
Ngô Quốc Sĩ  l  1

TUYỂN TẬP III
THƠ VĂN NGÔ QUỐC SĨ

THẾ SỰ
BUỒN VUI

Trang Nhà Đối Thoại
XUẤT BẢN

2021

Tranh: Nguyễn Sơn



2    Tuyển Tập Thơ Văn III



Ngô Quốc Sĩ  l  3

TUYỂN TẬP III
THƠ VĂN NGÔ QUỐC SĨ

THẾ SỰ BUỒN VUI

Trang Nhà ĐỐi Thoại
XUẤT BẢN

2021



4    Tuyển Tập Thơ Văn III

THẾ SỰ BUỒN VUI
Tác giả: Ngô Quốc Sĩ

Xuất bản: Trang Nhà Đối Thoại
Tranh bìa: Nguyễn Sơn

Trình bày: Thái Hoàng
Liên lạc: Đối Thoại

Địa chỉ: PO. BOX 450382
Garland, TX 75045



Ngô Quốc Sĩ  l  5

MỤC LỤC
Lời Nhà Xuất Bản      8

phần 1:  Vườn Thơ Ngô Đức Diễm     
 
Thế Sự Buồn Vui      12
Tin Đời       13
Nước Mắt Thần Nữ      14
Không        16
Xin Đừng Hỏi       17
Chợt Nhớ       20
Xin Làm Viên Đá      22
Lòng Cha       23
Ước Nguyện Đêm Xuân     24
Lòng Xuân Nghẹn Ngào     26
Ru Ta Ngậm Ngùi      28
Máu Hận Còn Đỏ Tươi     30
Ngày Ấy Tháng Tư      32
Nói Với Những Kẻ Vô Ơn     34
Tỉnh Giấc Mơ Dài      36
Ngày Ấy Mẹ Cha      38
Chân Dung Tự Họa      40
Thỏ Thẻ Một Lời      42
Thì Thầm       43
Ý Xuân Mùa Đại Nạn      44
Chia Sẻ Tình Người      45
Phận Người Tro Bụi      46
Những Mùa Xuân Tang Tóc     48
Thầm Thì Cuối Năm      50
Một Lần Rồi Thôi      51
Tiếng Vọng Be Lem        52
Sinh Nhật Tự Tình      53
Biển Máu Oan Khiên      54



6    Tuyển Tập Thơ Văn III

Tôi Mừng Sinh Nhật Tôi     56
Tưởng Niệm Kiếp Người     58
Xin Hỏi Và Xin Thưa      60
lời của biển       62
thắp nén hương lòng     63
cọng rau lộc hưng      64
nước mắt mùa xuân      65
dòng đời uốn khúc      66
hồ trường khôn vơi      68
vấn vương       70
còn mãi tinh anh      72

phần 2:  dòng văn ngô quốc sĩ
  luận đàm chính trị

Lịch sử nhìn lại      75
Gió đã đổi chiều      79
Tự do và lương tri      84
Mơ tưởng và hiện thực     88
Ta về từ địa ngục trần gian     93
Niềm ước mơ ngược đời mà chính đáng   97
Tổ quốc chìm đáy vực      102
Chia nhau chén hận      107
quặn thắt lòng quốc     111
quê hương đọa đày lòng xuân héo úa   115
một lần cho tất cả       119
máu lệ thấm ướt quê hương    123
bộ đội tỉnh mộng uất hận dâng trào   127
lời xin lỗi đắng cay      132
ai là kẻ phản động đích danh    136
vì đâu nên nỗi?      141
trả lại cho ta      147
tuổi thơ hoang tưởng     149
xin đổi kiếp này thay kiếp khác    153
bão cát từ lòng giếng cạn     156
xin trả lời cô giáo lam     161
sự thật khó nói mà phải nói     167



Ngô Quốc Sĩ  l  7

tau chưởi và chửi      169
hãy quỳ xuống tạ tội     173
thế nào là đổi mới đích thực    177
nỗi lòng người thương phế binh    181
sỉ nhục và căm giận      184
lời tỉnh của người điên     189

  tản mạn văn hóa

giải yếm bắc cầu tìn      193
nón lá đượm tình quê hương dân tộc   198
nguyễn đức sơn - 
 tiếng vỡ cuộc đời giữa ngàn thông  202
một nơi để trở về      206
những giọt huyết ngà     210
đợi nhé cố nhân ơi!      214
quê hương tôi đó qua thơ trần thúc vũ   218
những giọt nước mắt pha máu    222
nỗi lòng ly khách      228
tình nghĩa sắt son      233
người tình cô đơn      237
tình yêu trái cấm tội phúc       241
một thời để nhớ      245
vai mẹ gánh cả sao trăng     251
nhan sắc trên đầu súng     255
xin giữ cho đời Một Chút Dễ Thương   259
Lời Thầm Gửi Gió      263
Lời Người Từ Mộ Sâu     268
Sài Gòn Trong Tim Tôi     272
Nẻo Về Quê Hương Đích Thực    276
Vô Duyên Chi Lạ      280
Tình Yêu Trong Lửa Khói     284
Những Mùa Xuân Vấn Khăn Tang    288



8    Tuyển Tập Thơ Văn III

Lời Nhà Xuất Bản:

Trang nhà Đối Thoại là nhịp cầu giao cảm giữa những con người, 
cá nhân với cá nhân, cá nhân với đoàn thể, với cả chính quyền và 
lãnh đạo quốc gia cũng như thế giới.

Đối thoại luôn luôn tôn trọng sự khác biệt, trong chính kiến, văn 
hóa, tôn giáo cũng như sắc tộc, màu da…

Với lập trường chống cộng và  chỉ hướng đa nguyên, đa văn hóa 
và đa giá trị đó, Đối Thoại đã đứng ra xuất bản tác phẩm “Thế 
Sự Buồn Vui”, Tuyển Tập Thơ Văn thứ III của Ngô Quốc Sĩ - Ngô 
Đức Diễm, sau 2 Tuyển Tập Vết Chém và Vơi Đầy Nước Non, 
cùng 5 tập thơ tình cảm đấu tranh. 

Ông là nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, và hơn hết, là một con người 
hết lòng với tổ quốc và dân tộc Việt Nam, cũng như với quê hương 
tạm dung trong chuỗi ngày lưu vong…
Đối Thoại xin kính mời độc giả bước vào Thế Sự Buồn Vui để 
chia sẻ tâm thức lưu vong và tư duy cõi người với Ngô Quốc Sĩ-
Ngô Đức Diễm .

Trân trọng.

Đối Thoại
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Lời Ngỏ

Thế Sự Buồn Vui là Tuyển Tập III Thơ Văn Ngô Quốc Sĩ, sau 2 Tuyển 
Tập Vết Chém, Vơi Đầy Nước Non, và 5 tập thơ Đền Em Nụ Hồng, 
Tâm Khúc Lưu Vong, Đò Trăng, Hoa Cỏ May và Cõi Người Ta.

Có người hỏi, sao Tuyển Tập lại mang tên như thế? Xin thưa, chính vì 
mỗi Tuyển Tập đều hướng về một chủ đề. Vết Chém là niềm đau của 
dân tộc. Vơi Đầy Nước Non là dòng sinh mệnh của quê hương. Còn 
Thế Sự Buồn Vui là niềm tâm cảm về đời người và người đời...

Có người lại hỏi, sao cùng một tác giả, mà thơ là Ngô Đức Diễm, còn 
văn lại là Ngô Quốc Sĩ? Xin thưa, thơ là tiếng lòng chân chất, tiếng 
đời thực, nên mang tên Ngô Đức Diễm là tên thật. Còn văn, là tư duy 
với cái nhìn có suy tư, có phê phán nhận định, nên lấy bút danh Ngô 
Quốc Sĩ, chuyên chở một ước mơ làm người tử tế.

Xin đón nhận tâm thức lưu vong
Xin cùng chia sẻ chén Hồ Trường
Xin chân thành tạ ơn đời, tạ ơn người ...

Ngô Quốc Sĩ
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Tranh LM. Joseph Nguyen
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Phần I

Vườn Thơ
Ngô Đức Diễm
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THẾ SỰ BUỒN VUI

Mỗi sáng nhìn hoa nở
Tươi cười với nắng mai 
Nghe lòng mình ấm lại
Cơn ác mộng đêm dài

 Ôi! Thế sự điên đảo 
 Tuồng diễn quá nực cười
 Những con tim hóa đá
 Mừng dã thú lên ngôi

Chân lý trơ rêu mốc
Chính nghĩa thả trôi sông
Thú hoang cười ngạo nghễ
Tình người úa rêu rong

  Máu hồng từng giọt nhỏ
 Trăm cánh mộng héo tàn
 Sử đen thời mạt vận
 Tội phạm tôn thánh nhân

Thần nữ đành nay cúi mặt
Tim nhức buốt từng cơn
Tà gian lên ngôi báu
Mi ướt lệ trào tuôn

 Bao giờ sử quay gót
 Về truyền thống hùng anh
 Phục sinh miền đất hứa
 Mắt thần nữ long lanh
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TIN ĐỜI

Mỗi sáng ta lên mạng
Tìm đón nhận tin vui
Cho đời người ửng nắng
Cho đời mình thêm tươi

 Nào hay đầy hung tín
 Người lặng lẽ ra đi
 Không một lời giã biệt
 Ôi tử biệt sinh ly

