt
Memorial, George Mason National Memorial, Martin Luther King Jr Memorial và đặc biệt nổi bật tượng đài
Thomas Jefferson Memorial rất đẹp, nguy nga, tráng lệ không thua gì tượng đài Lincohn. 

   

                         Thomas Jefferson Memorial                                               Lincohn Memorial

      Trong khi đi thăm Roosevelt Memorial tôi không thể quên được những câu tuyên bố của ông được ghi trên
vách tường như:

- The structure of world peace can not be the work of one man, or one party or one nation... It must be a peace
which rests on the cooperative effort of the whole world. (Cấu trúc hòa bình thế giới không thể là công việc của
một người, một bên hay một quốc gia ... Mà phải là một nền hòa bình dựa trên nỗ lực hợp tác của toàn thế giới)

- I have seen war on land and sea. I have seen blood running from the wounded. I have seen the dead in the mud.
I have seen cities destroyed. I have seen children starving. I have seen the agony of mothers and wives. I hate
war. (Tôi đã thấy chiến tranh trên bộ và trên biển. Tôi đã thấy máu chảy ra từ người bị thương. Tôi đã thấy người
chết trong bùn. Tôi đã thấy các thành phố bị phá hủy. Tôi đã thấy những trẻ em chết đói. Tôi đã thấy sự thống
khổ của những người mẹ và người vợ. Tôi ghét chiến tranh).

     Tượng đài cuối cùng chúng tôi đi thăm trong khu vực này là Martin Luther King Jr Memorial. Tượng đài
được tạc hình tượng chân dung toàn thân ông Martin Luther King trên tảng đá trắng toát, lớn, oai nghiêm cùng
với những lời nói của ông được đánh giá như những danh ngôn được ghi khắc trên những phiến đá cũng một
màu trắng toát. Hẳn không ai không nhớ tới bài diễn văn bất hủ của ông với chủ đề “I have a dream” (Tôi có một
mơ ước).



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  224

- I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the
color of their skin but by the content of their character. (Tôi có một ước mơ rằng bốn đứa con nhỏ của tôi một
ngày nào đó sẽ được sống trong một quốc gia nơi đó chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nội dung
tính cách của chúng)

      Trở lại khu trung tâm Thủ đô.  Chúng tôi tiếp tục được đi xem hầu hết những “bảo tàng viện”, nằm dọc theo
hai bên giải đất National Mall (xem bản đồ số 1), gồm nhiều loại khác nhau. Nào bảo tàng viện dành cho nền
văn minh từ tiền sử đến hiện đại trên toàn thế giới, ngay đến cả những nơi xa xôi như vùng núi cao Hy Mã Lạp
Sơn hay vùng Tây Tạng được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”. Nào bảo tàng viện về văn hóa của nhiều sắc tộc
khác nhau. Nào bảo tàng về hàng không với nhiều mô hình và hình ảnh được trưng bày theo tiến trình phát triển
kể cả quân sự lẫn dân sự từ thời kỳ khởi thủy cho đến ngày nay, và kể cả khoa học không gian vũ trụ. Nào bảo
tàng về nghệ thuật trưng bầy gồm nhiều họa phẩm nổi danh và cũng không thiếu những tác phẩm điêu khắc cổ
điển hay hiện đại được trưng bầy trong bảo tàng viện hay được đặt rải rác đó đây trong những khu “vườn nghệ
thuật” ngoài trời. Tất nhiên còn nhiều điều thích thú khác cần được khám phá thêm nếu có đủ thời gian cho
phép. 
      Quả thật Thủ đô Washington là nơi “cái gì cũng có” đáp ứng cho những ai muốn đến đây tìm hiểu, học hỏi về
một phần lớn lịch sử, văn minh Hoa Kỳ và một phần lớn trên thế giới.

      Ngôi nhà của Tổng Thống George Washington ở Mount Vernon

Nhà ở của Washington trên đỉnh đồi

 

Mộ cũ và mới của Washington

      Sau khi thăm thú và chiêm ngưỡng những tượng đài kỷ niệm trong quần thể kiến trúc lịch sử, những bảo tàng
viện, những vườn cây (Botanic garden) và chim muông ở trung tâm Thủ đô, chúng tôi lên xe tiến thẳng về Mount
Vernon, trang trại của Tổng thống George Washington, nơi ông đã sống trong lúc còn sinh tiền. Trang trại được
toạ lạc trên một ngọn đồi thơ mộng bên dòng sông Potomac.           

      Căn nhà chính được xây gần ngay như trên đỉnh đồi, khá khang trang và rộng lớn. Nhà có kiến trúc cổ, hai
tầng, có nhiều phòng ngủ cho gia chủ và phòng ngủ dành cho khách, rồi nào phòng tiếp khách, phòng đọc sách,
bếp, phòng tắm... Mọi phòng đều được tân trang đẹp đẽ, tuy nhiên chúng vẫn giữ được những nét cổ kính
nguyên thủy lúc ban đầu. Hàng hiên phía sau nhà nhìn thẳng xuống dòng sông Potomac chảy phía dưới chân đồi.
Từ hàng hiên này, ta có thể nhận ra, hẳn là cảnh trí phải đẹp lắm vào những buổi chiều tà khi ngồi nhìn mặt trời
lặn, hay những đêm trăng sáng.  
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      Phía sân sau là một dẫy nhà bên hông, gồm những nhà dành cho gia nhân, nhà chứa cỗ xe ngựa kéo mà
Washington thường dùng khi đi xa, rồi nhà ướp thịt cho mùa đông... 

      Nếu ta lần theo con đường nhỏ ở phía sau nhà một quãng không xa, ta sẽ gặp ngôi mộ cũ của Washington,
ngôi mộ thật đơn giản, nếu không có bảng hướng dẫn thì không ai biết đó đã từng là ngôi mộ của vị tổng thống
đầu tiên của Hoa Kỳ. Tiếp tục theo bảng hướng dẫn, ta sẽ đi từ ngôi mộ cũ để đến ngôi mộ mới của Washington.
Ngôi mộ mới trông khang trang hơn nhưng vẫn giữ những nét bên ngoài thật đơn giản, khiêm tốn nhưng trang
nghiêm. Người gác ngôi mộ luôn nhắc nhở du khách nên giữ yên lặng tuyệt đối để không làm kinh động người
nằm trong mộ đang an giấc. Đứng trước ngôi mộ của người “cha đẻ” ra đất nước tự do và dân chủ nhất thế giới
này, tôi liên tưởng tới ngôi mộ của những vị vua chúa dưới triều đại phong kiến ngày xưa và những lãnh tụ ngày
nay trên đất nước mình. Thế mới biết, nền tự do dân chủ của một cường quốc như Hoa Kỳ được xây dựng nên để
làm nền tảng cho hậu thế, đã bắt đầu bằng những việc nho nhỏ, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa như thế này. Thật
đáng ngưỡng mộ thay. Tôi nghiêng mình chiêm ngưỡng trước linh cữu Tổng thống Washington với tư cách của
một công dân Hoa Kỳ. 

      Thật ra, cái thích thú khi đến thăm trang trại Mount Vernon chính là được xem những hình ảnh, những đoạn
phim (movies, video clips) trưng bày rải rác trong ngôi nhà, mô tả những sự kiện liên quan tới cuộc đời chiến
binh và sự nghiệp của Washington. Ta có thể coi đây như là một “bảo tàng viện” thu nhỏ ghi lại một số lớn
những biến cố thăng trầm quan trọng trong thời kỳ người dân thuộc địa chiến đấu chống lại sự cai trị của người
Anh để dành độc lập và để xây dựng nên một quốc gia tự chủ, mà vị tướng Tổng tư lệnh chỉ huy “Quân đội Giải
phóng” lúc đó không ai khác hơn là tướng Washington tài ba. Tài liệu lịch sử của thời lập quốc tại đây thì nhiều
lắm. Nhưng có một đoạn phim làm tôi xúc động nhất, đó là đoạn phim diễn tả lại trận đánh ở thành phố Trenton,
bên bờ sông Delaware River thuộc phía New Jersey. Đây là trận đánh phản công vùng lên từ tình thế tuyệt vọng
của Washington xẩy ra vào mùa đông cuối năm 1776, với một lực lượng dưới ba nghìn (3.000) người đói rét, ô
hợp phải chiến đấu với ba mươi lăm nghìn (35.000) quân đánh thuê tinh nhuệ người Đức do nước Anh thuê
mướn. Sự chiến thắng của trận đánh này có thể được coi là một trong những trận đánh quan trọng và quyết định
trong công cuộc đưa cuộc chiến đấu “Giải phóng” của Hoa Kỳ đến thành công. 

Bức danh họa trận chiến Trenton    

      Phía dưới chân đồi Mount Vernon có một khu đất rộng diễn lại sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của một ngôi
làng cổ xưa rất sinh động, có lẽ vào thời kỳ của thời lập quốc. Từ đây chúng tôi dùng phà chạy dọc theo sông
Potomac đến một thành phố nhỏ rất dễ thương bên bờ sông. Nhân dịp này chúng tôi được ngắm cảnh hai bên bờ
sông đầy thơ mộng và đầy thú vị. 

      Nghĩa trang Quốc gia và ngôi nhà tướng Robert E. Lee

      - Chúng tôi có dịp đi thăm nghĩa trang Arlington National Cemetery (Nghĩa trang Quốc gia) vào một ngày
nắng đẹp. Nghĩa trang Arlington nguyên thủy là trang trại của tướng Robert E. Lee, rộng 2,5 km2, bị chính quyền
thời đó tịch thu làm “nghĩa trang quốc gia” vì tướng Lee được coi là ngưới có tội với đất nước và là kẻ phản bội
trong hàng ngũ quân đội vì lý do tướng Lee đã từng phục vụ cùng họ trong nhiều năm trước đó, sau lại bỏ hàng
ngũ để trở thành Tổng tư lệnh quân đội “miền Nam” (Confederate) trong chiến tranh Nội chiến (1861-1864).
Nghĩa trang Quốc gia này dành cho tất cả những người có công với tổ quốc Hoa Kỳ, kể từ Tổng thống, tướng
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lãnh tới binh sĩ vô danh trong các cuộc chiến liên quan tới Hoa Kỳ như cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai,
chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam ... và những nhân vật nổi tiếng khác trong nhiều lãnh vực. 

       Mục đích ban đầu của chúng tôi tới đây là tìm ngôi mộ của kiến trúc sư Pierre Charles L’Enfant, một nhân
vật như đã nói ở trên. Thật vất vả mới tìm được nó vì ngôi mộ nằm riêng rẽ một mình trên đỉnh đồi cao nhất tại
trung tâm nghĩa trang. Ngôi mộ trông rất đơn giản, nhưng ở vị trí trang trọng nhất, từ đấy ta có thể nhìn thấy
tổng quát toàn thể Thủ đô Washington phía xa xa. Đặc biệt nữa là ngôi mộ nằm ngay trước cửa của một ngôi nhà
lớn, đó là nơi sinh sống của gia đình tướng Robert E. Lee trước khi cuộc Nội chiến xảy ra. Chúng tôi được thêm
cơ hội vào thăm ngôi nhà của một nhân vật nổi danh trong lịch sử Hoa Kỳ đã từng sinh sống ở đây.

- Ngôi nhà ở của gia đình tướng Lee khá lớn, hai tầng, gồm nhiều phòng ốc sang trọng, xinh xắn và cũng là nơi
tiếp khách thượng lưu, danh tiếng thời bấy giờ. Tướng Lee thuộc một gia đình quý tộc ở Virginia, có liên hệ thân
cận với Tổng thống Washington, và tướng Lee là “chắt” rể (?)(theo sơ đồ gia phả tướng Lee) của Tổng thống
George Washington. Qua việc thăm ngôi nhà này, tôi biết được một chi tiết nhỏ khá lý thú mà tôi chưa được biết
trước đó. Sau cuộc đầu hàng của “miền Nam” (Confederate) trước sức mạnh của “miền Bắc” (Union), tướng Lee
bị tước quyền “công dân Hoa Kỳ” và mãi cho tới năm 1975, Tổng thống Gerald Ford mới ký quyết định trả lại
quyền công dân lại cho ông ngay trên bàn giấy trong phòng làm việc của tướng Lee xưa kia. (Sẽ nói chi tiết thêm
về tướng Robert E. Lee trong những bài tới viết về nước Mỹ). Nói chung, những di tích còn lại trong ngôi nhà
này có rất ít  dấu vết lịch sử mà chủ yếu là sinh hoạt gia đình. Khác với ngôi nhà của Tổng thống George
Washington ở Mount  Vernon, tuy cũng là nơi sinh hoạt gia đình của tướng Wshington nhưng ở đó chủ yếu ghi
lại những hình ảnh cuộc chiến đấu oai hùng trong những trận chiến lừng danh của thời kỳ “Chiến tranh Giải
phóng” vào thời kỳ đầu lập quốc mà ông từng là Tổng tư lệnh quân đội “giải phóng quân”. 

      Đài tưởng niệm Ngũ Giác Đài

      Nơi cuối cùng chúng tôi đến thăm là một di tích lịch sử mang tên The National 9/11 Pentagon Memorial (Đài
tưởng niệm Quốc gia 11/9 của Lầu Năm Góc), tọa lạc ngay bên ngoài Ngũ Giác Đài (Pentagon - Bộ Quốc phòng
Mỹ). Đây là đài tưởng niệm dành riêng cho sự kiện bi thảm xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tất cả 184
người thiệt mạng trong cuộc tấn công bởi cuộc cướp máy bay dân sự (American Airlines flight 77) của bọn
khủng bố rồi đâm nhào xuống một “cánh” Ngũ Giác Đài. Mỗi nạn nhân được ghi tên trên những “bảng ghi nhớ”
để tưởng niệm ở đây. Trong số 184 người thiệt mạng có 125 người thuộc nhân viên Ngũ Giác Đài và 59 người là
hành khách và phi hành đoàn trong máy bay.

      Những sự kiện lịch sử Hoa Kỳ xẩy ra tại Thủ đô Washington quả thật không ít, phải nói là nhiều lắm, nhưng
chúng tôi xin được nhắc thêm đến tên một nhân vật có liên quan đến bài Quốc ca Hoa Kỳ, đó là con đường
mang tên Francis Scott Key, gần Ngũ Giác Đài, để vinh danh người đã làm bài thơ bất hủ, được viết lên trong sự
kiện lịch sử khi xẩy ra trận chiến quân Anh tiến đánh Washington D.C đã được kể ở trên. Và sau này bài thơ ấy
đã trở thành lời ca của bài Quốc ca Hoa Kỳ. (Xin đọc bài “Baltimore với hải cảng Inner Harbor” của cùng
người viết). 

        Sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam.
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  Như mọi cộng đồng người Việt khác sinh sống rải rác trên nước Mỹ, cộng đồng người Việt ở Washington cũng
có những sinh hoạt không kém nhộn nhịp về mọi mặt so với những thành phố đông đảo người Việt khác như ở
miền Nam California, miền Bắc California hay ở Houston và Dallas của Texas. 

      - Hoạt động kinh tế và thương mại. Những sinh hoạt kinh tế, thương mại đa dạng của cộng đồng người Việt
Nam tại Washington nói riêng và trên toàn thể nước Mỹ nói chung đã đóng góp, tuy còn khiêm tốn nhưng tích
cực cho sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Một số sinh hoạt thương mại chính ở đây tập trung vào khu Eden Center.
Nơi đây có nhiều văn phòng dịch vụ, cửa hàng ăn uống lẫn siêu thị. Có lẽ vì ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19
nên một số bàn ăn được bày ra ngoài trời. Nói chung không khí sinh hoạt ở khu này rất sinh động. Phần lớn
những người đến đây vẫn mang khẩu trang (mask).

      - Sinh hoạt văn hóa. 

      Chúng tôi cũng đã có cơ hội gặp hai chị Lê Thị Ý và chị Lê Thị Nhị, cả hai đều là nhà thơ và nhà văn, cùng là
hiền muội của nhà thơ nổi tiếng Vương Đức Lệ (tên thật là Lê Đức Vượng – người được giải thưởng hạng nhất
toàn quốc về thơ thời Đệ Nhất Cộng Hòa). Tôi được quen biết với anh Vượng ở Sài Gòn. 

      Nhà thơ Lê Thị Ý nổi tiếng vì thơ chị hay, đặc biệt được nhiều người yêu thích qua những bài thơ của chị
được phổ nhạc, trong đó có bài “Ngày mai đi nhận xác chồng” do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Chị tặng tôi vài
tập thơ đã được in như “Quê hương và người tình”, “Vùng trời yêu dấu” và tuyển tập thơ văn “Quê hương và kỷ
niệm” chị viết chung với các nhà văn và nhà thơ khác như Phượng Kiều, Vương Đức Lệ và Lê Thị Nhị.           

      Nhà văn kiêm nhà thơ Lê Thị Nhị chắc không xa lạ với cộng đồng người Việt ở Washington D.C bởi những
hoạt động đóng góp văn hóa của chị ở vùng này. Người chị nhỏ nhắn nhưng những hoạt động của chị thì không
nhỏ chút nào, một người làm việc xông xáo, nhiệt tình và không biết mệt mỏi. Chị đã và đang cố gắng giữ gìn,
phát triển ngôi nhà “Nhà Việt Nam” do chị sáng lập. Nơi đây nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng được diễn ra từ
nhiều năm nay, đặc biệt cho giới trẻ. Tôi cũng đã được chị tặng cho vài tác phẩm của chị đã được in như “Đôi
mắt hoàng hôn”, “Sóng thời gian”. Và chị cũng không quên tặng tôi ba cuốn thơ của nhà thơ Vương Đức Lệ dù
tôi đã có ba cuốn thơ ấy trong tủ sách do chính anh Vượng gửi tặng gồm “Thơ tình Vương Đức Lệ”, “Thơ giữa
đời thường”, “Thơ Vương Đức Lệ” và cộng thêm tập thơ “Thơ Mai Trung Tĩnh” của nhà thơ Mai Trung Tĩnh.
Tôi còn giữ bản thảo của một trong ba tập thơ này do chính tay anh Vượng tặng tôi với chữ ký và triện của tác
giả khi anh còn ở Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội được đến thăm viếng và đốt nén nhang trên mộ anh Vượng ở
một nghĩa trang tại Washington. Anh là một người bạn mà tôi vô cùng quý mến, ngưỡng mộ về tài và đặc biệt
kính trọng về nhân cách của anh. 

      Chị Nhị nay còn là chủ nhiệm của tờ nguyệt san Thế Kỷ Mới kế thừa từ anh Lê Đức Vượng, chị Hồng Thủy
là  chủ bút cùng với ban biên tập hùng hậu gồm những cây viết nổi tiếng ở vùng Washington nói riêng và hải
ngoại nói chung. Tờ nguyệt san Thế Kỷ Mới bị tạm đình bản trong hai năm qua do dịch Covid-19, nay mới tục
bản trở lại được vài ba số. Nhắc đến chị Hồng Thủy tôi không thể quên được buổi ra mắt tác phẩm “Những cánh
hoa dại mầu vàng” của chị ở Whashington D.C cách đây mươi năm. Phải thực tình mà nói, tôi đã được hân hạnh
tham dự nhiều buổi ra mắt tác phẩm của một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tên tuổi tổ chức ở San Jose, thành phố
nơi tôi đang ở, nhưng chưa từng thấy buổi ra mắt nào lại quy mô, chu đáo và thành công như thế. Số người tham
dự đã ngồi chật hội trường và còn phải đứng ra cả bên ngoài với lượng khách phải tới vài trăm người. Cố ca sĩ
Mai Hương đã đến giúp vui trong phần văn nghệ. 

      - Hoạt động xã hội.

      Tất nhiên là Washington không thể thiếu những hoạt động văn hóa cộng đồng như hội chợ Tết, hay lễ hội
truyền thống khác của người Việt Nam, hay những công tác từ thiện.
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     Tình Yêu Hoa Đỗ Quyên

Kim Oanh

Theo tích xưa truyền rằng, có một đôi vợ chồng nghèo nhưng đời sống rất hạnh phúc. 

Một hôm người chồng vào rừng đốn củi, người vợ ở nhà trong ngóng tin chồng. Mấy tháng trôi qua
vẫn bặt tăm, nóng lòng vợ lên đường tìm kiếm. Nhưng vẫn miệt mài tin. Người vợ lã mệt và gục chết
bên tảng đá. Nơi tảng đá mọc lên một cây, trổ hoa xinh đẹp mỗi độ xuân về. Khi hồn về trời gặp ông
Tiên, biết rõ sự tình của đôi vợ chồng, nên đặt cho tên hoa là Hoa Đỗ. 

Sau khi đốn củi trở lại nhà, người chồng không thấy bóng dáng vợ, hỏi ra mới biết vợ khăn gói đi tìm
chồng. Anh lại trở vào rừng kiếm vợ. Tìm hoài đến khi liệt sức, anh gục chết bên tảng đá, nơi vợ mình
đã chết. Hồn anh biến thành loài chim. 

Mỗi khi hoàng hôn về cánh chim cô đơn cất tiếng hót, tuyệt vọng, bi thương, ông Tiên thương cảm, nên
đặt tên là Chim Quyên. Chẳng biết khi nào, loài hoa đó gọi là Hoa Đỗ Quyên, tượng trưng cho tình
nghĩa chung thủy sắc son. 

Tháng Mười ở Úc, những cánh hoa Đỗ Quyên rộ nở báo xuân về, cánh mỏng manh, sắc màu rực rỡ
trong nắng sớm mang đến cho lòng người những thoáng dịu êm. 

  
Hoa xuân khoe sắc tháng Mười

Chim muông cất tiếng nói cười cùng hoa 
Quên đi nỗi nhớ xót xa 

Sắc son vẹn giữ mặn mà lương duyên 
Tình yêu chung thủy Đỗ Quyên. 
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Sống thác tâm nguyện hương nguyền có nhau 
Vườn ngoài gió nhẹ lao xao 

Melbourne vạt nắng khai màu xuân tươi!    ■

   

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh����
Một góc Xuân Melbourne 10/2020
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Trekking Across Northern France in the Winter

Thomas D. Le

Who would want to venture into the dead of winter nine thousand miles from home, sometimes in
lacteal opacity, sometimes in smiling sunshine, and sometimes on a drizzly night, shivering and happy
to relive the harsh winters of those long-gone graduate school days in the U.S.  Midwest? I have seen
shows of hardy tourists who vacationed in ice hotels north of the Arctic Circle in the wintry world of
frost and snow. However, I will submit that few would have the foolishness to brave the frigid wind of
Caen, the biting cold of Troyes, and the crisp freeze of Paris all within days of each other and still have
the pluck to call that a perfect vacation. 

Yet upon reflection, my adventure was no more foolish than the inroads made by the Vikings in the
ninth century who had taken a similar path to the heart of Champagne and eventually settled down in
Normandy.  At least I traveled light, bundled in a heavy winter coat, leather gloves and wool scarf in
heated vans, and didn't have to row boats in the open up the Seine like the Vikings did.

Troyes 

In the winter of 2004, I retraced the Vikings’ progress, almost on a whim. Now I had visited France
many times over the years in spring and fall. But this time was going to be different. My friend Jacques
Nguyễn Hiếu Liêm. the much-regretted neuropsychiatrist, who had made the medieval city of Troyes
his home for more than fifty years, the city known as the stained glass capital of the world, was going
to support my application for the “Knighthood” of the Commanderie du Saulte Bouchon Champenois.
This organization was founded in the Champagne-Ardenne region in 1975 to uphold the tradition of
promoting champagne as the king of all beverages. It is an exclusive club who membership had to be
recommended by existing members of good standing. Liêm himself was a long-standing Commanderie
Chevalier, a champagne connoisseur, and a poet in his moments of reflection.

He had implied that I could not possibly be living until I became a Chevalier of the Commanderie. I
could argue philosophically with him about the merits of a simple life, but I could sense the strength of
that argument being sapped away by his joie de vivre, and his contentment at being a man of the world.
So, before I began to fight, I had surrendered my will to resist. It was not as if membership would
constitute  the  acme  of  sybaritic  splendor.  But  the  simple  question  remains,  Why  go  through  life
handicapped by a stoic worldview and daily drudgery while letting the finer things pass you by? A
thousand excuses I could conjure up. A thousand no’s I could say. But why should I? Why would I or
anyone pass up an opportunity to receive a title, indulge in dreams, and let the imagination carry him
back to the times of knights and damsels, of dungeons and dragons, and of swashbuckling adventures
that dazzled posterity? It is hardly defensible to lead a spartan existence knowing that the world has
exciting horizons to explore, daring things to try, and bold experiences to discover. 

So on that sunny February morning I stepped into the Charles de Gaulle Airport terminal after a longish
overnight flight to find Liêm and his sister Jeannine Dã Thảo among the waiting crowd. We rejoiced at
seeing each other again after what seemed like an interminably long absence. After hugs and kisses, Dã
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Thảo drove us to her house in a southern suburb of Paris with a distinguished name of Bourg-La-Reine
within walking distance of the historic Parc de Sceaux. Every time we stayed with  Dã Thảo, we took
inevitable leisurely strolls to the Château de Sceaux and its manicured gardens only a stone's throw
away  from  the  hustle  and  bustle  of  the  town.  The  familiar  road  to  Dã  Thảo’s  house  appeared
unchanged. The air was crisp and invigorating, and the fascination of good old Paris remained intact. I
had grown fond of its beauty and charm; and though familiarity had somewhat dulled my sense of
anticipation, the elegance and grace of the city had not diminished. 

The next morning Liêm and I boarded the train to Troyes and its treasures of stained glass embedded in
a  multitude  of  cathedrals  and  churches.  Troyes  the  medieval  gem  still  harbored  its  picturesque
timbered-frame houses, its narrow cobbled lanes, and quaint old buildings. With one foot in the past,
Troyes has the other well into the present. Its Museum of Modern Art boasted an excellent collection of
works  from Modigliani,  Derain,  Dufy,  Vlaminck,  Kandansky,  Malevitch,  Chagall,  and  more.  And
Liêm’s home itself was still the proud depository of some of the original works of modern artists of the
School of Paris. Later in the day Maryse came to join her husband from her Paris office. Maryse and I
had communicated via  e-mail  for  months,  but  this was the first  time we met.  Urbane and sedate,
Maryse was comely, a bit reserved, and very likable. She had come to participate in the intronisation
for a couple of friends from Paris and for myself at the Commanderie du Saulte-Bouchon annual fête.
Liêm and Maryse made a compatible couple being both mature and worldly-wise, and lovers of art,
music and literature. The conversation at the banquet table that afterrnoon, however, revolved around
the Saulte-Bouchon event, which was expected to be Troyes’ crowning winter festival. 

By eleven  the following morning,  some two hundred and fifty  Saulte-Bouchon guests  had  started
streaming into the ornate Salle des Fêtes of the Troyes City Hall,  including the twenty-seven new
members to be intronised. The grand ballroom was decked out in festive colors. On the stage standards
and arms of the Commanderie dominated while a constant din of conversation filled the cavernous
chamber. At the stroke of noon the procession began, with trumpet-blaring heralds and standard bearers
in the lead, followed by the Grand Master, the Vice Grand Master, the Seneschal and other dignitaries
in their gold-trimmed blue capes. 

When  the  dignitaries  had  installed  themselves  on  the  stage,  the  Grand  Master  delivered  a  short
welcoming  speech  and  summarized  the  history  and  mission of  the  Commanderie.  Then  came the
moment everyone had been waiting for. One by one the applicants (or postulants, as they were called)
were summoned forth to form a line facing the audience. All except one were Frenchmen  from various
upper walks of life. There were businessmen, government officials, and industrialists, even an Army
field-grade officer.  Such a diverse coming-together of people from various parts of France and the
United States would not be an everyday occurrence. The knights-to-be were now confronting a barrage
of flashes and whirring from cameras and camcorders. The initiation rites involved more than standing
there and looking dignified for the camera. Unbeknownst to me, they also included opening a bottle of
champagne with as little fuss as possible, and filling a flute without spilling while holding the bottle
between the  thumb in  the bottom recess and the palm around its  body.  With equal  sure skill,  the
candidates passed the test with flying colors, thereby earning their rightful places in the confrérie of
champagne enthusiasts. I must admit that the "test" came as a bit of a surprise. but having opened so
many champagne bottles  before, I took it in stride. In formal recognition, the Grand Master conferred
the title of chevalier to each postulant by tapping on the shoulders with his gnarled cane. Each new
chevalier received a heavy gilded medal around his neck hung from a gold-edged blue ribbon, and a
certificate of membership from an attendant who came behind the Grand Master. Then as a group the
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new chevaliers pledged to defend champagne as the wine of kings and the king of wines. More camera
flashes and video taping continued for interminable moments until a final wave of applause marked the
end of the exercise. 

A Mexican band filed in and played dance tunes as final preparations for the four-hour-long feast got
under way. Several  couples started to dance,  and the dignity of the intronisation now gave way to
conviviality. Liêm whispered that more than a dozen different champagnes were going to be served
during  the  leisurely  banquet.  For  the  life  of  me,  I  could  not  tell.  All  I  could  tell  during  the
gastronomical meal was that the diners kept emptying their glasses and they kept being refilled with a
different champagne each time. The next thing I knew I was explaining physics in French to my new
Parisian friends! Needless to say, that’s what a dozen brands of champagne could do to you if you
gulped it down as if the world were ending tomorrow. 

How did I feel now that I was a chevalier? Practically the same as before; only I was impressed with
the way champagne was held in such esteem in this land of chalky hills.  The banquet temporarily
recessed after the last course to allow the guests a little respite, then would continue well into the night
with more food and dancing. While Liêm, Maryse and their Parisian friends went back for the sequel,
jet lag kept me away. As I reviewed the day’s happenings, I found the experience quite an eye-opener.
Here in the heart of Champagne-Ardenne, tradition, civic pride, and a local product with a premier
worldwide reputation combined to form a delightful amalgam that is very fun, and very French. 

Caen 

Seventy-five percent destroyed during June and July of 1944 shortly after the Allied invasion, Caen has
risen from its ashes to become a moderate-sized modern city, with scarcely any relics of its medieval
past. The most notable remains from the war were a hill-top castle still lording it over the downtown
district, the reconstructed St. Peter’s Church in the town’s center, and the ruins of another bombed-out
church still exposing its carcass to the elements near the new City Hall plaza. On the Normandy beach
about ten miles to the northwest,  the Allied landing had taken place some sixty years earlier, an event
that is memorialized by a monument in the American cemetery sitting on a beautiful piece of land
along the ocean front. 

For years after the war, questions persisted about the necessity of the city’s bombardment from both
sides. The Allies wanted to deny the Nazis the use of Caen as a command and control center, and the
Nazis seemed to harbor the same desire. So the Allies took the initiative with their superior airpower,
and under pressure the Germans withdrew farther west, the better to shell it when the Allied troops
moved in.  The  cost  to  the town was enormous:  between  5,000 and 8,000 civilian  deaths,  tens  of
thousands injured; 8,000 homes destroyed; 10,000 seriously damaged; 50,000 people displaced and
traumatized. The central sections, which formed 75% of the town, were totally razed to the ground, and
a  major  part  of  its  historic  district  annihilated.  The  town’s  infrastructure  was  nearly  completely
demolished. There were no water, electricity, natural gas, gasoline, transportation, or communications
of any kind. Two million cubic meters of rubble covered virtually all of its streets, not to mention the
thousands of hidden mines that continued to wreak havoc during reconstruction. Food supplies, and
supplies of any kind were critically short. The port facilities, factories, mills, bridges and dams were
partially  or  entirely  destroyed.  To  make  matters  worse,  the  winter  of  1944-1945  was  among  the
harshest  on record.  After  liberation,  the  returning and surviving townspeople were wondering if  it
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wouldn’t have been better to abandon Caen and rebuild it nearer to the coast. But the Caennais pulled
together. What was left of the existing Vichy government structure cooperated with the Resistance,
which had just emerged into the open from its guerilla warfare against German occupation. Together
they rebuilt their city literally from its own ashes. 

Today none of the hardships of post-war reconstruction is visible. As the capital of Lower Normandy,
Caen is awash in Calvados, a liqueur, apple cider and Camembert cheese. Calvados is also the name of
the department. Caen now has a population of more than 106 thousands,,a university that ranks 18th in
the nation with a student population of 34,000. and 16th in quality. It boasts World War II Memorial
and Library,  a  rail  and bus  transit  system,  a  pedestrian downtown shopping district,  and excellent
restaurants,  well  known  for  their  tripe  and  seafood,  which  tourists  from the  British  Isles  love  to
patronize. We encountered first-hand that "invasion" one night when four of us were stuffed in a tiny
restaurant room with a group of boisterous but good-humored Britishers.  Finding that I was the only
one who spoke fluent English, they lavished laughs and jokes on me as if I were their long-lost friend.
The cook certainly knew how to transform the uninspiring tripe into a delicacy

Moving back further in time, it is from this northwest region of France, which in the ninth century had
been taken over by the Vikings, that one of their descendants, William the Conqueror, launched his
expedition  to  Great  Britain  in  1066,  in  the  aftermath  of  which  the  English  language  acquired  its
Romance lexicon via French. William had his chateau built in his domain in Falaise about thirty miles
farther south. Because William became the English King after the conquest,  and still  remained the
French  Duke  of  Normandy,  the  relations  between  Great  Britain  and  France  over  time  became
complicated. After the French nobility and royalty at the English Court finally severed their ties with
France during the twelfth century, territorial claims and increasing animosity in time led to on-again
off-again  wars  during  the  Middle  Ages  and  well  into  the  19th  century.  The  two  countries  found
themselves embroiled in hostilities during the Hundred Years War, and again at opposite poles during
the American Revolution, the French Revolution, and right up to Napoleon’s Empire. They became
allies only to fight the Germans. 

Today Caen is linked to Portsmouth in England by a ferry line several times a day. Across this swath of
Normandy, the memory of the Allied liberation of France lives on in the resurgence of Caen, on the
beaches, and in the blockhouses and gun emplacements that still dot the landscape. The only invasion
modern Caen is now facing comes from hordes of tourists from the British Isles, and other parts of
Europe. 

To this rebuilt city the Duke of Caen, as I called Liêm’s brother, Nguyễn Hiếu Đức, brought me from
Paris. The Duke and his family live a large two-story masonry house with a basement on the ground
level, built on a hill overlooking a vineyard. He is a bon vivant, easygoing, with a ready smile and the
disposition to share music and wine. Comfortable to be with, he excels at French cooking and karaoke
singing. It is not certain how and where he learned to cook, for Beatrice, whose roots in Normandy
went back centuries, never taught her pharmacist husband the art of French gastronomy. To me, his
mussels should earn a blue ribbon owing to the special kind of tangy sauce he concocted. 

Caen's large port of Ouistreham at the mouth of Caen Canal, which empties in the English Channel,
serves as an important water link with southern England. A huge ferry makes daily trips to Portsmouth,
England,  carrying cars, trucks, and thousands of passengers. I went to England the second time by
myself via this route. But that's another story. The first time was with Yvonne from Paris through the



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  235

Channel Tunnel or Chunnel. the world's longest undersea rail tunnel, measuring 50.45 km of which
39.7 km are under water. 

Leaving his downtown pharmacy in the care of Beatrice, herself a pharmacist, the Duke took me to the
Normandy beach some 10 km away to the west this winter day. The beach was windy and cold, forlorn
and bleak. But back on D-Day, June 6, 1944, the beaches were heavily defended by the Germans with
steel obstacles, antitank traps,  and mines. There, the American troops, landing on their sector Omaha
Beach, were slaughtered by the Germans troops on the high grounds with withering machine gun and
artillery fire. By the end of the day 3,000 out of 34,200 U.S. soldiers were casualties. At one point,
General Omar  Bradley was seriously considering calling off the assault to save lives. But thanks to
their skills and valor, the U.S. Rangers were able to get a toehold at Point du Hoc,  which swarms of
following troops enlarged eastward to Cherbourg and westward Caen to link up with the British and
Canadians.  The beachhead thus secured allowed heavy equipment such as trucks. tanks and artillery to
pour in from the thousands of Allied ships sailing offshore.

The  Musée  du  Débarquement  of  1944  stood  watch  on  the  water’s  edge  to  commemorate  the
momentous event with an old tank parked in front. The town at this time of the early afternoon was
virtually deserted, with only three souls in sight, an elderly man out on a leisurely stroll, the Duke and
me. The tourists that would normally swarm into this town in the summer had well kept their distance.
Walking along the sandy beach and peering out to the remnants of Allied artificial harbors now half
submerged in the waves and braving the howling wind, I reflected on the meaning of it all. The three
pebbles I picked up might well have seen waves of young men rushing ashore to an unknown destiny
eighty years ago. Then I wondered why seventy to eighty-five million people worldwide had to perish
and untold cities and structures reduced to rubble before the war came to a tragic end. 

You'd think both winners and losers wised up and said, Never again? Even before the dust had settled,
the hot war was followed immediately by the Cold War, where the realigned opponents were arming
themselves  up  to  their  nuclear  teeth.  Both  sides  were  convinced  that  arming  themselves  with
horrendous weapons in a mutually assured destruction (MAD) arrangement is the only way to achieve
peace.

Paris 

Soon  my  peripatetic  inclination  brought  me  back  to  the  city  on  the  Seine  that  had  captured  the
imagination of people the world over. Paris is to me not just a city, but many tapestries of history,
culture, literature and art woven with delicacy and elegance. In this heart of France, romance breathes
everywhere, on the banks of the Seine, on the bridges, on the streets, in the alleys, in the buildings, in
the  quartiers,  in  the  gardens,  in  the  restaurants  and  cafés.  Such  a  rare  mélange  of  joie  de  vivre,
sophistication, charm, and vitality hardly exists elsewhere. 

This time I decided not to lose myself in art, immured in museums and churches, but to explore the
resting place of the famous dead. Not the Louvre, the Musée d’Orsay, the Centre Georges Pampidou,
the Musée Rodin, nor Notre-Dame, the Sainte-Chapelle, the Sacré-Coeur would be on my list.  Not
even the culture-rich Saint-Germain-des-Prés, where Sartre, Camus and Prévert used to hang out at the
Café de Flore, and where the literati of the 1920’s camped at Les Deux Magots, and where Liêm and I
stood at the Place Sartre-Beauvoir in awe of the streams of tourists that poured in from double-decked
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tour busses and on foot in their pilgrimage to the Gallic mecca of post-war French philosophy and
literature. Not even the Quartier Latin, where I used to sip coffee to relive my graduate school days in
the American Midwest. It had to be one of the many serene wooded areas where the cares and battles of
daily life had ceased forever. 

Père-Lachaise, tucked away on a hill overlooking the east side, contained the remains of some of the
greatest names in the arts, theater, literature, and poetry of the Western world. As I walked the winding
streets of this old cemetery from one level to another reading each headstone, I realized this was a
world populated by people who had helped shape the cultural scene of their days. Not far from the
entrance George Sand’s jilted lover Alfred de Musset lay in an unassuming plot. Farther up the hill
Molière, whose comedies still move me to tears with laughter, occupied a centrally located sepulcher,
as if to proclaim with Shakespeare that the whole world was a stage. Here too rested Balzac, whose
full-length sculpture adorned the garden of the Musée Rodin, and whose studies of human nature ran
the gamut from private, political and military life to philosophy. On this hill lay actors and actresses
among whom Edith Piaf, Simone Signoret, Yves Montand, Sarah Bernhardt. Foreign celebrities from
the  controversial  Oscar  Wilde  to  the  legendary  Jim Morrison  were  buried  alongside  lesser-known
names. Influential poet and critic Guillaume Apollinaire rested here cut down by the 1918 Spanish
Pandemic. Marcel Proust too found here his permanent home. His novel in seven parts married the
passions and anguish of his time to create the locus of the individual’s genius and the period whose
aspirations he personified. 

But the most famous, the best tended of all grave sites in Père-Lachaise must be the tomb of Frédéric
Chopin. I arrived there at mid-afternoon after an arduous trek through the terraces of the hill, to find a
couple of young German-speaking women absorbed in their silent homage to the Romantic composer
and pianist, whose stormy relationship with George Sand lasted almost to the end of his thirty-nine
years. Lingering beside the white marble tomb that showed all the care of a manicured site, embellished
with  fresh  bouquets  of  roses  and  other  flowers,  I  could  not  help  feeling  the  poignant  irony  that
contrasted the man who was lying below and the other of George Sand’s lover, Musset, farther down
the hillside, whose non-descript tombstone and grave looked as forlorn now as his life must have been,
tormented over a century and a half ago. I was saddened by what fate had meted out to a man whom the
French Academy had admitted to the Pantheon of great French literary minds. 

I  left  Père-Lachaise  cemetery,  divided  between  the  memories  of  the  two  George  Sand  lovers.
Sometimes it was Chopin’s charming Nocturnes that dominated, sometimes Musset’s haunting verses,
as in the opening of his Nuit d’Août : 

O Muse! que m’importe ou la mort ou la vie ? 
J’aime, et je veux pâlir; j’aime et je veux souffrir ; 

J’aime, et pour un baiser je donne mon génie ; 
J’aime, et je veux sentir sur ma joue amaigrie 

Ruisseler une source impossible à tarir. 

O Muse! What does it matter, life or death? 
I love, and want pallor, I love and want the pain; 

I love; my genius for a kiss I won’t disdain; 
I love, and want to feel on my cheek wan 

That stream from endless spring forever drawn. 
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Alfred de Musset, August Night 

I couldn't help thinking about the different fates of those two men, who in life had been in love with the
same woman. All three were talented. Yet the grave of Chopin was well tended by admirers who never
knew him in life while Musset's grave is neglected. Perhaps we can ascribe the difference in how the
two men reached their  audiences.   Chopin expressed himself  in  music,  which is  a  more  universal
medium than natural language. It  wields direct impact: to the hearers of all related cultures. Music
needs little or no interpretation and requires nothing from the hearers but a good sense of hearing, and
perhaps a minimum amount of initiation. Musset being a poet could only express himself via language,
which is more circumscribed by culture, ethnicity, language barriers. Literature is perishable unless
posterity  deems  it  necessary  to  contemporary  concern  and  keeps  it  alive  by  talking  about  it,
commenting on it, reading it, studying it, and teaching it.  

And always there was the unspeakable wonder about their loves for a woman writer, a brave avant-
garde feminist who claimed for the woman the right to passion against social conventions, prejudices,
and moral precepts. 

Cultural Paris was a great deal more. Slicing this gem in two is the lovely Seine traversed by nearly
three dozen bridges. The most spectacular is the ornate Alexander III, which connects the Esplanade
des Invalides on the left bank, and the Grand Palais and the Petit Palais on the right bank. With its
imaginative baroque lampposts and statues, the bridge casts a striking silhouette whether under the
bright sun, under a moody overcast sky, or under the glow from its own lights. Pont Neuf near Notre
Dame Cathedral is another famous bridge because Claude Monet painted it and conferred it a special
status.

This time, however, I was looking for another bridge, the one that was immortalized by Guillaume
Apollinaire, of Polish descent, who was credited with the coinage of the term Cubism and  considered
to the forefather of surrealism. Yet his art is not based on any theory, and follows the imagination, and
instinct as close to life and nature as possible. He was an influential poet, critic and playwright in the
first half of the twentieth century. Weakened by the Great War in which he served France with honor,
he died of influenza during the 1918 Spanish Flu Pandemic. and was buried in Père-Lachaise cemetery.

I was wondering what kind of a bridge had inspired Apollinaire to write Le Pont Mirabeau : 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure. 

Below Mirabeau Bridge flows River Seine 
Just like our loves. 

Must it recall to my mind that when 
Pain went away then joy would always come. 

And when the night arrives and sounds its bell, 
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The days are gone;  here I still dwell. 

Late one afternoon, I was there, on a rather unremarkable iron structure. Yet I knew that it was not the
material  object  that  mattered,  but  the  missing  human being.  At  first  the rush-hour  traffic  swirling
around in the streets and spilling onto the Mirabeau bridge claimed so much of my attention it was hard
to stay focused on the poem. But once my senses had tuned out the movement and commotion, the
poem resurfaced in my consciousness. 

Looking down from the bridge, wrapped up in reverie, I followed the Seine slowly flowing past, and
carrying to the sea the rhythm of the poem’s refrain: “And when the night arrives and sounds its bell,
The days are gone;  here I still dwell.”  ■

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee

22 December 2004 
Updated 4 December 2022.
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Làm đẹp bài viết  #1

Trương Thiệu Hùng

 

Nội dung gồm có:

1.  Cắt bớt chi tiết của tấm ảnh.

2. Thay đổi độ sáng và độ tương phản của tấm ảnh.

3. Tạo ảnh phản chiếu bởi mặt nước

   4. Tạo những giọt mưa rơi trên tấm ảnh.

Với các bạn rành xử dụng Photoshop thì các công việc này rất giản dị, tuy nhiên nếu chúng ta chưa
quen phototshop thì cũng có thể làm được các công việc trên.

Bài viết này hy vọng có thể hướng dẫn làm một số động tác đơn giản để thay đổi tính chất của các
hình  ảnh mà không cần dùng tới  Photoshop.  Nhờ những phương tiện sẵn có được cài  đặt  trên
computer, chúng ta cũng sẽ làm được các công việc tương tự. Nếu các bạn khéo sử dụng 4 phần nói
trên thì bài viết của các bạn mang nhiều hình ảnh đẹp đẽ hơn nhiều.

Trong bài viết này chúng tôi xin mượn một số những  hình ảnh mà không biết rõ tác giả, để minh họa
các thí dụ. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi và xin cám ơn các tác giả này.

Có ba nơi cần thiết được sử dụng trong bài viết này:

- Pictures folder:  Thư mục này  chứa các ảnh để đưa vào bài viết. Thay vì dùng “Pictures folder”,
các bạn có thể dùng một folder khác có chứa hình ảnh mà bạn

    muốn thay đổi cho bài viết.

- Word : là nơi có bài viết, ở nơi này có thể thay đổi độ sáng hay thay đổi độ tương 

   phản của ảnh.

- Paint là nơi để cắt sén hay thêm bớt chi tiết, tạo các dòng chữ . . . cho các hình ảnh.

1.  Cắt bớt tấm hình và lấy những phần cần thiết

 1.1. Copy một tấm hình từ “folder Pictures” (hay từ một folder khác)  vào bài viết 

     Ta làm như sau:
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- Vào folder Pictures (hay một folder khác) có chứa tấm hình H1, right click trên tấm  hình này
để copy . 

   - Trở về bài viết (word), dùng Ctrl V to copy: Ảnh H1 sẽ hiện ra . 
   -  Nếu bạn hài lòng với ảnh này thì có thể đi qua ngay sang các hình khác. 

       

    

1.2. Cắt bớt thu gọn ảnh lại. 

   Nếu muốn thu gọn hình ảnh H1, ví dụ ta chỉ lấy mỏm núi cao bên phải và loại bỏ  
   mỏm núi bên trái, ta làm như sau:

- Right click lên ảnh H1 trong bài viết, left click lên “Copy”  để copy ảnh H1.
- Mở Paint, Ctrl V để copy hình ảnh H1 vào Paint.
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- Left click trên icon “hình chữ nhật Select” của Paint (H2).
- Sau đó left click mouse (con chuột), giữ left click và di chuyển mouse trên ảnh   H1 để vẽ

hình chữ nhật có nét gián đoạn (----) mà ta muốn giới hạn cho hình H1.

- Ctrl C to copy hình đã được giới hạn này (hình có nét gạch gián đoạn ---).  
Trở về bài viết , Ctrl V để paste hình ảnh vào bài viết: Ta được ảnh H4.
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Hình H4 hơi tối và thiếu tương phản. Nếu bạn đã hài lòng với hình này, bạn có thể để đi qua các
hình khác, nếu chưa xin làm tiếp tục.

2. Thêm bớt độ sáng hay độ tương phản của một tấm ảnh/hình

2.1. Thêm bớt độ sáng

   - Trong bài viết (word), left click lên tấm hình, sẽ thấy hiện ra icon “Format”. 

 

 - Left click lên “Format” sẽ thấy phía bên trái hiện ra các chữ Brightness, Contrast,…. :



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  243

                                                

  

Thêm bớt độ sáng cho tấm ảnh/hình:

� Left click  trên tấm ảnh H7.
� Left click lên Format.
� Left click lên Brightness.
� Left click lên các con số khác nhau trong bảng H9  để ảnh có độ sáng tốt nhất.
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2.2. Thay đổi độ tương phản của ảnh

-  Left click lên ảnh H7 của bài viết.
-  Left click lên icon “Format”.
-  Left click lên “Contrast”.
-  Left click lên các số trong bảng của H10 để có độ tương phản vừa ý

 
Sau khi đã thay đổi độ sáng và độ tương phản, ta được ảnh mới H8 trông đẹp mắt hơn ảnh cũ H7.

3. Tạo ảnh phản chiếu

Ta có một ảnh gốc H11 (ảnh nguyên thủy) trong bài viết, và muốn tạo thêm phần ảnh phản chiếu bởi
mặt nước cho ảnh này.
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   Ta cũng có 3 nơi cần thiết để biến dổi hình ảnh:

- Pictures folder :  là nơi có chứa ảnh mà ta muốn đưa vào bài viết..
- Word : là nơi có bài viết, 

-  Paint là nơi để chọn lựa phần lấy của ảnh mà ta muốn có được khi phản chiếu, 
   lật ngược phần hình mới và ráp nối ảnh phản chiếu với ảnh gốc ban đầu.

  3.1. Copy ảnh H11 từ “Pictures folder” vào bài viết (word)

         Ta lần lượt làm như sau:

       - Right click trên ảnh gốc H11.

       - Left click lên “Copy” để copy

      - Trở về bài viết, dùng Ctrl V để paste ảnh vào bài viết 

      - Left click lên tấm ảnh, mở Paint ra, dùng “Ctrl V” để paste ảnh vào Paint.

      - Nhìn vào bức ảnh, ta phải tìm ra ranh giới giữa ảnh và mặt nước, 

        đường này phải là một đường thẳng nằm ngang: Ta được đường đó là AB. 
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3.2.  Chọn lựa phần ảnh gốc 

      -  Left click trên “hình chữ nhật Select”. giữ “left click” và di chuyển mouse để

         vẽ  hình chữ nhật chọn lựa có chứa đường AB (sẽ là ranh giới giữa nước và mặt                   đất).
Đường này ở phía dưới, ngay cạnh đáy của ảnh.

-   Ctrl C  để copy hình có đường ranh giới AB ( H13a )  và sau đó mở Paint ra,  

     Ctrl V để paste, ta được ảnh H13a. 

- Ctrl V thêm để tạo ra một hình nữa H13b. 

- Ở Paint, left click lên hình chữ nhật select.
- Đưa mouse tới hình H13b, giữ left click và di chuyển mouse quanh đường viền chữ nhật của ảnh

H13b để tạo hình chữ nhật có nét gian đoạn (----).
- Left click lên “Rotate”, left click lên “Flip Vertical” ==> ảnh H13b bị lật ngược lại trở thành ảnh

phản chiếu của ảnh gốc H13a. Ta gọi ảnh bi lật ngược này là H13c
- Giữ left left click để di chuyển H13c nối vào phía dưới H13a ta sẽ ảnh mới H13d và hoàn tất được

việc tạo ảnh phản chiếu cho ảnh gốc H13a
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- Trước khi ghép phần phản chiếu H13c vào H13a, ta có thể làm tăng/giảm độ sáng hơn hay
đậm hơn của phần phản chiếu H13c này bằng cách đưa H13c trở về bài viết và dùng các
bước tương  tự như ở các phân đoạn 2.1 hay 2.2.

- Ảnh H15 có phần phản chiếu sáng hơn.
- Ảnh H16 có phần phản chiếu tối    hơn.
- Tùy theo cách làm việc hay tùy theo ảnh gốc, H15 có thể xấu hơn hay tốt  hơn H16.
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Ghi chú:

  (Trước khi làm biến đổi ảnh, các bạn cũng có thể thay đổi độ sáng và độ tương phản của ảnh gốc
H13a).

Thực tập

Hãy từ các ảnh gốc (hình bên trái) tạo thành các ảnh có sự phản chiếu bởi mặt nước (các hình bên
phải) trong các trường hợp sau:
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      Ảnh gốc                                                 → Ảnh  gốc có phần ảnh phản chiếu sáng hơn

1.

Bạn cần biến đổi hình này thành hình →

 

2 Ảnh gốc có phần ảnh phản chiếu tối hơn

 

Bạn cần biến đổi hình này thành hình →

   

4) Tạo những hạt mưa trên các tấm ảnh
    Giả sử ta có những hinh ảnh này ở trong folder” Pictures”

    Ta sử dụng các chương trinh biến đổi trực tuyến (online).

  4.1. Chương trình tạo những hạt mưa nhỏ hạt trên tấm ảnh

Link    https://www4.lunapic.com/editor/?action=rain   (Program makes rain effet)
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           Ta sẽ dùng chương trình này tạo để ra những  hạt mưa nhỏ rơi trên tấm ảnh H17.
                                                                          
  Ta làm như sau:

   - Left click  lên link trên ta được một màn hình mới như sau:

      (Nếu không được ta có thể highlight link trên, right click, left click “copy” 

       để copy. Mở Edge hay Firefox, copy link này vao khung chữ nhật nhỏ và hit 

       enter, sẽ được màn hình mới sau:).

        

   - Click on “browse”, đi vào “Pictures folder”, click trên tấm ảnh H17,
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    Ta sẽ được một ảnh mới có hình những giọt mưa H17b
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- Dùng “Shift PrtScn” để copy màn hình của computer, 
- Trở về Paint dùng Ctrl V để paste hình ảnh H17b này vào Paint.

      

- Dùng “seclect rectangle”  để lấy các phần cần thiết, sau đó đưa trở lại bài viết, 

  dùng  Ctrl V để paste hinh ảnh có những hạt mưa vào bài viết, ta được hình H18.

4.2. Chương trình “heavy rain effect” này tạo ra nhưng hạt mưa lớn hơn 

 trên tấm ảnh

     Link: https://funny.pho.to/heavy-rain-effect/

Link:      https://funny.pho.to/heavy-rain-effect/
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Ta muốn tạo ra nhưng hạt mưa lớn hơn trên tấm ảnh, ta làm như sau

- Click trên link trên ta được đưa tới màn hình sau:

             (Nếu không được ta có thể highlight link trên, right click, left click “copy” 

   để copy. Mở Edge hay Firefox, copy link này vao khung chữ nhật nhỏ và 

   hit  enter, sẽ được màn hình sau:).

   

- Click lên “from Computer” ta được đưa vào “Pictures folder”
Click trên hình H19 

                    
         Ta được một màn hình mới với những giọt mưa lớn:
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- Dùng PrtScn để copy màn hình này, sau đó Ctrl V  để paste vào Paint và dùng “select

Rectangle” để giới hạn lấy các phần cần thiết, ta được H20
với những giọt mưa nặng hạt.

Thực tập
  Hãy tạo những giọt mưa rơi nhỏ hạt hay lớn hạt cho các tấm hình sau:

Ảnh gốc Ảnh có hiệu ứng mưa rơi
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1.

  

Công việc phải làm:
-Tạo mưa với những hạt mưa nhỏ hạt.
-Thay đổi độ sáng và độ tương phản
  cho bức ảnh (nếu cần).

2.

    

Công việc phải làm:
-Tạo mưa với những hạt mưa lớn hạt.
-Thay đổi độ sáng và độ tương phản
  cho bức ảnh mới (nếu cần).
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3.

Công việc phải làm:
-Tạo mưa với những hạt mưa nhỏ
  hạt hay lớn hạt.
-Thay đổi độ sáng và độ tương phản
  cho bức ảnh mới (nếu cần).

Kết luận

 Bài viết này không ngoài mục đích mong chia sẻ một ít kinh nghiệm bước đầu về cách biến đổi
hình ảnh (cắt bớt chi tiết, thay đổi độ sáng và độ tương phản, tạo hình phản chiếu bởi mặt nước,
tạo nhưng giọt mưa rơi), hay để tăng thêm vẻ đẹp rạng rỡ hoặc thơ mộng của bức ảnh. Hy vọng
quý vị sẽ không thất vọng với lần thử nghiệm đầu tiên.  ■

TTTTrrrrÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg        TTTThhhhiiiiŒŒŒŒuuuu    HHHHùùùùnnnngggg

      * Các hình ảnh dùng trong bài viết này được lấy từ Internet dùng để minh họa các thí dụ trong bài 
viết. Chúng tôi không được biết tên các tác giả, nên thành thật xin lỗi, và xin chân thành cám ơn các tác
giả của những bức ảnh này.
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MỘT BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG

NGUYỄN GIỤ HÙNG

Lời mở đầu:

-Nội dung câu chuyện được ghi lại theo ký ức của một người xa quê lâu năm nhớ về “những năm tháng ấy” tại
quê nhà vào giai đoạn đầu thập niên 1950, trước hiệp định Geneve 1954, tại miền Bắc nước ta.

Trời lạnh quá. 

Gió rét len lỏi lùa vào nhà. Gió thổi qua những ống tre đầu hồi ngoài hàng hiên tạo nên những tiếng vo vo
như tiếng sáo diều lẫn trong tiếng rít từng chập của những cơn gió mạnh. Đâu đâu cũng gió, gió bao trùm khắp
cả không gian. Những tấm cửa lùa bằng gỗ không ngăn cản nổi cái giá rét căm căm của mùa đông miền Bắc.

Tôi ngồi một mình trong phòng học, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính. Trên trời, những giải mây xám
vẫn vần vũ bay. Ngoài ngõ, vài chị gánh hàng ra chợ sớm trao nhau vài câu chuyện đứt quãng, lao xao rồi tắt
hẳn. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ làng đổ hồi đang ngân vọng về như để dục dã con chiên kịp đi lễ sớm. Và, mọi
người trong nhà tôi như cố nằm thêm trong giường để được hưởng thêm cái ấm áp của những chiếc chăn bông
dầy cộm.

Vài cuộn khói trắng đục tỏa lên từ mái bếp tranh, nặng trĩu, là là trên mái như không cất mình nổi lên cao.
Gặp cơn gió mạnh, khói vụt bốc lên cao, xoáy tròn hay chúi xuống, lảo đảo rồi tan nhanh. 

Những con lợn đã bắt đầu ủn ỉn đòi ăn.

Tôi biết chị Thìn đã dậy. Tôi khoác vội chiếo áo dạ, thu hết can đảm phóng xuống bếp để tìm hơi ấm của
bếp rơm. Con Mực (1) nằm trong ổ rơm giật mình ngửng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống, đặt đầu lên hai chân trước
duỗi dài tiếp tục lim dim ngủ.

Tôi ngồi thu mình trong ổ rơm với con Mực, nhìn chị Thìn đang nấu nồi cám lợn. Tuy gọi là nồi nhưng
miệng của nó lại rộng ra như cái chảo. Ánh lửa bập bùng. Thỉnh thoảng ngọn lửa bùng lên to, chị phải dùng cây
que "cời rơm" khơi bớt rơm ra. Khi ngọn lửa tàn dần chị lại dùng cây que "cời rơm" đưa thêm rơm vào. Cứ như
thế, chị luôn tay giữ cho ngọn lửa cháy đều. Nồi cám lợn đã bắt đầu bốc khói, sủi tăm trên mặt, thỉnh thoảng nổi
lên những bong bóng lớn rồi vỡ ra với tiếng sôi ùng ục, quánh đặc. 

Chị cứ lẳng lặng làm việc như chẳng để ý đến tôi. Rồi chị cũng ngừng tay lẳng lặng rót cho tôi một bát chè
tươi (chè xanh) uống cho ấm bụng. Lúc này chị mới mỉm cười với tôi, cái mỉm cười rất hiền từ nhân hậu.

Chị tất tả bưng nồi cám lợn vừa nấu xong ra chuồng lợn.

Chị Thìn tuổi tròn hai nhăm, trông chị khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Chị đến làm con nuôi bố mẹ tôi vào năm
đói kém. Tôi coi chị như người chị ruột thân thiết trong gia đình. Tính chị nhu mì và chăm chỉ. Bố mẹ tôi rất yêu
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thương chị và tôi cũng thế. Trong làng có vài đám dạm hỏi nhưng chị chưa ưng ai.

Tôi liên tưởng tới Thi, giờ này chắc nàng còn đang ngủ với giấc ngủ yên bình. Tôi ngồi nhâm nhi bát nước
chè xanh bốc khói, hai bàn tay ôm khít thành bát để tìm hơi ấm. Tôi nhìn ra bầu trời xám và nhớ đến Hà Nội,
nhớ đến nhà trọ, nơi tôi và Thi đã trải gần tròn một năm sống bên nhau.

 
Hình minh họa

Hà Nội với những hôm mưa gió như thế này, đi học thật vất vả. Lại thêm vào đó, có những khi mưa bão kéo
dài đến cả tuần lễ. Đường xá Hà Nội tuy không lầy lội như ở nhà quê nhưng đôi chỗ cũng đủ làm cho người bộ
hành cảm thấy khó chịu hay vất vả bởi những vũng nước đọng ngập đến mắt cá chân, có khi cao đến bắp chân.
Thỉnh thoảng, mỗi khi có chiếc ô tô cũ kỹ chạy qua những vũng nước ấy làm tóe văng nước lên. Nước văng xa
làm ướt những bộ hành gần đó và đôi khi những tiếng chửi vội vã của dăm ba bà gồng gánh cũng hối hả đuổi
theo xe. 

Vài cô nữ sinh gò mình đạp xe trong chiếc áo mưa, vất vả cố đạp cho qua chỗ nước ngập sâu trên đường.
Có những đứa trẻ con, đứa mang trên lưng cái bao tải đựng đầy bánh tây nóng hổi; đứa một tay cầm ấm nước
chè vối, một tay cầm chiếc điếu cầy; đứa trên đầu còn đội thúng xôi, phủ kín phía trên bằng một chiếc áo tơi.
Chúng quên cả bán hàng, nô đùa trong vũng nước mưa, lấy chân đá nước vào nhau.

 Bác kéo xe tay cố rướn mình ra phía trước kéo chiếc xe phía sau che kín mít một cách nặng nề. Mọi người
như vội vã, chỉ riêng chị "đổ thùng" gầy gò, chậm chạp gò mình kéo chiếc xe bò cọc cạch, trên xe chở đầy
những thùng phân đậy kín mà chị đã lấy từ sáng sớm tinh mơ từ những căn nhà trong khu phố. 

Trong những ngày giông tố, chúng tôi không dùng xe đạp mà đi tàu điện đến trường. Để có thể ra đến trạm
tầu điện, hai chúng tôi phải cùng chia nhau một chiếc ô. Tôi cầm ô, Thi đi rón rén bên tôi, một tay ôm chiếc cặp
da che ngực, một tay xắn ống quần cao tới gối. Đôi khi Thi phải nép sát vào tôi để tránh những cơn gió tạt.

  

Hình minh họa

Vào buổi sáng Hà Nội, sinh hoạt nhộn nhịp và tất bật lắm dù mưa hay nắng. Có nhiều hàng quà bán rong,
họ bán những món ăn nóng hổi, nào bánh tây đựng trong bao tải lớn được vác trên vai, nào những thúng xôi đội
trên đầu được rao bán khắp các nẻo đường, nào những gánh bánh chưng rán trên vỉa hè, mùi thơm phức với
những tiếng xèo xèo của mỡ. 

Hôm nào "giầu có", hai anh em chúng tôi mỗi người một cái bánh chưng rán nhỏ chỉ to bằng nửa bàn tay,
vừa ăn vừa thổi, vừa xuýt xoa vì nóng. Những hôm "nghèo", hai anh em chỉ chia nhau một cái bánh tây bằng
nắm tay hay một gói xôi lạc. Biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, trong sáng như ánh sao trời cứ nối theo nhau
thành những chuỗi ngày dài êm đềm, hạnh phúc.  
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Cuộc sống chúng tôi cứ như thế bình thản trôi đi. Thi ở bên tôi nhưng tôi vẫn thấy tình cảm của Thi đối với
tôi vẫn như ẩn như hiện, gần mà lại xa, có mà lại như không, tất cả như trong cõi mông lung, mơ hồ. Thi như:

Xưa kia em ở bên trời
Ngây thơ chưa rõ cuộc đời là chi.

(Tác giả (?))

Tôi mỉm cười khi chợt nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính:

Lòng anh như biển sóng cồn,
Chứa muôn con nước ngàn con sông dài.
Lòng em như chiếc lá khoai,
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Quay trở lại bếp, chị Thìn nhìn tôi mỉm cười hóm hỉnh như chị đã biết rõ những điều thầm kín của tôi. Tôi
hơi cúi xuống tránh ánh mắt nhìn của chị. Có thể chị chỉ nhìn tôi với cái nhìn thương yêu của người chị đối với
đứa em. Ấy thế mà mặt tôi tự nhiên thấy nóng. Tôi không biết nóng vì thẹn hay nóng vì hơi nóng còn đang âm ỉ
trong bếp tro.

          
                                                      Phố Huế                             Chợ Hôm (ngày nay)

Gió vẫn rít từng cơn bên ngoài.

Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ đến một kỉ niệm với Thi. Hôm đó tôi và Thi đi chơi dọc theo phố Huế
trong một ngày giá lạnh. Nàng mua một gói lạc rang còn nóng được gói trong giấy báo nhật trình hình tháp nhỏ.
Muốn giữ cho lạc nóng lâu, nàng gửi gói lạc ấy vào túi áo dạ khoác ngoài của tôi, thỉnh thoảng lại thò tay vào túi
áo dạ bốc lạc vừa đi vừa ăn. Tôi ăn ké lạc của Thi. Chúng tôi chia nhau hột lạc cuối cùng, mỗi người một nửa.
Nhưng hỡi ôi, cả hai nhăn mặt vì đó là hột lạc “thối” (bị hư). 

Hai anh em lại tiếp tục đi bên nhau nói chuyện bâng quơ. Khi tới chợ Hôm, người đi lại có phần đông đúc
hơn. Tôi định rủ Thi vào chợ ăn bát xôi lúa (xôi bắp) nhưng lại thôi vì muốn để dành bụng cho bữa cơm chính ở
nhà. 

Chợ Hôm là chợ họp ngay trên phố Huế, gần rạp xi-nê Đại Nam. Khu chợ được xây tường bao bọc chung
quanh. Chợ Hôm không có cái bề thế của chợ Đồng Xuân, nhưng nó cũng là một ngôi chợ vào bực khang trang
so với những chợ khác như chợ Dừa, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Cửa Nam hay chợ Hàng Da …

  Chúng tôi thỉnh thoảng ghé lại chợ Hôm ăn xôi lúa, rất ngon. Bát xôi lúa với những hột ngô trắng ngà,
thơm và dẻo. Bát xôi được phủ lên trên những lát mỏng đậu xanh mầu vàng óng ả, thêm vào đó là những thìa mỡ
hành rang khô béo ngậy thơm phức cùng với thìa đường thẻ mầu nâu tán nhỏ. Trời lành lạnh, ngồi ăn bát xôi lúa
thì thật thú vị là bao. Bà hàng xôi quen mặt chúng tôi nên mỗi khi đến ăn hay mua mang về, bà không quên cho
thêm ít đậu xanh và xúc thêm cho ít mỡ hành như một chút tình cảm bà dành cho những khách quen. Bà có cô
con gái rất xinh giúp bà. Nhiều cậu đến ăn xôi chỉ vì muốn được nhìn cô con gái ấy. Bà hàng   biết thế và cô bé
cũng biết thế nên cô thường làm dáng với những cậu trai đồng lứa tuổi với cô. 
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Xôi lúa (xôi ngô, xôi bắp)

Vào sâu thêm trong chợ, rẽ vào khu hàng ăn bình dân, ta sẽ gặp một loạt hàng ăn với những nồi nước dùng
nóng hổi bốc khói. Hấp dẫn nhất đối với chúng tôi vẫn là gian hàng bún với hai nồi bún ốc và bún riêu. Nồi bún
ốc với những lớp váng mầu đỏ đậm mỡ màng. Nồi bún riêu với lớp gạch cua đồng mầu hồng nhạt nổi lềnh bềnh
trên mặt. Ăn bún ốc thì phải ăn cay, cay đến ngứa da đầu và thưởng thức những con ốc nhồi to bằng ngón tay cái
với cái dai sừn sựt của đầu, beo béo của thân ốc mầu vàng ngậy. Còn ăn bún riêu thì phải ăn với rau muống chẻ
thành sợi ngâm vào nước cho quăn lại hay ăn với bắp chuối non cộng thêm với rau thơm, thoảng qua chút mắm
tôm (mắm ruốc) mới thấy hết được cái hương vị đồng quê của nó. 

Người Hà Nội đặc biệt có món bún thang hay bún mọc thường dành cho giới trung lưu hay giàu có vì nó
được nấu với những vật liệu đắt tiền như giò luạ sống, trứng, thịt gà, lại phải có thêm hương vị cà cuống, mắm
tôm và phải được trình bày một cách cầu kỳ nên thông thường chúng không được kể như những món ăn bình
dân và cũng thường không được bán ở trong chợ hay ở vỉa hè. Tôi thích bún ốc và bún riêu vì hương vị của nó
đậm đà hơn. 

  
                         Bún ốc                              Bún riêu                         Bún chả

Thi không ăn được cay nhiều nên mỗi khi ăn bún ốc, thỉnh thoảng nàng phải lấy tay quạt quạt mồm cho mát
hay “chiêu” một ngụm nước chè. Có lần tôi đùa bà hàng bún ốc:

- Bà hàng ơi, bà cho cô ấy thêm chút nước dùng!

Bà hàng thật thà thêm ít nước dùng vào bát bún cho Thi.

- Bà ơi cho cô ấy thêm tí bún và ốc! 

Lần này bà hàng biết tôi đùa nên chỉ mỉm cười, lặng lẽ cầm cái quạt nan (quạt đan bằng tre) đuổi mấy con
ruồi đậu trên bát ốc đã “nhể” sẵn. 

Thi ngừng ăn trợn mắt, cười cười nhìn tôi:

- Cái anh này ...!

Tôi nhớ lại những kỷ niệm ấy như những kỷ niệm vui.

Trong các món ăn với bún của người Hà Nội thì phải đặc biệt kể đến “bún chả Đồng Xuân”. Ôi, cái mùi thịt
“ba rọi” được thái thành từng miếng nhỏ, to và dài bằng độ hai ngón tay giữa, chúng được ướp sẵn và kẹp vào
giữa hai thanh nan tre. Những “xâu” thịt này được nướng trên bếp “than củi”, mỡ của thịt chảy xuống than hồng
tạo nên những tiếng xèo xèo và tỏa khói. Để thịt nướng khỏi cháy, người ta phải quạt bếp than liên tục để ngọn
lửa không bốc lên cao làm cháy thịt. Mùi thơm thịt nướng cuốn theo gió bay đi xa làm “điếc mũi” những người
đói bụng. 
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Những món ăn ta thường thấy trong chợ phải kể thêm đến hàng bánh cuốn nhân thịt hay bánh cuốn tráng
mỏng không có nhân thường được gọi là bánh cuốn “Thanh Trì” vì loại bánh cuốn này được sản xuất ở làng
Thanh Trì ngoại ô Hà Nội, một đặc sản nổi tiếng của làng này được truyền lại từ bao đời nay. 

  

                                               Bánh cuốn nhân thịt              Bánh cuốn “Thanh trì”

Những món ăn chơi bình dân và phổ thông của Hà Nội đã được đi vào văn học phải kể đến món phở Bắc,
chả cá Lã Vọng, bánh tôm Cổ Ngư, bánh cuốn “Thanh Trì”, bún chả Đồng Xuân, thịt chó Yên Phụ, cốm Vòng,
rồi với những món bánh đúc chấm tương ăn với đậu rán, tiết canh, cháo long . . . Đứng về mặt văn hóa ẩm thực
của Hà Nội, thì quả thực, nó phong phú và đa dạng lắm.

      Gió vẫn còn thổi mạnh. 

      Cái lạnh giá hắt nhanh vào da mặt khi tôi vừa bước ra khỏi nhà bếp. Tôi chạy vội trở về phòng học ở nhà
trên. Gọi là phòng học chứ thật ra là phòng vừa để học vừa để ngủ, một căn phòng ấm cúng và đơn giản. Trong
phòng, ngoài bàn học nhỏ kê ngay cửa sổ, một nhánh lan rừng treo lủng lẳng trên thanh ngang của cửa sổ ấy.
Trên tường treo bức tranh "Tố nữ" và một tấm ảnh đen trắng của tôi chụp cách đây hai năm về trước. Một tủ
sách nhỏ nằm khiêm nhường im lìm ngay đầu giường ngủ. Chị Thìn thường chăm sóc, dọn dẹp căn phòng này
khi tôi đi học xa nhà. 

Gió rít mạnh từng cơn. Đám mây xám ùn ùn kéo đến như báo hiệu một cơn mưa to nữa sắp sửa ập tới.
Những tầu lá chuối đang phần phật bay như múa ngoài vườn, tơi tả. Cơn gió vẫn hung hăng rung mạnh cành cây.
Một con chim lẻ loi đang lảo đảo trong bầu trời xám tìm đường về tổ hay đi kiếm ăn.

Ngồi nhìn qua cửa sổ kính. Không gian vẫn chìm trong mầu xám đục. Tôi lại nhớ tới Hà Nội và nhớ tới Thi.
Tôi biết giờ này Thi còn đương ngủ, giấc ngủ thật an bình, an bình như hình ảnh:

Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi 
(Huy Cận)

Thi đã có trái sầu chưa nhỉ, dù rất còn non? Tôi mỉm cười với ý nghĩ của mình. Em hãy ngủ yên bình. Lúc
tỉnh dậy em sẽ thấy một bình minh rạng ngời ánh ban mai khi em vừa chợt nhớ tới anh. Anh đang nhớ tới em
cũng như đang nhớ về Hà Nội của chúng ta.  ■

 
Hình minh họa (Internet)
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Xin mời nghe

Hà Nội ngày tháng cũ

https://www.youtube.com/watch?v=MCPgqhRqiWI
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Bút cũng âm thầm ngại điểm trang”

Cái hớp hồn, cái tuyệt mỹ ở đây, là nhà thơ đã nhân cách hóa, cho ẩn dụ một cách tài tình, bút là
mỹ nhân, vì âu sầu, vì cô đơn, mà không chịu điểm trang để cho hoa dung tàn tạ. Và người ta có thể…
đổ thừa ngay, thủ phạm đã khiến cho nàng “ngại điểm trang” là cái kẻ đã nhẫn tâm bỏ mực đọng bơ vơ
trong nghiên vàng. 

Khi tôi hỏi ý tưởng từ đâu mà chị hình thành hai câu mở của bài thơ đặc sắc này, chị CMN cười
cười, “Chị lấy ý từ câu thơ của một người bạn (ngập ngừng)…chí thiết.”  Là một “chàng guy” sao? Tôi
hỏi đùa. Chị cười lớn hơn, nhưng không xác nhận cũng không phủ nhận.  Quả là một sự ví von tuyệt
hảo trong hai câu thơ mở đầu. Ý lời thanh tao, thâm thúy, làm cho người đọc cảm nhận ngay, nghe ra
ngay, đâu đây tiếng than xé lòng của kẻ đợi chờ trong nỗi cô đơn. 

Đến hai vế đối của hai câu thực (3-4) cũng quá đẹp. Đối rất chỉnh, điều mà nhóm xướng họa
chúng tôi thường nói vui là “đối sát rạt,” nhưng cái đẹp ở đây là cách dùng chữ rất ư khéo léo, nếu
không nói là tinh xảo, “Một nét ngọc phai” đã hòa hiệp với “Bao lời châu nhạt” tạo cho người đọc cái
cảm giác rưng rưng, tiếc ngọc thương hương khi tưởng tượng ra cái cảnh nàng thơ đang héo úa, nhỏ lệ
đợi chờ hình bóng tha nhân.

“Một nét ngọc phai thành lạc điệu
Bao lời châu nhạt lỡ tan hàng”

Độc đáo hơn, ở hai câu luận (5-6) nữ sĩ đã dùng phép đối “Lưu Thủy” - ý câu sau tiếp nối cùng
câu trước như nước chảy- để bày tỏ tấm lòng “kiên gan cùng tuế nguyệt” của sự đợi chờ, chờ đợi từ lúc
xuân còn đứng chờ hoa nở mãi tới khi hạ ngồi đợi nắng sang, nghĩa là chờ đợi trường kỳ.

“Dẫu xuân còn đứng chờ hoa nở
Hay hạ đang ngồi đợi nắng sang”

Viết tới đây, tôi phải…nín thở một chút, vì sắp đọc tới hai câu kết. Sự độc đáo của hai câu thơ
kết đã khiến cho tôi “mê mẩn tâm thần” khi lần đầu tiên được đọc, và hiện tại chúng vẫn còn …bảng
lảng trong tôi.  Xin trích lại vài câu trong bài viết trước, “Hai câu kết này đã làm tăng thêm phần đặc
sắc cho bài thơ. Bơ vơ thì mặc bơ vơ, tác giả tự nhủ, ta hãy cứ vui, cứ đối bóng với thơ, để rồi còn tìm
cách bay theo trăng đi xé nửa cái thiên đàng đã mất. Tự cổ chí kim, chỉ mới có Thi Tiên Lý Bạch đời
Đường bên Tàu nhảy xuống sông để vớt trăng lên, giờ đây lại có thi nữ Việt là Cao Mỵ Nhân đòi theo
trăng đi xé nửa thiên đàng, lại càng là chuyện “không tưởng” hơn ngài Lý Bạch nữa. Những suy nghĩ lý
thú và ngoạn mục như vậy chỉ có những nhà thơ “siêu việt” mới tính làm, hoặc nghĩ ra mà thôi.”(Trích
trong bài “Thi tập Thơ Xướng Họa Cao Mỵ Nhân &Trịnh Cơ.”VB). Hai câu kết này đã khiến người
đọc phải ngẩn ngơ:

“Thì cứ cùng thơ vui đối bóng
Theo trăng đi xé nửa thiên đàng.”

Cao Mỵ Nhân

Do cảm xúc trào dâng không kềm nén được, tôi ráng ngồi “nặn óc bứt tai” mày mò họa lại bài
“Mảnh Trăng Thơ.” Dù vẫn biết “Gà đâu thể nào sánh với phụng,” hay “Cóc làm sao dám đọ thiên
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nga,” nhưng nếu không họa bài thơ này thì có lẽ tôi sẽ… ngủ không yên. Và đã họa rồi thì cũng xin
mạo muội đưa ra đây trình làng, kính mong nữ thi sĩ CMN và quý vị thi sĩ trưởng bối lượng thứ cho sự
“bạo phổi” và “múa rìu qua mắt thợ” này, nếu bài họa có chỗ nào không ổn. Kính xin đa tạ.

Tìm Nẻo Địa Đàng
(Kính họa nguyên vận bài Mảnh Trăng Thơ)

Mỹ tửu hương bay nhạt chén vàng
Bên lầu dã dượi nét đài trang
Bờ vai gió tạt sương chườm tóc 
Ánh mắt sầu vương lệ đẫm hàng
Bởi khóm phượng tàn xua hạ trưởng 
Nên vườn cúc rũ đuổi thu sang
Thương manh hồn lạc đang tìm lối
Thơ cõng trăng soi nẻo địa đàng

Phương Hoa – Tháng 11/2020

Đâu phải chỉ có mình người viết chủ quan khen ngợi thơ chị CMN và anh Trịnh Cơ. Khi Thi tập
“THƠ XƯỚNG HỌA - CAO MỴ NHÂN & TRỊNH CƠ” xuất bản lần đầu, các diễn đàn thơ văn bằng
hữu chúng tôi như nhộn nhịp hẳn lên.  Bài cảm nhận lần trước tôi viết sau khi đăng trên Việt Báo, rồi
chia sẻ link và bài lên các diễn đàn Đường Thi xướng họa, Minh Châu Trời Đông, FaceBook, Văn Bút
Việt Nam Hải Ngoại VĐB Hoa Kỳ, và bạn bè thân hữu, thì tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
Sau khi mua và đọc Thi Tập nhiều người đã làm thơ, viết nhận xét, và những đoản văn ngợi khen ủng
hộ hai tác giả, cùng nhiều lời chúc mừng gửi tới nhờ tôi chuyển đến hai thi nhân, nhiều đến nỗi tôi
chuyển không kịp.  

Thực ra thì Cao Mỵ Nhân, vị nữ sĩ gốc quân nhân của quân đội VNCH, không phải chỉ có tài
làm thơ. Văn tài của chị đã lộ rõ từ rất sớm, khi chị còn là “cô bé Bắc Kỳ” sống cùng gia đình ở Hải
Phòng. Có lần, tôi hỏi tác phẩm đầu tiên của chị là gì, chị bật cười vẻ đầy thích thú:

Trời đất! Sao em lại hỏi cái câu y chang như câu hỏi của Thiếu Tướng Hoàng Văn Lạc ngày xưa
quá vậy! Đó là lần đầu tiên chị lên trình diện, ông tướng đã hỏi chị bài viết đầu tiên là gì và bài cuối
cùng là gì.

Tôi cũng cười vui vì tôi có đọc biết về tướng Hoàng Văn Lạc là vị tướng nổi tiếng, là Tư Lệnh
phó lãnh thổ Quân đoàn I, Quân khu 1, VNCH xưa. Chị CMN kể, khi chị trả lời bài viết đầu tiên là bài
“Sự Tích Trời Cao,” còn bài cuối thì chị không thể trả lời, ông thiếu tướng đã trợn mắt nhìn, tưởng chị
dám “giỡn mặt” với ông.  Và khi chị giải thích, vì vẫn đang còn mãi tiếp tục viết nên không biết bài
cuối cùng là bài nào để trả lời ông, thì ông cười xòa.

Mà đúng thật vậy. Chị Cao Mỵ nhân làm sao trả lời ông tướng bài viết cuối là bài nào, vì hiện
tại sau hơn năm mươi năm kể từ ngày ông tướng hỏi, chị vẫn còn tiếp tục viết văn và làm thơ, hồn thơ
vẫn còn lai láng.  Chị có mặt trong vườn thơ xướng họa hầu như mỗi ngày, đăng thơ lên các trang web
liền tay, và xuất bản sách liên tục.  Câu hỏi vui của ông tướng, và câu trả lời dí dỏm của chị đã làm tôi
thích thú, và vui suốt buổi vì cuộc trò chuyện tiếp theo sau đó với chị.
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Ông cụ thân sinh chị CMN ngày xưa là kỹ sư công chánh, cụ làm giám đốc sở điện nước
Chapa, nay là Sapa, “điểm nóng” du lịch của Việt Nam, nên chị được sinh ra ở Chapa. Có lẽ nhờ vùng
đất “địa linh” phong cảnh đẹp xinh, non nước hữu tình nên đã tạo ra một “nhân kiệt” là người nữ anh
hùng với hồn thơ lai láng.  Tuổi thiếu niên, chị học tại trường Tiểu Học Lệ Hải ở thành phố Hải Phòng.
13 tuổi, chị CMN đã là một cây bút cổ tích của Hải Phòng.  Như người viết vẫn thường nhắc đến trong
các bài khác, theo những nhà nghiên cứu giáo dục nhi đồng, sự rèn luyện dạy dỗ các em trong tuổi ấu
thơ của phụ huynh rất là quan trọng. Nếu người lớn thường xuyên kể chuyện và đọc sách cho bé nghe,
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vốn liếng chữ nghĩa và sở thích viết văn của các em về sau khi lớn lên. Điều
này xem ra rất đúng trong trường hợp nữ sĩ CMN. Chị kể, người chị cả của chị là Cao Thy Nhân rất có
tài kể chuyện đời xưa. Chị ấy thường kể mỗi đêm cho các em nghe những chuyện cổ tích do chính chị
ấy nghĩ ra. Nên nhờ đó cái thú yêu thích văn chương, yêu truyện đã hình thành trong chị CMN ngay từ
nhỏ. 

Tôi càng nghe càng thán phục. Bài viết đầu tiên “Sự Tích Trời Cao” của chị CMN được báo
Liên Hiệp tại Hà Nội đăng ngày 27 tháng 3 năm 1953. Một cô bé mới học Đệ Thất (lớp 6 bây giờ), mà
đã biết viết tay câu chuyện cổ tích do chính mình nghĩ ra, rồi ghi địa chỉ tòa soạn đọc được trong tờ tạp
chí và một mình đến bưu điện gửi bài đi. Sau đó thì nhiều bài viết của chị xuất hiện trên báo Tia Sáng,
và ông chủ bút tờ báo Giang Sơn Hà Nội là Mộc Đình Nhân liên lạc mời chị tham gia coi mục Trang
Nhi Đồng cho tờ báo. Mỗi thứ Tư hàng tuần chị đều có bài đăng ở mục này. Đây quả là một kỷ lục
thành công trong văn nghiệp rất hiếm hoi cho giới cầm bút… “nhí” mà từ trước tới giờ tôi mới được
nghe.

Vậy thì, chị bắt đầu “khởi nghiệp” viết lách là viết văn xuôi, tôi thích thú hỏi.  – nhưng vì
nguyên do đặc biệt nào mà từ viết văn chị chuyển sang làm thơ và trở thành một nhà thơ độc đáo như
bây giờ?

Chị bắt đầu viết văn là khi còn ở ngoài Hà Nội. Sau này di cư  vô Nam, chị đọc tờ báo Phụ Nữ
Diễn Đàn và yêu thích những bài thơ hay trong đó, thế là chị bắt đầu làm thơ.  Chị CMN nhớ lại.  – Tập
thơ tình đầu tiên của chị, “Thơ Mỵ” do nhà văn Thế Phong chủ trương, Nhà Xuất Bản và Phát Hành
Đại Nam Văn Hiến, Sài Gòn, in năm 1961.  Rồi chị cười: – Mà thời đó làm gì có máy in “ngon lành”
như bây giờ, nên họ “in” bằng cách quay roneo, vậy là tập “Thơ Mỵ” của chị được xuất bản theo cách
đó. Và tuy chữ nghĩa quay roneo…mờ mờ ảo ảo như vậy, mà nó cũng được đón nhận thật nhiệt tình,
với 200 cuốn, không biếu, tặng, chi cả, và đã bán hết sạch trong hai tuần lễ đầu.  Sau 30/04/1975, chị
tình cờ gặp một tập “Thơ Mỵ” của chị bán “son” ở lề đường Sài Gòn, trên trang đầu có dòng chữ viết
lớn bằng mực tím: “Dùng làm sính lễ” và dưới ký tên thật rõ ràng: THÀNH TÔN.

Chao ơi! Tôi thích thú kêu lên. Tuyệt quá! Người tân lang này quả là một chàng trai lãng mạn!
Dùng một tập thơ tình để làm sính lễ! Dễ thương chi lạ. Đúng là chuyện rất hiếm khi nghe, nhưng có
thể đoán được thơ của chị Mỵ hay và lãng mạn tới cỡ nào! 

Chị lặng thinh một lúc, có lẽ đang nhớ về thời cũ. Rồi chị kể tiếp, khi thấy tập thơ đó chị rất xúc
động nên mua về và đem cất giấu kỹ, sau đó quên luôn. Và rồi tập thơ tình huyền thoại “Thơ Mỵ,” món
quà sính lễ dễ thương đó, không biết nhân duyên đưa đẩy, lưu lạc thế nào, lại được một người bạn thân
của chị mua lại, rồi về sau mang qua Mỹ tặng cho chị. Chị kể với giọng đầy xúc động.
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Tôi cũng rất cảm động, nếu tôi là chị chắc tôi sẽ…khóc, khi thấy tập thơ đầu tay của mình, một
tập thơ quay roneo, được dùng làm quà sính lễ, mà trải qua bao bể dâu dời đổi, cuối cùng mấy chục
năm sau lại có thể đi tới nửa vòng trái đất để “hiệp phố” cùng tác giả, mà vẫn còn nguyên vẹn. Tôi chợt
lẩn thẩn nghĩ, không biết sau năm, sáu, chục năm từ ngày ấy, mối lương duyên của chàng tân lang tên
Thành Tôn lãng mạn đã nộp sính lễ cho tân nương bằng tập thơ tình này, có còn keo sơn vững chắc như
tập thơ không nhỉ. Và tôi cũng thầm nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ “xúi” chị CMN tái bản tập thơ “có
lịch sử oai hùng” và đầy kỷ niệm này mới được. 