Người thân lâm trọng bệnh
Giường chiếu bỗng lạnh căm
Mắt tủi hờn ứ đọng
Ôm cả mối thương tâm

 Người quen nay mất trí
 Chẳng còn nhận biết ai
 Chồng con thành xa lạ
 Em với ta lạc loài

Người xưa giờ xuôi nẻo
Tình thuở ấy trôi xa
Thuyền trăng đành gác mái
Bến hẹn cũ phôi pha

 Người yêu sang thuyền khác
 Duyên mới vị còn nồng
 Kỷ niệm mờ sương khói
 Tình tan theo pháo hồng

Thẫn thờ ta gõ phím 
Môi thầm gọi tên đời 
Chữ nghĩa mờ giấy ướt
Khăn tang quấn ngang trời
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    Ghi nhớ ngày 20 tháng 1

ÁC đã lên ngôi thời vận mạt
THIỆN đành cúi mặt lệ trào tuôn
Nữ thần tay run chao ánh đuốc
Nắng rớt ngậm ngùi chìm khói sương

 Nhân loại về đây tìm đất hứa
 Vòng tay sưởi ấm vạn oan khiên
 Nào hay mão gai thay vương miện
 Đất sống thành đất chết viễn miên

Nước Mắt Nước Mắt 
Thần NữThần Nữ
Nước Mắt 
Thần Nữ
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Cờ hoa nhỏ lệ người nức nở
Từng mảnh sao trời theo tuyết rơi
Lịch sử huy hoàng bốc chính khí
Trắng tay tàn tạ hận sao vơi!

 Đạo lý bọt bèo như cỏ rác
 Chính nghĩa nhạt mờ trước tà gian
 Pháp lý bẻ cong mùa đại nạn
 Đầm lầy chen chúc lũ tham quan

Thiện tâm trao quyền cho dạ thú
Ngai vàng đón tinh quái lên ngôi
Ánh sáng lịm dần trong bóng tối
Người thân kẻ thuộc bạc như vôi!

 Truyền thống chói ngời sao Bắc Đẩu
 Bách chiến bách thắng chí kiêu hùng
 Giờ quỳ gối trước nội thù ngoại tặc
 Uất hận lòng dân dậy sóng cuồng

Công lý chào thua phường gian ác
Mộng mơ nát vụn gót tà thần
Mang mang tiếng gọi hồn sông núi
Về đây! Đại nghĩa thắng hung tàn!

 Triệu con tim theo dòng máu nóng
 Mặc thế sự quay cuồng đảo điên
 Tin yêu cháy bừng lên bão lốc
 Bình minh ló dạng sau màn đêm

Ngàn năm giấc mơ còn chất ngất 
Ánh đuốc thần nữ rực trăng sao
Đất hứa bên kia bờ tủi hận
Lại tuôn dòng sữa thơm ngọt ngào..
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 KHÔNG
        Tặng Nancy Pelosi

Hoa kỳ thời vận mới
Ta quyết ném vào không
Dòng sử xanh truyền thống 
Văn hóa vụn rêu rong

 Không cần cha cần mẹ
 Phụ mẫu thành người dưng
 Vành nôi trơ củi mốc
 Máu mủ thả trôi sông

Không cần chồng cạnh vợ
Phu thê lạnh như đồng
Hôn nhân như tầm gửi
Quên đi giải tơ hồng

 Không phân biệt nam nữ
 Giới tính khác gì đâu
 Thôi! Chẳng cần sinh nở
 Tuyệt chủng hứa ngàn sau

Không tôn vinh sự sống
Nói bảo vệ nữ quyền
Thai nhi loài vô tính
Sống chết hẳn vô duyên
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 Không cần chi chính nghĩa
 Gian tà cứ lên ngôi
 Nghênh ngang ngai đao phủ
 Phải trái cũng pha phôi

Không màng tới tổ quốc
Biên giới mở thênh thang
Nào sợ chi tội phạm
Da màu cứ hiên ngang

 Không kèn và không trống
 Tiễn đưa người sang sông
 Bên kia bờ sinh diệt
 Đi không lại về không!
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XIN ĐỪNG HỎI

Xin đừng hỏi, sao tôi gác bút
Tịnh khẩu, mất hứng bàn bạc sự đời
Chuyện vui buồn gió thoảng ngoài tai
Thơ thẩn lạc loài, một mình ngõ vắng

 Xin đừng hỏi, sao tôi thầm lặng
 Nghe thiên hạ chửi nhau chẳng tiếc lời
 Phải trái hơn thua? Ừ cũng thế thôi
 Thế sự được mất có chi mà nhức óc!

Vui làm sao? Cõi trần như gió lốc
Người với người, chó sói chốn rừng thưa
Tha nhân- địa ngục, gian dối lọc lừa
Nữ Thần Tự Do thẹn thùng cúi mặt

 Nói làm sao? Lịch sử oai hùng lịm tắt
 Người qùy gối tôn vinh tội phạm- thánh nhân
 Giã từ cha ông, truyền thống hùng anh
 Xây quyền lực trên đỉnh cao tội ác

Nghĩ làm sao? Nhà khoa bảng trí thức
Rủ nhau xuống đường cổ võ bạo hành
Những tưởng màu da khí cụ nhân quyền
Nào hay thế lực ngầm- bàn tay ma quỷ
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 Nhục làm sao! Viên sĩ quan áo mũ
 Nhẫn tâm bỏ quên thân phận lưu vong
 Chạy theo lợi danh, gót lấm bụi hồng
 Tiếc cho ai! Võ văn một thời vang bóng

Buồn làm sao? Ông lãnh đạo giải phóng
Kề vai chung sức dành lại quê hương
Chính kiến hẹp hòi tư duy cuồng ngông
Phản bội anh em, đánh mất chính nghĩa

 Tiếc làm sao! Truyền thông rệu rã
 Bán lương tâm đổi lấy bạc tiền
 Đánh lừa dư luận bóp méo xỏ xiên
 Nâng tà gian lên ngôi hoàng đế!

Ai thắng ai thua? Ai người cuồng sĩ?
Nhấp chén Hồ Trường nuốt hận ngàn năm
Mang mang thế sự men cay môi mềm
Ném xuống đáy mồ cơn điên một thuở
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CHỢT NHỚ

 Buổi sáng
 Gió lùa vào song
 Nắng ấm len vào khung cửa
 Gót nhẹ lướt trên thảm cỏ
 Chợt buồn
 Đóa quỳnh hồng vừa héo
 Một nhan sắc tàn tạ
 Đời rã cánh phù dung

Buổi trưa
Nắng cháy đỉnh đầu
Mặt trời lửa bốc đỏ chói
Mệt nhoài núp bóng tùng xanh
Chợt mát
Giòng đời lửng lơ mấy trắng
Nỗi đau xưa cũ lắng dần
Trái tim gõ nhịp phù vân

 Buổi chiều
 Mặt trời xuống núi
 Hoa vàng ngái ngủ triền đồi
 Cuộc đời xế chiều ngả bóng
 Chợt lạnh
 Tóc xanh nay đã đổi màu
 Bàn tay mười ngón thấm mỏi
 Bốn phương bằng hữu còn ai?
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Buổi tối
Ngắm vầng trăng khuyết
Mộng mơ lấp mãi chưa đầy
Khẻ nhấp Hồ trường chén hận 
Chợt tỉnh
Chí trai tang bồng lỗi hẹn
Ta đã lạc mất lối về
Quê hương chìm khuất mù khơi 

 Nửa khuya
 Trăn trở gối mộng
 Cánh bướm vờn lối đi xưa
 Chân chim rón rén ngõ trúc
 Chợt nhớ
 Một thời bảng đen phấn trắng
 Gót giày sột soạt lá bàng
 Ru ta vào giấc bình yên

Ngô Quốc Sĩ  l  21
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XIN LÀM VIÊN ĐÁ
  Tặng cha Tân

 Con xin làm viên đá
 Chẳng cẩm thạch hoa cương
 Huy hoàng nơi thánh điện
 Chỉ làm đá góc tường
 Âm thầm ngắm sao sương

Con xin làm viên đá
Lót đường về quê cha
Nâng bước chân rời rã
Trên nẻo đời bao la
Giữa cõi người phong ba

 Con xin làm viên đá
 Hứng nỗi đau trần gian
 Bàn chân người đinh nhọn
 Như gai thấu tâm can
 Nhấp men đời miên man

Con xin làm viên đá
Chất cao vạn niềm tin
Xây đời lên đỉnh tháp
Ánh khổ giá lung linh
Ngời nến sáng phục sinh

Thơ Văn III
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LÒNG CHA
   Cho con ngày từ phụ

Tạ ơn trời cho cha bàn tay
Mười ngón vỗ về con tháng ngày
Dìu bước chân chim đường muôn lối
Vạn nẻo đời khỏi thẹn cỏ cây

 Tạ ơn đất cho cha đôi chân
 Đứng thẳng lên cho con niềm tin
 Đời thách đố đỉnh đồi cao ngất
 Ngọn tang bồng ngất nghểu tầng xanh

Tạ ơn đời cho cha vành tai
Lắng nghe con thỏ thẻ hôm mai
Tiếng chim non lời ca thánh thót
Thương làm sao chập chững gót nai

 Tạ ơn người cho cha mắt nâu
 Dõi bước con trong cuộc bể dâu
 Chân cứng đá mềm ru tuổi ngọc
 Đường trần khập khiễng gót thấp cao