Hỏi chị về chuyện bắt đầu làm thơ từ năm nào, tôi thực sự…hết hồn khi biết thời gian làm thơ
của chị cũng “ngang ngửa” bằng với tuổi đời của tôi, với trên mười mấy nghìn bài thơ các loại.  Vậy
mà mỗi lần tôi gọi là tiền bối đều bị chị la, bắt gọi là “chị Mỵ” để cho thêm phần thân mật.  Tôi nghĩ có
gọi chị là tiền bối cũng xứng thôi.  Bởi vì chị cùng thời và là bạn với các nhà văn nhà thơ tiền bối trước
kia, như Viên Linh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Du Tử Lê, và nhiều nhà văn nổi tiếng khác… họ đã là nhà thơ
nhà văn thành danh từ khi tôi còn…núp tận đẩu đâu trong bụng mẹ. Chị CMN còn quen biết, hay là
biết rõ, hầu hết các vị văn thi sĩ nổi danh thời trước 1975, và trước xa hơn nữa, như gia đình và những
hậu duệ còn lại của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Trong những câu chuyện đổi trao, chị thường nói với tôi,
“Là người làm văn học, em phải biết hết những nhà văn nhà thơ tiếng tăm trong giới văn học Việt, đọc
các tác phẩm của họ, để học hỏi những cái hay cái đẹp của họ để học hỏi, và cả những cái “không hay”
để tránh phải giẫm chân theo. Đây là những lời khuyên rất chí tình mà tôi ghi tâm khắc cốt.

Về nguyên do nào một nhà văn nhà thơ ủy mị, ướt át, diễm tình, như chị lại vào lính, chị CMN
đã kể tôi nghe nhiều chuyện về cuộc đời chị thật ly kỳ. Chị từng là một Hướng Đạo sinh được đào tạo
lòng yêu nước mạnh mẽ, luôn tuân thủ những kỷ luật sắc bén của Hướng Đạo, cộng thêm những năm
học Trưng Vương thường đi tiền đồn ủy lạo chiến sĩ, từng học chuyên nghiệp Cán sự Xã Hội tại Centre
Caritas Saigon…và thường thực hiện nhiều công tác nhân đạo xã hội. Nhưng điều hấp dẫn chị sau cùng
là cái oai phong của bà Đại Tá Trần Cẩm Hương, Trưởng Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực VNCH, là vợ
ông kỹ sư Mai Thanh Tòng bạn của ba chị. 

Năm 1975, trước khi miền Nam bị mất, nhà thơ CMN đã là một Thiếu Tá trưởng phòng xã hội,
thuộc Quân đoàn I, Quân khu I, dưới quyền của Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Chị rất kính nể và
khâm phục tướng Trưởng, khâm phục cái tính cương trực, ngay thẳng, và rất thanh liêm của ông. “Tại
vì là cấp dưới của tướng Trưởng mà chị…nghèo đó em,” chị đùa như thế. Tôi hỏi nguyên do chị mới
kể, tướng Trưởng thường dặn chị, tiêu chuẩn chính phủ cho thứ gì thì dùng thứ ấy, đừng nên chèo kéo,
xin xỏ hay “mánh mung” chỗ này chỗ kia để kiếm thêm. 

Tôi nghe mà cũng khâm phục đức thanh liêm của Tướng NQ Trưởng vô cùng, bèn kể với chị,
hồi tháng Ba năm ngoái, 2019, tôi bay qua Washington DC dự đại hội Văn Bút VNHN VĐBHK, tôi có
gặp và chào hỏi vị phu nhân xinh đẹp và hiền thục của cố Trung tướng NQ Tưởng tại đại hội Văn Bút,
và hỏi chị có từng gặp lại tướng Trưởng ở Hoa kỳ hay không.
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Xuân Tình Trong Đường Thi

Phí Minh Tâm

Tôi viết lại bài này để tưởng nhớ đến một người bạn thơ văn đã qua đời,

Anh Trần Tuấn Kiệt (TTK) và tôi (PMT) có nhiều mối quan hệ với nhau. Hơn 65 năm về trước chúng
tôi có tình huynh đệ, anh TTK học trước tôi một khóa tại Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao, anh
học Khóa 1, tôi học Khóa 2. 

Thời đó anh TTK đã nổi tiếng làm thơ hay dưới bút danh Cao Yên Tuấn.  Cho tới bây giờ có nhiều cô
còn nhớ thơ của anh, trong khi đó tôi chỉ biết đi rừng hái lan chưa từng viết một câu thơ/văn nào cho
ai đọc. Cho tới những năm gần đây, khi tôi phải bị viết bài cho các kỷ yếu của Khóa 2 do quy định
mỗi người phải có một bài, hay dở không cần biết, tôi bắt đầu viết cho có vì biết chắc ít ai đọc.  Rồi
tôi bắt đầu làm thơ, nhưng vì nghèo nàn ý tứ, tôi nghĩ dễ nhất là dịch cổ thi Trung Hoa với nhiều đề
tài phong phú.  Điếc không sợ súng, nên tôi cứ dịch bừa không theo niêm vận gì.  Anh TTK là sư phụ
đã hướng dẫn tôi trong giai đoạn nầy, nhồi vào đầu tôi các từ ngữ mà tôi mới nghe lần đầu như: bát
cú (cứ tưởng là  chim cú),  thất  ngôn (như thất  hứa),  tứ tuyệt  (mà tôi  nghĩ cùng nghĩa với  tuyệt
vời)...đến phát điên.  Chúng tôi cũng có những trao đổi thích thú trong các câu đối đúng sai. Những
câu này chúng tôi đã từng nghe từ Thầy Lê Văn Ký.

Tam cô đồng hành, tung hoành lục khẩu
Tam sư đồng tọa, thượng hạ lục đầu.

Hay là: 
Nhị nữ song hành, tung hoành tứ khẩu ,
Tam nhân đồng tọa, thượng hạ lục đầu.

Hay là:
Ngưu nữ tại điền trung, nhứt lung hướng hậu nhứt lung tiền
Sư đệ hành lộ thượng, lưỡng đầu chỉ địa lưỡng đầu thiên.

Không phải các trao đổi nào cũng tiếu lâm và dễ dàng như các câu đối trên mà cũng có lúc chúng tôi
đi vào văn chương thật sự, các bạn có thể thử đọc bài  "Nhân Ðọc Phong Kiều Dạ Bạc" thì biết.  Ở
đây tôi muốn chia sẽ với các bạn các trao đổi với anh TTK về một đề tài ít nói đến trong cổ thi.  Tôi
xin mạn phép chép lại các đoạn liên quan trong các email trao đổi từ năm 2002-2003.

TTK: " Điều tôi muốn nói là Xuân Tình trong Đường Thi, tức là nỗi lòng, sự ức chế, đè nén cái
xuân tình của người phụ nữ từ thuở xa xưa, nhất là đối với bao nhiêu người đẹp dưới lớp cung-phi
mỹ nữ cô đơn buồn bả trong cung cấm của các triều đại quan tướng, vua chúa  đời Đường. 

Phần lớn Đường Thi đều có mô tả về tình yêu giữa Nam và Nữ, nhưng hầu hết các thi nhân đều đi
lòng vòng bên ngoài, hiếm có ai bạo phổi nói trực tiếp đến sự thèm khác sinh lý, ẩn ức tình dục sâu
kín bên trong của các giới nàỵ
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Ngoài trừ có một thi nhân thời Vãn Đường mà tiêu biểu là vài đoạn thơ dưới đây :
 

Nhân uân trướng lý hương
Bạc bạc thụy thời trang
Trường  hu  giải  la  đái
Khiếp kiến thượng không sàng.

Dịch nghĩa:
Trong màn hương thoang thoảng dễ chịu
Ăn mặc sơ sài để ngủ
Cởi thắt lưng quần, than dài một tiếng
Vì thấy cái giường không mà kinh hãi. 

Tôi không nói tên bài thơ và tác giả, để anh đoán. 

PMT: "Mới đi làm về, chưa kịp cơm nước gì, thấy email có thơ Đường là vô luôn quên cả cơm tối.
Trong Đường Thi, cũng có nhiều bài nói về xuân tình, như bài Xuân Tứ sau đây của Lý Bạch:

          Xuân Tứ      春思 
Yên thảo như bích ti             燕草如碧絲
Tần tang đê lục chi 秦桑低綠枝
Đương quân hoài quy nhật               當君懷歸日
Thị thiếp đoạn trường thì 是妾斷腸時
Xuân phong bất tương thức             春風不相識
Hà sự nhập la vi 何事入羅幃.

Dịch thơ:  Ý Xuân 
Cỏ Yên mịn như tơ
Dâu Tần xanh phủ bờ
Anh mơ ngày trở lại
Đứt dạ em mong chờ
Gió Xuân nào quen biết
Rạo rực lay ơ hờ.

Cỏ Yên xanh biếc mịn như tơ
Cành lá dâu Tần xum phủ bờ
Đang lúc anh mơ ngày trở lại
Lòng đau dạ cắt em mong chờ
Gió Xuân cớ sao chẳng quen biết
Màn lụa phòng khuê lay hững hờ.

*Lý Trích Tiên cũng chỉ nói phớt qua chuyện xuân tình mà thôi.  Gió Xuân đâu mà lẻn vào phòng
khuê sao động màn tơ, phải chăng là lòng rạo rực thiếu phụ đang chờ chồng ở xa về?

Đọc thêm một bài thơ có tựa đề rất là "thơ tình" sau đây: "Oán Tình" của Lý Bạch cho thấy tình chỉ là
một chút hờn giận:
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Oán Tình 怨情 
Mỹ nhân quyển châu liêm 美人卷珠簾
Thâm tọa tần nga my 深坐顰蛾眉
Đãn kiến lệ ngân thấp 但見淚痕濕
Bất tri tâm hận thùy 不知心恨誰

Dịch Nghĩa:  
Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài
Chỉ thấy vết nước mắt  
Không biết lòng nàng đang giận ai đây 

Dịch Thơ:  Trách Tình
Người đẹp vén rèm trai
Ngồi lâu rũ nét ngài
Càng thêm rõ vết lệ 
Nào biết oán hờn ai?

Oán Tình
Người đẹp cuốn rèm châu
Nhíu mày lộ nét sầu
Má loan vệt nước mắt
Hờn tủi đến từ đâu?

Một bài thơ tình khác của Vương Xương Linh có tựa đề Khuê Oán:

     Khuê Oán 閨怨
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu 閨中少婦不知愁
Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu 春日凝妝上翠樓
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc 忽見陌頭楊柳色
Hối giao phu tế mịch phong hầu 悔教夫婿覓封侯

Dịch Nghĩa:  Oán Hận Phòng The
Người thiếu phụ nơi phòng khuê không (chưa) biết buồn
Ngày xuân trang điểm xong, bước lên lầu biếc
Chợt thấy màu dương liễu ở đầu đường
Hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.

Dịch Thơ:  Oán Hận Phòng The
Vợ trẻ phòng the chưa biết sầu
Ngày xuân trang điểm ở trên lầu
Đầu bờ chợt thấy liễu xanh thẳm
Hối đã khuyên chồng kiếm tước hầu.
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Bài Ngọc Đài Thể của Quyền Đức Dư thẳng thừng hơn một chút xíu,  nhắc đến tình nghĩa vợ chồng 
thâm hậu.  Câu 1 nói đến một điềm, gợi ý sự mặn nồng thầm kín.  Câu 2 cho biết sắp có tin vui.  Hai 
câu cuối, người vợ trang điểm xinh đẹp chờ chồng về.

Ngọc Đài Thể 玉臺躰 -
Tạc dạ quần đới giải 昨夜裠帶解
Kim triêu hỉ tử phi 今朝蟢子飛
Diên hoa bất khả khí 鉛華不可棄
Mạc thị cảo châm quy莫是藁砧歸

Dịch thơ: Thể Ngọc Đài
Đêm qua quần sút dây
Sáng thấy nhện là bay
Không bỏ bê son phấn
Chàng sắp về mai đây.

Đêm qua quần sút thắt lưng
Sáng nay nhện lại bổng dưng bò kề

Phấn son đâu dám bỏ bê
Phải chăng chàng cũng sắp về với em.

Chàng và nàng trong các bài thơ trên là hai vợ chồng. Trong Thái Liên Khúc của Lý Bạch, ta thấy đề
cập đến một cô gái hái sen và một chàng trai qua đường. 

採蓮曲其二 Thái liên khúc kỳ 2
岸上誰家遊冶郎 Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
三三五五映垂楊 Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
紫騮嘶入落花去 Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
見此踟躕空斷腸 Kiến thử trì trù không đoạn trường

Khúc hát hái sen - Tản Đà
Năm, ba chàng trẻ nhà nào,
Ngựa hồng rặng liễu, bờ cao bóng người.
Ngựa kêu, lần bước hoa rơi,
Đoái trông ai đó, ngậm ngùi tiếc thương.

Bài Xuân Mộng của Sầm Tham thì đúng là Cyber Love:

Xuân Mộng       春夢
Động phòng tạc dạ xuân phong khởi 洞房昨夜春風起
Dao ức mỹ nhân Tương giang thủy 遙憶美人湘江水
Chẩm thượng phiến thì xuân mộng trung 枕上片時春夢中 
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý. 行盡江南數千里

Dịch nghĩa: Mơ Xuân
Đêm qua trong động phòng gió xuân nổi lên
Nhớ người đẹp nơi dòng sông Tương xa xôi
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Trong giấc mơ xuân chốc lác trên gối đầu
Mà đã đi vài ngàn dặm đến Giang Nam.

Dịch thơ:     Giất Mơ Xuân Tình
Phòng động đêm qua bổng nhớ thương
Giai nhân xa cách tận sông Tương
Mơ xuân trên gối trong giây khắc
Đã đến Giang Nam vạn dặm đường.

*Động phòng có thể là động từ hay danh từ chỉ nơi chốn. Nếu động phòng là động từ thì phải có hiện
diện của đầy đủ của các nhân vật.  Bận rộn như thế thì có thời giờ đâu mà  nhớ "dao ức" , mơ mộng
"xuân mộng" và đi xa "hành tận" trong 3 câu sau cùng. 

Thơ anh trích gởi là Thủ 2 của bài Xuân Khuê Nhị Thủ của Hàn Ốc. Nguyên bài như bên dưới. Anh
đã dịch nghĩa 4 câu sau rồi. Tôi sẽ tạm dịch nghĩa 4 câu đầu .

TTK: "Đố là đố cho vui vậy thôi chớ tôi cũng biết anh sẽ trả lời ngay chốc, khơi đúng chỗ ngứa của
anh trong việc bàn bạc thơ văn Nho Hán mà! Phần tôi , vì rất hiếu kỳ, nên khi đọc xong bài Tham
Luận của Trần Doãn Nho tôi thấy bài viết rất là đặc biệt . Chẳng gì thì cũng từ lâu bọn mình đã từng
mò mẩm về Đường Thi với đề tài đủ loại như Ứng Chế , Tống Biệt, Cung Oán, Biên Tái, Điền Viên,
Sơn Thủy, Hành Lữ, vv.... 

Thì nay lại bắt gặp đề tài Xuân Tình thì làm sao tránh khỏi nỗi tò mò?  Anh đoán đúng, đó là thi nhân
Hàn Ốc , mà người ta thường gọi tên là Hàn Ốc hơn, ông sống cùng thời với các thi nhân trứ danh
thời Vãn Đường như Lý Thương Ẩn, Ôn Đình Quân...., sinh vào khoảng 844 và mất vào khoảng năm
933 tại Tỉnh Thiểm Tây bây giờ . Tên tuổi của ông được nhắc đến như một thi nhân của tình yêu, hay
nói đúng hơn là một thi nhân củ tình dục.

Ông viết Hàn Lâm Tập (một cuốn) và Hương Liễm Tập (3 cuốn). Về sau "Toàn Đường Thi " hợp hai
tập thành 4 cuốn. Do ở chỗ trong Hương Liễm Tập của ông, đa phần mô tả chuyện trai gái nhớ
nhung, tương tư , thậm chí mô tả chuyện ái ân, lại thêm cảnh phấn son lụa là trong chốn phòng the
nên đời sau gọi thi tập của ông là "Hương Liễm Thể" hay "Hương Diễm Thể" .

Do ảnh hưởng của quan niệm về thi giáo phong kiến chính thống , cho nên chỉ trừ một số dân ca dùng
thứ ngôn ngữ bình dân để diễn tã sự khoan khoái, sung sướng trong quan hệ tình ái nam nữ , còn thì
chẳng ai dám cầm bút làm thơ về chuyện ái ân. Hàn Ốc bất chấp thi giáo, dám trái lễ nghĩa phong
kiến, làm thơ mô tả một cách trần trụi quan hệ nam nữ như bài Ngũ Canh  sau đây:

Vãng niên tằng ước Úc Kim sàng
Bán dạ tiềm thân nhập động phòng
Hoài lý bất tri kim điền lạc
Ám trung duy giác tú hài hương
Thử thời dục biệt hồn câu đoạn
Tự hậu tương phùng nhãn cánh cuồng
Quan cảnh toàn tiêu trù trướng tại
Nhân sinh doanh đắc thị thê lương.
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Như vậy, bài Xuân Khuê Nhị Thủ có phải  xuất xứ cùng trong "Hương Diễm Thể " hay không?  Và 
thể theo yêu cầu, tôi xin thoát dịch đoạn 1 như sau :

Quyện nhau kết mộng du sơn
Thân kề má cọ, chập chờn hương mê
Tỉnh ra tình luống ê chề
Ngoài song ngày đã trôi về chân mây!

PMT: “Sao anh không dịch thơ luôn 4 câu chót của Xuân Khuê cho trọn bài. À! tôi nghỉ anh đánh lộn
chữ VU thành DU.  Mộng VU SƠN là mộng mây mưa chăn gối thì thích hợp lắm.

TTK: “Vắng 3-4 ngày không lên máy, mails nhiều quá ! Về những điều anh hỏi. Vừa gõ vừa dịch
luôn Xuân Khuê Nhị Thủ.

*Đoạn một :
Thoang thoảng mùi hương quanh trướng gấm,
Đâu  cần  giấc ngủ với y trang?
Tháo giải lưng quần, ôi lạnh lẽo!
Giường kia sao rộng, rộng thênh thang!

*Đoạn hai :
Quyện nhau vào giấc vu sơn
Thân kề má cọ chập chờn hương mê
Tỉnh ra tình luống ê chề
Ngoài song ngày đã trôi về chân mâỵ 

Tiền Du Sơn, hậu Vu Sơn, muốn lên tới đích phải đi lòng vòng du sơn lãm thủy trước cái đã . Nhưng 
ý anh cũng hay, sát với nội dung hơn. 
PMT: "Tôi chưa đọc được bài Xuân Khuê trước bài viết của anh, nên mới hỏi nguồn gốc.  Nếu anh
có bài viết của Trần Doãn Nho, xin anh gởi cho một bản để đọc biết thêm.  Xuân Khuê Nhị Thủ  thứ
tự khá tự nhiên.  Tình yêu bắt đầu bằng hứa hẹn xây mộng đẹp, rồi thân kề má cọ. Tỉnh lại lúc hoàng
hôn thấy sự ê chề phủ phàng. Mặc dù trên giường còn hương thơm hơi ấm, thấy mình ăn bận hở hang
mỏng manh nên thở dài, nhất là thấy trên giường chỉ còn có một mình. 

Tôi tạm dịch bài thơ Thủ 2 theo thể lục bát để tiếp theo 4 câu đầu của anh và dịch Thủ 1 theo thể thất
ngôn để kết họp với Thủ 2 của anh làm thành một bài bát cú vậy.

Xuân Khuê 春閨
Nguyện kết giao gia mộng 願結交加夢
Nhân khuynh liễm liễm tôn 因傾瀲灩尊
Tỉnh lai tình tự ố 醒來情緒惡
Liêm ngoại chính hoàng hôn 簾外正黃昏
Nhân uân trướng lý hương 氤氳帳里香*
Bạc bạc thụy thời trang 薄薄睡時妝
Trường hu giải la đái 長吁解羅帶
Khiếp kiến thượng không sàng  怯見上空床
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Dị bản:     * uân 氲 thay vì nhân 氤 không thay đổi nghĩa 

Dịch nghĩa: Xuân Trong Khuê Phòng
Chân thành giao kết củng cố giất mộng
Nghiêng vào nhau, chén rượu sóng sánh
Tỉnh lại thấy mối tình đáng ghét
Bên ngoài màn, đúng lúc hoàng hôn.
Khí trời đất hòa hợp, hương thoang thoảng trong màn
Ăn mặc sơ sài để ngủ
Cởi thắt lưng quần, than dài một tiếng
Vì thấy cái giường trống không mà kinh hãi.

Dịch thơ:
Thể lục bát:
Quyện nhau vào giấc vu sơn
Thân kề má cọ chập chờn hương mê
Tỉnh ra tình luống ê chề
Ngoài song ngày đã trôi về chân mây  TTK

Hương thơm hơi ấm còn đây
Y trang mỏng mảnh phơi bày nửa thân
Thở dài sửa lại giải quần
Giường không nhà vắng tình xuân bẽ bàng.  PMT

Thể thất ngôn: 
Kết mộng dìu nhau đến Vu San
Thân kề má cọ rượu nồng nàn
Tỉnh ra nhận thấy tình ô trược
Ngoài cổng hoàng hôn ngày sắp tàn.   PMT

Thoang thoảng mùi hương quanh trướng gấm,
Đâu cần giấc ngủ với y trang?
Tháo giải lưng quần, ôi lạnh lẽo!
Giường kia sao rộng, rộng thênh thang!  TTK

Sau khi anh TTK qua đời vào tháng 4 năm 2019, tôi tiếp tục tham khảo tài liệu của Trần Hữu Thục
viết năm 1994 và của Trần Doãn Nho viết năm 2002, bổ xung các bản phiên âm và bản dịch thơ sử
dụng các  nguyên bản chữ Hán trong Toàn Đường Thi Khố.  Mỗi bài thơ có đính kèm nguyên bản
chữ Hán để tiện việc các bạn đọc tham khảo.  Thơ Hàn Ốc thường có nhiều dị bản. Bài viết này
không quan tâm mà chỉ ghi nhận các dị bản.
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Thi ca Trung Quốc trước Hàn Ốc ít tả chính diện người phụ nữ. Trong Mạch Thượng Tang, Tần La
Phu chỉ tả phần bên và cũng là hư tả, không cho ta cảm nhận được hết vẻ đẹp mỹ miều, sống động
của người đẹp.

    陌上桑 Mạch Thượng Tang
頭上倭墮髻 Đầu thượng oa đoạ kết
耳中明月珠 Nhĩ trung minh nguyệt châu
緗綺為下裙 Tương ỷ vi hạ quần
紫綺為上襦 Tử ỷ vi thượng nhu.

Bản dịch thơ của Điệp Luyến Hoa:
Trên đầu rủ tóc búi,
Dưới tai cài minh châu.
Quần lụa thêu vàng nhạt,
Áo tơ dệt tím màu.

Đối tượng làm thơ của Hàn Ốc là người phụ nữ. Ông mô tả cụ thể hơn: diện mạo và da dẻ bên ngoài,
đi xa hơn tả đôi tay, cổ, ngực…. Ông đã nhìn từ nhiều phía khác nhau để tả phần da thịt nõn nà, mềm
mại của người phụ nữ.

Tả dáng:  Liễu   柳
Nhất lung kim tuyến phất loan kiều              一籠金線拂彎橋
Kỷ bị nhi đồng tổn tế yêu 幾被兒童損細腰
Vô nại linh hoà tiêu cách tại             無奈靈和標格在
Xuân lai y cựu diểu trường điều 春來依舊裊長條

Dịch nghĩa: 
Mỗi cây là một vòm tơ vàng phất phơ bên cây cầu nhịp cong,
Vài cây bị trẻ con phá phách làm hư vùng lưng eo ẻo lả.
Dù ở nơi đó có thế nào, thì khi xuân về,



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  277

Vẫn tha thướt những cành dài đầy lá uốn éo.
 
Bản dịch thơ của Nguyễn Minh

Vòm tơ vàng bên cầu phơ phất
Bị vài cây trẻ bứt lưng eo
Cho dù nơi đó thế nào
Xuân về cành vẫn rủ chào thướt tha.

Tả tay và mặt: Vịnh Thủ  咏手
Uyển bạch phu hồng ngọc duẩn nha 腕白膚紅玉筍芽 1

Điệu cầm trừu tuyến lộ tiêm tà 調琴抽綫露尖斜
Bối nhân tế niệp thùy yên mấn 背人細捻垂胭鬢 2

Hướng kính khinh quân sấn kiểm hà 向鏡輕勻襯臉霞 3

Trướng vọng tích phùng khiên tú mạn 悵望昔逢褰綉幔 4

Y hy tằng kiến thác kim xa 依稀曾見托金車 5

Hậu viên tiếu hướng đồng hành đạo 後園笑向同行道 6

Trích đắc mi vu hựu chiết hoa 摘得蘼蕪又折花 7

Dị bản theo Ngự Đình Toàn Đường Thi Quyển 
683-6:
1. noãn暖 thay uyển腕
2. yên煙 thay yên臙
    mi眉 thay tấn鬢
3. nhãn眼 thay kiểm臉
4. trướng帳 thay mạn幔
5. trọng重 thay tằng曾
    hương⾹ thay kim⾦
6. giả者 thay đạo道
7. đồ mi 䕷荼  thay mi vu 蘼蕪
    nhất tra ⼀扠 thay chiết hoa 折花

Dịch nghĩa:
Cổ tay trắng, da hồng, ngón búp măng,
Gảy đàn, lên dây lộ ra các móng nhọn cong.
Nhón hai ngón tay nhỏ bé xoắn làn tóc mây ra sau lưng rủ xuống cổ
Trước gương nhẹ nhàng đều đặn thoa phấn lên má hồng.
Ngày trước gặp buồn bã vén rèm thêu,
Nay hình như từng thấy mở cửa xe dát vàng.
Trong sân sau cười nói với người cùng đi:
Vừa nhổ được một cọng cỏ mi vu (có hoa thơm còn có tên cỏ kỳ chỉ) lại bẻ được một cành hoa.
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 Bản dịch thơ của Nguyễn Minh
Cổ tay trắng, da hồng ngón búp
Gảy đàn dây lộ lớp móng cong
Nhón tay đưa tóc xoã lưng
Trước gương đều đặn thoa hồng dung nhan
Ngày trước gặp vén màn buồn bã
Nay hình như thấy mở xe vàng
Sân sau cười nói bạn rằng:
Vừa lôi ngọn cỏ cao chừng gang tay.

Tả mắt, cổ và ngực trong bài Tịch Thượng Hữu Tặng, làm tặng người đẹp trong một bữa tiệc.

Tịch Thượng Hữu Tặng             席上有贈
Căng nghiêm tiêu cách tuyệt hiềm sai 矜嚴標格絕嫌猜
Sân nộ tuy phùng tiếu yếp khai 嗔怒雖逢笑靨開*
Tiểu nhạn tà xâm mi liễu khứ            小雁斜侵眉柳去
Mị hà hoành tiếp nhãn ba lai            媚霞橫接眼波來
Tấn thùy hương cảnh vân già ngẫu             鬢垂香頸雲遮藕
Phấn trứ lan hung tuyết áp mai 粉著蘭胸雪壓梅
Mạc đạo phong lưu vô tống ngọc       莫道風流無宋玉
Hảo tương tâm lực sự trang thai             好將心力事妝台。

Dị bản:  * nan難 thay tuy雖      nhãn眼 thay yếp靨 

Dịch nghĩa:
Trang nghiêm, phong cách, không còn nghi ngờ gì nữa,
Giận dữ khó thấy trên đôi má lúm đồng tiền.
Hàng mi lá liễu như chim nhạn nhỏ bay nghiêng,
Sóng mắt đẹp như ánh ráng trời.
Mớ tóc mai xoã xuống cổ thơm như đám mây phủ ngó sen,
Phấn thoa trên ngực nhẹ như tuyết điểm hoa mai.
Đừng nói không có các chàng phong lưu như Tống Ngọc,
Đã bỏ bao tâm sức để phụng sự người đẹp.

Bản dịch thơ của Nguyễn Minh
Không còn ngờ trang nghiêm phong độ
Má lúm tiển khó lộ nét hung
Mi cong như nhạn bay cùng
Sóng thu ánh mắt long lanh ráng trời
Mái tóc mai xoã dài trên cổ
Ngực phấn thoa nom tựa tuyết mai
Đẹp như Tống Ngọc chàng trai
Bỏ bao tâm sức giúp người đài trang.

Trong bài "Vịnh Dục" , Hàn Ốc mô tả cụ thể khung ảnh và tâm lý của người phụ nữ trong cung cấm:

         詠浴  Vịnh Dục
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再整魚犀攏翠簪 Tái chỉnh ngư tê long thúy trâm
解衣先覺冷森森 Giải y tiên giác lãnh sâm sâm
教移蘭燭頻羞影 1 Giáo di lan chúc tần tu ảnh
自試香湯更怕深 2 Tự thí hương thang cánh phạ thâm
初似洗花難抑按 3 Sơ tự tẩy hoa nan ức án
終憂沃雪不勝任 4 Chung ưu ốc tuyết bất thắng nhâm
豈知侍女簾帷外 Khởi tri thị nữ liêm duy ngoại
剩取君王幾餅金 5 Thặng thủ quân vương kỷ bính kim (câm)

Dị bản theo Ngự Định 
Toàn Đường Thi Quyển 
683-6:

1. tẫn燼 thay chúc燭
2. thức拭 thay thí試
3. nhiễm染 thay tẩy洗
4. sầu愁 thay ưu憂
5. sổ數 thay kỷ㡬

Dịch nghĩa: Vịnh Cảnh Tắm
Sửa soạn bới tóc lại cho đàng hoàng
Mới cởi áo cảm thấy hơi lạnh
Dặn bưng đèn đi vì thẹn
Tự thử xem nước tắm vừa chưa
Lúc đầu kỳ cọ nhẹ nhàng
Sau tắm gội thỏa thích
Chẳng biết người hầu đứng ngoài kia
Có chịu khó nài nĩ vua vào ngủ không.

Truyền thuyết cho rằng ông tả cảnh Dương Quý Phi đang tắm. Điều đáng lưu ý là, thông qua việc
miêu tả thân thể, và các sinh hoạt thường ngày, ông nêu bật được những nét tâm lý đặc thù của người
phụ nữ trong một hoàn cảnh này.

Bài Trú Tẩm nhắc đến bài Thiếu Nữ Ngủ Ngày của Hồ Xuân Hương. Nếu đem so sánh thì không gợi
cảm bằng.

Trú Tẩm 晝寢
Bích đồng âm tận cách liêm long              碧桐陰盡隔簾櫳
Phiến phất kim nga ngọc điệm hồng              扇拂金鵝玉簟烘
Phác phấn canh thiêm hương thể hoạt 撲粉更添香體滑
Giải y duy kiến hạ thường hồng 解衣唯見下裳紅
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Phiền khâm sạ xúc băng hồ lãnh 煩襟乍觸冰壺冷 
Quyện chẫm từ y bảo kế tông 倦枕徐欹寶髻鬆
Hà tất khổ lao hồn dữ mộng 何必苦勞魂與夢
Vương xương chỉ tại thử tường đông 王昌隻在此牆東

Dị bản:  Mộc bản  Đ  ường   T  hi   L  oại   U  yển     唐詩類苑    
             * tòng從  thay duy唯       đài臺 thay hồ壺

Dịch nghĩa:  Ngủ Ngày
Bóng cây ngô đồng xanh biếc dứt ngoài mành mành cửa sổ
Phe phẩy quạt lông ngỗng vàng trên chiếu tre sấy khô
Đánh phấn thêm cho thân thể thơm mát,
Cởi áo mới thấy quần màu hồng ở dưới.
Chợt chạm phải vạt áo, thấy lạnh như băng,
Mệt mỏi tựa búi tóc rối quý giá vào gối.
Sao lại khổ tâm vì giấc mộng kia?

Ta dễ dàng nhận thấy nhân tố tạo thành hành vi , thái độ của người đàn bà ở đây là do tình cảnh cô
đơn, buồn bã trong chốn cung cấm. Và rõ ràng hơn nữa là do tình cảnh đau khổ và ức chế về tình dục.
Hàn Ốc chẳng đề cập đến nỗi buồn, đến giọt lệ. Ông chỉ mô tả cử chỉ, thái độ. Trong phòng riêng,
người đàn bà tắm rửa, trang điểm và… đợi chờ. Nhưng chờ hoài, chờ mãi…chẳng thấy ai. Chỉ có
lạnh và cô đơn .

Thiếu Nữ Ngủ Ngày-Hồ Xuân Hương
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Ðôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Ðào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Ði thì cũng dở, ở không xong.

Thử so sánh với bài Thiếu Nữ Ngủ Ngày của Hồ Xuân Hương.

Nhiều bài thơ của Hàn Ốc phản ảnh tình ảnh nhớ nhung, sầu não, sự vắng lặng, khổ đau và nhất là sự
ức chế tình ảm (cũng như tình dục) triền miên của người đàn bà. Các bài như Ngũ Canh, Khuê tình,
Áp Hoa Lạc, Trù Trướng, Ý tự… đều tả hoạt động tâm lý của phụ nữ. Tuy Lý Bạch, Vương Xương
Linh, Lưu Phương Bình, Trương Trọng Tố, Trần Đào đều có một ít bài về khuê tình, khuê tư, khuê
oán đề cập đến tâm trạng đau khổ, phiền muộn, nhưng về tính cụ thể, táo bạo thì không bằng Hán Ốc.
 
Phải đến thời Vãn Đường, Hàn Ốc phát huy thi ca khuê tình đời Đường đến một mức độ táo bạo
không ngờ. Người trước chỉ "hư tả", người sau "thực tả". Người trước "súc thủ" (co tay), người sau
"phóng thủ"(phóng tay). Phải thừa nhận thi ca trước Hàn Ốc cũng có đề cập đến sự ức chế, sầu khổ,
nhưng phản ảnh tính manh động, khao khát thì hầu như không có. Ở Hàn Ốc, những bài thơ như thế
rất nhiều:
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Lãn Khởi 懶起
Bách Thiệt não triêu miên            春心動幾般
Xuân tâm động cơ bàn 枕痕霞黯澹
Chim Bách thiệt phá giấc ngủ sáng 
Khiến động lòng xuân.

Ý Tự 意緒
Kiều nhiên ý thái bất thắng tu 嬌饒意態不勝羞
Nguyện ỷ lang biên vĩnh tương trứ 願倚郎肩永相著
Ý nũng nịu vô cùng xấu hổ
Muốn kề vai chàng mãi mãi không thôi.

Đến đây, tính cách của Hàn Ốc trong Hương Liễm Thể hiện ra rất rõ: tình trai gái ở đây chứa đầy chất
tính dục. Nó không chỉ là nhớ nhung, mơ mộng, sầu thương…vơ vẩn mà chứa đựng một đòi hỏi, khát
khao mãnh liệt hướng về người khác phái. Có phải đây là những phụ nữ bệnh hoạn không? Có thể.
Lý do thật dễ hiểu:do những quy định quá khắc nghiệt của lễ giáo nho gia, số phận của người phụ nữ
dưới thời phong kiến rất đỗi tội nhgiệp. Họ không được quyền yêu và bị cư xử như những người nô lệ
cho vua chúa, và những người giàu sang quyền quý. Nói rộng hơn, họ được đàn ông xử dụng như
những dụng cụ. Thê rồi thiếp. Thiếp một, thiếp hai, thiếp ba…Đàn ông có quyền thay thê đổi thiếp,
sang nhượng đàn bà như những vật đổi chác, mua bán. Đã thế, nhu cầu sinh lý bình thường cũng
không có điều kiện thỏa mãn. Họ bị giam cầm trong chờ đợi và chờ đợi, không được than van, đòi
hỏi. Tình trạng sinh lý và tâm lý bị ức chế đến mức tột cùng. Bài "Ngẫu kiến bối diện, thị tịch kiêm
mộng" là một bài tiêu biểu về trạng thái bị ức chế đó:

Ngẫu kiến bối diện, thị tịch kiêm mộng 偶見背面是夕兼夢
Tô ngưng bối giáp ngọc tha kiên 酥凝背胛玉搓肩*
Khinh bạc hồng tiêu phúc bạch liên 輕薄紅綃覆白蓮
Thử dạ phân minh lai nhập mộng 此夜分明來入夢
Đương thì trù trướng bất thành miên當時惆悵不成眠
Nhãn ba hướng ngã vô đoan diễm 波向我無端艷
Tâm hoả nhân quân đặc địa nhiên 心火因君特地然
Mạc đạo nhân sinh nan tế hội 莫道人生難際會
Tần lâu loan phụng hữu thần tiên 秦樓鸞鳳有神仙

Dị bản:    * giáp 甲= giáp 胛 cùng nghĩa

Dịch nghĩa:  Vô tình thấy phía sau mà đêm về mộng tưởng
Lưng mịn màn trắng trẻo, vai tựa ngọc
Lụa hồng mỏng mảnh che thân trắng như sen
Đêm nay rõ ràng người đẹp nhập mộng
Còn bây giờ buồn bã không ngủ được
Sóng mắt nhìn đẹp vô cùng
Khiến cho lòng ai phải thèm khát
Chẳng biết có cách gì gần gũi
Để được ân ái cùng nhau. 
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"Nhãn ba hướng ngã vô đoan diễm". Sóng mắt của người đàn bà (hẳn là phải quá cô đơn trong phòng
the) gặp người đàn ông là liếc mắt đưa tình, đôi mắt rực sáng những khát khao khiến dục vọng trong
lòng nỗi lên như thiêu như đốt, khiến đêm về mơ mộng không ngủ được.

Do ảnh hưởng của quan niệm về thi giáo phong kiến chính thống, cho nên chỉ trừ một số dân ca dùng
thứ ngôn ngữ bình dân để diễn tã sự khoan khoái, sung sướng trong quan hệ tình ái nam nữ, còn thì
chẳng ai dám cầm bút làm thơ về chuyện ái ân. Hàn Ốc, bất chấp thi giáo, dám trái lễ nghĩa phong
kiến, làm thơ mô tả một cách trần trụi quan hệ nam nữ như bài Ngũ Canh.  

Một bài thơ Đường như thế, được viết cách đây cả trên nghìn năm, thì quả là hết nói nỗi! Hình ảnh
mà bài thơ mô tả vừa cụ thể, táo bạo nhưng không kém phần thi vị. Bạn có thâm cảm được hết cái ý
vị của cái cảnh "bất tri kim điền lạc" và "duy giác tú hài hương" không ? Ái ân vụng trộm vừa có cái
gì khôi hài lại vưà tội nghiệp. Phải sống qua mới có thể có những hình ảnh sống động như thế. Nó
vừa thực vừa thơ.

Chúng tôi không có dịch thơ bài Ngũ Canh của Hàn Ốc và quên đi hơn 10 năm cho đến gần đây. Tôi 
mới dịch xong bài này bên dưới, nhưng thấy không còn phong độ như xưa. Các bạn tạm nhận vậy 
nhé.

Ngũ Canh 五更
Vãng niên tằng ước Úc Kim sàng             往年曾約郁金床 1

Bán dạ tiềm thân nhập động phòng 半夜潛身入洞房
Hoài lý bất tri kim điền lạc 懷里不知金鈿落
Ám trung duy giác tú hài hương             暗中唯覺綉鞋香 2

Thử thời dục biệt hồn câu đoạn             此時欲別魂俱斷
Tự hậu tương phùng nhãn cánh cuồng              自後相逢眼更狂
Quan cảnh toàn tiêu trù trướng tại 光景旋消惆悵在 3

Nhất sanh doanh đắc thị thê lương 一生贏得是凄涼 4

Dị bản theo Ngự Đình Toàn Đường
Thi Quyển 683-6:

1. lai來 thay niên年
2. không空 thay duy唯
    y⾐ thay hài鞵
3. ám暗 thay tiêu消
4. trường悵 thay nhất⼀

Dịch nghĩa:   Canh Năm
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Năm xưa từng hẹn trên giường Uất Kim (nghệ)
Nửa đêm lén đến động phòng
Trong lúc ôm nhau chẳng biết trâm rơi đâu mất
Ở trong bóng tối chỉ cảm thấy mùi đôi hài thêu
Lúc đó muốn rời nhau nhưng hồn rã rời
Từ đấy hễ gặp nhau là nhìn nhau điên cuồng
Cảnh ấy giờ đây chẳng còn nữa
Chỉ còn nỗi buồn suốt đời.

Dịch thơ:   Canh Năm
Năm xưa từng hẹn cùng nhau
Nửa đêm thanh vắng lẻn vào phòng khuê
Trâm rơi mất khi nằm kề
Bóng đêm thâm thẩm đê mê mùi hài
Rã rời thân thể chân tay
Từ sau gặp lại nhìn ai điên cuồng
Giờ đây đâu cảnh vấn vương
Suốt đời còn lại chán chường thê lương.

Các bài Vịnh Dục, Trú Tẩm, Áp Hoa Lạc, Ngẫu Kiến…dường như chưa được ai dịch thơ. Xin mời
các bạn đọc giúp một tay.  ■

PPPPhhhhíííí    MMMMiiiinnnnhhhh    TTTT    ââââmmmm
!4-12-2020
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NHÀ ĐÈN CHỢ QUÁN

Thỉnh thoảng quay nhìn phía bên kia sông, vài đợt khói đen thoát ra từ những ống khói cao của nhà máy đèn
Chợ Quán, khói càng lên lan mỏng dần, và lần lượt tan biến giữa bầu trời xanh, làm cho tôi suy nghĩ viển vông.
Gia đình tôi, nói riêng, ở chung quanh đây ai cũng có ít nhiều gắn bó kỷ niệm với nhà máy đèn Chợ Quán. Lúc
đó mỗi lần nghe nhà máy hú còi, mẹ tôi thường hay lẩm bẩm đã mười hai giờ trưa rồi mà chưa kịp làm cơm cho
chị em tôi, mẹ tôi lăng xăng vội vã, thấy mà thương mẹ nhiều thêm. Ngày ngày nghe tiếng còi hụ như thói quen
đưa vào trí nhớ mọi người, trời đã trưa rồi đó! 

Càng về khuya, có những lúc học bài trễ, tôi nghe văng vẳng những tiếng phát ra từ máy phát điện phía bên kia
sông. Âm thanh sao mà buồn và ray rứt, làm tôi liên tưởng có lẽ cuộc đời mình sẽ có ít nhiều gắn bó với nó…. 

Còn đâu kỷ niệm khung trời ấy,
Một thoáng gợi buồn, hạnh phúc xưa . . .

Trích tùy bút “Chợ Quán Xưa” của chị CHÂU HUYỀN (đăng trên Bản Tin Thân Hữu Điện Lực Việt Nam Hải 
Ngoại số 23)

* * *

          Nói đến Nhà Máy Phát Điện Chợ Quán, gọi nôm na là Nhà Đèn Chợ Quán hay Nhà Đèn, quả thật ít ai
không biết đến vì nó đã từng dự một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của dân Sài Gòn trong một thời
gian dài đằng đẵng.

          Nhà Đèn có một lịch sử lâu đời cũ kỹ trăm năm. Nó là một trong những biểu tượng hiếm hoi của nền văn
minh cơ giới xa xưa của ngành điện lực dưới thời Pháp thuộc còn sót lại đến ngày nay. 

          Tôi nghe nói Nhà Đèn còn là chứng nhân của một biến cố đau thương của đất nước trong thời kỳ Đệ Nhị
Thế Chiến. Năm Ất Dậu (1945), vì than Hòn Gai không thể chuyên chở từ Bắc vào Nam được nên Nhà Đèn đã
phải dùng thóc để đốt lò chạy máy thay than. Trong khi đó, ngoài Bắc đã xảy ra nạn đói chết cả triệu người vì
không có gạo ăn do quân phiệt Nhật gây nên. 

          Và tôi cũng nghe nói trước đây, từ Nhà Đèn, đã từng là nơi xuất phát những cuộc đấu tranh của công nhân
đứng lên chống lại sự bóc lột của những chủ nhân ông người Pháp. 

          Và cũng chính tại Nhà Đèn, tôi biết rất rõ vì trong thời gian tôi làm việc ở đây, người Cộng Sản muốn san
bằng nó thành bình địa bằng những cuộc pháo kích, phá hoại ... mà cao điểm là vào những năm cuối cùng của
cuộc chiến vừa qua.
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          Và tôi cũng đã biết, chính quyền Cộng Sản đã khai tử Nhà Đèn này để thay thế bằng những kiến trúc khác.
Thế là xong, Nhà Đèn thân yêu không còn nữa! Nó đã ra đi vĩnh viễn, để lại biết bao nhiêu thương nhớ cho
những người đã từng gắn bó đời mình với nó nói riêng và cho toàn thể nhân viên Công Ty Điện Lực Việt Nam
cũ nói chung.

          Nhà Đèn nằm ngay trung tâm của Hòn Ngọc Viễn Đông, nghĩa là giữa viên ngọc sáng chói ấy có một cục
than đen xì.