Tạ ơn nước cho ta vai thon
Gánh mẹ gánh con cũng nhẹ êm
Gánh giang sơn chưa tròn bồng thỉ
Hồ Trường chén hận mãi đầy nguyên

 Tạ ơn Ngài cho cho con tim
 Yêu đời yêu con yêu thế nhân
 Lẽ thường mặc biển dâu hình hoại
 Chữ tình mãi ghi khắc ngàn năm..
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ƯỚC NGUYỆN ĐÊM XUÂN

 Nếu tôi là nước 
 Sẽ cuốn sạch
 Rác rưởi tà quyền ác thú
 Rửa tội nhân gian từ đáy đầm lầy 
 Trả lại cho người dòng xanh muôn thuở

Nếu tôi là gió
Sẽ nhẹ lướt 
Rừng núi bạt ngàn cây cỏ 
Cuốn bay hết tủi nhục oan khiên 
Con cháu nữ thần trời cao ngẩng mặt

 Nếu tôi là cát
 Sẽ lăn lóc 
 Xói mòn ngai vàng phản tặc
 Lũ kiến ong tan tác cuồng ngông
 Mộng dã tràng rơi rụng hai tay trắng

Nếu tôi là nắng
Sẽ sưởi ấm
Chiều đông mây mù tuyết lạnh
Xóa tan bóng tối lịch sử thâm đen
Phục hồi truyền thống nghìn thu chói rạng

 Nếu tôi là biển
 Sẽ khuấy sóng
 Thủy quái trùng khơi ló dạng 
 Dế giun giòi bọ rẫy chết phơi thân
 Non nước linh thiêng rồng vàng uốn khúc 
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Nếu tôi là mực
Sẽ đậm nét
Xoáy sâu từng nỗi uất ức
Xô ngã ngôi báu dạ thú mặt người
Xây lại thành thánh đỉnh trời cao ngất

 Nếu tôi là mật
 Sẽ thấm ướp 
 Tình người ngọt ngào tha thiết
 Lòng mẹ suối nguồn ấp ủ thai nhi
 Sự sống tôn vinh giữa dòng lệ tủi

Nếu tôi là núi
Sẽ thách thức
Biển sâu mở mắt nhìn  trời cao vút
Chính nghĩa lung linh trên đỉnh vàng son
Gian tà cúi mặt thẹn thùng đáy nước

 Nếu tôi là ước
 Sẽ chấp tay
 Khấn nguyện trời cao đất thấp
 Đuổi thú hoang quay gót về rừng 
 Mùa xuân đất khách thanh bình rạng nở
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LÒNG XUÂN NGHẸN NGÀO

Mai đào nụ thắm, xuân sang
Nửa hồn thâm tím, mắt vàng gió Đông 

Gần xa bằng hữu xuôi dòng
Thẫn thờ đất khách cõi lòng quạnh hiu

Còn ai giữa chốn cô liêu
Chơi vơi tay níu cánh diều lạnh không

Người đi rũ sạch bụi hồng
Người về ngụp lặn giữa dòng trái ngang

Chí trai thôi đã muộn màng
Lối về đất mẹ mộng vàng khói mây

Mơ trời Đông níu trời Tây
Đường đời hai ngả vơi đầy nước non

Pháo hồng rộn rã phố phường
Thân tâm rời rã vô thường sang canh

Triệu bàn tay, triệu bước chân
Nhịp tim thoi thóp tần ngần cỏ cây

Cuồng ngông rắn rết đầm lầy
Sử xanh xé nát hận đầy nước non

Đâu rồi? Thuở ấy vàng son
Nữ thần cúi mặt lệ hờn ướt mi

Lực ngầm tụ đọng sân si
Hào quang dẫm nát tội ghi ngàn đời

Hố sâu tộc chủng động khơi
Đào sâu thù hận cõi người tiêu vong
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Nhân danh  thế lực quỷ vương
Tôn vinh tội phạm làm gương thánh hiền

Ngược đời ngược đạo “nghịch thiên”
“Giả vong” ắt hẳn oan khiên ngập trời

Đã hay trọn đạo làm người
Dạy con dạy vợ một lời tiết trung

Con hư vợ cũ bỏ chồng
Gia thất tình nghĩa bán không chợ đời

Phất phơ đạo đất đạo trời
Nhẫn tâm sát hại nhi thai ngoan hiền

Cao xanh ai tưởng thản nhiên
Lưới trời báo ứng nhãn tiền đó thôi

Tuồng ca sân khấu thật tồi
Trò cười thiên hạ một hồi trống canh

Chờ ngày sáng tỏ vàng xanh
Cháy nhà mặt chuột, lằn ranh chính tà

Đuốc thần chiếu sáng trùng xa
Biển xanh dậy sóng ngân hà lung linh

Thú hoang bão lửa thất kinh
Hoa xuân nở rộ bình minh lại về..

Người đi vạn nẻo sơn khê
Người về gối sóng tâm thề nở hoa...
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RU TA NGẬM NGÙI

Bong bóng vỡ ngoài song
Mưa nhỏ giọt trong lòng
Từng cánh mộng tàn héo
Kiếm báu chém vào không

 Một thời lên cung nhạc
 Bước nhẹ như mây trời
 Phấn trắng vờn chữ nghĩa
 Tang bồng gót lên khơi

Xa quỷ vương dạo ấy
Mộng đầy ắp trăng sao
Môi dứt bầu sữa mẹ
Lòng đòi đoạn hư hao
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 Đường đời xa vạn dặm
 Nẻo đi chẳng lối về
 Quê hương mờ sương khói
 Chèo khua sóng não nề

Tạm dung mùa ly loạn
Những tưởng đã an nhiên
Đất bằng thôi bão lốc
Nào ngờ dậy oan khiên?

 Thế sự tim buốt nhức
 Công lý thả trôi sông
 Người quay lưng hờ hững
 Người trở mặt cuồng ngông

Tự do lần cửa khép
Sự thật thành dối gian
Lương tri mờ bụi cát
Đạo tặc lên ngai vàng

 Đất hứa thành sa mạc
 Rụng từng cánh mộng tàn
 Tương lai treo cánh gió
 Vời xa cõi thiên đàng

Bóng đêm người lạc lối
Tủi  hận nuốt hờn căm
Lời nguyện cầu bi thiết
Đất trời có thấu chăng?
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MÁU HẬN CÒN ĐỎ TƯƠI

Thu bốn mươi lăm, ngập đại hồng thủy
Dân Việt chìm sâu dưới đáy nghiệt oan
Xuân bảy mươi lăm, đất nước tan hoang 
Tổ quốc ngả nghiêng bên bờ vực thẳm

Giải phóng đó ư, mùa xuân đại thắng?
Hàng triệu dân lành tủi hận ra đi
Dòng sử đen, thôi tử biệt sinh ly
Máu đỏ Lạc Hồng hận trào mặt đất 

Ngọc Viễn Đông, nón tai bèo che khuất
Công lý nát vụn dưới dép râu mòn
Tự do rẫy chết trong xiềng xích cùm gông 
Ngùn ngụt Thái Sơn dâng trào tủi hận

Mộng mơ tàn tạ sau then cài ngục kín
Hồng Hà Cửu Long sóng đỏ loạn cuồng
Mạch sống đục ngầu nguồn sữa tiêu vong
Tương lai mịt mờ thuyền trôi biển thẳm

Tượng đài cao ốc mọc lên như nấm
Biệt phủ ngai vàng xây bằng máu dân oan
Ngà voi gỗ qúy, bạo chúa nghênh ngang
Vỉa hè, trẻ thơ mẹ già lạnh cóng

Em tôi, gái tơ bán mình tìm đất sống
Tưởng đất lạ chút hơi thở cầu mong
Nào hay quê người thân phận rêu rong
Sống dở chết dỡ giữa biển đời hờ hững
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Anh tôi, trai hùng chí treo đầu súng
Thân tàn ma dại xó chợ công viên
Một thời liệt oanh, một phút đảo điên
Máu uất hận lửa bốc trên nạng gỗ

Tài nguyên biển đảo vào tay phỉ thổ 
Lũ con hoang quên lời dạy tiền nhân
Non sông gấm vóc dâng hiến ngoại bang
Nhục sử ngàn đời cháu con ghi khắc
 
Ba mươi tháng Tư, vết thương buốt nhức
Người đi ruột thắt, người ở lại đọa đày
Kẻ thắng người thua, ôi nghịch lý chua cay
Chung một nỗi đau, một niềm uất hận!