          Địa điểm của Nhà Đèn thật dễ nhận ra. Nhà Đèn Chợ Quán là hàng xóm, là láng giềng gần của Nhà
Thương Điên Chợ Quán (tên cũ). Cả hai cùng nằm trên đường Hàm Tử ngay sát bờ sông Sài Gòn. Có ai muốn
hỏi thăm đường đến Nhà Đèn thì ta cứ lấy Nhà Thương Điên làm mốc. Và ngược lại, có ai muốn hỏi thăm đường
đến Nhà Thương Điên thì ta cứ lấy Nhà Đèn làm mốc. Tôi nhớ lại, ngày đầu tiên đi xin việc tại Nhà Đèn, hỏi
thăm đường, người ta cũng chỉ cho như thế nên nhớ mãi. Địa hình địa vật của Nhà Đèn chỉ có thế, không thể giải
thích nhiều hơn hoặc khác đi được. Có khác chăng là nhà Thương Điên thì có chuyện "điên", Nhà Đèn thì có
chuyện “điện”.

          Thế cái Nhà Đèn là cái nhà gì? Nó có tương tự như nhà thương Từ Dũ hay không vì cũng là "Nhà" cả mà?
Nếu ai hỏi ta câu ấy thì chín phần mười có thể kết luận người đó nếu không phải ở trong nhà thương Điên thì ắt
hẳn cũng phải là một người ngớ ngẩn.  

          Nhà Đèn là nhà máy làm cho đèn điện cháy sáng, kể cả đèn điện ở trong nhà lẫn đèn điện ở ngoài đường.
Nếu người ấy lại vẫn ngớ ngẩn hỏi thêm "Thế đèn điện là đèn gì?" thì ta cứ giải thích một cách dễ hiểu, đèn điện
là loại đèn phải cần có những “nhà đèn” mới cháy sáng được. Giải thích như thế tôi cho là thật chính xác và khoa
học làm sao, dành cho những người hỏi những câu ngớ ngẩn ấy!

          Tôi đoán mò, Nhà Máy Điện Chợ Quán ở Sài Gòn là anh em sinh đôi hay sinh ba với Nhà Máy Điện Yên
Phụ ở Hà Nội và Nhà Máy Điện Uông Bí ở Hải Phòng thì phải? Có cái hay hay là cả hai nhà máy điện kia chẳng
ai gọi chúng bằng cái tên vắn tắt và thân yêu là Nhà Đèn cả, chỉ trừ Nhà Máy Điện Chợ Quán. Có lẽ cái tên Nhà
Đèn chỉ phù hợp với ngôn ngữ và bản tính chân chất của người miền Nam ta chăng?

          Nhà Đèn Chợ Quán mặc dù đen đủi già nua nhưng vẫn hiên ngang đứng sừng sững giữa thủ đô Sài Gòn
của miền Nam ngày nào. Nó cố vươn lên trời cao những cột ống khói to tướng, đen ngòm và tỏa ra lất phất từng
cụm khói trắng mờ nhạt, vướng víu trên đỉnh cao. Nếu nó tỏa ra những cụm khói đen như chị Châu Huyền miêu
tả, thì chính lúc đó Nhà Đèn đang bị bệnh nặng rồi đấy, thầy thợ trong nhà máy phải xấc bấc xang bang với nó.
Cứ tới 12 giờ trưa, tưởng như từ những ống khói ấy rung lên, phì ra những hồi còi dài the thé rồi đột nhiên nấc
lên mấy cái trước khi tắt nghẹn như để cố níu kéo lại cái vẻ oai hùng của một thời trai tráng xa xưa.  

          Suốt ngày Nhà Đèn rên rỉ với tiếng "o o" của những chiếc quạt gió làm tôi khó chịu lúc ban đầu. Ấy đấy,
nếu bà con vùng lân cận không nghe thấy cái tiếng "o o” buồn và ray rứt (lời của chị Châu Huyền) ấy thì còn
phải buồn và ray rứt hơn thế đến cả ngàn lần vì cái quạt điện trong nhà tự nhiên "trúng gió" lăn đùng ra không
quay được nữa giữa mùa hè oi bức. Hoặc, đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga đột nhiên ngừng trình diễn
nghỉ ngơi trên màn ảnh truyền hình. Hoặc, căn nhà trở nên tối om vào lúc đang cần ánh sáng cho sinh hoạt gia
đình. Thế rồi cái tiếng "o o" đó cứ quen dần đi và nó lại trở nên thân thương tưởng như không thể thiếu vắng
được nữa, vì thiếu vắng nó, sẽ làm ta khó ngủ như thiếu tiếng ru êm hay như hồn thơ ta thiếu những tiếng buồn
(của chị Châu Huyền).

          Chính vì Nhà Đèn quan trọng như thế nên những người làm việc trong cái Nhà Đèn ấy dường như cũng
phải quan trọng theo, nhất là mấy ông "xếp".

          Người dân lao động ta thường gọi nôm na những ông “xếp” này là ông "Tây Nhà Đèn" dù nay là người
Việt. Cũng có cái hay hay trong ngôn ngữ nước ta, hễ thấy cái gì là lạ, hoặc cái gì sang sang, hoặc lơn lớn hơn
cái bình thường sẵn có, hoặc cái gì có vẻ bất bình thường thì thường được gắn ngay vào đó một chữ "Tây". Thí
dụ như quả táo to thì gọi là táo Tây, con gà xấu xí to lớn mà người Mỹ gọi là con turkey thì liền gọi nó là con gà
Tây, rồi nào là củ hành Tây, bánh Tây (bánh mì), nhà Tây, cơm Tây, ... vân vân và vân vân. Có lẽ những ông Tây
Nhà Đèn ngoài cái quan trọng vì làm việc trong Nhà Đèn, các ông ấy lại có những cái gì trông là lạ khác thường
chăng? Như khi tôi mới vào làm việc tại Nhà Đèn tôi thấy các ông "xếp" luôn luôn mặc áo sơ mi cộc tay trắng
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toát, quần “soọc” cũng trắng tinh. Có ông trong tay còn cầm cây "can" đen bóng lưỡng giống như cây "dùi cui"
của "mã tà" (police) đi đi lại lại. Các ông Tây Nhà Đèn cứ trắng ngồn ngộn nổi bật lên giữa mọi thứ chung quanh
đen ngòm, bụi bặm, dơ dáy khiến tôi lấy làm lạ. Các ông lại hiền như cục bột (tất nhiên phải là cục bột trắng rồi)
và cái "can" kia chỉ được dùng để ra oai gõ vào đầu những cái đồng hồ áp suất hay nhiệt độ mỗi khi chiếc kim
lười biếng không chịu chỉ cho đúng số mà chỉ muốn lui về số zéro ngơi nghỉ. Hay nhiều lắm, các ông chỉ kéo lê
chiếc "can" trên chấn song cửa sổ để tạo nên tiếng khua hầu đánh thức bác công nhân già gác máy đương thiu
thiu ngủ gật. 

          Được mặc những bộ quần áo trắng đó là mơ ước của tôi lúc ấy. Nhưng cũng rủi thay cho tôi, ước mơ ấy
chẳng bao giờ trở thành sự thật vì sau đó bộ quần áo trắng được thay thế bằng bộ đồng phục với chiếc áo cộc tay
mầu xám nhạt và chiếc quần dài kaki mầu xám đậm cho hợp với "thời cuộc".

          Những năm tháng tôi làm việc tại Nhà Đèn thì vui có, buồn có, bận đến mờ người có, thảnh thơi có, lo âu
có và đú đởn cũng có luôn. Cuộc sống cứ đều đều trôi đi theo tiếng "o o" của những chiếc quạt lò. 

          Trưởng “Hệ Thống Phát Điện Chợ Quán” (tên mới của Nhà Đèn CQ) tức Giám Đốc Nhà Đèn cuối cùng là
ông Bùi Văn Nghiêm (hiện cư ngụ tại Lyon, Pháp). Đấy là tôi kể đến cái mốc thời gian của trước năm 1975. Tất
nhiên ông Nghiêm là cấp chỉ huy trực tiếp cuối cùng của tôi trong Công Ty Điện Lực Việt Nam.

           Ông Nghiêm đối với tôi là chỗ thân tình vì tôi làm việc với ông lâu nhất. Tôi đối với ông Nghiêm vừa là
tình đồng nghiệp vừa là tình thân như anh em và tôi coi ông như một người thầy. Tính ông trầm tĩnh, giỏi về kỹ
thuật, biết dùng và tin người trong quản trị. Tất cả mọi người làm việc dưới quyền đều kính trọng ông, trọng về
tài kính về đức độ. 

          Tôi còn nhớ một điều, khi Cộng sản vừa vào tiếp thu Nhà Đèn Chợ Quán, họ đem ông Nghiêm và tôi ra
cho công nhân gợi ý về những sai lầm của chúng tôi trong quá khứ. Thật sự đây là một hình thức đấu tố nhằm
khích động và gây căm thù của công nhân đối với các cấp chỉ huy cũ.  Nham hiểm thế đấy! Hôm đó toàn thể
công nhân nói toàn những điều tốt đẹp cho chúng tôi, đã làm cho Ban Quân Quản phải thốt lên câu "Hai anh
được công nhân yêu quý thật!". Điều này xảy ra thêm một lần nữa cho riêng tôi, lời nhận xét trên đã được lập lại
và được ghi trong một văn bản mà hiện nay tôi vẫn còn lưu giữ.  

          Trong mười năm làm việc tại Nhà Đèn, tôi còn có biết bao điều phải nói, phải kể, phải viết ra; biết bao
nhiêu ân tình, kỷ niệm thân thương của những cấp chỉ huy, của bạn đồng nghiệp và của các bác các anh em công
nhân đã dành cho tôi trong những năm tháng ấy; biết bao nhiêu đồng lao cộng khổ, ngọt bùi; và cũng biết bao
nhiêu tủi nhục dưới thời Cộng Sản đã được chia sẻ cùng nhau.

          Ôi! Nhà Đèn đối với tôi là thế đấy.

          Nhà Đèn đã ra đi vĩnh viễn nhưng những người gắn bó với Nhà Đèn còn đó. Tôi xin trân trọng gửi đến
những người còn lại lời tri ân vì tất cả đã để lại trong lòng tôi một tình cảm sâu sắc vô bờ.

          Cám ơn Nhà Đèn, cám ơn tất cả!

          Nếu có dịp, tôi xin được viết tiếp về những sinh hoạt của Nhà Đèn Chợ Quán cùng những kỷ niệm với các
bạn đồng nghiệp, các bác công nhân thân thương mà trong giới hạn bài này tôi không thể nêu ra hết được. 

          Mượn câu thơ của chị Châu Huyền để tạm chấm dứt bài viết này.

         Còn đâu kỷ niệm khung trời ấy,
         Một thoáng gợi buồn, hạnh phúc xưa ... ■

 NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    GGGGiiiiøøøø    HHHHùùùùnnnngggg
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Bên hông Nhà Đèn Chợ Quán
(Nhìn từ phía Cầu Chữ Y)

Mặt chính nằm trên đường Hàm Tử, ngay bờ sông Sài Gòn (phía tay phải bức hình)

Nhà Đèn Chợ Quán nhìn từ phía sông Sài Gòn (1975)

ĐỌC THÊM

(Trích)

18 Nơi Cổ Xưa Nhất Ở Sài Gòn

Kim Phượng sưu tầm 

02.Nhà máy điện xưa nhất
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Nhà máy điện Chợ Quán được xây vào năm 1896, máy phát điện chạy bằng hơi nước có 5 lò hơi với 150m2,
cung cấp dòng điện 3 pha, công suất chưa   tới 120MW [Megawatt]. Máy phát điện chính công suất 1000A/h
[A=Ampere hay Amp./h=hour]. Hiện nay, nhà máy đã được trang bị hiện đại với 7 máy phát điện, hòa với lưới
điện quốc gia cung ứng phần quan trọng cho lưới điện thành phố. Nhà máy tọa lạc tại số 8 Bến Hàm Tử, quận 5.

03. Bệnh viện xưa nhất

Bệnh viện Chợ Quán được xây vào năm 1826 do một số nhà hảo tâm đóng góp, sau đó hiến cho nhà nước. Năm
1954-1957 [Bệnh viện được] giao cho Quân đội và đổi tên thành Viện Bài lao Ngô Quyền. Năm 1974, đổi thành
Trung tâm Y tế Hàn-Việt với 522 giường. Tháng 9/1975, mang tên Bệnh viện Chợ Quán. Đến ngày 5/9/1989
chuyển thành Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Hiện nay có 610 Cán bộ-Công nhân viên và 550 giường bệnh.
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ThÖ    ñàm Trung Phán

NHẠC KINH TÂY TẠNG

Nghe Kinh Tây Tạng
Hồn được trở về
Như một đứa trẻ
Từ lúc nằm nôi
Một cõi xa xôi

Ngồi trong lòng mẹ
Vỗ về âu yếm

Hồn tôi tan biến
Trong tiếng sáo chiều.

Tiếng Kinh đều đều
Hồn vào tâm thức

Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi rong chơi

Trong cánh đồng rộng
Với tiếng sáo chiều.

Nghe Kinh Tây Tạng
Tôi thấy gió thổi
Đời tôi thơi thới

Rong chơi biển khơi.

Nghe Kinh Tây Tạng
Trở về đồng hoang

Giã từ gian nan
Còn đâu ràng buộc.

Nhạc Kinh Tây Tạng
Ru tôi nằm yên

Thân này đã chết
Hồn tôi bay bổng
Về chốn bình an
Rời cõi trần gian
Nẻo về bên ấy.

HOANG VU

Tôi đã qua nhiều bãi biển hoang vu
Tuổi trẻ đã trôi theo tiếng sóng gầm
Và chìm sâu trong giòng Dĩ Vãng.

Thập niên sáu mươi
Những ngày đi xây đập nước
Trong sa mạc đại lục Úc Châu.
Trời nóng như thiêu
Ruồi đen rất nhiều
Uống nước hồ, bụng sôi như giòng suối.
Tôi đi làm trong công trường
Mùa hè Giáng Sinh
Sỏi nóng như nung.
Tôi đã qua các trưa hè
Trong khu rừng hoang dã
Đầy hoa Christmas Bells và nhiều rắn độc,
Nằm thả hồn, nhìn mây trắng bay.
Vời vợi, chợt nhớ người yêu!

Đêm sa mạc nóng bức,

Những buổi chiều tà oi ả

Ngồi uống bia cùng đồng nghiệp.
Các week end lạc lối
Vì đường xa không về thăm bè bạn,
Em giờ này, Em ở nơi nao?

Hàng Gum Trees đứng im
Trong trưa hè không gió,
Một đàn bò thong thả nhai ăn.
Trong bóng mát
Bầy thỏ dại chạy nhẩy đâu đây.
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Nghe Kinh Tây Tạng
Văng vẳng bên tai:

“Này này này nẻo về bên ấy,
Mang mang theo cái tâm an lành!”  ■

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
2000/2001

PHONG LAN

Mỗi lần Phong Lan nở
Đứng nhìn ngắm lặng im
Thả hồn về Cõi Mộng
Đi tìm kiếm nàng Tiên.

Giữa núi ngàn thác đổ
Tiếng chim hót, vượn kêu
Ngạt ngào mùi nhiệt đới
Hoa lá mọc hoang đường.

Chót vót đỉnh ngọn cây
Phong Lan lay theo gió:
Hoàng Hậu Cattleya.
Nàng khoe mầu yếm thắm
Kiêu kỳ nơi gió sương,
Ban ngày, chàng ong lượn
Đu đưa nhịp vấn vương.
Chàng vào cung nàng hưởng
Nàng trao chàng nhụy hương.

Rồi văn minh tràn đến
Nhiều rừng rậm thưa đi.
Nàng Phong Lan khuất dạng
Còn đâu Ong, Phấn, Hương! ■

          ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
          December 1994.

Quê hương tôi giờ này xa lắc,
Tôi, một kẻ lạc lối giữa Á và Âu.

Sa mạc này, tôi đã tìm thấy tôi!  ■

         ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn
         50 tuổi đời 
         May 1992

GUM TREES

Có những buổi chiều
Đìu hiu trong Đại Lục Úc Châu.
Có những  lời nguyện cầu
Trong Thánh Đường tĩnh mịch đêm khuya.
Có những lần ta về
Với chính ta
Tại miền Canada lạnh giá.

Trên Cõi Ta Bà
Ta đã bỏ đi tất cả.
Có ai biết
Ta đã lặng lẽ ra đi
Mặc xác những dị nghị!
Để cuối cùng
Ta đã tìm thấy chính ta.

Hỡi hàng Gum Trees
Ta và Mi
Là hai kẻ đồng hành
… Dị biệt!  ■

ññññààààmmmm    TTTTrrrruuuunnnngggg    PPPPhhhháááánnnn 
December 2000.
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ThÖ Tâm Minh Ngô T¢ng GiaoTâm Minh Ngô T¢ng Giao

MEETINGMEETING

The snow will bury roads
And houses to the roofs.
If I go to stretch my legs,
I see you at my door.

In a light fall coat, alone,
Without overshoes or hat,
You try to keep your calm,
Sucking your snow-wet lips.

The trees and fences draw
Far back into the gloom.
You watch the street, alone
Within the falling snow.

Your scarf hangs wet with snow,
Your collar and your sleeves,
And stars of melted flakes
Gleam dewy in your hair.

A shining wisp of hair
Lights suddenly your face,
Your figure in the cold,
In that thin overcoat.

Flakes gleam beneath your lashes
And anguish in your eyes.
You were created whole,
A seamless shape of love.

It seems as if your image
Drawn fine with pointed steel
Is now in silver lines
Cut deep within my heart.

Forever there you live
In your true humility.
It does not really matter
If the world is hard as stone.

I feel I am your double,
Like you outside, in dark.
I cannot draw the line
Dividing you from me.

For who are we, and whence,
If their idle talk alone
Lives long in aftertime
When we no longer live?  ■

GẶP GỠGẶP GỠ

Tuyết vùi chôn những lối mòn
Và rơi phủ trắng trên muôn mái nhà,

Khi anh dạo bước chân qua
Thấy em bên cửa thướt tha bóng hồng.

Đơn côi manh áo thu phong
Chân trơ hài lạnh, đầu không mũ hàn,

Vẻ thản nhiên, dáng bình an
Đôi bờ môi nhấm tuyết tan ướt mềm.

Hàng cây bờ dậu im lìm,
Xa, buồn, ảm đạm như chìm trong sương,

Em nhìn hiu quạnh phố phường
Bóng cô đơn giữa tuyết vương khắp trời.

Tuyết rơi làm ướt em tôi
Ướt khăn, ướt áo, ướt người tôi thương,

Một trời hoa tuyết vấn vương
Long lanh tinh tú gieo sương mái đầu.

Tóc mây óng ánh tươi màu
Khuôn trăng xinh đẹp chợt đâu rạng ngời,

Dáng em vùng lạnh chơi vơi
Phong phanh áo khoác giữa trời giá băng

Bờ mi tuyết đọng sáng ngần
Sáng thêm đôi mắt sầu dâng võ vàng.

Từ em sáng tạo vẹn toàn
Tình yêu hình tượng vô vàn tinh nguyên.

Dường như nếu bóng hình em
Vẽ bằng thép nhọn dễ chìm nét hoa

Thì giờ đây cũng khó nhòa
Khắc sâu nét bạc đậm đà tim anh.

Ấp e nơi đó mộng lành
Bóng em sống mãi, chân thành, khiêm cung,

Mặc cho trần thế mịt mùng
Khó khăn gian khổ chập chùng sá chi.

Trong anh tâm tưởng mãi ghi
Rằng hai ta chẳng cách ly bóng hình,

Anh đâu vạch được đường tình
Phân ranh đôi lứa chúng mình lìa xa.

Cội nguồn, lai lịch chúng ta
Có chăng ai biết cũng là thế thôi,

Mai này còn mãi chuyện đời
Dù đôi ta hết dong chơi cõi trần.  ■
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Turns your daydreams to gold,
Let that light be an innocent

Gift.
*

Truest treasure is fleeting;
Rather,

When you have leisure,
Wander idly through my garden in spring

And let an unknown, hidden flower's scent startle
you

Into sudden wondering -
Let that displaced moment

Be my gift.
Or if, as you peer your way down 

a shady avenue,
Suddenly, spilled

From the thick gathered tresses of evening
A single shivering fleck of sunset-light 

stops you,
It sparkles for a moment, then goes.

It does not tell its name; its tune
Stops us in our tracks, its dance disappears

At the toss of an anklet.
I know no way to it -

No hand, nor word can reach it.
Friend, whatever you take of it,

On your own,
Without asking, without knowing, let that

Be yours.
Anything I can give you is trifling -

Be it a flower, or a song. ■

Rabindranath Tagore
(1861-1941)

TThôi! Xin em buổi thanh nhàn
Du xuân dạo gót ngọc sang vườn nhà

Chợt đâu thoang thoảng bay xa
Hương thầm hoa lạ lan ra bất ngờ

Làm em thích thú sững sờ
Phút giây hoan lạc đó là quà ta.

Hay em đưa mắt nhìn qua
Lần theo lối rợp lá hoa bên đường

Chợt đâu một đốm tà dương
Lung linh in bóng ngăn đường em đi

Biến mơ màng tuổi xuân thì
Thành ra mộng đẹp khác chi mộng vàng

Xin em giữ ánh hôn hoàng
Làm quà trong trắng vô vàn ta trao.

KKho tàng trôi nổi biết bao;
Chói chang giây phút, tan vào hư vô

Vô đề ca khúc thiên thu
Cản ngăn nẻo ý, chặn ru bước đời

Tựa như vũ điệu buông lơi
Tàn nhanh theo tiếng vòng nơi chân người.

Tìm đâu! Thân vạn dặm chơi
Xa tầm tay với! Xa nơi ngôn từ!

Những gì em có riêng tư
Không hay không biết, không chờ không xin

Bạn lòng ơi giữ cho bền
Của riêng em đó kiếm tìm đâu xa.

Dù ta có tặng em quà
Tặng hoa hay khúc tình ca đáng gì!Tặng hoa hay khúc tình ca đáng gì!. ■

Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ)
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IFIF
 IFIF là bài thơ nổi tiếng nhất của Rudyard Kipling sáng tác năm 1895 và in năm 1910 trong cuốn Phần
thưởng và Tiên (Rewards and Fairies), gồm truyện và thơ. 

     Bài thơ được coi là một sự thể hiện đặc biệt thành công về chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa chấp nhận
nghịch cảnh của thời đại Victoria

     Theo kết quả thăm dò dư luận của đài BBC năm 1995, bài thơ này được coi là bài thơ tiếng Anh hay
nhất mọi thời đại.

     Kipling kể rằng bài thơ này được nhiều nơi in thành tờ như những bức tranh để treo trong phòng
làm việc, trong phòng ngủ hoặc những nơi trang trọng và họ coi bài thơ này như những lời răn dạy.
Nhà thơ T. S. Eliot (giải Nobel Văn học năm 1948) gọi bài thơ này của Kipling là một "bài thơ vĩ đại"
trong một số tiểu luận phê bình của ông.

     IFIF được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Một bản dịch sang tiếng Pháp là “SI” của André
Maurois. Rất tiếc là bản tiếng Pháp đã không theo sát với nguyên bản tiếng Anh, hầu như chỉ lấy ý mà
thôi. 

     Bản dịch tiếng Việt của Tchya Đái Đức Tuấn lại chỉ dựa vào bản tiếng Pháp nói trên nên nếu ghi là
dịch bài thơ IF của Kipling thì người đọc sẽ thấy không chính xác.

     Cảm nhận thấy bài thơ có vẻ đã tóm lược một số triết lý sống của Phật gíáo nên chúng tôi chuyển
dịch nguyên bản IF của Rudyard Kipling sang tiếng Việt với những vần thơ “lục bát” sau đây. 

Tâm Minh Ngô TTâm Minh Ngô Tằng Giaoằng Giao
(Virginia, USA)
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IIf…f…
If you can keep your head when all about you   
    Are losing theirs and blaming it on you,   
If you can trust yourself when all men doubt you,
    But make allowance for their doubting too;   
If you can wait and not be tired by waiting,
    Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
    And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your 
master;   
    If you can think—and not make thoughts your 
aim;   
If you can meet with Triumph and Disaster
    And treat those two impostors just the same;   
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
    Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
    And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
    And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
    And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
    To serve your turn long after they are gone,   
And so hold on when there is nothing in you
    Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,   
    Or walk with Kings—nor lose the common 
touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
    If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
    With sixty seconds’ worth of distance run,   
Yours is the Earth and everything that’s in it,   

Nếu…Nếu…
Nếu con tự tại an nhiên

Khi người chao đảo và phiền trách con;
Nếu con tin tưởng mình luôn 

Mặc người nghi kỵ không buồn tin con;
Nếu con quyết chí chờ trông,

Hay người gian dối, mình không theo người,
Ai sân hận, mình thảnh thơi,

Không khoe bản ngã, không lời tự kiêu;
Nếu con mơ ước đủ điều

Không sùng bái mộng, sớm chiều buông lơi;
Nếu con suy nghĩ chuyện đời

Không dùng, lại bỏ ra ngoài mục tiêu;
Nếu con đối xử hai điều

Thành Công, Hoạn Nạn đồng đều như nhau;
Nếu con nhẫn nhục trước sau

Nghe chân lý vốn từ lâu đẹp lời
Nay phường gian xảo dong chơi

Cố tình xuyên tạc bẫy người vô minh;
Hay con nhìn sự nghiệp mình

Cả đời xây dựng, tan tành phút giây,
Và con quyết tạo lại ngay

Dù không phương tiện, trắng tay, tiêu điều;

Nếu thâu góp của rất nhiều
Đỏ đen nướng hết khi liều ăn thua

Rồi con khởi nghiệp như xưa
Không than tài sản mình vừa tiêu tan;

Nếu con tâm trí lỡ làng
Sức tàn, lực kiệt chẳng màng làm chi,

Rồi vươn lên tiếp bước đi
Giữ nguyên Ý Chí kiên trì: “Quyết tâm!”

Nếu con đạo hạnh vẹn phần,
Không phân Vua hoặc thường dân cận kề;

Nếu thù hay bạn đôi bề
Khó làm con bị não nề tổn thương,

Nếu người tính toán đủ đường
Nhưng con vẫn thấy tầm thường đáng chi;
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    And—which is more—you’ll be a Man, my son!

RUDYARD KIPLINGRUDYARD KIPLING
(1865 -1936)

Nếu từng phút lãng trôi đi
Con đều tận dụng không hề bỏ qua;

Thì con ơi, cõi Ta Bà
Cùng muôn sự vật: con là chủ nhân

Và hơn nữa quý bội phần
Con sẽ là kẻ Thành Nhân con à!

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAOTâm Minh NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển dịch thơ)
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ThÖThÖ  Phåm Xuân LPhåm Xuân LÜÖÜÖngng

 Thưa quý bạn, xin gửi quý bạn đọc bài thơ đầu tay của tôi viết năm 18 tuổi trước khi bước vào Ban Anh Văn, Khóa 1, Đại 
Học Sư Phạm Sàigòn (1958). 

VIETNAM FOREVER 
Lee Pham (aka Pham Xuan Luong)

IIII    lllloooovvvveeee    mmmmyyyy    nnnnaaaattttiiiivvvveeee    ccccoooouuuunnnnttttrrrryyyy,,,,    
HHHHeeeerrrr    mmmmuuuurrrrmmmmuuuurrrriiiinnnngggg    bbbbaaaammmmbbbboooooooo    ttttrrrreeeeeeeessss,,,,    
HHHHeeeerrrr    rrrriiiicccceeee    ppppllllaaaannnnttttssss    ooooffff    ggggoooollllddddeeeennnn    hhhhuuuueeee    
QQQQuuuuiiiivvvveeeerrrr    iiiinnnn    sssswwwweeeeeeeetttt----ssssmmmmeeeelllllllliiiinnnngggg    bbbbrrrreeeeeeeezzzzeeee....    

IIII    lllloooovvvveeee    hhhheeeerrrr    bbbblllluuuueeee    hhhhoooorrrriiiizzzzoooonnnn,,,,,,,,    
HHHHeeeerrrr    bbbbrrrroooowwwwnnnniiiisssshhhh,,,,    ffffeeeerrrrttttiiiilllleeee    ssssooooiiiillll....    
HHHHeeeerrrr    bbbboooolllldddd,,,,    eeeennnndddduuuurrrriiiinnnngggg    ppppeeeeaaaassssaaaannnnttttssss;;;;    
IIIInnnn    ssssccccoooorrrrcccchhhhiiiinnnngggg    ssssuuuunnnn,,,,    tttthhhheeeeyyyy    ttttooooiiiillll....    

HHHHeeeerrrr    mmmmoooottttlllleeeeyyyy,,,,    ssssppppaaaarrrrkkkklllliiiinnnngggg    ttttwwwwiiiilllliiiigggghhhhttttssss,,,,    
HHHHeeeerrrr    ggggoooorrrrggggeeeeoooouuuussss    bbbblllloooooooommmmssss    iiiinnnn    sssspppprrrriiiinnnngggg,,,,    
HHHHeeeerrrr    ddddrrrreeeeaaaammmmyyyy    mmmmoooooooonnnn----lllliiiitttt    nnnniiiigggghhhhttttssss,,,,    
AAAAllllllll    tttthhhheeeesssseeee,,,,    nnnnoooo    wwwwoooorrrrddddssss    ccccaaaannnn    eeeevvvveeeerrrr    ssssiiiinnnngggg....    

HHHHeeeerrrr    bbbbrrrroooo    ooookkkkssss    ooooffff    mmmmeeeelllllllloooowwww    ttttwwwwiiiitttttttteeeerrrrssss,,,,    
HHHHeeeerrrr    wwwwiiiinnnnddddiiiinnnngggg,,,,    ppppeeeeaaaacccceeeeffffuuuullll    rrrriiiivvvveeeerrrrssss,,,,    
HHHHeeeerrrr    sssshhhhoooorrrreeeessss    ooooffff    iiiinnnnccccrrrreeeeaaaassssiiiinnnngggg    ddddrrrriiiiffffttttssss,,,,    
AAAAllllllll    tttthhhheeeesssseeee    aaaarrrreeee    NNNNaaaattttuuuurrrreeee’’’’ssss    ggggiiiiffffttttssss....    
HHHHeeeerrrr    ppppaaaallllaaaacccceeeessss,,,,    hhhheeeerrrr    ttttoooommmmbbbbssss,,,,    hhhheeeerrrr    tttteeeemmmmpppplllleeeessss    
PPPPrrrroooovvvveeee    hhhheeeerrrr    aaaaggggeeee----oooolllldddd    ccccuuuullllttttuuuurrrreeee....    
MMMMiiiinnnngggglllleeeedddd    tttthhhhoooouuuugggghhhhttttssss    ooooffff    EEEEaaaasssstttt    aaaannnndddd    WWWWeeeesssstttt,,,,    

HHHHeeeerrrr    uuuusssseeee    ooooffff    lllluuuunnnnaaaarrrr    ccccaaaalllleeeennnnddddaaaarrrr,,,,    
HHHHeeeerrrr    ssssaaaaccccrrrreeeedddd    ccccuuuulllltttt    ffffoooorrrr    aaaannnncccceeeessssttttoooorrrrssss,,,,    

HHHHeeeerrrr    lllloooovvvveeee    ooooffff    PPPPeeeeaaaacccceeee    aaaannnndddd    FFFFrrrreeeeeeeeddddoooommmm,,,,    
HHHHeeeerrrr    ttttiiiirrrreeeelllleeeessssssss    tttthhhhiiiirrrrsssstttt    ffffoooorrrr    WWWWiiiissssddddoooommmm,,,,    
HHHHeeeerrrr    lllleeeeaaaannnniiiinnnngggg    ttttoooo    lllloooovvvveeeellllyyyy    NNNNaaaattttuuuurrrreeee,,,,    
AAAAllllllll    tttthhhheeeesssseeee    aaaarrrreeee    EEEEaaaasssstttteeeerrrrnnnn    ffffeeeeaaaattttuuuurrrreeeessss....    

VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmmeeeesssseeee    ssssoooowwwweeeerrrr!!!!    VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmmeeeesssseeee    ssssoooowwwweeeerrrr!!!!    
FFFFoooorrrreeeevvvveeeerrrr    IIII    lllloooovvvveeee    tttthhhhyyyy    aaaauuuugggguuuusssstttt    ggggeeeessssttttuuuurrrreeee....    
VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmmeeeesssseeee    rrrreeeeaaaappppeeeerrrr!!!!    VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmmeeeesssseeee    rrrreeeeaaaappppeeeerrrr!!!!    
FFFFoooorrrreeeevvvveeeerrrr    GGGGoooodddd    bbbblllleeeessssssss    tttthhhheeeeeeee,,,,    ggggaaaallllllllaaaannnntttt    FFFFeeeeeeeeddddeeeerrrr....    

OOOO    CCCChhhheeeerrrriiiisssshhhheeeedddd    MMMMooootttthhhheeeerrrrllllaaaannnndddd!!!!    IIII    lllloooovvvveeee    tttthhhheeeeeeee!!!!    
IIII    lllloooovvvveeee    tttthhhheeeeeeee,,,,    SSSShhhhaaaappppeeeerrrr    ooooffff    oooouuuurrrr    ddddeeeessssttttiiiinnnnyyyy!!!!    
TTTThhhhrrrroooouuuugggghhhh    tttthhhheeee    ssssaaaapppp    ooooffff    ttttrrrreeeeeeeessss    aaaannnndddd    tttthhhheeee    vvvveeeeiiiinnnnssss    ooooffff    eeeeaaaarrrrtttthhhh    
FFFFoooorrrreeeevvvveeeerrrr    ppppuuuullllsssseeee    aaaannnnggggeeeellll’’’’ssss    eeeennnneeeerrrrggggiiiieeeessss....    

FFFFoooorrrr    cccceeeennnnttttuuuurrrriiiieeeessss,,,,    uuuunnnnddddeeeerrrr    ttttyyyyrrrraaaannnntttt’’’’ssss    yyyyooookkkkeeee,,,,    
HHHHeeeerrrrooooeeeessss    aaaannnndddd    ppppeeeeaaaassssaaaannnnttttssss    iiiinnnn    ssssoooolllliiiidddd    bbbblllloooocccc,,,,    
SSSSttttrrrruuuugggggggglllleeeedddd    aaaannnndddd    ssssttttrrrruuuugggggggglllleeeedddd,,,,;;;;    uuuunnnniiiitttteeeedddd,,,,    wwwweeee    ssssuuuurrrrvvvviiiivvvveeeedddd....    
FFFFrrrreeeeeeeeddddoooommmm!!!!    OOOO    hhhheeeeaaaalllliiiinnnngggg!!!!    TTTThhhheeee    bbbbaaaattttttttlllleeee----ccccrrrryyyy....    

VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmm!!!!    VVVViiiieeeettttnnnnaaaammmm!!!!    OOOO    bbbbeeeelllloooovvvveeeedddd    ccccoooouuuunnnnttttrrrryyyy!!!!    
GGGGoooodddd    sssshhhheeeedddd    HHHHiiiissss    hhhhaaaappppppppyyyy    ggggrrrraaaacccceeee    oooonnnn    tttthhhheeeeeeee,,,,    
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MMMMoooouuuulllldddd    hhhheeeerrrr    ssssuuuubbbbttttlllleeee    lllliiiitttteeeerrrraaaattttuuuurrrreeee....    

HHHHeeeerrrr    hhhhaaaammmmlllleeeettttssss,,,,    ddddrrrrooooooooppppiiiinnnngggg,,,,    wwwwrrrreeeettttcccchhhheeeedddd,,,,    
HHHHeeeerrrr    yyyyoooouuuutttthhhh,,,,    ddddaaaarrrriiiinnnngggg    aaaannnndddd    wwwwoooouuuunnnnddddeeeedddd,,,,    
HHHHeeeerrrr    wwwwiiiiddddoooowwwwssss    aaaannnndddd    hhhheeeerrrr    oooorrrrpppphhhhaaaannnnssss    aaaa----mmmmoooouuuurrrrnnnniiiinnnngggg!!!!    
CCCCrrrruuuueeeellll    wwwwaaaarrrr!!!!    FFFFrrrroooommmm    tttthhhheeeeeeee,,,,    bbbbiiiitttttttteeeerrrr    ddddiiiissssaaaasssstttteeeerrrr!!!!    

HHHHeeeerrrr    ddddrrrroooouuuugggghhhhttttssss,,,,    hhhheeeerrrr    ffffllllooooooooddddssss,,,,    hhhheeeerrrr    mmmmoooonnnnssssoooooooonnnnssss,,,,    
HHHHeeeerrrr    ssssoooolllleeeemmmmnnnn    ffffeeeeaaaasssstttt    ffffoooorrrr    SSSSiiiisssstttteeeerrrr    MMMMoooooooonnnn,,,,    

AAAAnnnndddd    ccccrrrroooowwwwnnnn    tttthhhhyyyy    pppplllluuuucccckkkk    wwwwiiiitttthhhh    hhhhoooollllyyyy    pppprrrriiiizzzzeeee!!!!    
HHHHaaaaiiiillll    ttttoooo    tttthhhheeee    mmmmoooosssstttt    bbbbrrrriiiilllllllliiiiaaaannnntttt    ssssttttaaaarrrr    iiiinnnn    EEEEaaaasssstttteeeerrrrnnnn    sssskkkkiiiieeeessss!!!!    

AAAAnnnndddd    iiiiffff    eeeevvvveeeerrrr    wwwwiiiitttthhhh    tttthhhheeeeeeee    IIII’’’’mmmm    ppppaaaarrrrtttteeeedddd,,,,    
MMMMyyyy    lllloooovvvveeee    ggggeeeettttssss    mmmmoooorrrreeee    ssssttttrrrroooonnnngggg    aaaannnndddd    ffffiiiirrrrmmmm....    
NNNNeeeevvvveeeerrrr    aaaannnndddd    nnnneeeevvvveeeerrrr    sssshhhhaaaallllllll    IIII    bbbbeeee    uuuupppp----rrrrooooooootttteeeedddd....    
FFFFoooorrrreeeevvvveeeerrrr    IIII    mmmmiiiissssssss    tttthhhheeeeeeee,,,,    mmmmyyyy    sssswwwweeeeeeeetttt    hhhhoooommmmeeee!!!!        ■

LLLLeeeeeeee    PPPPhhhhaaaammmm

Copyright c 2005 Lee Pham
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ThÖ Phan Khâm

CHIẾC LÁ MÙA THU

Còn chiếc lá trên cành
Chiếc lá vàng mong manh
Tàn thu về đầu ngõ
Đang phất phơ trước gió
Hững hờ chưa muốn rơi
Hiu hắt cuối chân trời
Đã nhuốm màu quan tái
Nằm mơ hoài mơ mãi
Lá dưới cội về cành
Hai chiếc lá dỗ dành
Bỏ quên đi hờn dỗi
Đang giữa mùa xá tội
Mở cõi lòng vị tha
Cuộc tình lại nở hoa
Khi em quay trở lại
Dấu vết nào ái ngại
Ngày tháng nào chia ly
Giây phút xóa tan đi
Tới gần nhau miên viễn
Đêm cầu kinh tụng niệm
Sáng chợt nhớ môi hôn
Qua dâu bể sống còn
Vẫn mang nhiều ước vọng
Như trời cao bể rộng
Thu tàn, đông lại sang
Ở giữa cõi nhân gian
Cuộc đời như chiếc lá
Xin đời nầy tất cả
Vẫn đong đầy yêu thương. ■

PPPPhhhhaaaannnn    KKKKhhhhââââmmmm
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TTTThhhhÖ  Dã Thäo

PARIS KHÔNG EM
(In lại vì bản cũ thiếu nhiều câu)

PARIS đã xa khi người tình đã mất
PARIS tuyệt vời khi âu yếm bên em
PARIS bỏ ngỏ trong nhung nhớ thân quen
PARIS thơ mộng nhìn áo em bay bổng

PARIS tình tứ đong đưa em ngủ vỏng
PARIS thanh bình cài hoa nắng tóc mây
PARIS vui nhộn má em đỏ hây hây
PARIS xinh xắn trên môi em hạnh phúc

Em còn đó từ giọng em cao vút
Hát ngọt ngào ru Anh mãi nghìn năm
Còn đưa Anh mùa đông đến rét căm ?
Cho PARIS ấm, trong vòng ôm thật sát

Hỡi CỎ PARIS, hỡi hoa đồng thơm ngát
Mai Anh về, CỎ còn dắt rong chơi ?
CỎ còn xanh, hồn Anh bỗng chơi vơi ?
Ngắm mắt em để thấy tình lai láng

PARIS vẫn mộng trong men say choáng váng
Anh say tình, Anh say cả nàng thơ
Mỗi lần đi tim hoang vắng bơ vơ
Như đánh mất nửa đời mình khờ dại

Nghe không em, đừng bỏ Anh ở lại
PARIS còn gì khi thành phố không Em ?
Anh còn gì trong rừng người bon chen ?
PARIS KHÔNG EM lòng tiêu điều sa mạc

Trong bùi ngùi tìm dấu em phiêu bạt
Mất Em rồi đời còn nghĩa gì đâu ?
Anh làm gì cho hết những đêm thâu ?
PARIS thổn thức nghe tiếng sầu rơi rụng

Qua nửa đời vẫn thấy mình dại vụng
Chiều hẹn hò còn e ấp ngóng trông
Ngóng bước em mang chút nắng vào đông
Cho PARIS thần thoại những ngày Anh đến

Hỡi người tình PARIS, người tình yêu mến

  
Dù mai đất hiu quạnh
Ôm siết tôi nồng nàn thương mến
Dù mai nằm đâu đó
Trong tay người xa lạ không yêu
Tôi chỉ xin một lần Anh rõ
Tình yêu ta muôn đời tuyệt diệu

Dù mai tôi không sang
Đón hạ cùng Anh nơi phố cũ
Dù mai không trở lại
Hái trái tình Anh đã dành cho
Tôi chỉ cần một lần Anh biết
Tôi đã yêu Anh chẳng đắn đo

Dù mai không gặp nhau
Mỗi độ đông về trong rét buốt
Dù mai không nghe nhau
Để nhung nhớ căn đầy buồng tim
Hỡi Anh, hỡi người tôi yêu dấu
Tình yêu ấy xin mãi giữ im

Dù mai lòng dậy sóng
Còn một lần tự hỏi về nhau
Dù mai đời phiền muộn
Bỗng tiếc nuối tình cũ xanh xao
Thì Anh nhé, xin Anh đừng nhắc
Tình yêu ấy tôi mãi đớn đau

Dù mai đời thế nào
Trong đảo điên cô quạnh trần thế
Dù mai sống ra sao
Nuốt khổ hạnh bước vội mà đi
Tôi tự nguyện làm cây thánh giá
Để cho người đóng chết tình si

Dù mai tôi im hơi
Trong lặng thinh mòn mỏi đời người
Dù mai tôi xa lạ
Với những gì Anh đã biết tôi
Nỗi bất ngờ ấy xin Anh hiểu
Là những gì Anh đã muốn thôi

Ngày mai tôi quên khóc
Để nước mắt làm Anh khổ lụy
Ngày mai tôi chỉ cười
Cho bước Anh nhẹ nhõm mà đi
Anh hãy an tâm đừng ray rức
Xót xa nào cũng chẳng đáng chi

Rồi yêu dấu cũng đành quên lãng
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Còn đường nào đưa Anh đến bên Em ?
Anh đứng đây lồng lộng gió sông Seine
Métro chuyển bến, Anh đứng buồn ngơ ngác

PARIS vào đông nhìn hàng cây xơ xác
PARIS ngậm ngùi trong nỗi nhớ tràn dâng
PARIS đìu hiu Anh còn mãi tri ân
PARIS thương mến, tình yêu ta bất diệt

Đường xưa cũ khơi lên niềm ly biệt
Trả lại tình những kỷ niệm đớn đau
Để lại PARIS cả mảnh hồn xanh xao
PARIS yêu dấu xin giã từ mãi mãi

Tạ ơn PARIS cho ta tình ưu ái
Không bao giờ ta quay gót chốn đây
PARIS vào đông trời như có nhiều mây
Thành phố tên EM, Anh luôn hoài khắc nhớ.■

(Viết cho một người đã ngậm ngùi bảo rằng : 
PARIS KHÔNG EM, đã trở thành vô nghĩa, và cho 
D.B.H /Không Quân – tháng 8/1989)

DDDDãããã    TTTThhhhääääoooo / TTC

�

DÙ  MAI ….