Con Việt mươi phương, vành khăn tang trắng
Lòng ngậm ngùi tưởng niệm tháng Tư Đen
Siết chặt tay nhau trút sạch oan khiên
Trả lại cờ máu búa liềm cho Hồ tặc… 
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NGÀY ẤY THÁNG TƯ

Ngày ấy
Ba mươi tháng tư
Mặt trời cháy đỏ
Trăng sao lịm tắt
Tự do gục chết trong lửa hạ
Tim người sôi máu nức hờn oan
Mẹ mất con
Vợ mất chồng
Anh mất em
Cuộc đời nhắm mắt trong tức tưởi
Hồng thủy cuốn trôi cả trời mộng mơ

 Hai mươi năm oai hùng chiến đấu
 Phút chốc đành buông súng đầu hàng
 Đạn đã lên nòng
 Mà không được bắn
 Chí trai nhỏ máu uất hận
 Tang bồng cúi mặt thẹn thùng
 Lãnh đạo ngây thơ khiếp nhược
 Thế giời hờ hững vô tâm
 Ai bỏ rơi đồng minh?
 Ai bán đứng tổ quốc?
 Cho quỷ đỏ xây ngai vàng bằng máu 

Cả triệu người lao vào biển cả
Treo cái sống trên ngọn chỉ mành
Mẹ nhìn con nhắm mắt
Máu thay sữa cạn khô
Anh nhìn em nhũn mềm trong tay hải tặc
Cha nhìn con dãy dụa dưới gót cuồng dâm
Tiếng khóc than mất hút giữa bãi hoang
Thượng Đế ngất cao thế nhân ngoảnh mặt
Mạng sống con người thua cả cỏ rác
Ôi ! Tự do đắt giá đến thế sao?
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 Tinh anh đất Việt vùi chôn rừng thẳm
 Lao động khổ sai hủy diệt con người
 Từng xác thân ngã gục
 Mà ý chí không sờn
 Phận làm trai khi lịch sử đảo điên
 Đành cúi đầu chấp nhận làm kẻ thua cuộc
 Khoai sắn qua ngày
 Đội trời đạp đất
 Quyết một lòng chung thủy với non sông
 Chờ đợi ngày quê hương quang phục

Triệu con Việt làm thân lưu lạc
Sống tạm dung nơi đất khách quê người
Nửa đời trôi giạt 
Một trời nhớ thương
Con tim mãi hướng về đất tổ
Chờ ngày về dựng lại quê hương
Lịch sử sẽ sang trang
Trăm con về một mối
Dân Việt nắm tay vùng lên quật khởi
Nhà Việt Nam quét sạch bóng thù
Ánh đuốc tự do lấp lánh ngàn thu
Việt Nam Việt Nam quê hương ngạo nghễ..
                                        



34    Tuyển Tập Thơ Văn III

NÓI VỚI NHỮNG KẺ VÔ ƠN

Anh bỏ nước bỏ quê hương đất tổ
Chạy trốn cộng sản bạo lực hung tàn
Nhân danh chủ thuyết không tưởng phi nhân
Huyền thoại chiêu bài giáo điều lừa phỉnh

Ái quốc đầu môi dạ lòng thú tính
Yêu non sông là yêu đảng quang vinh
Nhà nước xã nghĩa quản lý tâm thân
Dân làm chủ với hai bàn tay trắng!

Anh liều chết ra đi tìm đất sống
Hơi thở thoi thóp treo ngọn chỉ mành
Tương lai thấp thoáng trên đỉnh non xanh
Tạ ơn đất trời tự do ngất nghểu

Cảm nghiệm tình người con tim nhân ái  
Tay trắng nắm tay dựng lại cuộc đời
Trời mới đất mới  hồng nở trên môi
Cháu con thành đạt vẻ vang Việt tộc

Nào ngờ đất hứa cuốn vào cơn lốc 
Anh nỡ tha hóa quên phận lưu vong
Mối hận nghìn thu đành thả trôi sông
Quê hương tạm dung ta nay trở mặt

Tôn vinh bạo loạn gối quỳ tay chấp
Phố phường cháy đỏ gạch vụn hoang tàn
Cờ hoa dẫm nát công lý tro than
Chung tay phất cờ dân chủ xã nghĩa!
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Anh vội quên sử đen miền tử địa
Tự do gục chết dưới gót bạo cường
Bàn tay đao phủ dẫm nát cương thường
Nhận chìm quê hương đáy sâu âm phủ

Anh mơ tưởng sang trang lịch sử
Xóa bỏ tàn tích một thời oan khiên
Nào hay gia tài văn hóa viễn miên
Truyền thống liệt oanh rong rêu rữa nát

Đuốc sáng tự do Nữ Thần hạ thấp
Tưởng niệm anh hùng lập quốc linh thiêng
Thương hiệp chủng quốc một đời quang vinh
Tủi hận cờ hoa trăng sao lệ ướt
Chấp tay nguyện cầu thần trí tỉnh thức
Con tim rung nhịp tiếng hát hùng anh
Ngọn cờ trắng đỏ ánh sao lung linh
Dân Việt tỉnh thức trở về nguồn cội

Góp một bàn tay đắp xây đời mới
Cảm tạ ơn người lạc nẻo tha hương
Tâm tình biết ơn truyền thống Tiên Rồng
Con tim Hồng Lạc bừng lên nắng ấm

Cơn mê bừng tỉnh vỡ òa ác mộng
Lịch sử trăm năm sự thật hồi sinh
Chính nghĩa trời sao tỏa sáng lung linh
Trăm con một mối da vàng hiệp chủng
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TỈNH GIẤC MƠ DÀI

Đêm đêm mỗi lần vào giấc ngủ
Ta nguyện ước cơn mơ thật dài 
Để mỗi sáng khỏi sớm thức giấc
Nhìn oan khiên nhỏ lệ gót hài

 Những phố thị huy hoàng tráng lệ
 Phút chốc thành biển lửa tro than
 Bao dân lành thay nhau gục ngã 
 Dưới đạn thù bạo loạn hung tàn

Bầy kên kên trải dài móng vuốt
Tìm thây người rúc rỉa thối thân 
Tưởng dương cao ngọn cờ công lý
Tay đao phủ lấy máu xây thành

 Bọn tham quyền giả nhân giả nghĩa
 Quỳ gối cúi đầu tạ tội vong linh
 Kẻ tội đồ nay tôn vinh thánh tổ
 Nhục nhã thay! Hiệp Chủng Quốc quang vinh

Khu tự trị vương quốc bạo loạn
Vô chính phủ mặc sức gây tội tình
Vắng bóng an ninh trật tự vô pháp
Còn đâu dân chủ tự do thanh bình!
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 Những tượng đài trăm năm lịch sử
 Bị giật sập thả xuống sông hồ
 Những anh hùng xả thân dựng nước
 Thân bốc lửa cháy đỏ màu cờ

Thế lực ngầm bày trò ma quỷ
Nhẫn tâm phế bỏ xã tắc cội nguồn
Quê hương mới bên bờ mộng ảo
Văn hóa suy vong xã nghĩa loạn cuồng

 Tỉnh giấc nồng ta buốt tim óc
 Đời đảo điên thế sự mang mang
 Mong hiền nhân quét sạch ác quỷ
 Cõi người ta dựng lại địa đàng
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NGÀY ẤY MẸ CHA
          
Ngày ấy cha về gieo mầm sống
Vườn thơ hé nở nụ hoa đời
Trần gian nhoẻn miệng cười hớn hở
Đón con vào cõi thế hồng tươi

Ngày ấy mẹ nâng niu tay ngọc
Tim nhịp theo hơi thở ngọt mềm
Ca dao ngân lời ru thánh thót
Ôm sao trăng lịm giấc bên thềm

Ngày ấy cha dìu con tập bước
Chập chững men từng nấc thang đời
Tay đỡ nâng mỗi lần vấp ngã
Dậy mà đi lối mộng cao vời

Ngày ấy mẹ dẫn con vào lớp
Bước chim non rón rén ngập ngừng
Môi nắn nót đôi câu vụng dại
Tập vở nghiêng nghiêng dấu thẹn thùng

Ngày ấy cha cõng con vượt sóng
Lao vào miền sinh tử trùng khơi
Thấp thoáng bờ xa vùng đất hứa
Ôi tự do! Cảm tạ đất trời
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Ngày ấy mẹ mừng con khôn lớn
Kiếp tha hương ấp ủ Việt hồn 
Đêm đêm nguyện cầu con thành đạt
Hẹn mai về dựng lại cội nguồn

Ngày nay cha đã lên tuổi hạc
Tang bồng xin gửi lại khói sương
Ngày về lỗi hẹn buốt tim óc
Ngẩn ngơ trăm mối nhện tơ vương

Ngày nay mẹ vơi buồn thỏ thẻ
Mất tổ quốc may còn có nhau
Đất tạm dung làm quê hương mới
Cháu con sum vầy chốn bể dâu

Tình cha nghĩa mẹ thâm sâu
Nguồn thương bất tuyệt nhiệm mầu con ơi!
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CHÂN DUNG TỰ HỌA

Xuôi triền dốc thất thập
Mừng ta cổ lai hy
Níu thang đời leo ngược
Thấp thoáng cõi an vi

 Tóc ta không còn mượt
 Hạc trắng dấu tuổi hồng
 Mở từng trang dệt ước
 Chí trai đỉnh non bồng

Mắt ta không còn ướt
Lệ hờn đã cạn vơi
Hồ Trường thôi rót hết
Hận đời sẽ ngoai nguôi

 Chân ta không còn vững
 Môi mấp máy kinh Hùng 
 Bước lưu vong lạc nẻo
 Nhớ quê hương mịt mùng

Tay ta không còn ấm
Ghì siết bóng hình em
Trao nụ tình một thuở
Ghi dấu mãi nghìn năm
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 Tai ta không còn thính
 Thỏ thẻ nhấp lời thương
 Đành mượn hơi gió núi
 Gửi chân tình vấn vương

Môi ta không còn mọng
Da diết nụ hôn đầu
Vòng tay nào lạc lối
Tìm nhau mãi tìm nhau  

 Tim ta hoài vẫn nóng
 Yêu người và yêu em
 Thang đời còn nấc cuối
 Leo nốt tận cung thiềm
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THỎ THẺ MỘT LỜI

Lời này cho mẹ cho em
Như làn gió thoảng bên thềm trăng non

Nghĩa tình cao vút Thái Sơn
Ấm môi từng giọt sữa thơm máu hồng

Lời này như hớp rượu nồng
Dậy từng tia nắng mây lồng dấu yêu

Lung linh bóng mẹ những chiều
Đong đưa gối mộng cánh diều lửng lơ

Lời này như khẻ dây tơ
Rung từng nốt nhạc ý thơ buông vần

Vút cao lay động tình trần
Chơi vơi trên ngọn mây tần khuất xa

Lời này như ánh trăng ngà
Sương đêm thỏ thẻ lời ca ngọt ngào

Đèn khuya hiu hắt dầu hao
Thương con lòng mẹ nôn nao tháng ngày

Lời này như áng mây bay
Chở theo mộng ước tháng ngày tha hương

Lòng con lữ khách vấn vương
Về trong cánh mẹ yêu thương ngàn đời

Lời này như suối không vơi
Thơm từng giọt ấm vành môi nghẹn ngào

Ấm lòng ấm cả trăng sao
Tình con tình mẹ trời cao ngậm ngùi…
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THÌ THẦM

Em là cỏ, anh xin làm giọt nắng
Cho huy hoàng óng ánh hạt sương mai
Vương miện kim cương lấp lánh trang đài
Tiễn em vào cung, lên ngai hoàng hậu

Em là hoa, anh xin làm bướm đậu
Trên vành mi lay động nét kiêu sa
Thấp thoáng lâu đài vạn cổ nguy nga
Vỗ cánh vàng, khơi niềm mơ tuổi ngọc

Em là men, anh xin làm đáy cốc
Rót vơi từng ngụm cháy bỏng làn môi
Đốt hết muộn phiền từng nấc thang đời
Tuổi hoa râm, chén hồ trường vơi cạn

Em là mây, anh xin làm gió thoảng
Nhẹ gót hài em len lén vào xanh
Tay ngà rón rén, mắt nai long lanh
Thuyền đắm đuối trong suối mơ lịm ngọt

Em là tiên, anh xin làm Từ Thức
Thuyền lạc lối trôi lơ lửng ngọn Đào
Chèo gác mái nghe sóng nước lao xao
Thơ vào không, lim dim hồn tĩnh lặng 

Em là mơ, anh xin làm gối mộng
Suốt canh trường ta điên đảo giấc mê
Huyền ảo thực hư, lạc mất lối về
Một lần có nhau, một thời để nhớ..
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Ý XUÂN MÙA ĐẠI NẠN

Nắng xuân sưởi ấm cỏ non
Đào mai hé nụ môi son đượm tình 

Dìu nhau từng bước lung linh
Nay vòng tay lạnh thương mình xót xa!

Gió xuân rượi mát thân ngà
Ca dao thánh thót mẹ già ru thương

Rèm thưa nắng lọt vào song
Mà nay mưa ướt má hồng nhạt phai

Vườn xuân em nhẹ gót hài
Mây trời xỏa tóc trâm cài vấn vương

Chân chim khẻ động hơi sương
Giờ sao nặng chĩu cuối đường quạnh hiu

Trời xuân ong bướm dập dìu 
Sơn ca tấu khúc nâng chiều lên khơi

Hồn lơ lửng trí chơi vơi
Sao nay trăng rụng giữa trời hoang vu

Hương xuân phảng phất ngàn thu
Phấn hoa lay động tâm tư ngọt nồng
Rót nghiêng từng chén rượu hồng

Bỗng đâu nhạt thếch rêu rong tủi hờn

Sắc xuân thắm đượm non bồng
Ngàn hoa thỏ thẻ suối trong thầm thì

Tay đan tay ấm sơn khê
Nay sao mười ngón tái tê ngọn buồn

Đành thôi một cõi hư không
Thân tâm lạc nẻo giữa dòng thương đau

Chuông chiều tỉnh giấc chiêm bao
Bên kia bến hẹn đón chào ánh xuân
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CHIA SẺ TÌNH NGƯỜI
   Mùa đại dịch Vũ Hán

Phố vắng không bóng người
Trường im tiếng đùa vui
Thánh đường ngưng tiếng hát
Nụ cười tắt trên môi

 Người đi như lá rụng
 Mộng vỡ theo sao rơi
 Cuộc đời ôi! Hoang phế
 Hồng thủy ngập nơi nơi

Ai nỡ gieo tang tóc
Oan khiên ngập trời mây
Cõi người chìm đáy vực 
Tiếng khóc vọng ngàn cây

 Địa đàng thôi cửa khép
 Đào nguyên tít trùng xa
 Lệ đời sâu đáy mắt
 Bến hẹn khuất trăng tà

Lời cầu kinh thảm thiết
Chuông sám hối xé lòng
Tội đời gây chướng nghiệp
Tội người pha máu hồng

 Tử sinh đành một kiếp
 Quán trọ về nhà cha
 Trên lưng đời tĩnh tọa
 An nhiên dưới cội hoa
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PHẬN NGƯỜI TRO BỤI

Người là nắm tro tàn trong xó bếp
Ngậm ngùi tiếc nhớ ánh lửa than hồng
Phú qúy vinh hoa rong rêu rã nát
Rừng vàng biển bạc phút chốc tay không

Người là nắm đất vệ đường cỏ úa
Vấy bẩn chân người hoen lấm gót son
Đường đời ngược xuôi chất đầy sự nghiệp
Huy hoàng mấy thuở một bước tiêu vong

Người là hạt bụi lối mòn nẻo thuộc
Lăn lóc chà xát sáng nắng chiều mưa
Một thời xây mộng dã tràng xe cát
Một đời  hư huyễn hạnh phúc đong đưa

Người là cọng rác vỉa hè lạnh cóng
Mộng vàng vùi lấp dưới đáy lãng quên
Qúa khứ tương lai nhạt nhòa sương khói
Hiện tại phơ phất gót mỏi vô duyên

Người là bọt sóng biển đời trôi giạt
Thuyền không bến đỗ ai biết về đâu
Ngỡ đã buông neo nào hay dây đứt
Trôi phăng nửa kiếp tóc vướng chân cầu

Người là chiếc lá vàng trong cơn gió
Tuổi xuân vừa chớm đã vội vào thu
Đường trần nắng tắt chiều tàn sao rụng
Vành nôi tuổi ngọc tím đọng lời ru 
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Người là cánh hoa tàn theo cỏ úa
Vườn xuân cánh bướm ủ rũ duyên tình
Vương miện lung linh phủ vành tang trắng
Tiễn đưa nhan sắc về cõi u minh

Người là sợi tơ mây trời lơ lửng
Mong manh nỗi nhớ tình đời vấn vương
Bể dâu gót mỏi lưng đồi lê bước
Chân trời bến hẹn thấp thoáng quê hương

Phận người bụi tro phận mình tro bụi
Lầu vàng trên cát sóng cuộn bể khơi
Thế sự được thua cuộc cờ bí nước
Lưng đời tĩnh tọa thần trí chơi vơi…
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NHỮNG MÙA XUÂN TANG TÓC

Mùa xuân Đồng Tâm loang máu
Súng đạn bắn nát tim người
Hơi thở dân làng thoi thóp
Ý chí dâng cao ngất trời

 Mùa xuân Lộc Hưng tàn úa
 Gạch vụn ướt đẫm lệ hờn
 Đất sống trơ gan tuế nguyệt
 Tiếng nấc máu nhỏ linh hồn

Mùa xuân Phan Rí nức nở
Hùng khí ngùn ngụt mây ngàn
Bàn tay dương cao chính nghĩa
Thách đố bạo quyền sói lang

 Mùa xuân Thủ Thiêm buốt nhức
 Dòng tu tức tưởi nghẹn lời
 Thánh địa mưa cay trong mắt
 Câu kinh uất nghẹn thấu trời

Mùa xuân Liên Trì tơi tả
Chùa thiêng gạch vụn hoang tàn
Chúng sinh nhìn nhau câm lặng
Còn đâu ngày tháng lạc an
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 Mùa xuân Vũng Áng nỗi chết
 Chết cá chết biển chết người
 Thảm nạn trải dài thế hệ 
 Máu lệ bao giờ cạn vơi

Mùa xuân Mậu Thân tang tóc
Người người chôn sống hầm sâu
Khăn sô mãi còn rỉ máu
Hồn thiêng vất vưởng nơi đâu

 Mùa xuân bảy lăm uất hận
 Tự do rẫy chết nào ngờ
 Dép râu bàn chân dã thú
 Qủy vương dẫm nát cơ đồ

Còn bao mùa xuân héo úa
Quê hương tù ngục lưu đày
Cờ đỏ búa liềm nhuộm máu
Thiên đường cộng sản là đây
  



50    Tuyển Tập Thơ Văn III

THẦM THÌ CUỐI NĂM

Năm cùng tháng tận rồi đó em
Chia sớt cho nhau hớp rượu nồng
Rót đầy ắp chén tình chén nghĩa
Nào tiếc nhau chi một nụ hồng

 Ngu ngơ ta gặp em thuở ấy
 Rừng hoa lạc nẻo quyện đầy thơ
 Lối mộng thênh thang chim nhẹ gót
 Man mác cõi người nhện vương tơ

Đường trần chung bước chân thấm mỏi
Mãi miết trầm ngâm một chữ thừa
Không nói giữ cho đời vẫn thiếu
Trăng khuyết đền em mấy cho vừa

 Nào hay dấu cũ còn vương vấn
 Áo lụa hiên trường vẫn ngất ngây
 Giấy vở còn nguyên màu hoa ép
 Chữ nghĩa vật vờ theo gió bay
 

Thời gian có bao giờ xếp cánh
Ngày xanh mộng thắm cũng bạc màu
Ban đầu phút ấy còn nguyên đó
Nụ hồng vẫn nở suốt canh thâu

 Cuối năm tính sổ ta còn nợ 
 Đã trả em chưa những hẹn thề
 Buồn vui ngọt đắng trên môi thắm
 Mộng vàng chung trải lối đi về

Còn bao năm tháng trên tóc trắng
Mỗi sáng tinh sương nhuộm nắng hồng
Hoa cười sưởi ấm bờ môi lạnh
Trả nốt cho em những gịọt nồng…
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MỘT LẦN RỒI THÔI

Hãy sống như ngày cuối cuộc đời
Trăm năm gót mỏi lạnh vành nôi
Tử sinh nào biết đâu điểm hẹn
Âm dương chỉ gang tấc đó thôi!