Dù mai tôi đi xa
Nơi phương trời mịt mờ giăng lối
Dù mai tôi ngã bệnh
Trong căn phòng vò võ tối tăm
Tôi chỉ xin một lần Anh hiểu
Tình yêu ấy đã quá xa xăm

Tim tôi đã cạn tình
Thành khối đá vô tri vô giác
Lòng tôi đã khô cằn
Như hạn hán một đời bủa vây

Bỏ lại rồi hương cũ ngất ngây

Ngày mai làm Anh sợ
Dù chưa sống ước muốn của mình
Ngày mai làm tôi hãi
Nhưng đón nhận roi, mật phù sinh
Hai lối nhìn đưa ta cách biệt
Cuối đời rồi tình vẫn lung linh

Chiều nay mở cửa lồng
Con chim đực sơ sẩy bay đi
Người yêu nó nhìn theo
Ngơ ngác chưa kịp nói một lời
Thế là hết đường đời đôi ngả
Như tình mình hai đứa hai nơi

Tóc thề tôi cắt ngắn
Như trả lại lời hứa cho ai
Cuộc đời nay gãy gọn
Xếp vào những héo hắt trần ai
Gửi lại Anh tiếng “YÊU” năm cũ
Đốt làm “bùa hy vọng” ngày mai

Ngày mai Anh ra đi
Nghe chơ vơ chuyện tình ngày cũ
Ngày mai tôi ở lại
Đóng đinh đời thiếu phụ buồn tênh
Ngày mai ra sao, nào ai biết….
Ngày mai không về, sầu mông mênh…

Bụi mờ che kỷ niệm
Thời gian nhạt dần vết chân quen
Rong rêu vùi sỏi đá
Lửa tình lạnh ngắt bóng hơi men
Còn gì cho nhau Anh yêu dấu
Trả nhau về với những đêm đen,  ■

DDDDãããã    TTTThhhhääääoooo---- Paris / (TÌNH CỦA CỎ)

(Trong bóng tối đong đầy của tình cảm, tôi đã sống cho 
Anh trọn một chiều chủ nhật, 
Một ngày chủ nhật của giã biệt, của tiếc nuối, của buồn 
tênh) 22/01/1989



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  302

ThÖ    PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

MỪNG XUÂN THẾ HỮU VĂN ĐÀN
(Thủ nhất thanh - Thể sắc thái- Ô thước kiều)

MỪNG XUÂN THẾ HỮU đỏ VĂN ĐÀN
MỪNG QUÝ MÃO về tím 
MỪNG chúc năm châu xanh núi thẳm
MỪNG mong bốn bể biếc non ngàn 
MỪNG văn hoá Mẹ huỳnh quang tỏa 
MỪNG Quốc Ngữ nhà ngọc ánh loang
MỪNG chúc TÂN NIÊN đen vận hết 
MỪNG xin may mắn quyện Xuân hồng 

XUÂN hồng rộn rã yến đùa oanh
XUÂN chạm oải hương tím trước mành
XUÂN ửng, màu tươi hoa trắng nuốt
XUÂN hừng, sắc sáng nụ vàng thanh 
XUÂN mơn mắt biếc, mây lờ lượng
XUÂN bỡn tóc huyền, gió quẩn quanh
XUÂN chúc thi nhân xanh tuổi ngọc
XUÂN mong QUÝ MÃO đỏ duyên lành...  ■

PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa - Xuân Quý Mão – 2023

TIM YÊU

Gió xao theo bước kiếm tìm
Tim ai rối nhịp lặng im đợi chờ
Tình len lén đến không ngờ 
Hương pha chất ngất phủ mờ bóng ai

Xinh xinh tà áo buông dài
Hồn thêm ngơ ngẩn hồng phai ráng chiều
Dạt dào xao xuyến niềm yêu 
Lần theo gót ngọc, liêu xiêu ngại ngùng

Hữu duyên thiên lý tương phùng
Lòng như mây tím ửng vùng chiều rơi
Này môi, này mắt, này người
Tim yêu rộn rã từng hồi reo vang

Tình Xuân gửi gió bạt ngàn
Trăm cơn mộng ướp hồn hoang thẩn thờ
Trăng ngà soi sáng nguồn thơ
Chữ bay lời quyện cung tơ ngọt ngào ■

     PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa

CHIẾC ÁO DÀI HOA

Đôi tà tha thướt áo dài hoa 
Duyên dáng nâng niu vóc ngọc ngà
Mắt biếc long lanh mời nguyệt lặn
Môi hồng chúm chím gọi Tiên sa
Nghiêng nghiêng nón lá tăng kiều mị
Đàng điệu guốc xoan điểm mặn mà
Ước đặng chung thề anh nguyện sẽ
Yêu hoài trọn kiếp áo dài hoa.  ■

     PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa
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CẢM XÚC ĐÊM XUÂN
(Tứ Khúc Liên Châu, Ô Thước Kiều - thể Tung
hoành trục khoán)

1) Xuân Đến Trời Mây Gom Rạng Rỡ/
    Tết Về  Sông Núi Tụ Tinh Anh

2) Tinh Tấn Ngày Xuân Tài Lộc Vững/
    Đức Lành Dịp Tết Phước Ân Sâu

3) Ân Nghĩa Tạm Dung Nơi Xứ Mỹ/
    Khách Buồn Trăn Trở Suốt Đêm Thâu

4) Đêm Chạm Đuốc Hoa Giăng Khắp Phố/
   Xuân Về Bông Pháo Trổ Ngàn Phương

1.
XUÂN nồng xao xuyến góc vườn xanh
ĐẾN ngõ hương thơm quyện lá cành
TRỜI tỏa ánh hồng vương thắm sắc
MÂY vờn sóng bạc nét tràn thanh
GOM bao tài tử chân du lãng
RẠNG bấy giai nhân gót bộ hành
RỠ rỡ nghìn trùng trăng gió hội
TẾT VỀ SÔNG NÚI TỤ TINH ANH

2.
TINH anh phú quý chúc bền lâu
TẤN tới tự nhiên chẳng lọ cầu
NGÀY cũ văn chương dường nhả ngọc
XUÂN này thi phú tựa phun châu
TÀI vô sánh nước đong đầy biển
LỘC hiện tràn non chất khẳm lầu
VỮNG chải kinh luân dồn khí thế
ĐỨC LÀNH DỊP TẾT PHƯỚC ÂN SÂU

3.
ÂN sâu vương nặng, thức bên lầu
NGHĨA cả cưu mang khó nhạt màu
TẠM sống quê người dù vất vả
DUNG đời đất khách dẫu sồng nâu
NƠI xa Tết đến thơ dăm chữ
XỨ lạ Xuân về phú mấy câu
MỸ tửu không màng, thương cố quốc
KHÁCH  BUỒN  TRĂN  TRỞ  SUỐT  ĐÊM
THÂU

4.
ĐÊM thâu Trừ Tịch rộn vang đường
CHẠM phút Giao Thừa phố ngát hương
ĐUỐC tỏa bừng bừng trăm nổi nhớ
HOA cười rỡ rỡ vạn niềm thương
GIĂNG cùng tâm khảm như triều lũ
KHẮP cả châu thân tựa xoáy cường
PHỐ cũ ngày xưa người có nhớ?
XUÂN  VỀ  BÔNG  PHÁO  TRỖ  NGÀN
PHƯƠNG

PPPPhhhhÜÜÜÜÖÖÖÖnnnngggg    HHHHooooaaaa – Tết Dương Lịch, 2023
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ThÖ Phåm Doanh

Sầu viễn xứ 

Đếm bước lang thang trong phố nhỏ 
Lòng sầu như ngọn gió heo may 
Giờ này thiên hạ đang yên giấc 
Chỉ có mình ta dưới mưa bay
Bao năm mang nỗi sầu viễn xứ 
Tóc bạc khi nào sao chẳng hay 
Thành sầu ta phá trong men rượu 
Đêm nay ắt hẳn có người say.■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Mùa Đông Xứ Lạ 

Một trời mưa tuyết trắng mênh mông 
Tuyết phủ không gian ngập cánh đồng 
Hàng cây không lá điêu tàn lạ 
Buốt lạnh đêm về ngọn gió đông 
Chiếc áo ngự hàn không đủ ấm 
Gió lạnh đôi tay, gió lạnh lòng 
Ngày lại qua ngày trên đất khách 
Xa nhà người có nhớ nhà không?. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Từng mùa đông 

Mùa đông tha hương 
Ngày tháng chán chường 
Bao nhiêu năm hồn ta tê dại 
Lạc loài xa đất mẹ yêu thương. 

Mùa đông giá băng 
Một trời tuyết trắng 
Bông tuyết nhẹ vờn bay trong gió 
Ngỡ bông gòn đầu ngõ giăng giăng.

Tuyết phủ hàng thông 
Tuyết phủ trong lòng 

Vết tử thương 

Người tráng sĩ kia ngã xuống rồi 
Vết thương trên ngực máu còn tươi 
Thù nhà trả hết tròn câu hứa 
Nợ nước đền xong cả cuộc đời 
Nhìn lá quốc kỳ bay phất phới 
Biết quân kháng chiến thắng nơi nơi 
Một hơi thở cuối trong lồng ngực 
Mắt nhắm, lòng yên, nhẹ nét cười. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 

Tấm hình lúc trẻ 

Tấm hình lúc trẻ thuở hai mươi 
Ngày ấy đời không biết hận đời 
Tim vẫn nung sôi bầu nhiệt huyết 
Hồn chưa từ bỏ mộng ngàn khơi 
Nhưng rồi ảo tưởng tràn tâm khảm 
Còn lại hoang vu cả kiếp người 
Ôi những tháng năm ngà ngọc cũ 
Để lòng tiếc nuối mãi không nguôi. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 

Có những chuyến tàu 

Có những chuyến tàu dọc Bắc Nam 
Vượt bao thành phố, xóm, thôn, làng 
Tiếng còi buồn rượi màn đêm vắng 
Làn khói tiêu điều cánh ruộng hoang 
Xọc xạch trên từng ghềnh sỏi đá 
Lắc lư theo nhịp sắt hoen vàng 
Trong toa người khách nhìn qua cửa
Chỉ thấy cuộc đời đã dở dang..■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 
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Khép kín một dòng sông băng đá 
Nhƣ hồn ta xa lạ với mùa đông. 

Tóc đã điểm sương 
Sao chưa lên đuờng 
Về lại nơi bóng dừa xanh ngát 
Nắng hiền hòa ấm áp quê hương. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 

Bước chân trên tuyết

Hằn dấu giầy trên tuyết trinh nguyên 
Bước chân vương nặng nỗi ưu phiền 
Ánh trăng bàng bạc trăng hoang dại 
In bóng trên đường bóng đổ nghiêng 
Sương khói mờ trên đầu ngọn cỏ 
Mong manh như những cuộc tình duyên 
Đưa tay hứng nhẹ vài bông tuyết 
Ai người chia sẻ nỗi niềm riêng? ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh

Người cựu chiến binh 

Người cựu chiến binh nhớ bóng cờ 
Bay trên thành phố dưới cơn mưa 
Bay trên tang tóc thời chinh chiến 
Che phủ quan tài chiến hữu xưa 
Bộ áo nhẩy dù màu lá úa 
Chứng nhân hay chứng tích dư thừa 
Bạn bè gục ngã vùng biên giới 
Chẳng biết nay hồn siêu thoát chưa? ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 

Thoát (Hát nói) 

Hình như đời mất thăng bằng 
Càng ôm kinh điển càng gần lối mê 

Người ơi còn chi nữa mà chưa về ẩn dật 
Còn đam mê mải miết mộng công hầu 
Đã bao năm dòng nước chảy qua cầu 
Và mái tóc trên đầu giờ nhuộm muối 

Thành trung nhật tịch ca chung khởi (*) 
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền (**) 
Năm canh nằm trăn trở giấc không yên 
Có chợp mắt lại hoang vu ngàn dị mộng 

Ngƣời tháo ấn, từ quan, rời ảo vọng 
Rồi khuất vào mây núi giữa miền cao 
Không màng câu hỏi vì sao. ■

PPPPhhhhååååmmmm    DDDDooooaaaannnnhhhh 

(*) Trong thành ban ngày vắng trống chiêng.
Thơ Đường Thẩm Thuyên Kỳ 
(**) Nửa đêm tiếng chuông vọng đến thuyền
khách. (Trương Kế)
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ThÖ Kim Oanh

 Tình Hoa Đêm Ba Mươi Tết

Lòng hoa thổn thức từng giây
Mùa sang tô điểm má hây hây hồng
Hương đêm ngan ngát bên song
Trời ba mươi Tết chờ mong giao thừa
Vạn vật trổi dậy âm xưa
Trời đà hừng sáng người chưa kịp về?
Sắc hương rủ cánh hoa thề
Vườn xuân một đóa hôn mê lịm dần….■ 

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
2017

Tiếc Một Thời Xuân

Đào khoe trước ngõ nụ tình
Nắng vàng hương gió lung linh cợt đùa
Bướm say hoa thắm đón mùa
Nhớ xuân thuở trước như vừa đâu đây
Thời gian nhạt cánh hồng phai
Tiếc thời xuân sắc tháng ngày vụt nhanh
Như hoa rồi sẽ lìa cành
Đong đưa trước gió mỏng manh cánh dòn.  ■

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
Xuân 2022

Lệ Cay...

Quay lưng lặng lẽ ra đi
Người ơi còn lại chút gì cho nhau
Vườn xuân héo hắt đóa sầu
Bao mùa gió bấc nỗi đau đợi chờ

Ngày xưa thắt lỡ dây tơ
Để tình vuột mối biết giờ trách ai 
Một mình nhấp chén lệ cay
Ru tình mộng ảo vùi say canh tàn... ■ 

KKKKiiiimmmm    OOOOaaaannnnhhhh
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ThÖ NguyÍn Ng†c Hà  

Câu Chuyện về Mưa

Nguyễn Ngọc Hà

Mấy ngày nay Houston hứng mấy trận mưa liên tiếp...Nhìn những giọt mưa lăn đều rồi tan vỡ trên cửa
kiếng làm tôi liên tưởng  đến những giọt nước mắt âm thầm chuyên chở nỗi buồn khó giãi bày.  Lại nhớ
đến câu nói của vua hề Charlot (Charlie Chaplin), đại ý là:

"Tôi thích đi trong mưa để không ai nhìn thấy nước mắt của tôi".
\
Nghe thật não lòng.

Trong phim ảnh Charlot chọc cười khán giả với bộ điệu vụng về và ngớ ngẩn,  kèm theo những tình
huống ngộ nghĩnh, trớ trêu. Nhưng ngoài đời biết đâu  ông cũng từng mang tâm trạng đau buồn, từng
nếm qua nhiều cay đắng,  hay trải qua cảnh tình trái ngang khó nói...Nhưng thật ra khi mang lại  tiếng
cười cho khán giả, không thấy chính nhân vật Charlot cười hay  vui rõ rệt, mà thậm chí nét mặt của ông
như phảng phất chút gì đó khiến lòng người cũng thấy nao nao và thương cảm...

Đời người lúc mưa lúc nắng
Buồn vui thất thường
Câu chuyện về mưa

Mưa xuống ruộng đồng
Nhẹ lướt trên sông
Thấm sâu vào lòng
Gợi nỗi nhớ mong

*
Mưa đi ngoài phố

Dừng trước thềm hoa
Hoàng hôn là đổ

Bóng em nhạt nhòa
*

Mưa rơi tầm tã
Thương gánh hàng rong

Số phần vất vả
Kiếp sống long đong

*
Mưa đêm rỉ rả

Giấc ngủ chập chờn
Đường đời đôi ngả

Tủi phận cô đơn
*

Ngày anh xa vắng
Mưa nhiều hơn nắng

Giá buốt tim côi
Nhớ thương từng hồi. ■

    NNNNgggguuuuyyyyÍÍÍÍnnnn    NNNNgggg††††cccc    HHHHàààà
Nov. 25, 2022
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ThÖ Bàng Bá Lân

1.7   Cổng làng
Bàng Bá Lân

Chiều hôm ñón mát cổng làng,
Gió hiu hiu ñẩy mây vàng êm trôi
ðồng quê vờn lượn chân trời,
ðường quê quanh-quất bao người về thôn.

Sáng hồng lơ-lửng mây son,
Mặt trời thức giấc véo-von chim chào.
Cổng làng rộng mở. Ồn ào,
Nông-phu lững-thững ñi vào nắng mai.

Trưa hè bóng lặng nắng oi,
Mái gà cục cục tìm mồi dắt con.
Cổng làng vài chị gái non
Dừng chân uể-oải chờ cơn gió nồm.

Những khi gió lạnh mưa buồn,
Cổng làng im-ỉm bên ñường lội trơn.
Nhưng khi trăng sáng chập-chờn,
Kìa bao nhiêu bóng trên ñường thướt-tha.

Ngày mùa lúa chín thơm ñưa...,
Rồi ðông gầy chết, Xuân chưa vội-vàng.
Mừng xuân ngày hội cổng làng,
Là nơi chen-chúc bao nàng ngây-thơ.

                              *

Ngày nay dù ở nơi xa,
Nhưng khi về ñến cây ña ñầu làng;
Thì bao nhiêu cảnh mơ-màng,
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.

1.8   ðêm ở làng
Bàng Bá Lân (1940)

Chùa xa chuông khóc ngày tàn,
Chiều như muộn giải lụa vàng thướt-tha.
Lưng trâu mục-tử vang ca,
Lời thơ tự mấy ñời qua lưu truyền.

Vừa nghe tắt giọng êm-ñềm,
Ngọn tre treo mảnh trăng liềm mới lên.
Mấy cô hàng xén về ñêm
Dưới cây ñòn gánh cong mềm bước mau.

Làng tre cổng kín từ lâu,
Trong sương chó sủa bớt mau. Im dần…
Trời khuya trăng thức tần-ngần,
Lòng tơ bao gái cũng gần như trăng!

1.7   Village Gateway
by Bàng Bá Lân
   Translated into English by Hương Cau CaoTân

Standing at the village gateway in late afternoon for a breeze catching
Watching the golden clouds on which the light winds are pushing
The green fields are stretching to the horizon far away
Pathways round about full of people returning to village at end of day.

The crimson clouds are floating leisurely in the pinkish morning,
The sun awakes to which the birds are singing and saluting.
When the gateway is open wide, oh it is so noisy,
And the farmers are leisurely walking into the day so sunny.

In summer at noon the sun is harsh, creating shadows so stationary
When the hens are leading their chickens in food searching patiently.
Some young girls at the village gateway are standing and loitering
Are slacking and waiting for the cool breezes late in coming.

When there are cold winds and it is sorrowfully rainy,
The village gateway is silent to the pathway so slippery and muddy.
But when moonlight is flickering further in the distant
Then there are so many people on the pathway that are so lissome.

Then the harvest of ripe fragrant rice is quick in coming and going
Then winter is dying, but spring is leisurely in coming.
In spring festival the village gateway is the place to see
All the girls in a hustle, who are so young and of naivety.
                                        *
Today even though I am living at a place far away
But when I come back near the banyan tree at the village gateway
Then all the beautiful scenes that are so dreamy
Would flash back when the gateway appears in rows of bamboo trees.

1.8   Night in the Village
by Bàng Bá Lân (1940)

       Translated into English by Hương Cau CaoTân

Distant pagoda’s bells are ringing mourning the day that is dying,
The evening is like ten thousand golden silk bands so lissome in flowing.
On a buffalo’s back, the herdsman is loudly singing poems
Poems that have transmitted through many generations.

When the tender voice is just stopping its sound,
Then the quarter moon is just climbing on the bamboo branch now.
There are some female vendors of the night coming
Their laden loads of goods bend their shoulder scale poles in the walking.

The village bamboo gate has shut for a long time already
The sounds of dog barking are diminishing. Fading slowly …The moon seems to be
stunned and at a loss in the night,
The heart of a young girl is similar; both are nearly of the same kind!
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ThÖ HÜÖng Cau Cao Tan

Chương 12 - Câu 993 đến câu 1128
(Kiều ở lầu Ngưng Bích -
Kiều cùng trốn với Sở Khanh)

993.             Nào hay chưa hết trần duyên,
                   Trong mê dường đã đứng bên một
nàng.
995.             Rỉ rằng: “Nhân quả dở dang,
                   Đã toan trốn nợ đoạn trường được 
sao?

997.             Số còn nặng nghiệp má đào,
                   Người dầu muốn quyết trời nào có
cho.
999.             Hãy xin hết kiếp liễu bồ,
                   Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về 
sau.”

1001.           Thuốc thang suốt một ngày thâu,
                   Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.
1003.           Tú bà chực sẵn bên màn,
                   Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ 
dần:

1005.           “Một người dễ có mấy thân!
                   Hoa xuân đương chiếng, ngày 
xuân còn dài.
1007.           Cũng là lỡ một lầm hai,
                   Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!

1009.           Lỡ chân trót đã vào đây,
                   Khóa buồng xuân để đợi ngày đào
non.
1011.           Người còn thì của hãy còn,
                   Tìm nơi xứng đáng làm con cái 
nhà.

1013.           Làm chi tội báo oan gia,
                   Thiệt mình mà hại đến ta hay gì?”
1015.           Kề tai mấy mỗi nằn nì,
                   Nàng nghe dường cũng thị phi 
rạch ròi.

1017.           Vả suy thần mộng mấy lời,
                   Túc nhân âu cũng có trời ở trong.
1019.           Kiếp này nợ trả chưa xong,
                   Làm chi thêm một nợ chồng kiếp 
sau!

Chapter 12 - Verse 993 to verse 1128
Translated into English by Hương Cau Cao Tân
(Kiều stayed at Ngưng Bích Tower - Kiều escaped with Sở Khanh)

993.   But fate had not fulfilled its dependent cycle of manifestation,
         In  her  sleep  there  readily  stood a  girl  beside her  and in
conversation.
995.    She whispered to  Kiều:  “Since the cause  and effect  is  still
happening,
         You cannot do anything to avoid the Pain Debts despite your
trying.

997.   Your karmic debts in a beauty’s destiny are still too heavy,
         Even if you persist, it’s heavenly will to determine how it would
be.
999.   Please try to live your life and your destiny so consistently,
         The River of Tiền Đường would be our meeting place-to-be.”

1001. For a whole day being treated with much medication,
         The dream she had had just went away slowly in dissipation.
1003. The Madame had been sitting next to her bedside,
         Trying tenderly to dissuade her and gradually advise:

1005. “A person has but only one given body,
         Yours is still young, your days are still long and pretty.
1007. As a person, I am bound to be in error not only once but twice,
         Such loyalty would not be forced to do against what you desire!

1009. Somehow fate has brought you in error to this place today,
         Then please try to endure it waiting for your better day.
1011. You are here means that everything is still here to be,
         I will find suitable family into which you are to marry.

1013. Why do you have to insist on creating guilts by killing yourself,
         Since it only hurts you and me and at the end will not work very
well?”
1015.  The  Madame  whispered  those  hearty  wordings  into  Kiều’s
ears,
         Having had heard them Kiều slowly saw things lighter and
clear.

1017. Besides,  there were Đạm Tiên’s words spoken to her in the
dream,
         That in karmic manifestation there was always destiny within.
1019. If she could not requite her debts owed in this very life,
         Then why intentionally gather more debts to pay next life?

1021. Kiều, having had listened and thought about those thoroughly,
         She  then  said:  “I  do  not  want  this  to  happen  this  way
intentionally,
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1021.           Lặng nghe, thấm thía gót đầu,
                   Thưa rằng: “Ai có muốn đâu thế 
này?
1023.           Được như lời, thế là may,
                  Hẳn rằng mai có như vầy cho 
chăng!
1025.           Sợ khi ong bướm đãi đằng,

1023. It is fortunate if things will be happening in such a way,
         How can one be sure they will happen like you say!

1025. If I am forced to receive and to serve the customers,
         Then I prefer honoured death over stained living in the future!”
1027. The Madame said to Kiều: “Do not worry, girl, put yourself at
ease,

                   Đến điều sống đục, sao bằng thác 
trong!”
1027.           Mụ rằng: “Con hãy thong dong,
                   Phải điều lòng lại dối lòng mà 
chơi!

1029.           Mai sau ở chẳng như lời,
                   Trên đầu có bóng mặt trời rạng 
soi.”
1031.           Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
                   Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi 
nguôi dần.

1033.           Trước lầu Ngưng Bích khóa 
xuân,
                   Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở 
chung.
1035.           Bốn bề bát ngát xa trông,
                   Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm 
kia.

1037.           Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
                   Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm 
lòng.
1039.           Tưởng người dưới nguyệt chén 
đồng,
                   Tin sương luống những rày trông 
mai chờ.

1041.           Bên trời góc bể bơ vơ,
                   Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
1043.           Xót người tựa cửa hôm mai,
                   Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó 
giờ?

1045.           Sân Lai cách mấy nắng mưa,
                   Có khi gốc tử đã vừa người ôm?
1047.           Buồn trông cửa bể chiều hôm,
                   Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm 
xa xa?

1049.           Buồn trông ngọn nước mới sa,
                   Hoa trôi man mác, biết là về đâu?
1051.           Buồn trông nội cỏ dàu dàu,
                   Chân mây mặt đất một màu xanh 
xanh.

         Are those not words from heart to heart, not for lying, my
dearie?

1029. If things are not happening as I have promised to you,
         Then I swear on the above sun that it will shine all through.”
1031.  Having  heard  those  statements  clearly  conveyed  and  well
spoken,
         The  burden  in  Kiều’s  heart  was  subsided  and  gradually
lessened.

1033. Kiều then was placed in Ngưng Bích Tower in isolation,
         Was  shared a  close  moon and rows of  mountains in  the
distance.
1035.  The  space  and  the  sceneries  were  immense  in  the  four
directions,
         Yellow sand  dunes  were  here,  pink  dusts  were  there  in
accumulation.

1037. Kiều felt despondent looking at clouds in daytime, at lamps at
night,
         Half of her thoughts were internal, half external, in a mind
divided.
1039.  She  remembered  Kim,  who  had  vowed  with  her  in  the
moonlight,
         She pitied him for his still waiting since he had not known her
sacrifice.

1041. Now to him she was like a person on the horizon so far away,
         Yet her wholly loyal heart for him would not by life be faded
away.
1043. Then Kiều remembered and missed her parents waiting for her,
         Who would care for them in the hot and cold of the weather?

1045. Since she had been away from her parent for so long a time,
         Her gold apple tree, her siblings, perhaps had grown to a full
arm wide.
1047. In the evenings as she sadly watched the distributaries and the
ocean,
         Whose boat was there the sail  of which loomed at a long
distance?

1049.  Then as she watched the flow of  water  with  a  heart  full  of
sorrow,
         Seeing floating flowers, wondering about to where they would
flow?
1051. Sadly watching green grassy fields partly blended with yellow
ones,
         The place where the horizon and the fields joined was as green
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1053.           Buồn trông gió cuốn mặt doành
                   Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế 
ngồi.
1055.           Chung quanh những nước non 
người,
                   Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.

1057.           Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,
                   Cách tường, nghe có tiếng đâu họa
vần.
1059.           Một chàng vừa trạc thanh xuân,
                   Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu
dàng.

1061.           Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
                   Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở 
Khanh.
1063.           Bóng nga thấp thoáng dưới mành,
                   Trông nàng, chàng cũng ra tình 
đeo đai.

1065.           “Than ôi! sắc nước hương trời,
                   Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến 
đây?
1067.           Giá đành trong nguyệt trên mây,
                   Hoa sao, hoa khéo đọa đày mấy 
hoa?

1069.           Nổi gan riêng giận trời già,
                   Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?
1071.           Thuyền quyên ví biết anh hùng,
                   Ra tay tháo cũi, sổ lồng như 
chơi!”

1073.           Song thu đã khép cánh ngoài,
                   Tai còn đồng vọng mấy lời sắt 
đanh.
1075.           Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
                   Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ 
vơ.

1077.           Những là lần lữa nắng mưa,
                   Kiếp phong trần biết bao giờ mới 
thôi?
1079.           Đánh liều nhắn một hai lời,
                   Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân.

1081.           Mảnh tiên kể hết xa gần,
                   Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài.
1083.           Tan sương vừa rạng ngày mai,
                   Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi 
sang.

as one.

1053.  Kiều  sadly  watched  the  wind  whipped  up  the  cove  in  its
passing,
         Heard the thundering sound of waves as if at where she was
sitting.
1055. Seeing only unaccustomed scenes of the nearby surroundings,
         She composed and chanted some stanza to express her hurt
feelings.

1057. Feeling self-pity and letting the hanging bead curtain down,
         Over the fence, someone was rhyme-composing her poem out
loud.
1059. She saw the rhyme composer, a man of young age to her,
         Who dressed in fine clothes and was with a well-cared refined
figure.

1061.  She  thought  that  he  also  belonged  to  a  line  of  scholarly
descendants,
         When she inquired of him, she was told his name was Sở
Khanh.
1063. The moon was at the bottom of the blinds shining the light,
         Seeing her face, he also showed that he too loved her at first
sight.

1065.  He  uttered:  “Alas!  Such  a  national  beauty!  Such  heavenly
fragrance!
         Pity for her who has wandered here from a long distance!
1067. This kind of quality belongs to either the Moon Queen or to
heaven,
         Such  hardship  a  flower  has  to  endure,  such  a  flower  of
perfection!

1069.  The  anger  against  the  old  Heaven  King  has  risen  in  me
privately,
         Who can fathom the depth of my heart, O the other hearty?
1071. If the beauty knows and appreciates me, being a hero in reality,
         Destroy the cage and release her immediately, it’s so easy for
me!”

1073.  Kiều,  having  had  closed  the  window panels  on  the  outside
tightly,
         Yet his decisive tone was still ringing in her ears so clearly.
1075. She considered his proposition then her present situation,
         Feeling touched by his feeling which lightened her living in
desolation.

1077. So much time, so many rainy passing months had been spent,
         Who could tell when this miserably errant life would end?
1079. She ventured to send to Sở Khanh a couple of statements,
         Asking him to help saving her, an exhaustedly drowning person.

1081. A letter describing everything she could remember and retell,
         Her personal sacrifices, things she had gone through by herself.
1083. As the mist dissipated early in the morning the next day,
         By way of a mailman coming at the time, Kiều sent the letter
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1085.           Trời hôm lãng đãng bóng vàng,
                   Phúc thư đã thấy tin chàng đến 
nơi.
1087.           Mở xem một bức tiên mai,
                   Rành rành “tích việt” có hai chữ 
đề.

1089.           Lấy trong ý tứ mà suy:
                   Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải 
chăng?
1091.           Chim hôm thoi thót về rừng,
                   Giá đồ mi đã ngậm trăng nửa 
vành.

1093.           Tường đông lay động bóng cành,
                   Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn 
vào.
1095.           Sượng sùng đánh dạn ra chào,
                   Lạy thôi, nàng mới rỉ tai ân cần.

1097.           Rằng: “Tôi bèo bọt chút thân,
                   Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh.
1099.           Dám nhờ cốt nhục tử sinh,
                   Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về 
sau!”

1101.           Lặng nghe, lẩm nhẩm gật đầu:
                   “Ta đây phải mượn ai đâu mà 
rằng!
1103.           Nàng đà biết đến ta chăng,
                   Bể trầm luân, lấp cho bằng mới 
thôi!”

1105.           Nàng rằng: “Muôn sự ơn người,
                   Thế nào xin quyết một bài cho 
xong.”
1107.           Rằng: “Ta có ngựa truy phong,
                   Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện
nhi.

1109.           Thừa cơ lẻn bước ra đi,
                   Ba mươi sáu chước, chước gì là 
hơn.
1111.           Dù khi gió kép, mưa đơn,
                   Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì!”

1113.           Nghe lời nàng đã sinh nghi,
                   Song đà quá đỗi, quản gì được 
thân.
1115.           Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
                   Thử xem con Tạo xoay vần đến 
đâu!

away.

1085.  When  the  sun  was  deliberately  setting  shining  the  yellow
colour,
         Sở Khanh’s reply came to her in the form of a formal letter.
1087. Opening the letter, she saw a piece of flowered writing paper,
         Two words, “tích việt”, were all that he had written clearly to
her.

1089. When she bisected and analyzed the writing for its meanings
         Did it not say the twenty first day, at nine as time of departing?
1091. The birds were hurriedly returning to the forests in the evening,
         Camelia flowers were biting at the quarter moon in its shining.

1093. When the branches of trees were moving on the eastern side,
         She pushed open the window panels, there Sở stealthily sneaked
inside.
1095. Suppressing her own shyness, Kiều received him in reluctantly,
         She kowtowed to him, and then started confiding in him so
heartily.

1097. Saying: “I am like a water-fern floating aimlessly, am worth
nothing,
         Having strayed from the flock yet carrying the debts of sex
slaving.
1099. Relying on your vast merit of raising the dead, of life returning,
         Then there will be many chances for you to recollect debt
requiting.”

1101. Sở Khanh listened to what Kiều was saying, and then mumbled
quietly,
         “Look here, it’s me, a real hero, it’s not anybody, do you not
see?
1103. Do you not know of great things I am capable to do,
         The filling up the ocean of misfortunes will I carry it through!”

1105.  Kiều  said:  “Ten  thousands  thanks  for  your  help  and  your
compassion,
         Would you please tell me your decision for course of action.”
1107. Sở said: “I have a fast horse, a wind chaser, in my possession,
         Have a  bodyguard from a line of  competent  martial  arts
students.

1109.  Taking the good chance presented,  we will  both  quietly  run
away,
         It is best among thirty six options, which one can be better way?
1111. If  along the way winds and rains,  troubles,  may seem to be
happening,
         Worry not;  you still  have me,  one who can take care  of
everything!”

1113. Listening to his planning, doubts had risen in Kiều’s heart,
         But being too deep in the plot, she can’t help but joining with
her part.
1115. Having no choice but stepping right into unknown water,
         Let’s see what tricky Heaven had reserved in store for her!
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1117.           Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
                   Song song ngựa trước, ngựa sau 
một đoàn.
1119.           Đêm thu khắc lậu canh tàn,
                   Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm 
gương.

1121.           Lối mòn cỏ nhợt mù sương,
                   Lòng quê đi một bước đường, một
đau .
1123.           Tiếng gà xao xác gáy mau,
                   Tiếng người đâu đã mái sau dậy 
dàng.

1125.           Nàng càng thổn thức gan vàng,
                   Sở Khanh đã rẽ dây cương lối 
nào!
1127.           Một mình khôn biết làm sao,
                   Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi
hùng.

Chương 13 - Câu 1129 đến câu 1226
(Kiều bị Tú Bà đánh - Kiều bằng lòng tiếp
khách)

1129.           Hóa nhi thật có nỡ lòng,
                   Làm chi đày tía, đọa hồng, lắm
nao!
1131.           Một đoàn đổ đến trước sau,
                   Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên
trời.

1133.           Tú bà tốc thẳng đến nơi,
                   Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà.
1135.           Hung hăng chẳng nói chẳng tra,
                   Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi
bời.

1137.           Thịt da ai cũng là người,
Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.

1139.           Hết lời thú phục, khẩn cầu,
            
Uốn lưng xương nổ, cất đầu máu sa.

1141.           Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
                   Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến
đây.
1143.           Bây giờ sống chết ở tay,
                   Thân này đã đến thế này thì thôi!

1117. They then stealthily walked down to the first storey together,
         Riding out, he at front, she in the back, that was how he led her.
1119. Time passing by, the autumn night almost spent its portion,
         Winds tripped the leaves,  the moon nearly  set  behind the
mountains.

1121. The colour of grass on worn tracks in the mist looked faded and
pale,
         For each further step, the missing pained her heart, never failed.
1123. The sounds of cock crowing was already heard continuously
         And loud sounds of people at her back who were chasing her
closely.

1125. Listening to these made her feel very frightened the more,
         Then Sở Khanh turned the other way and could not be seen
anymore.
1127. Being left alone, Kiều could neither think of nor know what to
do,
         Being afraid, she walked her horse in uneven paces to make it
through.

Chapter 13 - Verse 1129 to verse 1226
Translated into English by Hương Cau Cao Tân
(Lady Tú beat Kiều - Kiều agreed to receive customers)

1129.  Heaven really has a heart  to  allow the happening of  such a
thing,
         To suffer the beauty indifferently, what good can it bring!
1131. Groups of people rushed in in front of and behind her way,
         No claws for digging, no wings for flying trying to get away.

1133. The Madame dashed in at the spot where they stopped her,
         Back to the brothel in boiling anger did she escort Kiều over.
1135. Aggressively, she did not bother asking nor interrogating her,
         She proceeded beating Kiều heavily and mercilessly over and
over.

1137. Since we all are made of flesh by nature and by our creation,
         Under such violent beatings, who would not feel the pain, no
exception!
1139.  Kiều earnestly  accepted the guilt  and with  the Madame she
pleaded,
         She kowtowed like a column of flesh, blood spreading on her
forehead.

1141. Saying: “I am nothing, a woman with a weak and superficial
way,
         Being away from home, floating aimlessly to this place today!
1143. Being dead or alive, it’s in your hands, that’s it,
         I surrender to fate, do to me whichever way you see fit!

1145. But I do not concern much about myself with the situation at
hand,
         If my fate is such, so what will happen to your capital then?
1147.  An eel  should  not  worry  about  getting its  head dirtied  with
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1145.           Những tôi có sá chi tôi,
                   Phận tôi đành vậy, vốn người để
đâu?
1147.           Thân lươn bao quản lấm đầu,
                   Trót lòng trinh bạch từ sau xin
chừa!”

1149.           Được lời mụ mới tùy cơ,
                   Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung
chiêu.
1151.           Bầy vai có ả Mã Kiều,
                   Xót nàng, ra mới đánh liều chịu
đoan.

1153.           Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
                   Đón rào đến mực, nồng nàn mới
tha.
1155.           Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
                   Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:

1157.           “Thôi đà mắc lận thì thôi!
                   Đi đâu chẳng biết con người Sở
Khanh?
1159.           Phụ tình, nổi tiếng lầu xanh,
                   Một tay chôn biết mấy cành phù
dung!

1161.           Đà đào lập sẵn chước dùng,
                   Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!
1163.           Có ba mươi lạng trao tay,
                   Không dưng chi có chuyện này,
trò kia!

1165.           Rồi ra trở mặt tức thì,
                   Bớt lời, liệu chớ chây chi, mà
đời!”
1167.           Nàng rằng: “Thề thốt nặng lời,
                   Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!”

1169.           Còn đương suy trước, nghĩ sau,
                   Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.
1171.           Sở Khanh lên tiếng rêu rao:
                   “Rằng nghe mới có con nào ở đây

1173.           Phao cho quyến gió rủ mây,
                   Hãy xem có biết mặt này là ai?”
1175.           Nàng rằng: “Thôi thế thì thôi!
                   Rằng không, thì cũng vâng lời là
không!”

1177.           Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
                   Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay.
1179.           Nàng rằng: “Trời nhé có hay!

mud,
         I would not concern myself with virginity anymore and as
such.”

1149.  That  being  said,  the  Madame  then  took  advantage  of  the
situation,
         She  demanded  a  guarantor,  asking  for  a  letter  of  guilt
admission.
1151. There was a girl called Mã Kiều, a hearty worker,
         Pitying Kiều, she ventured to act as a guarantor.

1153.  The Madame retold  the story  in many fashions  many times
over,
         She aroused Kiều’s discomfort much before stopping and
releasing her.
1155. Carrying Kiều to the inside of the brothel mansion,
         Mã Kiều consoled and gave her some words of caution:

1157. “It was clear that Kiều had fallen into the trap set cleverly,
         Is she not aware about what type of person Sở Khanh to be?
1159. He is famous for his disloyalty in this brothel world, my friend,
         Many pretty girls, those cotton roses, have suffered under his
hands.

1161. He uses the same trick of reversed stabbing over and over,
         He and the Madame have been of the same team working
together!
1163. Has not it been for the thirty taels changing hands,
         Then there will not be any matter happening now and then!

1165.  Watch  it,  because  he  will  change  at  the  flip  of  a  coin  so
quickly,
         Please try to be soft, arguing not, lest you are harmed terribly.”
1167. Kiều moaned: “He produced such so serious vows,
         Who can suspect that he is that wicked somehow.”

1169. While Kiều was still busy in her reasoning and thinking,
         Sở Khanh, the unashamed face, from somewhere was coming.
1171. He started rambling and speaking ill of Kiều as such:
         “It is rumoured that there is a girl here who is a little too much.

1173. Spreading the news that I have seduced her to run away with
me,
         Take a good look at my good face; do you really know who it
is?”
1175. Kiều ironically replied: “Gosh, if it is so bad in its happening,
         If  he says he did  not,  I obediently say he did not do the
seducing!”

1177. Sở Khanh then resolved to shouting loudly and in obscenities,
         Stepping closer and was about to assault her bodily.
1179. Kiều cried: “O heaven, do you know and do you care,
         That the guilt of seduction on whose shoulders would it bear?

1181. You pushed me into a deep well and left me there to die,
         You said something then reversed your words, it’s not right!
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                   Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai?

1181.           Phỉnh người đẩy xuống giếng
thơi,
                   Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!
1183.           Còn tiên “tích việt” ở tay,
                   Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai?

1185.           Lời ngay, đông mặt trong ngoài,
                   Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô
lương!
1187.           Phụ tình án đã rõ ràng,
                   Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường
tháo lui.

1189.           Buồng riêng, riêng những sụt sùi:
                   Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho
thân.
 1191.           “Tiếc thay trong giá trắng ngần,
                   Đến phong trần, cũng phong trần
như ai!

1193.           Tẻ vui cũng một kiếp người,
                   Hồng nhan phải giống ở đời mãi
ru!
1195.           Kiếp xưa đã vụng đường tu,
                   Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới
xuôi!

1197.           Dù sao bình đã vỡ rồi,
                   Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!”
1199.           Vừa tuần nguyệt sáng, gương
trong,
                   Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:

1201.           “Nghề chơi cũng lắm công phu,
                   Làng chơi ta phải biết cho đủ
điều.”
1203.           Nàng rằng: “Mưa gió dập dìu,
                   Liều thân, thì cũng phải liều thế
thôi!”

1205.           Mụ rằng: “Ai cũng như ai,
                   Người ta ai mất tiền hoài đến đây?
1207.           Ở trong còn lắm điều hay,
                   Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng
chung.

1209.           Này con thuộc lấy nằm lòng,
                   Vành ngoài bảy chữ, vành trong

1183. I have in my hands the paper containing the words “tích việt”
here,
         That despicable face and this are the same face, it’s utterly
clear!”

1185.  Kiều  told  the  story  to  inside  and outside  people  in  straight
manner,
         They sneered and scorned him for his immorally heartless
nature!
1187. The love disloyalty case became finally as clear as the day,
         Ashamed, nothing else he could do, Sở Khanh quietly sneaked
away.

1189. Alone in her own room, Kiều started sobbing quietly,
         She thought of herself, feeling self-pity about herself greatly.
1191. “It is regretful for the snow white body of mine from before,
         Now stained by life’s dust like others, unable to remain pure
anymore!

1193. Happy or sad, life is the same for everyone as well as for her,
         And a person of beauty is  just  skin deep, she cannot last
forever!
1195. It is because I did not behave properly in my previous life,
         Then suffering the consequences to compensate for it this very
life!

1197. Regardless of things, the vase has been broken already,
         To  pay  for  one’s  life’s  debts,  one  has  to  bodily  suffer
accordingly!”
1199. At the time of Kiều’s full recovery of her former beauty,
         The Madame dropped by her bedside and advised her calmly:

1201.  “This  kind  of  business  also  requires  much  learning  and
patience,
         Knowing everything is what  is  required of  you,  a girl  of
profession.”
1203. Kiều said: “I will do the receiving and serving the customers,
         If push comes to shove, a customer is just another lover.”

1205.  Madame  said:  “If  people  are  treated  the  same  from one  to
another,
         Then who is willing to spend money enjoying the coming over?
1207. You are not aware that there are many interesting things within,
         To agree or refuse at night, in daytime separate or share with
him.

1209. These are things you should know and by heart, remember,
         Externally there are seven actions, internally eight skills for a
player.
1211.  You  should  play  until  the  customers  are  tired  of  so  much
enjoyment,
         Play until they know of nothing except their totally fulfilled
passion.

1213.  Sometimes  a  glance  of  love,  other  time  brow  knitting  of
discontent,
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tám nghề.
1211.           Chơi cho liễu chán, hoa chê,
                   Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.

1213.           Khi khóe hạnh, khi nét ngài,
                   Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười
cợt hoa.
1215.           Đều là nghề nghiệp trong nhà,
                   Đủ ngần ấy nết, mới là làng soi.”

1217.           Gót đầu vâng dạy mấy lời,
                   Dường chau nét nguyệt, dường
phai vẻ hồng.
1219.       Những nghe nói, đã thẹn thùng,
          Nước đời lắm nỗi lạ lùng, khắt khe!