 Hãy yêu như lần cuối cuộc tình
 Thuyền hoa lảo đảo chèo nhẹ thênh
 Sông nước e ấp thuyền nghiêng ngửa
 Dòng đời sóng dậy sao lung linh

Hãy bước như bước cuối chung đường
Ngày mai lạc nẻo còn vấn vương
Lối về chân mây khuất bến đỗ
Hạc vàng vỗ cánh trời sao sương

 Hãy nhấp như giọt cuối rượu hồng
 Ấm môi đông lạnh trời giá băng
 Mùa xuân vạn thuở nay hé nụ
 Vườn thơ tình nghĩa ngát hương nồng

Hãy bơi trong mắt tận cuối dòng
Lên ngọn sông đào tắm suối trong
Lối vào thiên thai tiên trải yếm
Nhặt nắng vàng hanh dệt lụa hồng

 Hãy khóa trong tim lời cuối cùng
 Chưa bao giờ nói cứ làm thinh
 Chẳng bao giờ viết đành câm lặng
 Dấu mãi trong ta một chữ Tình…
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TIẾNG VỌNG BE LEM

Hài nhi nằm run lạnh trong máng cỏ
Dân oan ngồi chết cứng giữa công viên 
Ruộng đồng phố thị bao trẻ em lây lất
Sao thế nhân hững hờ trước oan khiên?

Ngôi Hai đành bỏ trời cao giáng thế
Thiên Chúa nay hạ thấp xuống phận người
Chia sẻ niềm đau Địa Đàng xưa bỏ lại
Cùng khẻ nhấp mật đắng trên vành môi

Từ Bê Lem nhìn về miền đất chết
Thương hồn em nức nở chốn quê người
Thùng đông lạnh thành quan tài đậy nắp
Tuổi thanh xuân vừa mới chớm đôi mươi

Lời mẹ ru không át nổi tiếng khóc
Bao thai nhi thân vùi rác vệ đường
Đáy mắt mẹ đêm từng đêm nhỏ máu
Thầm gọi con bị hiếp xác trôi sông

Mẹ nhìn con bỗng nghe lòng quặn thắt
Tuổi thanh xuân nuôi miệng phải bán thân
Làm dâu xứ người nô lệ tình dục
Phẩm giá con mẹ món hàng bất nhân

Sương tuyết lạnh Mẹ ôm con sưởi ấm
Thương phận người dưới vực thẳm đọa đày  
Máng cỏ Bê Lem sao lung linh thuở ấy
Soi đường nhân thế trôi giạt chân mây

Trên hai ngàn năm thế nhân chưa tỉnh
Người mãi vẫn như chó sói của người
Tin Mừng cứu thế tan theo gió thoảng 
Tiếng vọng Bê Lem tiếng nấc cuộc đời…
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SINH NHẬT TỰ TÌNH

Ta mừng sinh nhật ta
Tuổi hạc bóng xế tà
Men nồng ấm môi lạnh
Thế sự ôi! Can qua

 Cháu con xa không lại
 Xin tạ lỗi tình cha
 Oan khiên mùa đại dịch 
 Đành thôi! Kiếp phong ba
 
Vợ thương chồng, ừ nhỉ!
Chia ngọt đắng tuổi đời
Đá dẫu mòn trăng khuyết
Nước chảy một giòng thôi

 Bạn bè bốn phương trải
 Vạn nỗi niềm trao nhau
 Một mình nay quạnh vắng
 Độc nhấp chén bể dâu

Men vào từng thớ thịt
Tình vương vấn không thôi
Bóng hình nào thấp thoáng
Xưa ấy mãi không vơi!

 Mừng ta thêm tuổi hạc
 Túi hận đầy nước non
 Mặc thói đời đen bạc
 Nghĩa tình mãi sắt son

Cổ lai hy thất thập
Thọ nhỉ? cũng hư hao
Men cay gọi thi hứng
Ta cười với trăng sao
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BIỂN MÁU OAN KHIÊN
                   Viết cho tuổi trẻ Hongkong

Mũi súng chỉa thẳng vào ngực anh bừng lửa
Hơi cay xối xả vào mắt mẹ tím đen
Dùi cui quất lên má em hồng phấn
Roi điện bổ xuống vai cha ngả nghiêng
Máu chảy từ tim anh
Máu đọng trên môi em
Máu tuôn trong mắt mẹ
Máu tắm đỏ cha hiền…

Máu loang tường thành đại học
Máu nhuộm hè phố thâm đen
Máu ngập buồng phổi khát khao khí thở
Máu tự do đấy ứ con tim
Máu lênh láng nhân quyền  
Máu đỏ tươi dân chủ
Thấm xuống lòng đất Hồng Kông tơi tả
Tràn qua duyên hải nhuộm đỏ biển xanh…

Anh hai mươi bỏ trường bỏ sở
Em mười sáu bỏ mẹ bỏ cha
Bỏ cả người yêu lao vào họng súng
Bỏ cả tương lai mờ mịt khói sương
Quyết tử với bạo quyền
Thách đố với oan khiên
Dương cao ngọn cờ tự do dân chủ
Giăng trải ước mơ sống được làm người
Tuổi trẻ hôm nay lót đường ngày mai
Nguyện hy sinh cho hạnh phúc vạn thuở …
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Anh bị giập đầu bên vỉa hè loang lổ
Em bị hãm hiếp vất xác trôi sông
Ánh mắt trẻ thơ rực lửa căm hờn
Thề bẻ nát xích xiềng qủy đỏ
Máu tuôn giòng từ đỉnh cao núi Sọ
Máu đầy ứ trong khóe mắt con tim
Máu ươm hoa trên roi điện cùm gông
Nở muôn lòng muôn nhà muôn vạn đoá

Thương anh thương em rất thương tuổi trẻ 
Hùng khí ngất cao hơn cả Thái Sơn
Tin yêu bừng khởi sóng cuộn Hoa Đông
Hồng Kông Hồng Kông rạng danh muôn thuở
Thế giới thương về chân trời bé nhỏ 
Nhân loại cúi đầu ngưỡng mộ đảo xinh
Con đường dân chủ xây bằng máu xương
Thắp ngọn hải đăng soi đường hậu thế…
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TÔI MỪNG SINH NHẬT TÔI

 Tôi mừng sinh nhật tôi
 Bảy mươi tám tuổi đời
 Đường về quê chặng cuối
 Chân thấm mỏi lưng đồi

Những tưởng đơn cánh nhạn
Bao thương nhớ nào hay!
Bạn bè khắp bốn cõi
Tình nghĩa mặn nồng thay!

 Tôi thương tôi phiêu bạt
 Tạm dung nửa kiếp người
 Tóc lên màu hạc trắng
 Tang bồng vẫn chưa nguôi

Tôi nhìn tôi thổn thức
Đã qua mấy thu tàn
Lối về đành lỗi hẹn
Quê hương mãi lầm than

 Tôi nhìn gương soi bóng
 Tìm lại dáng nhân xưa
 Bỗng thấy mình xa lạ
 Phấn trắng nhòa cơn mưa
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Tôi nâng bước cao thấp
Theo giòng đời nhấp nhô
Trải bao cơn thử thách
Vẫn nguyên vẹn trời mơ

 Tôi thương tôi bốn mắt
 Nhìn rõ đời trớ trêu
 Thân tâm chưa an lạc
 Lòng ắp đầy tin yêu

Tôi chúc tôi sinh nhật
Vầng trán đã hằn sâu
Da mồi trông đẹp mắt
Ý thơ thoảng hương cau…
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TƯỞNG NIỆM KIẾP NGƯỜI
                Viết cho các nạn nhân
               bỏ xác trong thùng đông lạ

  
Em bỏ nhà bỏ nước
Em bỏ mẹ bỏ cha
Bỏ cả quê hương ngàn đời yêu dấu 
Xa lánh xã hội chủ nghĩa thiên đường
Tìm khí thở bên ngoài địa ngục trần gian
Tìm đất sống nơi phương trời xa lạ

Theo bước chân Do Thái tìm đất hứa
Những tưởng nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm
Cánh chim bạt gió tung trời thênh thang
Ngờ đâu! Ngờ đâu! Ánh sao đêm vụt tắt! 
Đêm phủ kín cả khung trời tím ngắt
Bóng tối ngập xuống đè nặng xác thân
Em ngột ngạt như cổ siết dây thừng
Thùng đông lạnh thành quan tài đậy nắp

Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Con ngộp thở rồi! Chết không nhắm mắt!
Giấc mơ tự do thành ác mộng đắng cay
Khóc cho con cho mẹ và tất cả những ai
Vỗ ngực tự hào là cháu con Lạc Việt
Khóc cho quê hương giờ đây thoi thóp
Sức sống cạn khô mộng ước héo tàn
Triệu triệu người ngộp thở nuốt oan khiên
Ôi tuổi thơ chưa một ngày nắng ấm!
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Vĩnh biệt mẹ, con ra đi câm lặng
Nói gì đây khi đất nước ngửa nghiêng
Xin chấp tay gọi hùng khí linh thiêng
Đốt hương khói niệm anh hồnViệt tộc
Thương nhớ con xin mẹ thôi đừng khóc
Dành nước mắt cho quê hương đọa đày
Nước mắt con nước mắt mẹ đong đầy
Chảy thành giòng cuốn trôi nhục sử…

Tạ ơn Trời tạ ơn Đất muôn thuở
Cho sao đêm lại sáng rực trời Nam
Cho bình minh nắng ấm phủ non ngàn
Trăm con Việt mười phương về núp cánh
Mẹ Âu Cơ mẹ Việt Nam hiển thánh
Tỏa ánh hồng tô thắm lại quê hương…
Mùa thu nước lũ chìm ngập giang sơn
Mùa xuân dân tộc ngát xanh trang sử mới…
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XIN HỎI VÀ XIN THƯA
  Gửi Đỗ Trung Quân

Ai bảo “quê hương là chùm khế ngọt”
Xin hỏi: Hôm nay khế còn ngọt hay chua?
Khi vạn nẻo thành lao tù đày đoạ
Địa ngục trần gian tim héo xác khô 

Ai bảo “Quê hương là đường đi học”
Xin hỏi: Học làm thú hay học làm người
Lấy máu dân lành xây ngai vàng đao phủ
Đỉnh cao trí tuệ! Ngu xuẫn một đời

Ai bảo “Quê hương là đêm trăng tỏ”
Xin hỏi: Trăng có mọc đêm tối ba mươi
Ánh minh châu ngàn sao lịm tắt
Thuyền Lạc Hồng trôi giạt ngàn khơi

Ai bảo “quê hương mỗi người chỉ một?”
Xin hỏi: Sao triệu triệu người bỏ nước ra đi?
Mồ mả tổ tiên để lại vùng đất chết
Tìm đất sống trên cánh mỏi chim di

Ai bảo “ nhà… là chỉ một mẹ thôi”
Xin hỏi: Sao tim mẹ bị búa liềm cứa nát
Bốn biển năm châu trăm con phiêu bạt
Tiếng ru hời đã tắt trên vành nôi!
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Ai bảo“Quê hương nếu ai không nhớ”
Thì “Sẽ không lớn nổi thành người”
Xin hỏi:  Sao ve vuốt từng khúc ruột ngàn dặm
Ngửa tay xin từng ngụm sữa xa vời?

Ai bảo “Quê hương là chùm khế ngọt”
Xin hỏi: Sao trái đắng tê cứng làn môi
Ngày đêm dân Việt nghẹn ngào tủi hận
Tháng năm nguyện cầu khế rụng tả tơi…
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LỜI CỦA BIỂN

 Mỏm đá trơ rêu mốc
 Sóng trắng phủ ngập đầu
 Tóc xanh biển tắm gội
 Vương vấn chi hận sầu?

Hạt cát trôi lăn lóc
Nước cuốn vào đẩy ra
Mặc thời gian vò nát
Tim vẫn hồng kiêu sa

 Rong vật vờ xuôi ngược
 Tìm quán trọ trùng khơi
 Đường đời muôn vạn nẻo
 Non nước mãi đầy vơi

Dã tràng xây lầu cát
Cuộc tình nào trôi xa
Hẹn thề chôn đáy nước
Tháng ngày cũng phôi pha

 Buồm lặng vào thăm thẳm
 Về lối ngõ thiên thai
 Hồng hoang đời mở cửa
 Lâng lâng nhẹ gót hài

Hải âu nâng cánh vỗ
Mây trời nhẹ lên cao
Thênh thang hồn cánh gió
Biển đời rực trăng sao

 Ru êm lời của biển
 Đưa ta lên ngọn hồng
 Lang thang đời mấy thuở
 Dừng bước nẻo tang bồng…
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THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

Thắp nén hương lòng khói lửng lơ
Thương ai khói không nỡ bay xa
Vương vấn tình nhà nợ non nước
Khói quyện mai vàng giọt mưa sa

Xuân về bên nớ bên ni… nhớ
Thuở ấy thanh bình lụa kiêu sa
Đâu rồi năm tháng xa xưa ấy
Môi thắm mờ phai tuổi ngọc ngà

Thương về bên nớ lòng thao thức
Nắng xuân vội tắt lạnh vườn hoa
Em tôi giờ cánh chim bạt gió
Xuân không áo mới tết không nhà

Bên nớ ai vô tâm ngoảnh mặt
Bao người thầm khóc ướt mắt sâu
Màn trời chiếu đất ngoài biệt phủ
Dân oan nhỏ lệ suốt đêm thâu

Bên nớ sau then cài ngục thất
Tiếng ai nức nở khóc con thơ
Hồn ai rỉ máu hờn non nước
Bao giờ máu đỏ nở thành hoa

Bên ni nhớ về lòng se thắt
Thương nhớ quê hương kiếp đọa đày
Én mơ về nguồn theo tiếng gọi
Mẹ ơi! Trăm con đợi từng ngày

Bên nớ bên ni xa vạn dặm
Ô thước chưa xoải cánh bắc cầu
Đợi ngày thanh bình hoa kết nụ
Đôi bờ chắp giải yếm nhiệm mầu
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CỌNG RAU LỘC HƯNG

 Một cọng rau nghiền nát
 Bao thân xác tím bầm
 Một làn môi mặn chát
 Nghìn khóe mắt cuồng thâm

Một căn nhà kéo sập
Tan nát cả gia đình
Một mẹ già tay chấp
Ai gây nên tội tình?

 Một em bé khát sữa
 Suối thương đã cạn dòng
 Một tiếng nấc uất nghẹn
 Con tim ruớm máu hồng

Một mũi súng chỉa thẳng
Áo nâu sờn thất thanh
Một bàn tay buốt nhức
Vò nát triệu hờn căm 

 Một ánh mắt rực lửa
 Thách đố với bạo cường
 Một lời nguyền sắt thép
 Quyết rửa sách tai ương

Một ước mơ nhỏ bé
Đất sống dậy men nồng
Hô vang lời sát thát
Tiêu diệt lũ cuồng ngông
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NƯỚC MẮT MÙA XUÂN

Xuân về rồi! Sao quê hương thiếu nắng?
Trăm con Việt lòng buốt giá trời đông
Thương làm sao những mảnh đời héo úa
Biết bao giờ máu tươi nở đào hồng

Chợ xuân, hoa thắm muôn hương sắc
Áo lụa hồng bay theo gió thướt tha
Bên vỉa hè cha già ngồi run rẫy 
Thương cháu con đánh mất tuổi ngọc ngà

Chiều óng ánh trên ngai vàng biệt phủ
Hoang thú vui cười ngạo nghễ cuồng điên 
Trẻ thơ bới rác tìm hạt cơm đắng ngắt
Mẹ già thất thểu nghe ruột thắt từng cơn

Đường cao tốc trài dài bằng xương máu
Đưa dân Việt vào ngõ tối hoang sơ
Bờ sông nhỏ chiếc cầu tre đưa võng 
Em tôi đó lần mò dệt tuổi thơ

Thành phố lên đèn cao ốc ngất nghểu
Nước mắt dân oan đẫm ướt công viên
Thiên đường xã hội, chao ôi! Là thế! 
Người hưởng sang giàu kẻ nhấp oan khiên

Quê hương tôi nõn nà từng tấc đất
Cớ sao lâm cảnh  nước mất nhà tan?
Phồn vinh đó ư? Muôn ngàn giả tạo
Ai đành vô tâm bán rẻ giang san?

Đón xuân này hẹn xuân sau tái ngộ
Mai đào đua nở rộn muôn lòng
Pháo nổ dòn như tiếng xuân vạn thuở
Bốn phương về cùng nâng chén xuân nồng..
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DÒNG ĐỜI UỐN KHÚC

Từng giọt mưa rơi ngoài hiên thánh thót 
Nghe đâu đây vẳng điệp khúc cuộc đời
Sáng chiều tối lối mòn xưa nếp cũ
Ta vẫn sống một thời như mọi thời

Ngày lại ngày ta đi tìm nắng mới
Vẫn nắng hôm qua vẫn nắng ngày mai
Có chút nắng len vào đời phiêu lãng
Khua dậy men đủ ấm những ngày dài

Tuổi niên thiếu chưa biết yêu biết nghĩ
Định mệnh nào đem khăn đỏ quàng vai
Áo nâu lấm bùn dép râu dính đất
Học đòi yêu Bác quên cả tương lai

Rồi một ngày quê miền Nam đất mới
Đường thênh thang trải lối mộng mơ
Cơ duyên nào đưa ta lên bục giảng
Thương làm sao những mái tóc ươm thơ!