1221.           Xót mình cửa các, buồng khuê,
        Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!
1223.           “Khéo là mặt dạn, mày dày,
   Kiếp người đã đến thế này thì thôi!

1225.           Thương thay thân phận lạc loài,
        Dẫu sao cũng ở tay người biết sao?” ■

         Sometimes compose poems of the moon and flowers with
friends.
1215.  They are  all  the necessary  tricks  of  the trade for  our home
profession,
         Mastering  all  that,  you  will  be  the  prime girl  of  a  real
profession!”

1217.  Listening  to  all  those  instructions  from  her  now  recent
Mistress,
         Kiều’s eyebrows seemed knitted, her face seemed losing its
redness.
1219. Just mentioning them was enough to make her feel timid and
shy,
         Those life’s manifestations were strange and cruel to make her
cry!

1221. Kiều pitied herself for being a girl of wealth and of nobility,
  But now she had to learn the basics of a nice trade so unwillingly.
1223. “It was ironic I feel no more shame once I am getting used to it,
         A life like this is the worst; there is nothing worse than this!

1225. I have pity for me, by destiny, being in a strange land far away,
At any rate, I am still in people’s hands, what more can I say?” ■

     Translated into English by Hương Cau Cao Tân

Books

A room without books is a body without a soul.
- Cicero

I love to lose myself in other men’s minds. When I am  not walking, I am reading; I cannot sit and think. 
Books think for me.
- Charles Lamb

All books are divisible into two classes, the books of the hour, and the books of all time.
- John Ruskin

It is books that teach us to refine our pleasures when young, and to recall them with satisfaction when we 
are old.
- J.H. Leigh Hunt

My books are friends, that never fail me.
- Thomas Carlyle

Radharaman Agarwal. 5000 Inspiting Quotations



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  317

Tartuffe
https://www.pdfdrive.com/tartuffe-e161028260.html

CONTENTS
Introduction 

Translator’s Note 
Molière’s Preface, March 1669 

Tartuffe

1
Notes 109

First Appeal to the King 118
Second Appeal to the King 121
Third Appeal to the King 123

Introduction

Tartuffe  is  the  most  famous  play  by  Molière,  whom  many  consider  the  world’s  greatest  comic
playwright.  It  is one of the two plays by Molière, the other being  The Misanthrope,  that are most
frequently read in literature classes and performed by university and professional theater companies in
the United States.

The plot is strong, clear, and timeless: the scoundrel Tartuffe, through a hypocritical display of religious
piety,  gains  so much influence over  the wealthy bourgeois  Orgon that  he  very nearly  succeeds in
ruining Orgon’s entire family; but at the end Tartuffe is exposed, and life returns to normal.  Tartuffe
thus, in a sense, needs no introduction. But it does need interpretation, because it has been surrounded
by controversy since the very beginning. Even before the play was completely written, some factions of
the religious community in seventeenth-century France objected so vigorously to it that it was banned
from public performance; the Archbishop of Paris threatened excommunication for anyone who saw,
read, or listened to a reading of the play; and one excitable priest declared that Molière should be
burned at the stake (as had been done to a heretic in Paris the previous year). Molière maintained that
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their interpretation was the wrong one, that there was nothing in the play that was disrespectful of
religious faith or observance; but it took five years before he was able to persuade the King to lift the
ban, and questions have persisted to this day about the meaning of the play, both in Molière’s time and
in our own. Any reader of the printed play engages in an act of interpretation, as do the director and the
actors who put on a production of it, as well as the audience, who must further interpret the director’s
interpretation. What follows is an attempt not to impose any particular interpretation upon the reader
but to point out some of the major questions and to provide information that may help in enjoying the
play.

Molière’s Life

Perhaps the most important thing that can be said about Molière is that he was an actor before he was
an author. Molière was the name he adopted for the stage.  He was born Jean-Baptiste Poquelin in
January 1622 in  the heart  of  Paris,  near  the markets.  His father,  like both his grandfathers,  was a
tapissier—an  upholsterer  and  interior  decorator—who  had  prospered  greatly  in  his  business  and
secured an appointment at court. It was understood that the son would inherit the father’s business and
royal appointment, and he was well and expensively educated in preparation for that career.

Jean-Baptiste’s boyhood home was near the two professional theaters operating in Paris. The longer
established of these, the troupe of actors performing at the Hôtel de Bourgogne, was noteworthy for a
brilliant trio of farce-players.

Their leader, Gros-Guillaume (Fat William), a popular favorite, played rustic and naive characters and
dressed in a flat cap, striped trousers, and a loose tunic secured by two belts above and below his
impressive  belly;  his  moonface  was  whitened  with  flour.  He  was  joined  by  the  long-legged  and
extremely thin Gaultier-Garguille, who played the old man, wearing a black costume, large spectacles,
and a mask with a long, pointed beard; he was said to move like a perfectly controlled marionette.

The third member, Turlupin, was well built and handsome; he also wore a mask, and he played sharp,
knavish  characters.  There  is  a  legend,  unsubstantiated  but  perfectly  plausible,  that  Jean-Baptiste’s
grandfather took him to see this trio perform; any memories Jean-Baptiste would retain would be early
ones, however, because the first of the trio died when he was eleven and the last when he was fifteen.

The other company, recently arrived in Paris and playing at the Théâtre du Marais, had the French
theater’s  first  genuine  star  actor  and  its  first  great  playwright.  A few  days  before  Jean-Baptiste’s
fifteenth  birthday,  these  two combined  in  the  opening  of  Corneille’s  The  Cid,\  officially  called  a
“tragedy”  but  perhaps  better  described  as  a  romantic  adventure  play  about  love  and  honor;  the
passionate, charismatic Montdory played the title role. The opening of this play was one of the great
events  in  French  literary  history,  as  it  changed  the course of  French drama and for  the first  time
attracted a wealthy, educated, and fashionable audience to the theater.

In 1643, when Jean-Baptiste was twenty-one years old, he signed legal documents renouncing his right
to inherit his father’s business and joined a young acting company that was rashly trying to establish
itself in competition with the Théâtre du Marais and Hôtel de Bourgogne. The troupe, calling itself the
Illustrious Theater, was headed by a remarkable woman named Madeleine Béjart, four years older than
Molière  (as  he  soon  began  to  call  himself)—a  powerful  actress,  talented  writer,  shrewd
businesswoman, and free spirit  who was Molière’s lover for a time and remained an actress in his
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company until  her death in 1672, one year to the day before his own. Her brother and sister were
among the ten members of the original acting company, and two more family members joined it in later
years.

After two years of struggling to make a living in Paris, the troupe left for the provinces. Little is known
of the next thirteen years; the troupe moved from town to town, normally performing double bills of a
five-act main play followed by a one-act farce afterpiece, losing some actors along the way and gaining
others. When the troupe returned to Paris in October 1658, with Molière now heading it, only he and
the three Béjarts remained from the original company. An audition before the twenty-year-old king
Louis XIV had been arranged by the King’s brother; the main play, a tragedy by Corneille, was not well
received, but the afterpiece, a farce called  The Doctor in Love,  so amused the King that he granted
permission for the troupe to perform in Paris and allowed them to use, on alternate days, the theater
occupied by the commedia dell’arte company headed by Scaramouche. This arrangement gave Molière
the opportunity to observe and learn from the masters of Italian comedy.

At this point, more than halfway through his thirty-year career in the theater, Molière was not in any
significant sense a playwright: he had written only two full-length plays and had written, borrowed, or
adapted a number of short French and Italian farces, of which only two survive. Nor did he think of
himself as a specialist in comedy, though this was clearly what he was best at. Comic skills were useful
to an actor because they pleased the audience, but comedy was considered a markedly inferior form of
theater; for an ambitious actor, the way to gain prestige was through tragic and heroic roles—or, in the
vocabulary of the time, “serious” theater. Molière had been reasonably successful in such roles in the
provinces, but in Paris he was ridiculed for his ungainly bearing, his choppy vocal delivery, and above
all,  for  his  insistence  on  employing  a  natural,  conversational  style  in  serious  plays,  like  those  of
Corneille, that were written in an idealized and declamatory mode. But these same qualities, when
employed in the performance of comedy, won him the entire approval of the Paris audience, who had
seen nothing like him before; and he began to write new plays—twenty-nine of them over the next
fourteen years— that made use of his own talents in the central comic role and that, just as importantly,
exploited  the  abilities  of  his  supporting  cast.  Writing  style  was  inseparable  from acting  style:  his
scripts,  based  on  sharp  observation  of  contemporary  Parisian  social  behavior  rather  than  the
conventional and artificial world of previous comedy, required his troupe’s “natural” delivery.

Molière’s contemporaries were struck by the apparent lack of artifice in the performances of his actors:
“they seem to be born for all the characters they portray.”(1) Molière’s first years in Paris were marked
by daring experimentation and the continual effort to try new material in each play instead of repeating
himself.

(1). Gabriel Guéret, quoted in Roger Herzel,The Original Casting of Molière’sPlays
(Ann Arbor: UMI Research Press, 1981), p. 57.

 The only interruption in this string of successes was his one attempt at a heroic play,Dom Garcie de
Navarre (1661), which was a complete and humiliating failure for him as an actor and a playwright, but
he bounced back quickly from this disaster with two more innovative comedies in the same year: The
School for Husbands,  the first of his character comedies, and  The Bores,  commissioned as part of a
lavish entertainment for the King.
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The Bores  was the first of the comedy-ballets, a hybrid form in which comic scenes performed by
professional actors provided breaks and time for costume changes between dances performed by Louis’
courtiers; the scenes Molière provided were caricatures of courtly eccentrics—a hunter, a card player, a
pedant,  and so forth—of whom Molière played four. The success of this venture led to a series of
demands by the King for Molière to provide entertainment for festivals at Versailles and the other royal
residences.

In 1662 Molière produced the play that definitively established him as not just an entertainer but a
literary author to be taken seriously:  The School for Wives,  a verse play in five acts, which was the
norm for high drama. It was a tour de force for him, La Grange, and Catherine de Brie, the troupe’s
three best actors, and a great success with audiences. But Molière’s good fortune over the past few
years had earned him some enemies— both people in society who viewed his satirical brand of comedy
as threatening and rival actors at the Hôtel de Bourgogne who had grown increasingly resentful of his
success  and his  favor  with  the King. When some moralists  claimed to find the play indecent  and
impious, on the basis of some very mild sexual innuendo and a scene that can be interpreted as a
parody of the Ten Commandments, his enemies blew this into a storm of controversy, with printed
pamphlets and polemical afterpieces, that lasted two years (and, incidentally, increased attendance at
both  theaters).  Earlier  in  the  year  Molière,  at  the  age  of  forty,  had  married  the  nineteen-year-old
Armande Béjart, who was either the sister or, as most believe, the daughter of Madeleine; she now
made her acting debut in the two plays that Molière contributed to the controversy, The Critique of the
School for Wives  and  The Versailles Impromptu.  Montfleury, the leading tragic actor of the Hôtel de
Bourgogne, whom Molière satirized in these plays, was so enraged that he accused Molière of having
married his own daughter; the King, to whom this complaint was addressed, responded by standing as
godfather to the couple’s  first  child and by commissioning and dancing in the performance at  the
Louvre of Molière’s second comedy-ballet, The ]Forced Marriage.

The controversy over The School for Wives was just beginning to die down when, in May 1664, Louis
XIV summoned Molière to provide entertainment for a massive seven-day festival inaugurating his
splendid new château and park in Versailles. The troupe was kept busy, participating in a costumed
parade and a ballet and presenting revivals of The Bores and The Forced Marriage plus two new plays:
The Princess of Elide and Tartuffe.

This was not the same  Tartuffe  that we now read because it was a play in three acts rather than the
eventual five. How it differed from the final version is, of course, a question that has given rise to much
lively speculation, since it was the three-act version that was considered offensive enough to be banned.
I will return to this question in more detail later; but for the moment, it is fair to say that it probably
would not have mattered much what the earliest version was like, since opposition to the play was
already forming a full month before it was first performed. The Confraternity of the Holy Sacrament, a
secret society with ties to many powerful individuals, including the King’s mother, resolved in mid-
April to work for the suppression of the play; and though Louis himself found the performance very
amusing, within a few days of the performance he banned the play—temporarily,  until  it  could be
completely finished and examined by experts—making it clear that Louis was confident of Molière’s
good  intentions  but  concerned  that  some  spectators  might  not  be  able,  as  Louis  himself  was,  to
distinguish between true and false piety. Religious tensions were high at the moment, the subject matter
of  the  play was  potentially  explosive,  and  the  King,  in  dealing  with  the  crisis,  acted  like  both  a
statesman and a politician. This temporary ban lasted for more than five years.
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The opposition may not have caught Molière by surprise,but the ban certainly did. The crisis was both
artistic and financial: the troupe needed new plays to produce income, and something had to take the
place of Tartuffe. Two more great plays on the theme of hypocrisy followed. In Don Juan (1665), La
Grange played the charming, amoral seducer and Molière the nattering, moralistic valet who attempts
in vain to dissuade Don Juan from his life of sin. Denunciations from the pulpit were thunderous,
focusing on Molière’s performance. Attendance was excellent, but for reasons we can only guess at, the
play  abruptly  vanished  from  the  repertory  and  was  never  revived  in  Molière’s  lifetime.  In  The
Misanthrope  (1666), Molière played Alceste, who prides himself on his sincerity and who perceives
and denounces hypocrisy everywhere in  contemporary fashionable life;  he continually threatens  to
withdraw from society but contradicts his principles by his love for the elusive, coquettish Célimène,
who embodies all of society’s faults. The play is comic but ends in sadness and frustration. Always the
experimenter, Molière in The Misanthrope had gone as far as he could go in exploring the possibilities
of  comic realism,  and this  play marks  a watershed in  his  career:  after  it  he wrote only one more
“regular” play—that is, a five-act play in verse—and prose, visual spectacle, and fantasy dominated the
second half of his career. Most of Molière’s later plays defy traditional classification: even The Doctor
in Spite of Himself, the next play after The Misanthrope, is a play-within-a-play, a commedia dell’arte
plot framed by a native French farce, while The Tricks of Scapin is both a throwback to commedia and
a parody of it. Two of Molière’s most enduringly popular plays, The Would-Be Gentleman (1670) and
The Imaginary Invalid (1673), combine the characteristics of the comedy-ballet and character comedy;
in  each  play the  ending,  instead  of  restoring  the  deluded  central  character  to  reality  (as  Orgon  is
restored in  Tartuffe), carries him off in a final ballet sequence into the realms of permanent fantasy.
During that ballet in the fourth performance of The Imaginary Invalid, Molière, playing the role of the
perfectly healthy man who imagines that he is ill, was stricken with a fatal hemorrhage of the lungs; he
finished the show and died at home a few hours later. The Church, implacable to the last, refused to
allow him to be buried and then, under pressure from the King, permitted only a burial at night without
a service.

After his death, the troupe was held together by La Grange and Molière’s widow, Armande. Four actors
defected to the Hôtel de Bourgogne, and the remaining ones joined forces with the actors of the Théâtre
du Marais.  After  seven years  these companies  merged,  by order  of  the King;  thus  the  number  of
theaters in Paris  had been reduced from three to one,  which soon became known as  the Comédie
Française.

Tartuffe in Three Acts and Five

Tartuffe as originally played, and banned, at Versailles was a three-act play. What was it like? Various
answers have been proposed,  all  of them somewhat unsatisfactory and none of them provable.  La
Grange  wrote  in  his  notebook  (probably  after  the  fact)  that  the  troupe  performed  “three  acts  of
Tartuffewhich were the three first”;(2) if we take this at face value, it means that Louis saw Acts I, II,
and III of the play we now have. Here is a brief summary of the plot by act:

Act I.

Orgon, a rich bourgeois of Paris, has become so infatuated with the ostentatious piety of Tartuffe that
he has showered him with gifts and brought him to live in his house, to the dismay of most of the rest
of the family, who consider Tartuffe a fraud.
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Act II.

Orgon announces that he will give his daughter Mariane in marriage to Tartuffe, breaking his promise
to her fiancé, Valère, whom she deeply loves.

Act III.

Elmire, Orgon’s young second wife, tries to persuade Tartuffe to give up the plan of marrying Mariane;
he responds by declaring his desire for Elmire and making a crude pass at her. Damis, Orgon’s son,
overhears  this  scene and  denounces  Tartuffe  to  his  father,  but  Orgon  refuses  to  believe any  ill  of
Tartuffe, throws Damis out of the house, and instructs Tartuffe to spend as much time as possible with
Elmire.

(2). Registre de La Grange 1659-1685, ed. Bert Edward Young and Grace Philputt Young (Paris: Droz,
1947).

Act IV.

Elmire persuades Orgon to see with his own eyes whether Tartuffe is a traitor; Orgon hides under a
table while Tartuffe attempts again to seduce Elmire, emerging only when he hears Tartuffe call him a
gullible fool. He orders Tartuffe out of the house, but Tartuffe replies that the house belongs to him
because Orgon has given him the title, along with a box of other documents.

Act V.

Tartuffe dispossesses the family of everything they own. An officer arrives to arrest Orgon for treason,
on the basis of that box of documents; but instead he arrests Tartuffe, because the King knows of
his bad character and will not allow fraud to succeed. The family is rescued, and Mariane will marry
Valère.

The first question is whether the troupe presented the play to Louis and his guests as a complete work
or a work in progress. The latter suggestion seems highly implausible: such an ostentatious social and
political occasion would not be a good time to ask the audience to watch something half finished. Does
this mean that something corresponding very closely to Acts I, II,  and III of the play we have was
presented as a complete work?

Strong  arguments  have  been  made  in  favor  of  this  idea.  The  play  would  thus  end  with  Tartuffe
victorious and Orgon the (unconscious) victim; Tartuffe’s seduction of Elmire and cuckolding of his
benefactor would occur after the final curtain and be left to the imagination of the audience, but the
point would be clear enough. The play would be, in short, an old-fashioned farce. The difficulties are
that there would be no follow-up to the Mariane plot, making Act II irrelevant, and that Tartuffe would
be on stage for only one of the three acts.

An alternative proposal suggested by John Cairncross has received a good deal of favorable attention:
that the play as first presented consisted of something very close to Acts I, III, and IV of the present
version.(3) Thus Tartuffe is on stage for two-thirds of the play; he is exposed and defeated at the end of
the  wonderful  table  scene,  and  there  is  no  need  for  the  sudden  introduction  of  the  previously
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unmentioned box of documents or for the King’s miraculous intervention. The play has a smaller cast
and a simpler plot, since Mariane and Valère do not appear and there would be no discussion of her
marrying Tartuffe, but the plot would still end happily with order restored. The entire tone of the play
would be much different from the version consisting of Acts I, II, and III. Needless to say, there is no
proof of either theory; this is all pure speculation. It is speculation with a purpose, however, because
the plot is the primary guide to a play’s meaning, and considering the possibilities for the early version
of Tartuffe is a way of bringing into focus our interpretation of Molière’s intentions in writing the play.

Tartuffe and the Comic Tradition

In the absence of the early version, we can still usefully compare the finished script of Tartuffe to the
generality  of  the  comic  tradition.  This  was  much  more  familiar  and  more  useful  in  guiding  the
expectations  of  the audience in  the seventeenth century than it  is  today; indeed,  from the time of
Plautus (and before) until the end of the eighteenth century, comic playwrights tended to use familiar
formulas and plot devices over and over again, basing their claims to originality on their success in
surprising the audience with fresh variations on a well established theme. Probably the oldest comic
theme of all is that of one person playing a trick on another, which places the audience, who witness the
playing-out of this action, in an ambiguous moral position.The trickster is generally someone of a low
social  position—a servant or  slave,  an outlaw, or someone with a deservedly bad reputation.   The
victim is generally  someone of  the respectable  middle class,  with  power  in  society.  The  audience
members who laugh members who laugh more closely than the trickster,  and the victim clearly is
morally  superior.  And yet  the audience  is  always on the side  of  the trickster,  wanting to  see  him
succeed—an opposite response to what their reaction would be to the same events in real life. This
suspension of moral disapproval is one of the reasons why strict moralists have always maintained that
the theater is a dangerous institution that erodes the audience’s sense of right and wrong. The ending of
the play makes  some difference in  the overall  moral  tone,  but  not  a  great  deal:  if  the  trickster  is
defeated and punished at the end, rather than getting away with his dishonesty, it is possible to pretend
that the play is not completely cynical but is consistent with conventional morality; the fact remains,
however, that while the plot is in progress the audience is laughing  with  the cleverness of the rogue
and, evermore important, laughing at the credulity of the victim. We have examples of both kinds of
endings in the two hypothetical structures that have been proposed for the earliest version of Tartuffe—
Acts I, II, III or Acts I, III, IV—and the difference between them is real. But in either case, of course,
the plot in three words is “Tartuffe tricks Orgon,” and the fact that he does so by feigning religious
piety vastly increases the opportunity for moralists to take offense. Equally basic to the comic tradition
is the ancient plot on which the huge majority of traditional comedies are based: boygets girl. To fulfill
his desires, the boy must overcome some obstacle, represented by an older man who has power, and
this basic triangle of old man, young man, and young woman is the core of comedy in the European
tradition. Other characters in the play are there to serve this conflict; for example, since the young man
lacks power, he may decide that he needs to resort to trickery and therefore enlist the aid of that very
popular character, the clever servant. The mating plot thus goes hand in hand with the trickery plot.
This basic situation is capable of an almost limitless number of variations. For example, the old man
may be the boy’s father; he has arranged for his son to marry the daughter of his friend—a perfectly
wise match from a social and financial point of view—but the son has fallen disastrously in love with a
gypsy girl. There is thus a conflict of values between the generations: prudence, respectability, and the
kind of wisdom that comes from calculation on the one hand and instinct, impetuosity, and sex drive on
the other. The son in despair calls on the trickster to help him out. Chaos ensues. Atthe last moment, by
chance, it is discovered that the supposed gypsy girl is in fact the long-lost daughter of the father’s
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friend,and  all  ends  happily.  The  generations  are  reconciled  and  the  conflict  of  values  disappears,
because the instinct of the son had led him to fall in love with the very girl that the prudence of the
father had chosen. This is  the plot  of Molière’s  The Tricks  of  Scapin,  stolen from  Phormio,a play
written  eighteen  centuries  earlier  by  the  Roman  playwright  Terence.  Like  most  traditional
comedies, Molière’s and Terence’s plays end with a wedding, which is the symbol of reconciliation
between sex and respectability in the theater just as it is in real life.

Another  possibility  is  that  the  young  man  and  the  old  man  can  be  in  direct  competition  for  the
possession of the young woman. This is the situation in Molière’s early plays The School for Husbands
and The School for Wives, in which the old man is the  guardian of the girl and intends to compel her to
marry him.

This clear abuse of power is thwarted by the young couple,with the girl herself taking on the function
of the trickster, and the plays end in marriage; reconciliation between the generations, however, is not
possible in this situation, as the happy ending requires the clear defeat of the old authority figure. But
what if the wedding has already taken place before the beginning of the comedy and the old man is the
husband, the young woman his discontented wife, and the young man her would-be lover? This is the
situation in William Wycherley’s famous Restoration comedy The Country Wife(1675), adapted from
both of Molière’s School plays. Clearly the only way for the young people to satisfy their desires is to
engage in adulterous sex, which they do with considerable gusto. Watching and enjoying this play
requires  the  audience  to  suspend,  at  least  temporarily,  conventional  reverence  for  the  sanctity  of
marriage, and thus the play was considered overtly immoral from the eighteenth century until well into
the twentieth. More recent interpretations point out that marriage itself, as practiced among the upper
classes  in  Restoration  England,  was  a  cynical  and  mercenary  business  with  little  concern  for  the
happiness of the wife, and that pious declarations about its sanctity were themselves a hypocrisy that
Wycherley was satirizing.

However that  may be, the situation in which the young wife and her lover (sometimes the village
priest) attempt to cuckold the elderly husband has been frequently used in comedy and farce throughout
the centuries;  sometimes the  young couple succeeds and sometimes  not,  depending  on how much
raciness the audience will tolerate, but the plot still depends upon the assumption that marriage is the
problem rather than the solution. Molière used the cuckolding plot in two of his shorter plays, and it
would have been dominant in either of the hypothetical versions of the first three-act  Tartuffe.  But
beginning with the final version of Tartuffe and continuing  through many of his greatest plays— The
Miser, The Would-Be Gentleman, The Learned Ladies, and The Imaginary Invalid—the version of the
comic  plot  that  Molière  made  distinctively  his  own  leaves  no  moral  ambiguity.  These  character
comedies are set in prosperous bourgeois families; the young man and youngwoman are in love with
each other from the beginning of the play, they want to marry and may have already obtained parental
consent, and their marriage is an unmistakably good thing from every conventional point of view. The
eventual  announcement  of  their  marriage  at  the end of  the comedy provides  a  satisfying sense of
closure and return to normalcy. The function of the old man who, as always in comedy, serves as an
obstacle to the young people’s happiness, is personified in this set of plays by the girl’s father (with the
very interesting exception of The Learned Ladies, in which it is the mother), who has become warped
by a particular obsession and who wants the daughter to marry a different person who will serve that
obsession: piety, thrift, social climbing, intellectual life, or physical health. All these obsessions (except
social climbing) are good things in themselves, but they have become distorted by selfishness, and the
choice of husband is based on a desire for the parent’s happiness, not the daughter’s. The miser wants
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his daughter to marry someone who will take her without a dowry; the social climber wants her to
marry a nobleman; the learned mother, a poet, for the intellectual prestige it will bring the family; the
hypochondriac, a medical student (surely the funniest and most incompetent medical student who has
ever appeared on the stage), so that the father will always have a doctor on call. The motives of these
other parents are perfectly clear. Thus we should ask, why does Orgon want his daughter to marry
Tartuffe?

The focus of comic and psychological interest in all these plays is on the obsessed parent, played in
every case (except, again,  The Learned Ladies) by Molière himself. This is particularly the case in
Tartuffe.  Although Tartuffe is the title character and a very showy role, the real interest of the play is
not  how  Tartuffe  tricks  Orgon  but  how  and  why  Orgon  allows  himself  to  be  tricked—indeed,
collaborates so enthusiastically in his own deception. Tartuffe is not a master deceiver: only Orgon and
his mother, Madame Pernelle, fall for Tartuffe’s act, and all the other characters in the play see through
him without difficulty.

Yet Orgon does not appear to be a stupid man: he is wealthy, apparently because of his own efforts, and
it seems that he had played an important and respected role in bourgeois society—until recently, when
he met  Tartuffe.  Why such a  man should blind himself  so  willfully  is  one of  the most  intriguing
psychological questions that Molière raises in any of his plays. All of Molière’s character comedies
take place within a bourgeois family, but the family in Tartuffe is the most extensive, comprising eight
members and three generations: the father, Orgon; his children by a deceased wife, Mariane and Damis;
his future son-in-law, Valère; his mother, Madame Pernelle; his young second wife, Elmire; Elmire’s
brother, Cléante; and Mariane’s companion, Dorine.

The character of Orgon, like all the characters in any play by Molière, is inseparable from the actor for
whom he wrote the role. In this case that actor was himself. His contemporaries knew him, after he
gave up his heroic ambitions, as the leading farce-player in France, and he always played the leading
comic character, a list that includes heavy fathers, clever or befuddled valets, hapless husbands, rustics,
and silly young noblemen. The constant is what contemporaries called the “naturalness” of his acting
style. This term implied a contrast with his predecessors based on an entirely different approach to
comic acting. Earlier comedians, like the famous farce-players Molière may have seen in his boyhood,
based their success on always presenting the same character name, costume, and bag of tricks, so that
the audience always knew what to expect. Molière defied expectation and individualized the name and
costume of each character he played. His comic success was not achieved in a vacuum but in his
interplay with the other actors in his troupe and their varying styles. His performance on stage was
always contrasted with one or several characters who appear relatively normal and well adjusted—in
this play, Valère, Elmire, and especially Cléante. On the other hand, he always also included one or two
characters  in  smaller  roles  whose  acting  styles  were  markedly  grotesque  in  some  way—Madame
Pernelle and Tartuffe.  Molière thus occupied the middle place in the spectrum, appearing comic in
contrast to the one group, effortless and natural in contrast to the other. This was an important strategy,
since he was always on stage for more time than any other actor. Tartuffe is naturally the character who
attracts the most attention in any modern production. How will he be played? The range of possible
interpretations is very wide, and they can all be justified because the essence of the role is that his
external appearance, whatever it may be, is misleading: he is a hypocrite through and through. Thus he
can be and often is played as a straight villain—somber, threatening, and dangerous; he could equally
well be charming and ingratiating. Whatever choice is made, it has consequences for the dynamics of
the play. To reduce the question to its simplest terms, is he attractive or repulsive? In the great scene in
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Act IV, he attempts to seduce and virtually rape Elmire while Orgon, hidden under the table, listens and
does nothing as the scene goes on and on. What is Orgon thinking, and how does the audience respond?
Is the prospect of sex between Tartuffe and Elmire unthinkable and her predicament horrifying, or does
it remind the audience of the old farce triangle between the pretty wife, her handsome lover, and her
decrepit husband? In the original production the role was written for Du Croisy, who began his career
playing young lovers and seems to have been handsome in a fleshy way; Dorine (who, of course, does
not  like  him)  describes  him  as  fat,  nruddy  complexioned,  rosy  lipped,  and  self-indulgent  in  his
appetites, eating and drinking hugely, belching, snoring—a comic contrast to his self-proclaimed image
as  an  ascetic.  Tartuffe  was  by  far  the  biggest  role  Du  Croisy  ever  played:  he  had  a  ponderous,
overemphatic style of speaking, stressing every syllable, that was highly comic in small doses, and he
was very useful as a bit-part player, claiming the center of attention during his brief times on stage in
dialect roles, or as poets and pedants. Madame Pernelle, Orgon’s mother, is the only other characterin
the play who is deceived by Tartuffe. She is an ill-tempered, impetuous, sharp-tongued, malicious old
woman, and like all elderly female characters in seventeenth-century France, she was played by a man.
This actor, Louis Béjart, was Madeleine’s younger brother, who only played small roles in Molière’s
plays. A quarrelsome person, he had received a wound in a sword fight that left him with a pronounced
limp, and he was something of a favorite with audiences as a result; actors in the provinces playing
roles he had originated were said to imitate his limp. It is no coincidence that the first thing we see in
the play is this character in violent motion, limping so fast that Elmire cannot keep up: it is a grotesque
image, made more so by the fact that it is a travesty role. The year after Tartuffe opened Béjart retired
from the theater at the age of forty-five to pursue a new career in the army. Cléante, Elmire’s brother,
has no blood relation to Orgon’s children but takes a kindly interest in them as an adoptive uncle. His
somewhat detached perspective makes him the most reasonable character in the play, which is a rather
thankless  task  for  an  actor  but  an  important  one  in  maintaining  the  play’s  balance.  Molière  was
fortunate in having for this role a versatile actor with a strong stage presence, La Thorillière,  who
played kings, peasants, or energetic comic roles as needed, in addition to roles like Cléante that called
for eloquence and social grace. The young lovers, Mariane and Valère, have a rather limited role in this
play, appearing only in Acts II and V. As we have seen, it is possible that they were not part of the
original conception of the play when it was first presented at Versailles, and when Molière revised it to
make it more acceptable to his moralist critics, the insertion of the positive message of their love story,
along with the effusive tribute to the King at the very end, may have been part of his strategy. The roles
were played by two of Molière’s most valuable actors, Catherine de Brie and La Grange, who began
their careers playing young-lover roles similar to these and grew into more complex and interesting
assignments. La Grange, with his poised and gracious demeanor, wasMolière’s favorite foil to set off
his own acting style; over the course of their careers, he and Molière played more scenes together, by a
wide margin,  than any other pair of actors.  Damis,  Orgon’s hot-headed son, bears a strong family
resemblance to his father  and grandmother.  These three are the only characters in the play with a
tendency to physical violence: Damis wants to fight Tartuffe, Madame Pernelle slaps her servant, and
Orgon tries,  but  comically fails,  to slap Dorine.  André Hubert,  who created the role,  often played
nervous, unstable characters who echoed the mannerisms of Molière’s characters. He was a versatile
actor and a wickedly good mimic. After Louis Béjart retired in 1670, Hubert took over the role of
Madame Pernelle  and  went  on  to  achieve  fame as  a  female  impersonator,  much  more  subtle  and
realistic than Béjart. Elmire, Orgon’s young wife, was played by Molière’s own young wife, Armande.
She had a simple directness to her  acting style,  which,  paradoxically,  served her  well  in her most
famous role: the elusive, coquettish Célimène in The Misanthrope. This style is also evident in the role
of Elmire, a grounded, self-possessed young woman who keeps her head even in very trying situations
and who, unlike the stepmother of fairy tales, is on good terms with Mariane and Damis and seems to
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be  about  the  same age.  The  fact  that  the  mother  of  Orgon’s  children is  dead  and that  Orgon  has
remarried was so common in the seventeenth century that it  needed no explanation: childbirth was
dangerous for both mother and baby. There is an additional reason why mothers of grown children
appear very rarely as characters in comedy: actresses were unwilling to date  themselves as members of
the older generation, and such roles had to be played by men— as Hubert did with great success in The
Would-Be Gentleman and  The Learned Ladies.  Both the social and the theatrical realities need to be
kept in mind when considering Dorine, a character difficult to categorize in modern terms. Molière
identifies her as Mariane’s suivante, perhaps best translated as “paid companion.” She is an employee
of the household, but her status is higher\than that of a servant. How old was Mariane when her mother
died? We do not know, but Dorine is the closest thing to a mother that Mariane has. She belongs to a
large and varied category of women in early-modern life and literature who, despite their respectable
social  origins, lack the financial  means to marry within their own class and are thus reduced to a
twilight existence as companion, spinster cousin or aunt, duenna, or governess to the daughters of the
more financially fortunate. The  suivante  role is common in early French comedy because,unlike the
mother, it implies no particular age and can also be played by actresses who are not well suited to
young-lover roles. This was the situation of Madeleine Béjart, Molière’s first mentor in the theater, his
constant companion, and perhaps the mother of his wife. She was an excellent, authoritative actress,
best suited for tragic roles but with limited options in comedy; she played a number of suivantes and, in
several farces, formed a sort of Punch-and-Judy team with Molière playing his quarrelsome wife; there
are echoes of this in Act II.

(3). John Cairncross, New Light on Molière (Geneva: Droz, 1956).

Setting

The entire action of Tartuffe takes place in one room in Orgon’s house in Paris. This convention is so
commonplace in the modern theater that we do not give it a second thought, but it was Molière who
invented it.  The plays of the Greeks and Romans were performed in open-air theaters,  and it  was
always assumed that the fictional location of the action was likewise outdoors: the space in front of the
palace, or the street in front of two or three houses. Any action in tragedy or comedy took place in
public. This assumption persisted up to the time of Molière; certain scenes of a play might be set in a
room, but never until The Misanthrope (1666) and Tartuffe (1669) had the setting for a full-length play
in  a  commercial  theater  portrayed]  a  private,  domestic  interior  space.  The  novelty  of  this  setting
reinforced its  importance as a visual  symbol of the issues at stake in  Tartuffe.  The stage does not
represent a public space; it represents what belongs to Orgon and is the concrete embodiment of his
status as a bourgeois—someone who owns property in the city. When Tartuffe threatens to turn Orgon
and his family out of the house, he is taking away their entire existence. Likewise the house symbolizes
Tartuffe’s status as an intruder: it is the space of the family, and he is not a member of the family.

Language and Style

Molière wrote some of his plays in verse and some in prose. Prose was the language of farce and low
comedy, while verse was obligatory for the high forms of tragedy and heroic drama,which portrayed
idealized and noble characters speaking a  heightened language that did not attempt to reproduce the
way  ordinary  people  speak  in  everyday  life.  The  verse  form used  was  the  Alexandrine:  rhyming
couplets of twelve-syllable lines, each line with a break after the sixth syllable. The form was a great
deal more flexible than this description makes it sound.
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More refined comedy with claims to literary merit also used the Alexandrine, with the same technical
characteristics but  a closer approach to ordinary conversational  speech. This was the form Molière
used, brilliantly, in Tartuffe, and there are serious difficulties in attempting to translate its effects. The
long tradition in French drama of  rhymed verse makes it  familiar  and therefore inconspicuous;  in
English it is a novelty and a distraction. The rhythms of English speech do not lend themselves as well
to a regular stress pattern; unless the actor is very careful, a verse translation can sound bouncy in a
way that the French does not. Furthermore, the sounds of the language make rhyme more difficult to
achieve in English than in French, and rhymes thus sound more self-consciously clever; this can be an
advantage in a play like The Misanthrope, in which many of the characters spend a good deal of energy
trying to be clever, but in Tartuffe there is a danger of conveying a sense of lightness in the characters’
conversation that would be misleading. Something is always lost in translation; in translating Tartuffe
into English prose, the danger of loss is perhaps greatest in the long speeches, where the verse patterns
help shape the rhetorical builds. But that loss is more than made up for if the prose gives a more direct
sense of what the characters are feeling and how they are coping with their bizarre situation. Cleverness
is not the goal. A reader familiar with the English comic tradition will find that Molière is funny in a
different way. English comedies tend to draw their effects from lines that are funny in themselves,
independent of the context. In all of Molière’s work there is one such line. His is a different approach to
comedy: when a line in his plays draws a laugh from the audience, it is not because the line is witty but
because of what it reveals about character and situation, which are the foundations of his enduring
popularity.

Roger W. Herzel

Translator’s Note

One of the problems in translating Alexandrine couplets is that the meter and rhyme may require the
poet  to  change natural  word order,  to  use extra  words,  to  choose synonyms that  will  fit  both the
meaning and the formal constraints. The translator who tries to keep as close as possible to the original
runs the risk of producing a text that  sounds neither like the original  nor like the language of the
translation. Sentences may have to be longer or shorter than the original, and the order of words in the
sentences may be quite different. Words that are appropriate in the new language may not be the exact
equivalents of those in the original  language. Idioms in both languages change in meaning and in
connotation, especially over the course of three hundred or more years; equivalents are often not literal
translations. I have done my best to keep close to Molière’s text, but this is not a literal translation.

A second issue is the cultural difference between the reign of Louis XIV, the setting of this play, and the
world of the twenty-first century. References to court, to the classics, and to the physical appearance of
the characters  make this clear,  and the details  are indicators  of  character  rather  than simply stage
settings. The formality with which the seventeenth-century French talked to one another (even outside
the constraints of drama) is quite foreign to modern ears. Giving a flavor of that formality seemed
important,  but  reproducing  it  as  exactly  as  possible  emphasizes  the  differences  between  the  two
cultures and conceals the universality of the plot, the characters, the issues, the moral reactions, the
irony, the humor. I have chosen as neutral a style as possible, trying to avoid turns of phrase, idioms,
and colloquialisms that would stamp the translation with the flavor of this particular time and place. I
have, however, tried to give each character the appropriate voice, from the pomposity of Tartuffe to the
nagging tone of Mme. Pernelle. In preparing this translation I have tried to keep in mind the sound and
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rhythm of speech as it might be heard on a modern stage. To Molière’s contemporaries, who were
accustomed  to  hearing  Alexandrine  verse,  the  speech  of  his  characters  may  have  sounded  quite
unremarkable. I have assumed that Molière’s drama, wit, and irony can and must be transmitted, even if
the form is prose rather than poetry, colloquial rather than formal.

The faults are mine. Great thanks are due to Walter Kaiser, whose meticulous and generous help at the
beginning of this project were of enormous importance and value, and to the Cercle des Lectrices de
Cambridge, whose comments in the last stages were equally important. I dedicate this translation to my
sister,  Susan E. Linder, in whose company I first met Molière in  Molière’s own city.

3. Cato (234–149 BCE)—a distinguished lawyer, soldier, legislator, and ambassador—was considered a model of morality both in his day
and in later generations; his name became a synonym for civic and personal virtue.

MOLIÈRE’S PREFACE
MARCH 1669

This is a comedy about which there has been a lot of talk, which was persecuted for a long time, and
those whom it displays made it very clear that they were more powerful in France than those whom I
had  presented  earlier.  The marquis,  the pretentious folk,  the cuckolds,  and  the  doctors,  peacefully
allowed  themselves to be presented on stage; and pretended to have fun—as everyone did—with the
portraits that were painted of themselves. But hypocrites do not understand a joke; they were instantly
enraged and were appalled that I had the effrontery to  present their grimaces and to try to describe a
way of life that so many people engage in. Mine was a crime that they could not forgive, and they
attacked my comedy with dreadful rage. They did not bother to attack the places that attacked them;
they were too clever for that and knew all too well how to prevent themselves from revealing their
souls. In their praiseworthy  fashion, they concealed their own interests in the name of God; and in their
mouths Tartuffe became a play that attacks piety. It is, from one end to the other, full of abominations,
and there isnothing in it that does not deserve to be burned. Every syllable is blasphemy; even the
gestures are sinful; the least glance, the least shake of a head, the smallest step to left or to right hides
secrets that  they are able to explain  in ways that  harm me. Never mind that  I  submitted it  to the
judgment of my friends, to the criticism of everyone; despite all the corrections I made, and the opinion
of the king and the queen, who saw the play, the approval of great princes and ministers of state who
honored the play by their presence, the testimony of right-thinking people who found it useful—all that
was of no use. They refused to let go, and even now they continue to provoke the foolish zealots who
piously curse me and charitably condemn me.

I would worry very little about what they say were it not for the tricks by which they have made those
whom I respect   become my enemies, and enticed into their party some truly honorable men on whose
goodwill they depend, men who—because of their love of Heaven—are easily made to believe what
they are told. This is what required me to defend myself. I want to justify my comedy to the truly pious;
and I beseech them, with all my heart, not to condemn things before seeing them, to abandon their
preconceptions, not to fall prey to the passions of those whose grimaces are unworthy of them. If one
takes the trouble to examine my comedy in good faith, one will surely see that my intentions were
completely innocent, that the play never mocks the things we ought to revere, that I treated my subject
with all the precautions that the sensitivity of the subject demanded, and that I used all my art and all
the skills I possessed to distinguish clearly between the hypocrite and the  truly pious man. I used two
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acts  to prepare for  the entrance of  my scoundrel.  Nothing he did could deceive the listener;  he is
recognized immediately by the way I presented him; and from beginning to end he says nothing, does
nothing, that does not reveal to the spectators the character of a wicked man who can but make the
honorable man shine all the more brightly. I know very well that in rebuttal these gentlemen try to
suggest that the theater is not the place to present these matters; but I would ask, with their permission,
what is the basis of this worthy assumption? It is a maxim that they can at best assert and that they
cannot possibly prove. Indeed, it would not be difficult to show them that comedy, in the ancient world,
had its roots in religion and was a part of their sacred mysteries; that our neighbors the Spaniards never
celebrate feast days without including a comedy; and that, among ourselves, comedy owes its birth to
the efforts of a confraternity to which the House of Burgundy belongs; that the stage was a place set up
to present the most important mysteries of our faith; that to this day we see comedies printed in gothic
letters under the name of a learned doctor of the Sorbonne; and that, without looking further afield, we
have seen in these days the sacred plays of M. Corneille, which have excited the admiration of all of
France. If the task of comedy is to correct the vices of mankind, I do not understand why some of those
vices should be exempt. In the State, the vice of hypocrisy is far more dangerous than all the others;
and we have seen that the theater is a strong force for its correction. The most beautiful phrases of a
serious sermon are frequently less powerful than satire, and nothing alerts men more effectively than
the display of their vices. Displaying vice to the mockery of men deals it a great blow. Men put up with
admonition but are loath to be mocked. One might be willing to be wicked; one cannot bear to appear
foolish. People attack me for putting pious language in the mouth of an impostor. Well! How could I
fail to do this if I wanted to present accurately the character of a hypocrite? It was enough, it seemed to
me, to reveal the criminal motives that made him say these things and to have omitted those holy words
that it would have been horrible to hear him misuse. But, say they, at the beginning of the fourth act he
uses a pernicious and casuistic argument. Yet has not everyone heard such casuistry being used? Does
my comedy present  anything  new?  Who could  believe  that  such  widely  detested  behavior  would
influence anyone; that I make it more dangerous by presenting it on the stage, that it would receive
some validity because it is presented by a scoundrel? That does not seem possible, and the comedy of
Tartuffe  should be approved or  all  comedies  banned.  This is  the argument  that  rages  so furiously
nowadays; never has there been so much agitation against the theater. I do not deny that some Fathers
of the Church have condemned comedy, but one cannot also deny that some have discussed it more
leniently. Thus the authority that is supposed to support the censure is destroyed by this division of
opinion; and the only conclusion one can reach, given this division and also the support of enlightened
men, is that they viewed comedy differently; that  some discussed it in its purest form while others
looked at its corrupted form, confusing it  with all those lewd spectacles that are rightly considered
indecent.

And in fact, since one must discuss things and not words, and since most disagreements are caused by
failing to understand and by using the same word to encompass two different ideas, all that is necessary
is  to  remove the veil  of  ambiguity and see what comedy is  in  itself,  to see whether  it  should be
condemned. Then, since it is only a clever poem that pleasantly rebukes the defects of mankind, it will
be seen that we cannot justly condemn it; and if we are willing to listen to the testimony of the ancients
on this subject, we would learn that its most famous philosophers, who claimed so austere a form of
wisdom and who ceaselessly attacked the vices of their era, themselves praised comedy. We would
learn that Aristotle gave many an evening to the theater and took the trouble to state the principles
governing the art of comedy. Antiquity would teach us that its greatest and most revered figures took
pride in writing comedies, that others did not scorn to perform those that they had written, that Greece
demonstrated its esteem for this art by awarding it prizes and by building the superb theaters in which
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it  was performed,  and finally,  that  in  Rome this same art  received extraordinary honor—I am not
referring to Rome in its debauched state, governed by licentious rulers, but to the disciplined Rome of
the times of the consuls, the days of its most strenuous virtue.

I admit that there were times when comedy became corrupt. And what is there in the world that is not
constantly being corrupted? There is nothing so innocent that men cannot turn toward vice; no art so
beneficial that cannot be distorted; nothing so intrinsically good that it cannot be used for ill. Medicine
is a useful art, and everyone honors it as one of the best that we have; and yet there have been times
when it was odious and often used to poison. Philosophy (1) is a gift of Heaven, given to us to raise our
thoughts to the knowledge of a God through the contemplation of the wonders of nature, and yet we
know that it has often been diverted from its proper work and used to support heresy. Even the holiest
matters  cannot  be  protected  from human corruption,  and  we see,  every  day,  scoundrels  who take
advantage of piety and use it wickedly to support the most criminal actions. But this should not prevent
us from making important  distinctions.  We should not confuse the value  of  things  that  have been
corrupted with the malice of those who corrupt it. Everyone distinguishes between the misuse of an art
and the art itself; and since we do not forbid the practice of medicine because it was banned in Rome,
nor philosophy because it was condemned in Athens, neither should we forbid comedy because it was
censured in times past. This censure was justified for reasons that are no longer relevant. Such censure
was constrained by what it was able to see; we must see it in its own terms, understand it as it was then,
or ask it to account for innocence as well as corruption. The comedy that this censure attacked has
nothing to do with the comedy that we wish to defend. We must take care not to confuse the one with
the other. They are two completely different entities with completely different natures. They are similar
only in name; it would be a horrifying injustice to condemn Olympia, a virtuous woman, because there
was an Olympia who was debauched. Such acts would, without doubt, cause great  disorder in the
world. In the end, no one would escape condemnation; and since we do not insist on this rigor when we
see so many things misused these days, we should be equally generous to comedy and approve those
performances designed to demonstrate and teach virtue and honor.

I know that there are some whose sensitivity cannot bear any levity, who say that the most decent
comedies are the most dangerous, that the emotions they present are most seductive because they are
virtuous, and that souls are moved by such performances. I do not understand why it is so great a crime
to  feel  moved  by  honorable  passions;  and  those  who  want  us  to  be  unmoved  demand  of  us  an
exceptionally high level of virtue. I doubt that such perfection is within the power of human nature, and
I do not know whether it is not better to try to correct and to soften the passions of men than it is to
eliminate those passions completely. I acknowledge that there are better places to go than to the theater;
and if one wants to condemn all activity that does not directly address God and our salvation, it is
certain that comedy is one of those activities and I would not oppose condemning it with the rest. But if
indeed there are intervals between acts of piety, and if men need distraction, I believe that one cannot
find one that would be more innocent than comedy. I have said too much. Let us end with a word about
Tartuffe spoken by a great prince.

Eight days after it was banned, actors presented to the court a play called Scaramouche the Hermit, and
the king, leaving the performance, said to the prince the words that I am about to report: “I would like
to know why those who were so scandalized by Molière’s comedy say nothing about Scaramouche.” To
which the prince replied: “The reason is that the comedy of Scaramouche mocks Heaven and religion,
which those gentlemen do not care about, but Molière’s play mocks those gentlemen themselves, and
they cannot endure that.”
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(1). Molière uses “philosophy” both in its present sense and as a synonym for natural sciences, which
was common in his day.

����

Tartuffe

Cast of  Characters11
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MME. PERNELLE, mother of Orgon
ORGON, husband of Elmire

ELMIRE, wife of Orgon
DAMIS, son of Orgon

MARIANE, daughter of Orgon and beloved of Valère
VALÈRE, beloved of Mariane

CLÉANTE, brother-in-law of Orgon and brother of Elmire
TARTUFFE, a hypocrite

DORINE, maid and confidante of Mariane
M. LOYAL, a beadle

an OFFICER of the court
FLIPOTE, maidservant of Mme. Pernelle

The play takes place in Paris.

1. See the note on the names of characters on page 109.

Act I
Scene 1

MME. PERNELLE, FLIPOTE,
ELMIRE, DORINE, DAMIS,

CLÉANTE, MARIANE

Mme. Pernelle
Come on, Flipote, come on, so I can get away.
Elmire
You walk so fast: it’s hard to keep up with you.
Mme. Pernelle
Stay where you are, Daughter-in-Law—don’t come any farther. I don’t need manners like yours.
Elmire
We have behaved properly, Mother; why are you leaving so quickly?
Mme. Pernelle
I cannot stand the way this household is run. No one ever makes any effort to please me. Yes, I am leaving. I’ve 
seen some shocking behavior: my instructions are rejected; no one respects me; everyone speaks arrogantly—it’s
Bedlam here.
Dorine
If . . .
Mme. Pernelle
You, Miss, are a chatterbox, not a proper lady’s companion, and a rude one too, who insists on sharing your
opinions about everything.
Damis
But . . .
Mme. Pernelle
You are a four-letter . . . fool. I’m your grandmother and I should know. I’ve told your father a hundred times
that you act like a good-for-nothing and that you’ll never be more than a nuisance to him.
Mariane
I think . . .
Mme. Pernelle



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  334

Now, now, Mademoiselle, you may act discreetly and seem meek and well behaved, but “still waters run deep,” 
as they say. I know you’re simply covering up unsavory behavior.
Elmire
But Mother . . .
Mme. Pernelle
Daughter-in-Law, your conduct, if I may say so, is perfectly shocking. You should be setting a good example for
these children— which their late mother certainly did. You’re extravagant; I’m horrified to see you dressed up
like a princess. A woman whose only concern is to please her husband doesn’t need to wear such finery.
Cléante
But Madame, after all . . .
Mme. Pernelle
As for you, her brother, I admire you; I like you, honor you— but if I were my son, her husband, I would beg
you never to set foot in this house. You’re forever offering advice on how to live that no decent people should
accept. I don’t mince words; that’s the way I am, and I don’t hesitate to say what’s on my mind.
Damis
Your Monsieur Tartuffe is a lucky man, no doubt . . .
Mme. Pernelle
He is a righteous man; you should listen to him. I cannot bear to see him challenged by a fool like you.
Damis
What, should I allow a bigoted hypocrite to be a tyrant in this house? Are we forbidden to enjoy ourselves unless
that fine fellow deigns to permit it?
Dorine
If we’re to believe what he says, we’re all acting like criminals; that fanatic controls everything.
Mme. Pernelle
And he controls everything properly. He intends to lead you to Heaven, and my son is right to urge you to love 
him.
Damis
No—look here, Grandmother, neither Father nor anyone else can make me wish him well. I’d be a traitor to
myself if I said anything else; everything he does infuriates me. Something’s going to happen; someday I’ll be
forced to lock horns with that lout.
Dorine
It’s a scandal to see a stranger become the master here. That beggar who arrived barefoot, his clothes in tatters—
well, now he forgets who he is, contradicts everyone, and tells everyone what to do.
Mme. Pernelle
Good Lord! Things would go better if everyone followed his pious example.
Dorine
You imagine that he’s a saint; well, believe me, he’s only a hypocrite.
Mme. Pernelle
Watch your tongue!
Dorine
Me, I wouldn’t trust him or his servant Laurent unless I had a solid guarantee.
Mme. Pernelle
I don’t in fact know about the servant, but I’ll guarantee that the master is a righteous man. The only reason you
wish him ill and defy him is because he tells you the truth. Sin infuriates him; it’s the wishes of Heaven that
drive him.
Dorine
Oh, to be sure . . . And why did he recently forbid us to admit visitors? Does an innocent guest offend Heaven?
What’s the reason for all this uproar? Shall I tell you what I think? I think, to tell the truth,  he’s jealous of
Madame.

Mme. Pernelle
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Stop that! Watch what you are saying. He’s not the only one to criticize these visits. All the commotion that those
people  make,  all  those  carriages  parked  in  front  of  the  door,  all  those  servants  making  a  hubbub  in  the
neighborhood . . . I’d like to think that nothing scandalous is happening, but people do talk, and that’s bad.
Cléante
Come, come, Madame, can one possibly stop such talk? It would be a shame if we had to abandon our friends
because of silly gossip—and even if we did, do you think we could silence those folks? There’s no defense
against slander. Let’s pay no attention to their cackling; we’ll try to live virtuously and let busybodies have their
say.
Dorine
Our neighbor Daphne and that little husband of hers—aren’t they the ones who talk about us so maliciously? It’s 
always the most ridiculous people who are the first to slander others. They never miss a chance to point out the 
slightest hint of a romance, and happily spread the word far and wide, putting their own slant on stories that they 
want others to believe. They color the facts, insisting they are true, and hope—in vain, of course— that their own
intrigues will seem as innocent as others’ really are or that they can tar their neighbors with the same brush.
Mme. Pernelle
That’s beside the point. Take [our neighbor] Orante: she leads an exemplary life; she cares only for heavenly
rewards—and I have heard that she thoroughly disapproves of the things that go on here.
Dorine
An admirable example—a worthy woman! Yes, she lives austerely, but she’s prudish only because she’s an old
lady, and straitlaced because she has a feeble body. When she was active she made the most of it—now she turns
her back on the world that’s left her behind. All that pompous morality is just a disguise to hide her worn-out
looks. That’s what they do, those aging flirts who hate to see their suitors abandon them. Once they’re deserted
all they can do is to play the prude. Those righteous women censure everything, pardon nothing, scold everyone
loudly—out of envy, not pious concern—and won’t allow anyone else to enjoy the pleasures that age has denied
them.
Mme. Pernelle
Those are the kinds of fairy tales you tell yourself so you can feel comfortable. Daughter-in-Law, in your house
you hold the floor all the time, and we’re not allowed to speak. Well, now it’s my turn to talk, and I’m telling you
that the wisest thing my son ever did was to welcome this virtuous man into his home. Heaven sent him here
because someone had to bring your lost souls back to the right path. You should listen to him for your own good;
he rebukes what needs to be reformed. These visits, balls, and evenings of chitchat are all inventions of the devil.
I’ve never heard a pious word exchanged; it’s all idle talk, foolishness, gossip about the neighbors, slanders,
backbiting, a thousand false reports based on absolutely nothing. Honest folks’ heads are spinning with all this
confusion; no wonder that the other day a wise man called it a second tower of Babylon. Everyone babbles on
and on and on. I’ll tell you the story that provoked this comment—right—this gentleman [Pointing to Cléante.]1
is  snickering  already!  Right,  you’ll  have  to  look  elsewhere  for  the  fools  who  can  make  you  laugh,  and
without . . . Good-bye, Daughter-in-Law, I don’t want to say another word. You should know that I’ve told only
half the story—and it will be a long time before I set foot in here again. [She slaps Flipote.] Come on, don’t
stand there gaping! Just wait! I’ll give you something to listen to. Come on, Slip-Slop, come along.

1. The italicized notes in brackets are stage directions that date from the first performances of Tartuffe.
  

Scene 2
CLÉANTE, DORINE

Cléante
I don’t want to leave yet; I’m afraid she’ll continue to scold me. May that old lady . . .
Dorine
A pity she didn’t hear you say that! She’d say, “Thank you very much” for the compliment and that she’s not old
enough to deserve it.
Cléante
She gets angry with us about nothing, and she seems to be besotted by her Tartuffe.
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Dorine
She’s nothing compared to her son. If you’d seen him, you’d have said, “He’s much worse!” In the recent
“troubles”  he  was  known  as  a  level-headed  man  who  backed  his  king  courageously.2 But  he’s  become  a
blockhead since he became infatuated with Tartuffe. He calls him brother, loves him a hundred times more than
his own mother, son, daughter, wife. He tells Tartuffe all his secrets; he treats Tartuffe like his confessor, who
judges his acts.  He cherishes  Tartuffe,  embraces him; he couldn’t  love a mistress more tenderly. He makes
Tartuffe sit next to him at dinner—happily watches him eat enough for six people, makes everyone give him the
best bits, and when Tartuffe belches, says, “God bless you.” [This is a servant speaking.] Orgon is crazy about
him, thinks the world of him, quotes everything he says as if it were gospel, and Tartuffe, who knows his dupe
and how to play him, bamboozles him with a hundred sanctimonious tricks. His hypocrisy has made him rich
and entitles him to criticize everything we do. Even his stupid servant makes it his business to tell us how to
behave, preaching wildly at us and throwing out our ribbons and our makeup. That fiend snatched away—with
his own hands—a bit of lace that he found pressed flat in  The Lives of the Saints  because, said he, we were
polluting holy writings with the devil’s finery.

2. See the note on this sentence on page 111.

Scene 3
ELMIRE, MARIANE,

DAMIS, CLÉANTE, DORINE

Elmire
You’re lucky that you weren’t at the speech that she [Mme. Pernelle] gave as she was leaving.—I’ve just seen
my husband; since he didn’t see me, I’ll go upstairs to wait for him.
Cléante
I’ll wait for him here so that I don’t waste time; I’ll just say hello.
Damis
Say something to him about my sister’s marriage; I suspect that Tartuffe opposes it, since he forces my father to
delay it so much. You know that I take a special interest in all this. If my sister and Valère love each other, well,
Valère’s sister is very dear to me, and if it were necessary . . .
Dorine
Here he comes.

Scene 4
ORGON, CLÉANTE, DORINE

Orgon [To Cléante.]
Hello there, Brother.
Cléante
I was just leaving, and I’m delighted to see you. The countryside isn’t much in bloom just yet.
Orgon
Dorine . . . Brother-in-Law, wait a moment, please; just let me reassure myself by hearing all the news . . . Has
all gone well these past two days? What’s happened? Is everyone well?
Dorine
Madame’s had a fever until the day before yesterday in the evening, with a terrible headache.
Orgon
And Tartuffe?
Dorine
Tartuffe? He couldn’t be better: fat, happy, his complexion is good, his lips are rosy.
Orgon
The poor fellow!
Dorine



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  337

Last evening she had no appetite and couldn’t eat any supper because her headache was so bad.
Orgon
And Tartuffe?
Dorine
He was the only one who ate—while she watched—and he piously consumed two partridges and half a leg of
chopped lamb.
Orgon
The poor fellow!
Dorine
She scarcely closed her eyes all night; fevers kept her from sleeping, and we had to watch her closely until dawn.
Orgon
And Tartuffe?
Dorine
He grew pleasantly drowsy as soon as he left the dining table, went to his room and hopped quickly into his nice
warm bed, where he slept until morning.
Orgon
The poor fellow!
Dorine
Finally she agreed to be bled and immediately felt better.
Orgon
And Tartuffe?
Dorine
He was very brave, and he drank four large glasses of wine to strengthen his soul against harm and to rebuild the
blood that Madame had lost.
Orgon
The poor fellow!
Dorine
Both are doing well, and I’ll go tell Madame how encouraged you are by her convalescence.

Scene 5
ORGON, CLÉANTE

Cléante
Brother, she’s laughing in your face. I don’t want to upset you, but I must say she’s right. Who ever heard of
such  foolishness?  How can he  charm you enough to  make  you forget  everything  except  for  him? He  has
recovered from his troubles since he’s been living here, and now you have come to the point that . . .
Orgon
Stop, Brother-in-Law. You don’t know the man you’re talking about.
Cléante
Well, perhaps I don’t know him, but to recognize what kind of a man he may be . . .
Orgon
My brother, you would be delighted to know him, and your admiration would be endless. He’s a man who . . .
hmm . . . a man, well then, a man. Anyone who takes his teaching seriously feels profound peace, looks at the
world as if it were only a dunghill. Yes, I become a changed man when I listen to him. He teaches me to love
nothing in this world, he frees my soul from all affection, and I could watch my brother, children, mother, wife
die without the least concern.
Cléante
What humane emotions those are, dear brother!
Orgon
Oh, if you had known how I first met him, you would have had the same affection for him that I have. He came
to church every day, knelt near me, looking so humble. Everyone noticed how fervently he prayed, sighed,
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groaned, how often he kissed the ground; and when I left the church, he hurried ahead of me to offer holy water.
I learned about his poverty and his origins from his servant, who imitated him in everything; I gave him alms,
but he modestly insisted on returning some of what I had given him. “It’s too much,” he said, “too much by half;
I’m not worthy of your compassion.” And when I refused to take any back, he rushed—right then and there—to
give it to the poor. At last Heaven allowed him to come to live here, and since then all seems to be well. He looks
better and even pays very special attention to my wife, warning me about those who flirt with her; he’s six times
more jealous than I am. And you wouldn’t believe how high-minded he is: he calls the least little thing sinful; a
mere nothing scandalizes him—to the point that the other day he condemned himself for having caught a louse
while he was praying and squeezing it to death too angrily.
Cléante
Good grief, Brother, you seem to me to have gone mad. Are you making fun of me? And do you really think that
this silliness . . .
Orgon
Brother, this kind of comment smells like impiety to me. Your soul is beginning to be corrupted; I’ve told you at
least ten times that you are in spiritual danger.
Cléante
People like you always say things like that. They want everyone to be as blind as they are. They think that seeing
clearly is impiety, that those who refuse to worship false idols have no respect  for true faith and true religion.
Such talk doesn’t frighten me; I know what I’m saying, and Heaven itself knows what I think. I’m not a slave to
fraud. Look: some people pretend to be religious the way others pretend to be brave. We can recognize brave
people by what honor has pushed them to do, but the truly pious, whom one should imitate, don’t smirk and
show off. Come on! Can’t you tell the difference between hypocrisy and true piety? You treat them as if they
were identical; you respect a mask as if it were a real face. Do you think that pretense and sincerity, appearance
and truth, phantom and reality, counterfeit and real currency are all the same? What strange creatures men are!
They’re always off balance; they think being reasonable is too limiting; they spoil what’s best by pushing things
too far.—All this is just a casual observation, dear brother-in-law.
Orgon
Oh yes, without a doubt you’re a revered professor who embodies all the wisdom of the world, the only truly
wise and enlightened man, an oracle, a Cato3 in our generation; compared with you, of course, all other men are
fools.
Cléante
Brother,  I’m not  a  revered professor;  I  don’t  embody all  the  world’s  wisdom. What  I  do  know is  how to
distinguish between true and false. I don’t know any heroes more worthy of respect than the truly pious or
anything more noble and beautiful than holy passion and saintly zeal. And I don’t know anything more hateful
than  those  whited  sepulchres,  the  phony zealots,  the  obvious  charlatans  with  their  ostentatious  piety,  their
sacrilegious and deceitful behavior, who brazenly take advantage of others, who distort, whenever they please,
what we human beings think is most saintly and sacred. They dedicate their souls only to their own interests; for
them, religion is a business,
 
or merchandise, and they try to buy honor and position by deceptive winks and exaggerated enthusiasm. I’m
talking about those sanctimonious fellows who use religious zeal  to  fatten their  bank accounts,  who attach
themselves to the Court while preaching austerity, who adjust their piety to fit their vices. They’re treacherous,
hasty, vindictive, full of tricks; they hide their envy and claim that their desire to ruin others is God’s will. Their
hostility and fanaticism—much good may it do them—are all the more dangerous because they use our own holy
weapons against us. We see these liars all too often, and yet it’s easy to recognize those who are truly devout.
There are splendid examples these days, dear brother: look at Ariston, Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore,
Clitandre—no one doubts what they are. They don’t parade their virtue; they’re not ostentatious; their piety is on
a human scale—it’s sober, well balanced. They’re not constantly censuring what we do: they think it’s arrogance
to  condemn others.  They let  others  speak angrily;  meanwhile  their  behavior  silently  corrects  ours.  Though
they’re not impressed by appearances, their instinct is to think well of others. No cabals, no intrigues: their chief
concern is to live properly. They don’t attack sinners, though they hate the sin. They don’t confuse Heaven’s will
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with their own zeal. These are the ones I admire; this is how one should behave; this is the model to imitate.
Your  fellow isn’t  like  that.  You praise  his  zeal  in good faith;  well,  I’m afraid you’ve been dazzled by his
pretentious behavior.
Orgon
Brother-in-Law, have you said all you want to say?
Cléante
Yes.
Orgon
Your servant, sir. [He starts to leave.]
Cléante
One more word, Brother. Let’s turn to something else. You know that Valère has asked to marry your daughter?
Orgon
Yes.
Cléante
You had fixed a date for the wedding.
Orgon
True.
Cléante
Why have you delayed it?
Orgon
I don’t know.
Cléante
Have you some other plan?
Orgon
Perhaps.
Cléante
You would break your word?
Orgon
I wouldn’t put it that way.
Cléante
There’s no obstacle, I imagine, to keeping your promise.
Orgon
As you say.
Cléante
Is it so difficult to go ahead with it? Valère asked me to speak to you about it.
Orgon
Heaven be praised!
Cléante
But what shall I tell him?
Orgon
Whatever you like.
Cléante
But we need to know your plans. What are they?
Orgon
To do as Heaven demands.
Cléante
Let’s talk frankly. Valère has your promise; will you keep it or not?
Orgon
Good-bye.
Cléante
I feel uneasy about the prospects for Valère’s happiness; I’d better warn him about what has happened.
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3. Cato (234–149 BCE)—a distinguished lawyer, soldier, legislator, and ambassador—was considered a model of morality both in his day
and in later generations; his name became a synonym for civic and personal virtue.

Act II
Scene 1

ORGON, MARIANE

Orgon
Mariane.
Mariane
Father.
Orgon
Come a bit closer. I have something to say to you privately.
Mariane
What are you looking for?
Orgon [He looks in a little closet.] I’m making sure that no one can overhear us; this little closet could hold an
eavesdropper. Fine: all’s well. Mariane, I’ve always known that you have a gentle soul, and you have always
been very dear to me.

Mariane
I’m deeply grateful for your fatherly love.
Orgon
Well said, Daughter, and if you want that love to continue, all you have to think about is pleasing me.
Mariane
It’s my pleasure to please you.
Orgon
Quite right. Now, what do you think of our guest, Tartuffe?
Mariane
Who, me?
Orgon
Yes, you. Be careful what you say.
Mariane
Oh goodness, I’ll say anything you like.

Orgon
Well said. Now, Daughter, say that his good works shine through him everywhere, that he touches your heart,
and that you would be delighted if I chose him for your husband. Well?
Mariane [She jumps back in surprise.]
Well?
Orgon
What’s the matter?
Mariane
I beg your pardon?
Orgon
What?
Mariane
Did I misunderstand?
Orgon
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Misunderstand?
Mariane
What do you want me to say, Father? Who has touched my heart? That I would be pleased if you chose whom as
my husband?
Orgon
Tartuffe.
Mariane
Not at all, Father—none of that is true. Why do you ask me to invent something untrue?
Orgon
But I want it to be true. You should be satisfied with what I have decided.
Mariane
What? You want, Father . . .
Orgon
Yes, Daughter, I intend to join Tartuffe and our family in marriage. He will be your husband, I’ve decided that,
and since your wishes . . .

Scene 2
DORINE, ORGON, MARIANE

Orgon [To Dorine.]
What are you doing there? Are you so curious, Miss, that you
have come to listen to us?
Dorine
So curious, Monsieur, that I can’t believe what you have said.
Orgon
I know how to make you believe it.
Dorine
Oh yes, you’re telling us a joke.
Orgon
Just wait and see.
Dorine
Fiddlesticks!
Orgon
Daughter, I am not joking.
Dorine
Come on, don’t believe Monsieur your father; he’s teasing.
Orgon
I tell you . . .
Dorine
No, say what you will, no one will believe you.
Orgon
I’m growing very angry . . .
Dorine
Very well,  then,  we believe you,  and so much the worse for  you. Come on,  Monsieur,  with all  those fine
whiskers in the middle of your face, you look like a wise man; can it be that you are crazy enough to want . . .
Orgon
Listen here! You’re being very impertinent. I don’t like that; I’m warning you, Miss.
Dorine
Let’s not become angry, Monsieur. Are you making fun of us with this plot? A religious fanatic doesn’t need a
girl; he should be thinking about other things. Moreover, what advantage to you would such a marriage be?
You’re well-to-do; why choose a beggar for a son-in-law?



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  342

Orgon
Be quiet! If he is a beggar, all the more reason to respect him. His poverty is no disgrace; it’s more honorable
than any worldly titles. After all—as you know—he was poor because he was intensely spiritual and didn’t pay
enough attention to earthly matters. Well, my support will help him get out of his difficulties and regain his
property, which is highly regarded in his part of the country. As anyone can see, he comes from a very good
family.
Dorine
Yes, he says so himself. Is vanity like that really a sign of piety? Someone who embraces an innocent and holy
life shouldn’t boast about his family; humility and devotion don’t go along with ambition like his. What is the
point of this pride? . . . Oh, these comments upset you? Let’s talk about him as a person and not as a nobleman.
Do you think it’s a good idea to give a young woman like your daughter to a man like that? Think about what’s
appropriate; can’t you foresee the consequences of such a marriage? Be careful: a young woman’s virtue is in
danger if she’s married off to someone she doesn’t want. Her willingness to live an honorable life depends on the
character of the husband she’s been given. Men who behave badly force their wives to do the same. It’s very
difficult, I must say, to be faithful to certain kinds of husbands. Someone who gives his daughter to a man she
hates becomes responsible for her sins. Think of the dangers you face with a plan like this.
Orgon
What! Am I supposed to learn how to live from her?
Dorine
You cannot do better than follow my instructions.
Orgon
Let’s not distract ourselves with nonsense. [To Mariane.] I know what you need, and I am your father. Yes, I did
promise you to Valère. Now, in addition to the fact that people say he gambles, I suspect he’s something of a
freethinker. I haven’t seen him in  church very often.
Dorine
Do you want him to go there on a schedule, like the people who go only to be noticed?
Orgon
I’m not asking for your opinion. Tartuffe is in Heaven’s good graces, and that is the best kind of wealth. [To
Mariane.] This fine marriage will give you everything you want; you’ll have nothing but sweetness and pleasure.
You’ll live together, joined by faithful love, like two dear children, two turtledoves. You’ll never quarrel, and
you can make of him whatever you might wish.
Dorine
All she’ll be able to make of him is a fool.
Orgon
What kind of a thing is that to say!
Dorine
I tell you that he’s born under the sign of the fool, and the alignment of his stars will trump all your daughter’s
virtues.
Orgon
Stop interrupting me! Be quiet! Stop poking your nose into other people’s business.
Dorine
I’m only trying to help you. [She interrupts him each time he turns to talk to his daughter.]
Orgon
Don’t trouble yourself on my account; just be quiet.
Dorine
If I didn’t care for you . . .
Orgon
I don’t want you to care for me.
Dorine
I want to care for you, despite yourself.
Orgon
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Oh!
Dorine
Your honor is important to me. I can’t bear to see you become  the butt of other people’s jokes.
Orgon
Will you never be still?
Dorine
It would be unconscionable to let you make such a marriage.
Orgon
Will you stop talking, you viper, you outrageous . . .
Dorine
Oh, you’re so pious, but you still lose your temper?
Orgon
Yes, I do. Listening to this stupidity makes me feel sick. I insist that you hold your tongue.
Dorine
Very well. But even if I don’t speak, I’m thinking.
Orgon
Think if you must, but keep it to yourself, or . . . That’s enough. [Turning to Mariane.] As a wise man, I have
thought soberly about everything.
Dorine
I’m furious that I’m not allowed to speak. [She stops speaking as Orgon turns his head.]
Orgon
Though Tartuffe isn’t a fashion plate, he’s . . .
Dorine
Oh yes, he’s cute enough.
Orgon
. . . personable, so that even if you don’t relish all his other abilities . . . [He turns toward Dorine and looks at
her, his arms folded.]
Dorine
There’s a lucky girl! If I were in her shoes, no man would force me to marry, and if it happened, I’d show him
soon enough that a woman always has her revenge prepared.
Orgon
So, no one pays attention to what I have said?
Dorine
Why are you complaining? I wasn’t talking to you.
Orgon
Then what were you doing?
Dorine
I was talking to myself.
Orgon
Right. The back of my hand will teach you something. [He prepares to slap Dorine, and each time he looks at
her, Dorine stands still without talking.] Daughter, it  is your duty to accept my plan. Please believe that the
husband I have chosen for you . . . [To Dorine.] What? You’re not saying anything?
Dorine
I have nothing to tell myself.
Orgon
Just one word.
Dorine
I don’t want to.
Orgon
I was watching you.
Dorine
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My word, what a fool!
Orgon [To Mariane.]
Daughter, do your duty and defer to my choice.
Dorine [Running away.]
I’d be laughed at if I accepted such a husband. [Orgon tries to slap her and misses.]
Orgon
That girl of yours, dear daughter, is worse than the plague. If I had to put up with her, I don’t know what I’d . . .
I’m in no condition to go on; her insolence drives me wild. I’m going out for a walk to calm down.

Scene 3
DORINE, MARIANE

Dorine
Have you lost your tongue; do I have to do all the talking foryou? To put up with such an insane proposal
without saying a word!
Mariane
With a tyrant for a father, what can I do?
Dorine
Whatever you can to ward off this disaster.
Mariane
Such as what?
Dorine
Tell him that hearts don’t fall in love at someone else’s command; that you marry to please yourself, not him;
that since you are the one who is involved, you are the one whom the husband has to please—and if he loves his
Tartuffe so much, he should marry him.
Mariane
But a father has so much power over us that I’ve never had the strength to say anything.
Dorine
Let’s be serious. Valère has courted you; do you love him or don’t you?
Mariane
You are unfair to me. How can you doubt my love? Haven’t I told you a hundred times how I feel about him,
how much I love him?
Dorine
Who knows whether that’s your mouth or your heart speaking. Then you really do love him?
Mariane
You’re wrong to doubt me; I’ve shown my feelings all too clearly.
Dorine
Well—do you really love him?
Mariane
Yes, passionately.
Dorine
And as far as one can tell, he loves you too?
Mariane
I believe he does.
Dorine
And both of you are desperate to marry each other?
Mariane
Certainly.
Dorine
Then what do you think of this other proposal?
Act II, scene 3



Firmament                                            Volume 15, No. 4, January 2023                                                  345

33
Mariane
If I’m forced to do that, I’ll kill myself.
Dorine
Right: that’s a remedy I hadn’t thought of. All you have to do to get out of this difficulty is to die. A wonderful
remedy. That kind of talk infuriates me.
Mariane
Good grief! What a temper you’re in! You don’t seem to have any sympathy with other people’s unhappiness.
Dorine
I have no sympathy for people like you who talk nonsense and tremble when they face difficulties.
Mariane
But what can I do? I’m easily frightened.
Dorine
Lovers must be brave.
Mariane
But don’t I still love Valère? Isn’t he the one who must ask for
my hand?
Dorine
Come on, even if your father is a stubborn fool, enamored of his Tartuffe, determined to break the marriage
contract that he agreed to—is that your lover’s fault?
Mariane
But if I reject my father’s choice out of hand, if I show my disgust, wouldn’t I also show my feelings too much?
If I let others know how much Valère dazzles me, wouldn’t I be abandoning proper womanly modesty and my
duties as a daughter? Do you want my passion broadcast . . .
Dorine
No, no—I don’t want anything. I see that you want to belong to Monsieur Tartuffe, and when I think about it, I
see that I’m wrong to deter you from this marriage. What reason is there to oppose your wishes? In himself, he’s
such a good catch. Monsieur Tartuffe! Well, well! You’re not being offered a nobody. In fact, Monsieur Tartuffe
isn’t  a buffoon;  it’s  a bit  of luck to become his better half.  Everyone already honors  him. At home he’s a
nobleman—handsome, red ears, and ruddy complexion— you’d live a very happy life with such a husband.
Mariane
My God! . . .
Dorine
What joy you’ll feel when you find yourself the wife of such a fine man!
Mariane
Oh, please stop talking that way, and show me how to rescue myself from this marriage. That’s it. I give up; I’m
ready to do anything.
Dorine
No, a daughter must obey her father, even though he wants to marry her to an ape. You’re a lucky girl; why are
you complaining?] You’ll go in a wagon to his little town, which you’ll find full of uncles and cousins whom
you’ll be happy to entertain. First of all, they’ll make you visit the best families. You’ll be welcomed by the wife
of the bailiff and the tax collector; they’ll honor you by offering you a folding chair. At carnival time you can
expect to go to a ball where you’ll be entertained by two bagpipes, a trained monkey, and a puppet show—that
is, if your husband . . .
Mariane
Oh, you’re killing me. Give me some advice that will help me.
Dorine
I’m your servant, Miss.
Mariane
Dorine, please . . .
Dorine
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You’ll just have to put up with this marriage.
Mariane
My dear . . .
Dorine
No.
Mariane
If my wishes, which I’ve told you . . .
Dorine
Not at all. Tartuffe is the man for you, as you’ll soon find out.
Mariane
You know I’ve always confided in you and trusted you.
Please . . .
Dorine
No, indeed. I promise: you’ll be thoroughly Tartuffified.
Mariane
Well, since you’re not sympathetic to my troubles, leave me alone with my despair, which will steady my heart. I
know the infallible cure for my troubles. [She starts to leave.]
Dorine
Wait! Come on, come back. I’ve stopped being difficult. Despite it all, I do have pity on you.
Mariane
Can’t you see? If I am condemned to be tortured, I tell you, Dorine, I’m better off dead.
Dorine
Don’t worry; we can prevent it quite cleverly . . . But look, here’s your beloved Valère.

Scene 4
VALÈRE, MARIANE, DORINE

Valère
I’ve just had some news, Madame, that I did not know and that must surely be good.
Mariane
What is that?
Valère
That you are to marry Tartuffe.
Mariane
Well, my father certainly has this plan in mind.
Valère
Your father, Madame . . .
Mariane
Has changed his mind; he has only just presented this idea to me.
Valère
What? Seriously?
Mariane
Yes, seriously. He has publicly announced that he wants this
marriage.
Valère
And what do you think about this, Madame?
Mariane
I don’t know.
Valère
A truthful answer. You don’t know?
Mariane
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No.
Valère
No?
Mariane
What do you advise?
Valère
Me? I advise you to accept this husband.
Mariane
That’s what you advise?
Valère
Yes.
Mariane
Really and truly?
Valère
Without doubt: it’s a prestigious match, worth paying
attention to.
Mariane
Well, then, Sir, I accept your advice.
Valère
You won’t have any difficulty taking it, I suppose.
Mariane
No more than you had in giving it.
Valère
Me? I gave you that advice to please you.
Mariane
Then I will take it to please you.
Dorine
Let’s see what comes of all this.
Valère
Is this what love means? Were you deceiving me when you . . .
Mariane
Please, let’s not talk about this any more. You told me bluntly that I must accept the husband who has been
chosen for me, and I intend to do it, since you give me such helpful advice.
Valère
Don’t blame me: you had already made a decision, and you are using a very feeble excuse to break your word.
Mariane
Oh yes, well said.
Valère
Indeed. And you never truly loved me.
Mariane
Alas . . . you may think so if you wish.
Valère
Yes, yes, if I wish. But I’ve been hurt, and that may push me to act before you do; I know how to change my
mind and to whom to offer my hand.
Mariane
Oh, I don’t doubt it, and merit excites passion . . .
Valère
Forget about merit: I clearly have very little, as you have just demonstrated. But I’m sure that others might be
kind to me and would happily compensate me for my loss when they learn that I’ve been dismissed.
Mariane
You haven’t lost much, and you’ll easily comfort yourself in this changed situation.
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Valère
I’ll do my best, you may be sure. When your self-respect is hurt, when you’re abandoned, then you ought to
forget the person who hurt you. Even if you fail, you have to pretend you’ve succeeded. No one forgives the
coward who continues to love someone who doesn’t want him.
Mariane
What a lofty and noble sentiment.
Valère
Yes indeed, and everyone will certainly agree with it. What— do you want me to keep on loving you forever?
Do you want me to watch you in someone else’s arms and not look for someone who would welcome the heart
you rejected?
Mariane
Not at all. It’s the very thing I hoped for; I wish it were already
done.
Valère
You do?
Mariane
Yes.
Valère
You have insulted me enough, Madame; I’ll leave and make you,happy. [He takes a few steps and then turns
back.]
Mariane
Fine.
Valère
Please remember that you’re forcing me to do this.
Mariane
Yes.
Valère
And my intentions simply imitate your own.
Mariane
My own. Very well.
Valère
Fine. You’ll find yourself obeyed.
Mariane
All the better.
Valère
You have seen the last of me.
Mariane
Good enough.
Valère
Oh? [He leaves and when he reaches the door turns back.]
Mariane
Yes?
Valère
Did you call?
Mariane
I? You must be dreaming.
Valère
Ah, well then, I’ll keep going. Good-bye, Madame.
Mariane
Good-bye, Monsieur.
Dorine
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This foolishness makes me think you both have lost your wits. I’ve let you quarrel to see what would happen.
Holà! Seigneur Valère. [She holds his arm, and he pretends to resist.]
Valère
Hey! What are you doing, Dorine?
Dorine
Come here.
Valère
No, I’m too angry; don’t interfere with what she’s forcing me
to do.
Dorine
Stop.
Valère
No. Can’t you see I have made up my mind?
Dorine
Oh!
Mariane
Seeing me hurts him; my being here drives him away. I’d better
leave.
Dorine [She leaves Valère and runs to Mariane.] Here’s the other one. Where are you running to?
Mariane
Leave me alone.
Dorine
You have to come back.
Mariane
No, no, Dorine, holding me here is useless.
Valère
I see that the very sight of me is torture for her; it would be better to relieve her pain.
Dorine [She leaves Mariane and runs to Valère.]
You again? Devil take me if I let this happen. Stop these games, and come here, both of you. [She pulls them
together.]
Valère
What are you up to?
Mariane
What are you trying to do?
Dorine
Put the two of you back together, pull you out of this mess. Are you crazy to be squabbling like this?
Valère
Didn’t you hear how she was speaking to me?
Dorine [To Mariane.]
Are you crazy to have lost your temper this way?
Mariane
Didn’t you see how he treated me?
Dorine
Double craziness. All she cares about is keeping you—I can testify to that. He loves only you, and the only thing
he wants is to marry you—I swear it.
Mariane [To Valère.]
Then why did you give me that advice?
Valère [To Mariane.]
Why did you ask for advice on such a subject?
Dorine
You are both crazy. Here—give me your hand. Come on, you.
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Valère [Giving his hand to Dorine.] Why do you want it?
Dorine
Ah! Now yours.
Mariane [Giving her hand to Dorine.]
What’s all this for?
Dorine
Hurry up; come here. You love each other more than you think.
Valère
Don’t be so difficult; stop looking at people so angrily. [Mariane looks sideways at Valère and smiles a little.]
Dorine
I must say, all lovers are crazy.
Valère
Ho! Don’t I have a right to complain about you? Tell the truth: weren’t you wicked to enjoy telling me such
terrible things?
Mariane
And you, aren’t you the most ungrateful man . . .
Dorine
Let’s leave such talk for some other time. Right now we must think about preventing this dreadful marriage.
Mariane
Tell us how to do it.
Dorine
We’ll do everything we can. Your father is being a fool, talking nonsense. But it would be best for the two of you
to pretend you agree to his foolish ideas. That way, it will be easier for you to delay this proposed marriage if
you have to. Once we have time, we can do anything. You could suddenly have a terrible illness, which will
mean postponing the wedding, or you will have had a terrifying nightmare that foretells disaster. Maybe    you
saw a dead man or broke a mirror or dreamed of a swamp. In any case, no one can force you to marry anyone
unless you say “yes.” Now, I think it would be better if you two were not seen talking together. [To Valère.]
Leave, and urge your friends to help you get what was promised to you. We’ll go and warn
Orgon’s brother-in-law and enlist Elmire’s help.
Valère [To Mariane.]
Whatever else is done, you are my chief source of hope.
Mariane [To Valère.]
I can’t be responsible for a father’s wishes, but I will not give
myself to anyone other than to you.
Valère
You fill me with joy! And though I dare . . .
Dorine
Oh, lovers! They never stop chattering. Leave, I tell you.
Valère [He takes a step and turns back.]
Well . . .
Dorine
What’s all this jibber-jabber? You, go this way. And you—the
other. [She pushes them by the shoulders.]

(to be continued with Act III)
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 Letters from Vincennes

By 

Thomas D. Le

 The Big and Not-So-Big Questions                                                                                                                                               

CORRECTION For Firmament October 2022: 

1. End of Para. 2 should read:  The article in which he expounds his thesis originally appeared in Mind in
1908, which was later incorporated in NE 2 as Chapter 3. Time, starting from Section 303, [not 302].

2. End of article on Time: An optimistic promise: "Not one dull moment" 

Let's  take a  breather  during this  is  a  natural  break from the  task of  plowing through the thicket  of
"philosoph-ese" (my barbarism), [not "philoso-ese"].

I apologize for any inconvenience they may have caused. TTTTDDDDLLLL

Time

McTaggart's The Nature of Existence, Volume 1 (NE 1)

 Chapter 2. Reality and Existence

1.1 Section 7.   J.M.E. McTaggart began Chapter 2 by asking 

whether there is  anything real which is not existent, or whether, on the other hand, the only
things which are real are of such a sort that their reality implies their existence, so that the
spheres of existence and reality would coincide. (Para. 1)

i.e.,  Is there non-existent reality or is there only existent reality?

In the following paragraph, he proposed to argue  that if a thing is real it exists, and "even if there is
any such non-existent reality, its relation to existence is such that, in studying existence, we study the
whole of reality. (Para. 2).  In sum, we can conclude that if a thing is real it exists. 

Then he cited an example of things such as propositions which are asserted to be real without existing.
A proposition (either true or false, addition mine), such as "Socrates is  wise" and "The multiplication
table is green" as real without existing, whereas someone's belief (either true or false, addition mine),
that Socrates is  wise  or the multiplication table is green is existent.  A characteristic can be real and
non-existent. And possibilities are real but non-existent.
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Regarding  possibilities,  I  follow  McTaggart's  exposition  instead  of  the  wider  concept  found  in
philosophy or  modal  logic  of  possibility,  such  as  epistemic  possibility  or  subjunctive  (or  alethic)
possibility, which leads further afield than warranted. Possibilities are a topic to be studied separately.

Let's tabulate the above entities cited by McTaggart as asserted or said as such:

        True/False        Existent            Real
1.  Propositions (be) Yes                   No                  Yes
2 . Beliefs (be)   Yes Yes Yes
3   Characteristics (can be) No No Yes
4. Possibilities (be) No No Yes

Since beliefs neither require nor preclude introspection or examination to determine proofs, we can
cautiously say that at worst they are sometimes no more reliable than intuition or hunches. 

1.2.  Section 8. (p. 9) Focusing on propositions, which are real mental states (anything that can be true
or false is real),  he brought in other mental states such as assumptions. Although  assumptions are
defined as beliefs that something is the case without proof, we cannot safely equate assumptions with
beliefs.

When McTaggart asserts that "Smith is bald," that's not a belief but an assumption, In other words, if
he does  not  assert  or  asserts  in  a  conditional  sentence,  he has  no  belief  at  all,  but  merely has  an
assumption, We accept that line of reasoning.

 Let's take a few definitions to clarify terms before moving on.

1.2.1. Definitions of Assumption

The University of  Louisville  Library (n.d.),  on its  web page titled  Critical  Thinking and Academic
Research: Assumptions, displays the following quote:

An  assumption is  an unexamined  belief: what  we  think  without  realizing  we  think  it.  Our
inferences (also called conclusions) are often based on assumptions that  we haven't  thought
about critically. A critical thinker, however, is attentive to these assumptions because they are
sometimes incorrect or misguided. Just because we assume something is true doesn't mean it is. 
(Para. 1)

The Cambridge Dictionary:
something that you accept as true without question or proof.

The Macmillan Dictionary:
something that you consider likely to be true even though no one has told you directly or even

though you have no proof.

Wiktionary|:
the  act  of  taking  for  granted,  or  supposing  a  thing  without  proof;  a  supposition;  an

unwarrantable claim. 
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Wikipedia
an  attitude  that  something  is  the  case,  or  that  some  proposition  is  true.   In

epistemology, philosophers use the term "belief" to refer to attitudes about the world which
can be either true or false.

Stanford Encyclopedia of Philosophy
the attitude we have, roughly, whenever we take something to be the case or regard it as true

 Oxford Learner's Dictionaries:
a belief or feeling that something is true or that something will happen, although there is no

proof.

Longman:
something that you think is true although you have no definite proof.

Wiktionary defines Assumption, variously but not exhaustively, as follows:

1.The  act  of  taking  for  granted,  or  supposing  a  thing  without  proof;  a  supposition;  an
unwarrantable claim. 

Their assumption of his guilt disqualified them from jury duty.
2.  The thing supposed; a postulate, or proposition assumed; a supposition. 
3. (logic) The minor or second proposition in a categorical syllogism. 

1.2.2. Definitions of Assertion:

Collins English Dictionary:
something asserted; positive statement; declaration.

Longman:
something that you say or write that you strongly believe.

 

Merriam Webster:
a declaration that something is the case.

Oxford Learner's Dictionaries:
a statement saying that you strongly believe something to be true. Claim.

Cambridge Dictionary:
a statement that you strongly believe is true 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (a whole article on assertion):
...the act of claiming that something is the case.

Wiktionary:
1.The act of asserting; positive declaration or averment. 
2. Something which is asserted; a declaration; a statement asserted. 
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You're a man of strong assertions!
3. A statement or declaration which lacks support or evidence. 

That's just a bare assertion.
4. Maintenance; vindication 

the assertion of one's rights or prerogatives

Oxford Learner's Dictionaries:
a statement saying that you strongly believe something to be true; synonym claim.

1.2.3. Recapitulation of concepts

The following table summarizes McTaggart's ideas:

        True/False        Existent            Real
1.  Propositions  Yes                   No                  Yes
2 . Beliefs     Yes Yes Yes
3   Assumptions Yes Yes Yes
4.  Assertions Yes Yes Yes

Note of the four entities above, only Assertions are speech acts,  which are utterances we make to
perform an action that may lie beyond conveying information. The other three are mental states, which
are true or false. We use speech acts to assert, promise, request, order, threaten, insult, and so on. Often
we go beyond informing. For example, if someone in the room says, "It's hot in here," she may be
describing a situation (a locutionary act); but she may also be making a request to someone near the
window to open it (i.e., an illocutionary act). Speech acts were first studied by J. L. Austin in his book
How  to  Do  Things  with  Words  (1962),  which  was  further  developed  by  John  Searle,  as  part  of
Pragmatics. This is a huge topic in itself, and merits all the attention of the interested reader.

McTaggart, after noting the similarity between assumptions and beliefs, as seen above regarding their
truth values and semantic contents, opted to talk about beliefs, to be brief. He asked whether the reality
of  true or false beliefs or assumptions involve, i.e., entail,  the reality of propositions. (Para. 3)

1.3.  Section 9. (p. 10). But first,  he asked, "What makes a belief true?"  If my reading is correct, 

(1) Objectively, it's  conformance with the objective truth regardless of the knower.  He cited the
example of him asserting that the table is square. The only thing that makes  his assertion true is that
the table is square.  

Take his following example:

"The  only  belief  (italics  added) which  can  be  made  true  by  the  coherence,  or  completeness,  or
systematic  nature,  of  any  belief  M,  is  the  belief (italics  added)  that  the  belief  M is  coherent,  or
complete, or systematic." (Para. 1)

Let's try to simplify this statement by reducing it to an equation:

        Belief 1 can be made true of belief 2 by  X = belief 1 is true if belief 2 is X
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where belief 1 is the simple belief in the original statement, belief 2 is belief M, and X is "coherent, or 
complete, or systematic."

In other words, the only belief that can be make true of a belief M that X is the case is the belief that
the belief M that X is the case.   

Does that sound more or less like a tautology?

(2)  Subjectively,  a belief is true if it works for me (i.e., McTaggart because it's his example), or
it's self-evident to me (him), or it gives me (him) satisfaction. However, characteristics or criteria of
truth cannot make a belief true. He said,  "The only beliefs that are made true by any relation to the
knowing subject are beliefs about that subject." In other words, a belief is true in so far as the relation it
stands to the subject's characteristics  is true.  Again, the only belief that can be made true is the belief
that the belief M did work for him. or was self-evident to him, or gave him satisfaction.

Note that so far McTaggart did not say much about existence as he was trying to establish the relation
of truth to belief.

1.4. Section 10. (p. 11). This section introduces a new concept, Fact. Truth as a characteristic of belief
is  defined  by  McTaggart  as  a  relation  "in  which  the  belief  stands,  and  which  is  a  relation  of
correspondence to a Fact."    And Fact is either the possession by "anything" (which in his terms, are
substances and characteristics) of a quality, or the connection that relates "anything" to "anything." A
fact exists if the thing it is a fact about exists. (Para. 1)

Think about this statement, truth is a characteristic of belief. If there is no belief there is no truth. If the
belief is false, there is no truth either. As crucial as it is, belief 

We have here important concepts to understand well:  Belief, relation, correspondence,  and most of
all, fact, and truth. We will try in the following discussion.

He hastened to admit that  relation and  correspondence (both being characteristics) are undefinable.
While he wouldn't define the notions of relation or correspondence by calling them undefinable, other
philosophers  have  grappled  with  the  concepts  and  formulated  theories  of  about  them.  The  entry
Relations (philosophy) in Wikipedia distinguishes properties and relations thus. "Relations are ways in
which things (the relata) stand to each other."  (Para. 1). "Properties are  sometimes treated as a
special case of relations involving only one relatum." (Para. 1). Macbride in his entry Relations in
Stanford Encyclopedia of Philosophy characterized properties as “one-place” or “monadic” or “unary"
because they apply to one entity at a time (Preliminary Distinctions  Section,  Para. 2). On the other
hand, relations apply to more than one and are "“many-place” or “ -adic” or “n-ary” (where n > 1)."
(Preliminary Distinctions Section, Para. 2). 

Regarding the concept of correspondence philosophers came up with several correspondence theories
of truth  and many more different theories of truth. There are Kant's correspondence theory of truth,
Russell's correspondence theory as congruence, J. L Austin's correspondence theory as correlation, the
coherence theory of truth, the identity theory of truth, the realist and non-realist theory of truth, the
prosentential theory of truth, and more.
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McTaggart  argued  that  he  could  not  answer  the  question  of  what  sort  of  correspondence  would
constitute truth. That implies to me that he didn't subscribe the correspondence theory of truth.  Hence,
he made no effort to define any correspondences at least for now. Yet the many correspondence theories
of  truth  there  are  indicate  that  the  concept correspondence should  receive  more  rather  than  less
attention.  

Let's pause and be sure to learn well the terms employed so far:  Propositions, beliefs, properties,
relation, facts, truth. Assumptions and assertions have already been defined above. In philosophy
and in life,  facts and truth are the most important of all, given that they underlie all facets of society
such as relationship, education, politics, law, science, philosophy, of course,  and so on. Hence, we
should be clear as to their meanings before proceeding further in our quest.

1.4.1.  Definitions

Definitions  of  terms  delimit  the  boundaries  within  which  they  apply  and  are  a  sine  qua  non  to
knowledge, which allows us to evaluate theories and the arguments that support them as well as those
that  undermine  them.  I  like  to  include  several  definitions  from  different  sources  to  ensure  their
reliability, scope, and precision. Most entries go beyond definition proper to cover usage in several
areas besides philosophy to offer a wider application of the term, which the reader will appreciate in
having.

1.4.1.1 Propositions

Wikipedia:

In  logic  and  linguistics,  a  proposition  is  the  meaning  of  a  declarative  sentence.  In
philosophy, "meaning" is understood to be a non-linguistic entity which is shared by all
sentences with the same meaning... Equivalently, a proposition is the non-linguistic
bearer of truth or falsity which makes any sentence that expresses it either true or false.

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

The term ‘proposition’ has a broad use in contemporary philosophy. It is used to refer to some
or  all  of  the  following:  the  primary  bearers  of  truth-value,  the  objects  of  belief  and  other
“propositional attitudes” (i.e.,  what is believed, doubted, etc.[1]), the referents of  that-clauses,
and the meanings of sentences...

Propositions, we shall say, are the sharable objects of the attitudes and the primary bearers of
truth  and  falsity.  This  stipulation  rules  out  certain  candidates  for  propositions,  including
thought- and utterance-tokens, which presumably are not sharable, and concrete events or facts,
which presumably cannot be false.

The Semantic Foundations of Logic Volume 1: Propositional Logics

Propositions.  A proposition is a written or uttered sentence which is declarative and which we 
agree to view as being either true or false, but not both.
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1.4.1.2  Beliefs

Stanford Encyclopedia of Philosophy

“[B]elief"...refer[s} to the attitude we have, roughly, whenever we take something to be the 
case or regard it as true. To believe something, in this sense, needn’t involve actively reflecting 
on it...

Most contemporary philosophers characterize belief as a “propositional attitude”. Propositions 
are generally taken to be whatever it is that sentences express...

A  propositional attitude,  then, is the mental  state of having some attitude,  stance,  take,  or  
opinion about a proposition or about the potential state of affairs in which that proposition is 
true —a mental state of the sort canonically expressible in the form “S A that P”, where S picks  
out the individual possessing the mental state,  A picks out the attitude, and  P is a sentence  
expressing a proposition. For example: Ahmed [the subject] hopes [the attitude] t hat  Alpha  
Centauri  hosts  intelligent  life  [the  proposition],  or  Yifeng  [the  subject]  doubts  [the  
attitude] that New York City will exist in four hundred years. What one person doubts or  
hopes, another might fear, or believe, or desire, or intend—different attitudes, all toward the  
same proposition.

Wikipedia:

A belief is an attitude that something is the case, or that some proposition is true... In
epistemology, philosophers use the term "belief" to refer to attitudes about the world
which can be either true or false...]  To believe something is to take it to be true; for
instance,  to  believe  that  snow is  white  is  comparable  to accepting  the  truth of  the
proposition  "snow  is  white".  However,  holding  a  belief  does  not  require  active
introspection.

1.4.1.3 Properties

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

Properties are those entities that can be predicated  of things or, in other words,  attributed to
them.  Thus,  properties  are  often  called  predicables.  Other  terms  for  them are  “attributes”,
“qualities”, “features”,  “characteristics”, “types”. Properties are also ways things are, entities
that things exemplify or instantiate

Internet Encyclopedia of Philosophy:

Properties are  also  known  as  ‘attributes’,  ‘characteristics’,  ‘features’,  ‘types’  and  
‘qualities’. The question of whether properties are a fundamental category of entities or 
whether  qualitative  similarity  and  difference  is  determined  by  the  existence  of  
something else has been a feature of philosophical debates since ancient times. (See  
Section 9.)
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Wikipedia:

A property is any member of a class of entities that are capable of being attributed to

objects.  Terms  similar  to  property include  predicable,  attribute,  quality,  feature,

characteristic, type, exemplifiable, predicate, and intensional entity... 

Generally speaking, an object is said to exemplify, instantiate, bear, have or possess a property
if the property can be truly predicated of the object. 

1.4.1.4 Quality

Wikipedia:
A quality is an attribute or a property characteristic of an object in philosophy,

Encyclopaedia Britannica

quality, In philosophy, a property that applies to things taken singly, in contrast to a relation,
which applies to things taken in pairs, triples, etc. The distinction drawn by Galileo and John
Locke between primary and secondary qualities is motivated by the fact that modern science
seems to reveal that unaided sensory perception gives false or incomplete information about the
intrinsic qualities of physical objects. In this view, primary qualities, such as shape, quantity,
and  motion,  are  genuine  properties  of  things  that  are  describable  by mathematics,  whereas
secondary qualities, such as odour, taste, sound, and colour, exist only in human consciousness.

ENCYCLOPEDIA.COM

QUALITY
A primary and universal notion that cannot be strictly defined, although it can be described and
illustrated. Its Greek equivalent, ποιότης, was coined by Plato (Theaet. 182A) and was used by
Aristotle to designate one of the categories of being. It was translated by Cicero into Latin as
qualitas. As  used  in  logic,  quality denotes  a  formal  property  of  the  copula  whereby  the
proposition is affirmative or negative. As used by Aristotle and by scholastics in metaphysics, it
designates one of the ten categories and means an accident (e.g., intelligent, white, robust) that
makes an already essentially determined substance (e.g., man) to be of a certain kind. In modern
philosophy, and generally in contemporary thought,  quality refers to those characteristics of
sensible reality whereby the senses are determined; for example, the color, sound, and shape of
an object.

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

Primary and Secondary Qualities in Early Modern Philosophy
Many philosophers maintain there is a significant difference between primary and secondary
qualities but disagree about its foundation. It may be plausible that we perceive things as having
a small number of basic qualities which are determinates or degrees of the following: size,
figure,  extension,  duration,  motion,  position,  color,  taste,  odor,  sound,  heat,  coldness,  and
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tactual qualities such as hardness, softness, roughness and smoothness. The first six (to which
solidity and number are sometimes added) are called “primary”; roughly speaking, they are said
to be real  objective properties of objects and to be distinctly known. The remaining, called
“secondary”,  are  said  to  be  in  some  way—metaphysically,  epistemically,  linguistically—
derivative, less than fully real, or otherwise metaphysically feeble; or misleading, subjective,
ambiguous, or otherwise not perspicuous. The lists map the extension of the division and the
doctrine explains its basis.

1.4.1.5 Relation

Wikipedia:

Relations are ways in which things, the relata, stand to each other. Relations are in many ways
similar to properties in that both characterize the things they apply to. Properties are sometimes
treated as  a special  case of  relations  involving only one relatum. In  philosophy (especially
metaphysics), theories of relations are typically introduced to account for repetitions of  how
several things stand to each other...

The three types [of relations] are  (1) spatial relations, which include geometry and number, (2)
relations of cause and effect, and (3) the classificatory relations of similarity and difference that
underlie knowledge. Similar classifications have been suggested in the sciences, mathematics,
and the arts.

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

[L]et’s distinguish between the “degree” or “adicity” or “arity” of  relations...  Properties are
“one-place” or “monadic” or “unary” because properties are only exhibited by particulars or
other  items, e.g.,  properties,  individually or  one by one.  Relations are “many-place” or “ -
adic”or  “  -ary”  (where  because  they  are  exhibited  by  particulars  only  in  relation  to  other
particulars. A “2-place” or “dyadic” or “binary” relation is exhibited by one particular only in
relation to another. A “3-place”or “triadic” or “ternary” relation is exhibited by one particular
only in relation to exactly two others. And so on. Some examples. The relation that stands to
whenever is  adjacent  to is binary. This is because it takes two things to be adjacent to one
another. The relation that stands to and whenever is between and is ternary because it takes three
things for one to fall between the other two.

1.4.1.6 Fact

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

What might a fact be? Three popular views about the nature of facts can be distinguished:
A fact is just a true truth-bearer,
A fact is just an obtaining state of affairs,
A fact is just a sui generis type of entity in which objects exemplify properties or stand 

in relations.
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In order to understand these claims and the relations between them it is necessary to appeal to
some accounts of truth, truth-bearers, states of affairs, obtaining, objects, properties, relations
and exemplification. Propositions are a popular candidate for the role of what is true or false.
One view of propositions has it that these are composed exclusively of concepts, individual
concepts (for example, the concept associated with the proper name “Sam”), general concepts
(the concept  expressed  by the  predicates  “is  sad”  and “est  triste”)and  formal  concepts  (for
example, the concept expressed by “or”). Concepts so understood are things we can understand.
Properties and relations, we may then say, are not concepts, for they are not the sort of thing we
understand. Properties are exemplified by objects and objects fall  under concepts.  Similarly
objects stand in relations but fall under relational concepts.

Wiktionary:

1. Something actual as opposed to invented. 
In this story, the Gettysburg Address is a fact, but the rest is fiction.

2. Something which is real. 
Gravity is a fact, not a theory.

3. Something concrete used as a basis for further interpretation. 
Let's look at the facts of the case before deciding.

4. An objective consensus on a fundamental reality that has been agreed upon by a substantial 
number of experts. 

There is no doubting the fact that the Earth orbits the Sun.
5. Information about a particular subject, especially actual conditions and/or circumstances. 

The facts about space travel.

Wikipedia:

A fact is a datum about one or more aspects of a circumstance, which, if accepted as true and 
proven true, allows a logical conclusion to be reached on a true–false evaluation...

Generally speaking, facts are independent of belief and of knowledge and opinion...

Facts are different from theories, values, and objects...

The term fact  also indicates a  matter under discussion deemed to be true or correct,
such as to emphasize a point or prove a disputed issue; (e.g., "... the fact of the matter is
...")...

Alternatively, fact may also indicate an allegation or stipulation of something that may
or  may  not  be  a  true  fact,...  (e.g.,  "the  author's  facts  are  not  trustworthy").  This
alternate usage, although contested by some, has a long history in standard English
according to the American Heritage Dictionary of the English Language... The Oxford
English Dictionary dates this use to 1729.

Fact  may also indicate findings derived through a  process of evaluation,  including  
review of testimony, direct observation, or otherwise; as distinguishable from matters 
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of inference or speculation...  This use is reflected in the terms "fact-find" and "fact-
finder" (e.g., "set up a factfinding commission").

Facts may be checked by reason, experiment, personal experience, or may be argued
from authority. Roger Bacon wrote "If in other sciences we should arrive at certainty
without  doubt  and  truth without  error,  it  behooves  us  to  place  the  foundations  of
knowledge in mathematics."...

1.4.1.7 Truth

Wikipedia:

Truth  is the property of being in accord with fact or reality... In everyday language, truth is
typically ascribed to things that aim to represent reality or otherwise correspond to it, such as
beliefs, propositions, and declarative sentences...

Truth is usually held to be the opposite of falsehood. The concept of truth is discussed and
debated  in  various  contexts,  including  philosophy,  art,  theology,  and  science.  Most  human
activities depend upon the concept, where its nature as a concept is assumed rather than being a
subject of discussion; these include most of the sciences, law, journalism, and everyday life.
Some philosophers view the concept of truth as basic, and unable to be explained in any terms
that  are  more  easily  understood  than  the  concept  of  truth  itself... Most  commonly,  truth  is
viewed as the correspondence of language or thought to a mind-independent world.  This is
called the correspondence theory of truth.

Various theories and views of truth continue to be debated among scholars, philosophers, and
theologians...

 Correspondence  theory  centres  heavily  around  the  assumption  that  truth  is  a  matter  of  
accurately  copying  what  is  known  as  "objective  reality"  and  then  representing  it  in  
thoughts,  words  and  other  symbols...  Many  modern  theorists  have  stated  that  this  ideal  
cannot be achieved without analysing additional factors.

Merriam Webster: truth
1.  a (1) : the body of real things, events, and facts : actuality 
        (2) : the state of being the case : fact 
        (3) often capitalized : a transcendent fundamental or spiritual reality 
     b : a judgment, proposition, or idea that is true or accepted as true , truths of 
thermodynamics
     c : the body of true statements and propositions 
2.  a : the property (as of a statement) of being in accord with fact or reality 
     b chiefly British : true sense 2 
     c : fidelity to an original or to a standard 

true

1. a(1): being in accordance with the actual state of affairs:true description
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      (2): conformable to an essential reality
      (3): fully realized or fulfilled: dreams come true
    b: ideal, essential
    c: being that which is the case rather than what is manifest or assumed: the true dimension of
the problem
    d: consistent: true to character
2. a: properly so called: true love, the true faith. the true stomach of ruminant mammals
    b (1) : possessing the basic characters of and belonging to the same natural group as
a whale is a true but not a typical mammal
       (2): typical: the true cats

Internet Encyclopedia of Philosophy

Truth. Philosophers are interested in a constellation of issues involving the concept of truth. A
preliminary issue, although somewhat subsidiary, is to decide what sorts of things can be true. Is
truth a property of sentences (which are linguistic entities in some language or other), or is truth
a property of propositions (nonlinguistic, abstract and timeless entities)? The principal issue is:
What is truth? It is the problem of being clear about what you are saying when you say some
claim or other is true. The most important theories of truth are the Correspondence Theory, the
Semantic Theory, the Deflationary Theory, the Coherence Theory, and the Pragmatic Theory.
They are explained and compared here.  Whichever theory of truth is advanced to settle the
principal issue, there are a number of additional issues to be addressed:
i. Can claims about the future be true now? 
ii. Can there be some algorithm for finding truth – some recipe or procedure for deciding, for 
any claim in the system of, say, arithmetic, whether the claim is true? 
iii. Can the predicate “is true” be completely defined in other terms so that it can be eliminated, 
without loss of meaning, from any context in which it occurs? 
iv. To what extent do theories of truth avoid paradox? 

v. Is the goal of scientific research to achieve truth? 

Collins Dictionary: 

truth
(noun)  in the sense of reality
1. The truth about something is all the facts about it, rather than things that are imagined or
invented; the quality of being true, genuine, or factual.
  Is it possible to separate truth from fiction? 
  I must tell you the truth about this business. 
Synonyms: reality, fact(s), real life, actuality   

2. (noun)  in the sense of truthfulness
If you say that there is some truth in a statement or story, you mean that it is true, or at least
partly true; the quality of being true, genuine, or factual
  There is no truth in this story. 
  Is there any truth to the rumors? 
Synonyms: truthfulness, fact, accuracy, honesty.
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3.  (noun)  in the sense of fact
   a proven or verified fact, principle, etc.
  It's a universal truth that we all die eventually.
Synonyms: fact,  law,  reality, certainty,  maxim, verity,  axiom, truism, proven principle.  

true

1 (adjective)  in the sense of correct
in accordance with the truth or facts: Everything I had heard about him was true.
Synonyms:  right,   accurate,   exact,   precise,  valid,  legitimate, factual,  truthful,   veritable,   
bona fide, veracious

2 (adjective)  in the sense of actual, real or genuine
I allowed myself to acknowledge my true feelings.
Synonyms:  actual,  real, natural,  pure,  genuine, proper, authentic 

The above definitions draw from reliable dictionaries,  encyclopedias,  and the philosophy literature.
Definitions  from standard  dictionaries  can  be  points  of  departure  for  philosophical  investigations
because  language  is  essential  for  articulating  thoughts,  hypotheses,  theories,  arguments,  debates
necessary to the pursuit of truth in all human endeavors.

We have reached a natural break point. Let's ruminate on the facts about philosophical terms, and use
them as references when the need arises.

In the four sections 7 to 10 of McTaggart The Nature of Existence,Volume 1 (NE1), we've covered a
considerable amount of philosophical ground by exposing ourselves to concepts and entities such as
propositions, reality, facts and finally truth, which is the ultimate goal of knowledge.  

In the next segment, we will continue our quest with further sections of NE1.  I never promise a rose
garden,  just a modest  never one dull moment! Is this true?  You bet!  ■

(To be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
11 January 2023.
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    Critical Thinking 

by Thomas D. Le

 Propaganda (continued)

Conditions for the Existence of Propaganda 

Let's begin by briefly recapitulating the internal and external characteristics of propaganda we include
for clarification only.  I have preserved the original structure of the exposition complete with page
numbers of ease for reference. This review is motivated by the need to refresh the reader's memory of
the complex topics before new materials are presented.

1. The Internal Characteristics of Propaganda 

1.1. Knowledge of the Psychological Terrain. (p. 33ff.)

1.1.1 Knowledge of the target of propaganda is essential. 

1.1.2 Never make a direct attack on established clichés, patterns, myths. 

1.1.3 Propaganda must attach itself to existing ideas, feelings, myths, tendencies, attitudes stemming
from the environment of society: schools, churches, workplaces, families, and so on... 

1.1.4  Finally, propaganda must pay attention to what is best in a man and make it serve for the good of
all. 

1.2. Fundamental Currents in Society. (p.38ff.)

Propaganda must reflect fundamental currents of the society it seeks to influence. 

1.3.Timeliness. (p. 43ff.)

This characteristic is the very opposite of the preceding one. It is concerned with the daily happenings
reported in the news and whose interest is short-lived.

1.4. Propaganda and the Undecided. (p. 49ff.) 

The issue of the undecided boils down to just one thing called foci or centers of interest. An individual
who cares little in his group life, or his family life, reacts vigorously to his profession because his
profession is his center of interest.

1.5. Propaganda and Truth.  (p. 52ff.) 
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The propagandist is concerned with truth, or better yet, accuracy of facts. The popular notion is that
propaganda is a bunch of tall tales, of lies.   

  We thus have two contradictory attitudes, which can be explained as follows: (1) the first is the
domain  of  facts that  holds:  "Truth  pays  off";  (2)  the  second  is  the  realm  of  intentions  and
interpretations that asserts: "Falsehood also pays off." This is a point to remember when analyzing
propaganda.

1.6. The Problem of Factuality. (p. 53ff.)

It's well-known fact that in advertisements, veracity and truthfulness are key to a product's success. 

1.7. Intentions and Interpretations. (p. 57ff.) 

Ellul says this is the realm of lies. No proof need be required, furnished, or assessed. An event can be
interpreted in wildly different ways depending on the interpreters...  Even experts don't agree among
themselves on current facts.

In war, truth is the first casualty.

2. The External Characteristics 

2.1.  The Individual and the Masses. "Modem propaganda reaches individuals enclosed in the mass and as
participants in that mass, yet it also aims at a crowd, but only as a body composed of individuals." (Ellul, 1962,
p. 6).

2.2. Total Propaganda. "Propaganda must be total. The propagandist must utilize all  of the technical
means at his disposal-the press, radio, TV, movies, posters, meetings, door-to-door canvassing...  Each
medium contributes its own strength, its own way of penetration, so that using the totality of means
achieves maximum effectiveness.

2.3.  Continuity  and  Duration  of  Propaganda.  "Propaganda  must  be  continuous  and  lasting--
continuous in  that it must not leave any gaps, but must fill the citizen's whole day and all his days;
lasting in that it must function over a very long period of time." (p.17). Propaganda must be relentless
and allows no time for the individuals to seek outside points of view.

2.4. Organization of Propaganda. There must a central administrative organization such as a Ministry 
of Propaganda or Information with adequate material and manpower resources to generate, coordinate, 
and impart direction of the propaganda enterprise.

2.5. Orthopraxy. The aim of modern propaganda is no longer to change minds, modify opinions, or win
converts, but to provoke action desired by the propagandist.
  
Ellul (p. 31)  also emphasizes two great motivators, the conditioned reflex and the myth. 

I have no doubt that to the Vietnamese the myth of "con rồng cháu tiên" (offspring of the Dragon,
scions of Immortals) commands an immediate and mighty metaphysical, emotional and spiritual power.
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3.  Categories of Propaganda 

Ellul  distinguishes  several  classes  or  categories  of  propaganda:  (1)  political  and  sociological,  (2)
agitation and integration, (3) vertical and horizontal, and (4) rational and irrational.

3.1 Political Propaganda (p. 62ff.). A large number of propaganda campaigns have a political aim. We
can  talk  about  Soviet  propaganda,  Nazi  propaganda,  Chinese  propaganda,  the  F.L.N.  (Front  de
Libération Nationale) in Algeria, French propaganda, etc. 

We might add that in a democracy such as the United States, political propaganda abounds in time of
election,  when candidates vie with each other to reach their bases by spending enormous amounts
contributed by supporters on round-the-clock advertising.

Political propaganda is either strategic or tactical. 
`
3.2 Sociological propaganda.(p. 62ff.) Ellul admits that sociological propaganda is difficult to grasp
and, hence, rarely discussed. Sociological propaganda aims for "interpenetration of ideology by means
of  its  sociological  context."  (p.  63)  The  individual  or  the  masses  are  exposed  to  the  surrounding
ideology and spontaneously adapt and "internalize" it unconsciously  over time. No propagandist needs
to mount a sociological propaganda campaign. 

Sociological propaganda manifests itself in the usual means such as movies, advertising, education,
publishing, social service, the "Reader's Digest," and so on. 

To illustrate how sociological propaganda is unconscious (p. 67).

One phenomenon surprising to Ellul (p. 69)  is the emergence of the  "agitators," acknowledged by
American sociologists. The "agitator" turns out to be a "nationalist" who incites public opinion. Ellul
asserts that he's a "true" prophet of the American Way of Life (sic), which is anti-Communist, anti-
Semitic, anti-Black, and xenophobic. 

At the conclusion of this section, Ellul argues that "the more conscious the sociological propaganda is,
the more it tends to express itself externally," namely to export its influence abroad,. 

3.3 Propaganda of Agitation

Just as political propaganda must be distinguished from sociological propaganda, so propaganda of
agitation must be kept separate from propaganda of integration.

Propaganda of agitation (agitprop) (p.71ff.) monopolizes our attention in this distinction because of its
spectacularly explosive effect.  

The West doesn't engage in propaganda of agitation, but pursues propaganda of integration, since it is
the  established  order  against  which  "the  others"  direct  their  propaganda  of  agitation,  which  is  in
essence propaganda of revolution.  
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Propaganda of agitation tries to extract the most energy, enthusiasm and sacrifice from the individual,
who is taken out of everyday routine to achieve results that were thought impossible. 

Propaganda of agitation achieves its goals easier among the illiterate, the less educated or informed,
such as the Africans, the lower classes,  the proletariat. (p. 74)

3.4. Propaganda of integration (p 74 ff.)

Ellul states that integration propaganda is characteristic to Western civilization, though he concedes it
did not exist before the twentieth century. As Western countries prosper, they demand uniformity, and
adherence to society's truths, stereotypes, beliefs, and myths from the entire population. Integration
propaganda  is  more  subtle  and  takes  longer  to  work.  It  aims  to  make  an  individual  behave  in
conformity with accepted social norms and adapt to future socio-political developments. 

After a period of agitation and subversion to overcome the enemy, successful revolutionary countries
must switch to integration propaganda to consolidate the new order. 
 
The difficulty of managing the transition from agitation to integration is further illustrated in the case of
Hitler.

The  only  two  examples  of  successful  transition  from agitation  and  subversion  to  integration  and
affirmation Ellul  cites  with  approval  were  the  cases  of  North Vietnam and  China.  North  Vietnam
employed both agitation and integration simultaneously.. Mao pursued both propaganda efforts along
similar lines.   

3.5. Vertical Propaganda (p. 80ff.)

A distinction must be made between the categories of  Vertical and  Horizontal Propaganda.  Vertical
propaganda is a top-down phenomenon in which a central power in its inner sanctum conceives, plans,
organizes, and manages the entire propaganda enterprise.  

However, because the effect of vertical propaganda is temporary, it requires frequent repetition.

3.6. Horizontal Propaganda (p. 81ff.)

This category is of recent vintage. Two forms exist:  the Chinese propaganda (study/self-criticism --
học tập/kiểm thảo?) and group dynamics in Human Relations. This type of propaganda works best with
micro groups. However, there is an animateur or director of discussion (akin to a facilitator). H

This horizontal  propaganda works slowly because  the individuals have to arrive at  the conclusion
themselves. 

3.7. Rational versus Irrational Propaganda. (p. 90ff.)

Ellul  makes  a  distinction  between  rational  and  irrational  propaganda,  and  between  rational  and
irrational advertisements. Propaganda and information to support it  go hand in hand. One normally
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believes factual information. If such information is known, the propaganda it supports will likely be
believed, regardless of who the propagandist is. 

This section of the book has the following points:

(1)  Propaganda appealing to the emotions and passions tend to disappear nowadays.
(2)  Propaganda now resembles information.
(3)  In  order  to  motivate  the  propagandee,  the  propagandist  presents  factual  information,  logical
reasoning, rigorous rational support, which will be replaced by irrational motivators such as a myth or a
vision. 
(4)   Both propaganda and  the  supporting  information  should  not  be  excessive  in  quantity,  for  an
abundance of facts, statistics, or data eliminate the individual's capacity to judge and form opinions.
Information overload drowns the individual and prevents him or her from behaving as desired.
(5) Information is like a spider web that imprisons and hypnotizes the individual into inaction, and
stymies clear and rational thinking as well as experience and ability to choose.
(6)  The more information is developed, the more it determines what an individual should be.
(7)  The individual is not free in the face of what is given him as truth.
(8)  The individual's opinion is formed not from personal choice or experience but from the information
received.
(9) Rational propaganda creates an irrational situation, thus remains propaganda, i.e., a situation where
an individual is shaped by a society that deprives him of himself.

Ellul's Propaganda

Chapter II 

Conditions for the Existence of Propaganda  (pp. 88-126)

This chapter deals with the question, Why and how propaganda exist? 

Ellul remarked that propaganda today differs from that of the past by invoking how the Greeks and the
Romans made their propaganda. The obvious fact is that modern science has made modern propaganda
possible  to  the  extent  that  without  the  media  made  available  by  technology  modern  propaganda
wouldn't exist. 

Several contributory factors have to exist before massive propaganda appear and thrive. Technology,
transportation, mass media, research findings in psychology and sociology, political factors, revolutions
such as the Russian Revolution and the Chinese Revolution, wars such as World War I and II and the
Cold War, all provided the impetus for mass propaganda to develop and grow. Ellul argued that "And in
this way propaganda has  become a permanent feature in nations that actually despise it, such as the
United  States  and  France."  (p.  89).  I  think  it  is  debatable  whether  France  and  the  United  States
"despise" propaganda, given that both countries want externally to reach a worldwide audience, friend
or foe, to promote their image, and sully their enemy's image, and internally a domestic audience for
economic and political reasons.
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In addition, doctrines and men are decisive factors in fostering propaganda. According to Ellul (p. 89),
certain doctrines make propaganda the center of political life, rather than an accessory to it. Leninism
as developed by Mao is a doctrine of propaganda infused with Marxism. In Nazi Germany Hitler and
Goebbels were master propagandists of Nazism.

However, such factors as discussed briefly above still need a catalyst to develop, and that is favorable
sociological conditions, to which we now turn.

1. The Sociological Conditions

1.1 Individualist Society and Mass Society (p. 90)

Arguing that propaganda requires society to possess both individualist and mass aspects, Ellul clarified
that although individualist society, who values freedom of choice by breaking away from small groups,
and a mass society, who tends to reduce the individual to "a cypher," are at odds with each other, they
are actually  mutually dependent. As the individuals free themselves from family, clan, community,
they find themselves in the middle of the mass society, which is made up of individuals as an organic
but unstructured whole,  Thus, one can't exist without the other. As Ellul put it, "Precisely  because the
individual claims to be equal to all other individuals, he becomes an abstraction and is in effect reduced to a
cipher." (p.90)

The individuals thus freed from small groups should now find themselves masters of their own destiny, but they
are  actually helpless against the superior forces of society without guidance from any source. They begin to join
with others like themselves to form professional, political, social, even military, groupings all with their own
creeds. Such individuals are more impervious to propaganda. I think what makes such individuals within groups
resistant to propaganda is not that they have liberated themselves from family or community and somehow have
acquired strength of immunity, but that they have belonged to structured organisms as a protective shield. Such
is the case with the peasantry, who  have never not broken free of their familiar milieu. Ellul cited the case of
Lenin, who found the peasantry difficult to integrate into the revolution, and Goebbels, who recognized that  the
only way to reach the peasants was to dissolve their social milieu. (p. 93). It is safe to say by analogy that Mao
had succeeded to mobilize his peasant society because he was using his ideology, which is propagandistic in
practice, to break up the family units of the peasantry by demolishing the traditional family patriarchal structure.
With the family support system thus weakened, individuals joined up with peers under the guidance of the party
directed by Mao and his followers.

According to Ellul (p. 93),   propaganda can develop only in a mass society, not in a decaying individualist
society, where the individuals are alienated because their familiar  moorings in small groups such as family,
church, community have been severed by industrialization and modernization, and more. Here theorists don't
agree.  It stands to reason that mass society is therefore the only extant organization left in which propaganda can
develop.   

This chapter contains several concepts that the reader needs to master before evaluating his claims: mass society,
masses, crowds, mass media, and mass culture.

Mass society

Ellul (p.93)  argued that propaganda can develop only in mass society. What is  mass society? This is the key
topic that requires the perspective of many theorists scrutinizing it under a large variety of angles. In this way we
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will benefit from their expert judgments before we can formulate our own.  Hence, an abundance of verbatim
quotes, unadulterated by hasty and faulty generalization.

ENCYCLOPEDIA.COM 

mass society (as discussed at length in an article on mass society)
“Mass society” is best understood as a term denoting a model of certain kinds of relationships that may
come  to  dominate  a  society  or  part  of  a  society.  Terms  like  “mass  production”  and  “mass
communication” refer to activities that are intended to affect very large numbers of people who are seen,
for these purposes, as more or less undifferentiated units of an aggregate or “mass.” Similarly, a “mass
society” is one in which many or most of the major institutions are organized to deal with people in the
aggregate and in which similarities between the attitudes and behavior of individuals tend to be viewed
as more important than differences. Societies or institutions organized in this way are said to have a
“mass character,” and the life of individuals in such societies is said to be governed primarily by “mass
relations.”

Wikipedia

Mass society is a concept that describes  modern society as a monolithic force and yet a disaggregate
collection of individuals. It is often used pejoratively... to refer to a society in which bureaucracy and
impersonal institutions have replaced some notion of traditional society, leading to social alienation. 

In a sense, all societies are mass societies, but the term typically refers to a (sic) developed countries that
possess a mass culture and large-scale social, political and economic institutions which structure daily
life for the majority of people...In modern times the term has taken on more importance and broader
scope with the advent of mass media and the internet. 

...Various conservative theorists developed concepts of mass society in which it replaces aristocracies
with the "tyranny of the majority" or "mob rule" and José Ortega y Gasset, for instance, lamented the
decline of high culture. Marxist accounts, such as those of the Frankfurt School, critiqued the prevailing
forms of mass society as one dominated by a culture industry that served the interests of capitalism. 

Mass society as an ideology can be seen as dominated by a small number of interconnected elites who
control  the  conditions  of  life  of  the  many,  often  by  means  of  persuasion  and  manipulation...  This
indicates the politics of mass society theorists – they are advocates of various kinds of cultural elite who
should be privileged and promoted over the masses, claiming for themselves both exemption from and
leadership of the misguided masses. 

Britannica

mass society, concept  used to  characterize  modern  society  as homogenized  but  also disaggregated,
because it is composed of atomized individuals. The term is often used pejoratively to denote a modern
condition in which traditional  forms of human association have broken down and been replaced by
conformist or even totalitarian forms of collective behaviour.

The idea of mass society originated in the conservative reaction to the French Revolution (1787–99). For
critics such as Hippolyte Taine, the real  significance of the Revolution lay not  in the constitutional
changes it brought about but in the deep social upheaval it caused. For these thinkers, the Revolution
undermined traditional institutions such as the Roman Catholic Church and thus weakened the social
bonds that held French society together. The Revolution, they argued, had not established liberty but, on
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the contrary, had allowed collective despotism free rein by weakening intermediary associations and
communities. According to critics ranging from Edmund Burke to Hannah Arendt, the Revolution was
significant in part because it allowed ordinary people—the “swinish multitude,” in Burke’s view—to
enter politics. What was most problematic, however, was the manner in which they entered politics: not
through institutional channels but in the form of dissenting crowds or mobs. According to the French
psychologist Gustave Le Bon, the empowerment of revolutionary crowds marked “the advent to power
of the masses.” Crowd psychology, developed most famously by Le Bon, described the crowd as driven
by pre-rational passions or impulses, acting as a single entity under the direction of a leader or blindly
following its own whims. Crowd mentality was conceived as a contagious—and dangerous—form of
popular enthusiasm. Crowd psychology influenced the later development of mass society theory. In fact,
many social scientists used the concepts of crowd and mass interchangeably.

Similar themes emerged from the popularization of mass society theory in the mid-20th century. After
World War II, social scientists and philosophers such as William Kornhauser and Erich Fromm turned to
the concept of mass society in an effort to explain the conditions that made possible the transformation
of  the democratic  Weimar Republic  into the totalitarian Third Reich.  Others,  such as the  American
sociologists Robert Nisbet and C. Wright Mills, sought to diagnose the apathy, alienation, and general
malaise they thought were afflicting modern societies.

Mass society theory was based on the thesis that modernity had severely eroded the social fabric. In
mass society, individuals are at once subsumed in the social totality and estranged from one another.
Individuals  belonging  to  the mass  are  detached  or  atomized.  This  separation does  not  preserve  the
uniqueness of each individual but, on the contrary, contributes to a process of social homogenization or
leveling. Thus, the condition of alienated individuals should not be confused with individual autonomy.

The same social processes that isolate people in a mass society—the division of labour, for instance—
also make them highly dependent on others. Unlike in the communities of old, however, this dependence
is  highly impersonal.  According  to  the German sociologist  Theodor  Geiger,  technological  advances
created a society in which individuals are increasingly dependent on people they either do not know or
do not care about. With the decline of intermediary institutions, the argument continued, individuals are
deprived of their social ties and are subject to manipulation by the state through mass communication
and mass mobilization.  Theorists of mass society, however,  disagreed on the principal cause of social
disaggregation,  some seeing  it  as  rapid  urbanization,  others  as  booming  population  growth  or  an
alienating model of industrial production (see mass production).

Theories of mass society can be distinguished in terms of the kind of threat they associate with it. One
form of criticism, often labeled “aristocratic,” warns of the threat to elites and to high culture. Viewed
from this perspective, mass society (or,  more precisely, mass culture) is characterized by a growing
uniformity in tastes and an egalitarian leveling that leaves no place for excellence. A different, though
often  connected,  criticism, often  labeled  “democratic,”  focuses  on the  threat  to  individual  freedom.
Critics of mass society can be found across the left–right ideological spectrum.

A minority of  theorists,  including the French sociologist  Gabriel  Tarde, embraced  mass society as a
means of bringing together people of different backgrounds, occupations, and classes and giving them a
sense of belonging to a single group. Similarly, the American sociologist Edward Shils rejected standard
criticisms of mass society as based on a caricature; indeed, he lauded mass society for its inclusiveness
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and its valorization of individuality. Mass society, Shils argued, means precisely that  “the mass of the
population has become incorporated into society” and that there is no longer any “outsider.”

Mass society according to Ellul, who held that the conditions that culminated in mass society in Western Europe
obtained during the nineteenth century and the first half of the twentieth century. The first one is the fact that
society was becoming increasingly individualistic and  the  old organizational structures were disintegrating.
Out this state of affairs mass society emerged, with the following characteristics; (1) heavy population density,
(2)  weak  local  structures  and  organizations,  (3)  currents  of  opinions  strongly  felt,  (4)  strong  collectives
absorbing the individuals, (5) existing psychological unity,  and (6) uniform material life.

In addition, despite differences of training, situation and environment, men of mass society have similarities: (1)
same preoccupations, (2) same interest of technology, (3) same mythical beliefs, and (4) same prejudices.

The above detailed exposition calls forth the concept of the mass man, the average, typical, ordinary man, the
prototype of mass society. Let's peruse the definitions of  the mass man as offered by different sources.

Merriam Webster Dictionary

mass man
an average, typical,  or  ordinary man  :  a prototype of the mass society especially when regarded as
lacking individuality or social responsibility, as drawing his stereotyped ideas from the mass media, and
as easily manipulated by economic, social, or cultural elites.

Dictionary.com

mass man
a hypothetical common man, especially one held to be typical of a mass society, to be characterized by
the  absence  of  unique  values  or  distinct  personality  traits,  to  lack  a  sense  of  personal  or  social
responsibility, and to be readily manipulated by the techniques developed by mass media.

Collins Dictionary

mass man
a hypothetical common man, esp. one held to be typical of a mass society, to be characterized by the
absence of unique values or distinct personality traits, to lack a sense of personal or social responsibility,
and to be readily manipulated by the techniques developed by mass media.

We have expanded Ellul's judgment about mass society and its important component, the mass man. As a result.
we have acquired a broader view of the field than was possible had we not explored it further afield. And we
have a great deal of material to absorb. Let's allow ourselves some time to review and reflect on what we have
learned to get the maximum benefit from it.

We will continue with the other concepts in the next segment. ■

(To be continued)

TTTThhhhoooommmmaaaassss    DDDD....    LLLLeeee
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