Nhớ quay quắt những buổi chiều lặng gió
Tay vấn vương rời phấn trắng bảng đen
Hồn bỏ ngỏ trên đường dài vạn nẻo
Biết về đâu khi phố cũ lên đèn

Rồi một chiều xuân về theo cánh vỗ
Én đùa vui lồng lộng giữa khung trời
Bước chân chim nhẹ gót len vào ngõ
Áo lụa phơ phất đánh thức mộng đời
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Ta ghé bến thuyền bỏ neo hẹn ước 
Giấy vở trắng tinh thơm ngát vườn xuân
Chiều tan trường vòng tay thôi trống vắng
Đêm trăng sao giải yếm bắc sông Ngân

Lửng lờ trôi theo dòng đời trong đục
Bỏ quê hương tìm đất sống đổi đời
Ơn Trời Đất ngày tháng miền đất lạ
Tóc điểm sương mừng con cháu nên người

Là thế đó! Cuộc đời như triền dốc
Bước thấp cao cũng một cuộc hành trình
“Về Nhà Cha” đường núi Sọ chênh vênh
Vững tin yêu trong tâm tình phó thác

Mắt nghẹn ngào nhìn quê hương cơn lốc
Chân còn vướng tơ duyên cõi vô thường
Điệp khúc cuộc đời ru hồn tĩnh lặng
Mai ta về xin rót cạn Hồ Trường..

Xin giữ lại những ân tình một thuở
Yêu người yêu em hồng tuổi hoa niên
Đời đổi thay con tim vẫn ngoan hiền
Điệp khúc đời điệp khúc tình vạn thuở..
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HỒ TRƯỜNG KHÔN VƠI

Tay vo tròn chữ nghĩa
Giấy trắng dệt mộng vàng 
Bỗng một chiều đông lạnh 
Thơ văn đọng giá băng

 Thề, từ nay gác bút
 Nét mực trả về không
 Thản nhiên hồn tĩnh lặng
 Gót rũ sạch bụi hồng 

Hứa, thôi đành tịnh khẩu
Nói làm chi sự đời
Mặc tình người xác pháo
Môi dấu kín nụ cười

 Ngày bưng tai bịt mắt
 Mặc khỉ vượn làm người
 Sân khấu hề nhảy múa
 Tuồng diễn quá nực cười

Ước mơ đêm trăng khuyết
Thanh bình giấc cô miên
Giã từ cơn ác mộng 
Thoảng nhẹ gót chân chim

 Lòng nhủ lòng chai đá
 Thả trôi cuộc đời đi
 Công lý chôn bùn đất
 Thời dã thú man di
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Sao tim ta buốt nhức
Lệ nóng mãi trào tuôn
Hơi thở lên cơn dốc
Bão lòng nén từng cơn

 Thế sự buồn man mác
 Ta thơ thẩn lạc loài
 Giữa dòng đời nghịch lũ
 Tri kỷ biết còn ai?
 
Tang bồng chim gãy cánh
Lỡ bước rồi cung tên
Nắng vàng xuôi triền dốc
Hồ trường thoảng hơi men

 Cô đơn lạnh đáy mắt
 Sầu lệ ứa mi hoen
 Tiếng đời mưa giọt thảm
 Tiếng thơ nấc lòng quyên
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VẤN VƯƠNG

Nhớ buổi ấy ta bước vào lớp học
Mắt thoáng nhìn những khuôn mặt chưa quen
Chiếc cặp da còn nguyên mùi giấy mới
Chút ngỡ ngàng với phấn trắng bảng đen

Lời mở đầu có chút gì e ấp
Đếm tuổi đời cách biệt có bao xa
Em và tôi thầy trò nghe cũng ngộ
Rồi tháng ngày chữ nghĩa cũng nở hoa

Trên bục giảng ta nắn lời kinh điển
Rót vào tai những nụ hồng xinh tươi
Gieo mộng mơ đợi chờ ngày kết trái
Tuổi thanh xuân phơi phới giấc mộng đời

Em nghiễm nhiên thành phu nhân đài các
Ta say sưa với bụi phấn mưa bay
Tuổi trẻ ngát xanh thùy dương cát trắng
Đường quê vạn nẻo thanh thản ngất ngây

Rồi một ngày quê hương ngập hồng thủy
Em và tôi đành rũ áo đổi đời
Người xuống biển lên non tìm đất sống
Hành trang vỏn vẹn tim hồng tươi
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Ta bỏ xứ làm thân vô tổ quốc
Đời lưu vong lạc nẻo chốn phồn hoa
Lòng canh cánh từng nỗi đau quê mẹ
Nhìn mây bay theo chữ nghĩa nhạt nhòa 

Chén Hồ trường rót mãi không vơi cạn
Chí tang bồng nuốt hận đến ngàn sau
Tóc trắng hạc hồn còn nguyên dấu ấn
Đành khép lại một thuở ấy thương đau

Tờ di chúc mở ra không muốn viết
Thân lạc loài chữ nghĩa bốc khói sương
Tay mười ngón vo tròn xua mộng dữ
Về lối xưa bụi phấn mãi vấn vương
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CÒN MÃI TINH ANH

Tháng 9 năm xưa
Anh nằm xuống giữa tro tàn gạch vụn
Tức tưởi nhắm mắt không kịp trối trăn
Hồn vương vấn tình nhà nợ nước
Hận đời hận người đánh mất con tim
Bàn tay ác quỷ thú hoang nhuộm máu
Nữu Ước trăng sao cháy đỏ trời xanh  

Tháng 8 năm nay
Anh ngã gục trên nền đất cát bỏng
Giữa rừng người chạy thoát ách ma vương
Những mảnh thịt da bay vèo trong gió
Tiếng thét gào át cả tiếng đạn bom 
Ai gieo chi oan khiên thù hận
Kabul thoi thóp địa ngục trần gian 
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Nhớ mãi năm nào
Anh bỏ xác tại núi rừng lạnh vắng
Nửa địa cầu bên kia bờ đại dương
Khe Sanh đại pháo từng cơn địa chấn 
Trời Việt Nam khói súng bụi mù
Anh tắt thở trong nỗi nhớ chất ngất
Máu tự do còn đọng dưới đáy mồ

Chưa quên thuở ấy
Trên sàn tàu thịt xương anh tan tác
Máu tuôn tràn dưới cảm tử Thần Phong
Lịch sử còn nguyên vết hằn thế chiến
Nước mắt chảy mãi lòng biển Trân Châu
Hải đảo thần tiên, mồ chôn tử sĩ
Nhân loại ngậm ngùi một thuở thương đau

Ngày nào khó quên
Thương cho anh ngày D-Day hùng sử
Vượt trùng dương dẫm nát bạo cường
Đành ngã gục dưới ngọn cờ giải phóng
Âu Châu ngẩng mặt cảm tạ trời xanh
Xác thân anh còn đó trời xa khuất
Mà hồn anh còn mãi với tinh anh..
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L U Ậ N  Đ À M  C H Í N H  T R Ị
f

 Lịch Sử Nhìn Lại
  Ngày 3 tháng 11 năm 2020, một số người Mỹ vui mừng 
thấy Joe Biden chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch 
Ốc.  Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã lên tiếng chúc mừng 
ông Biden là vị Tổng Thống thứ #46 của Hoa Kỳ. Ngay cả cựu 
tổng thống George W. Bush và thượng nghị sĩ cộng hòa Mitt 
Romney cũng gửi lời chúc mừng ông Biden thắng cử. Riêng Phó 
Tổng Thống Mike Pence sau nhiều tranh cãi, cũng đã gõ búa 
tuyên bố Biden thắng cử! Nhưng đa số dân Mỹ đã tỏ ra thất vọng 
trước sự thất cử vô lý của Tổng Thống Trump, và không chấp 
nhận Biden là Tổng Thống chính đáng.

 Một cách tổng quát, chúng ta có thể nhận định rằng, đây 
là lần đầu tiên chính trường Hoa Kỳ rơi vào tình trạng rối ren như 
hôm nay. Thực ra trước đây, một số cuộc bầu cử tổng thống cũng 
có những tranh chấp gay cấn, tiêu biểu như cuộc tranh cử của cựu 
tổng thống Nixon và McGovern, năm 1972, cũng như của cựu 
tổng thống George W. Bush và Al Gore năm 2000.  Nhưng chưa 
bao giờ trong lịch sử Mỹ có những căng thẳng đến nghẹt thở và 
những xung khắc tột độ đưa tới cuộc chiến vô tiền khoáng hậu 
năm 2020.

 Nhìn lại những diễn biến trong 4 năm trước đây, nhất là 
trong mùa bầu cử, người ta không khỏi thắc mắc và hoài nghi 
trước những vấn nạn hóc búa, ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống 
chính trị và nền dân chủ Hoa Kỳ. Thật vậy, bốn năm trước đây, 
có thể gọi là 4 năm sóng gió trên chính trường Mỹ, với những 
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vấn nạn lớn làm chao đảo cả nước Mỹ, ảnh hưởng tới cả tình hình 
thế giới. Nào là vấn nạn hỏi rằng, có thật sự tổng thống Donald 
Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử 2016, đưa tới cuộc 
điều tra 2 năm trời của công tố đặc biệt Robert Muller. Nào là 
vấn nạn Trump có thật sự cấu kết với Ukraine làm tổn thương an 
ninh quốc gia, và áp lực ngoại bang để thủ lợi chính tri, đưa đến 
cuộc luận tội truất phế tổng thống hợp pháp đương nhiệm. Nào là 
vấn nạn con cúm Vũ Hán đã giết chết hàng trăm ngàn người Mỹ, 
làm xã hội tê liệt, kinh tế tuột dốc, có phải do lỗi của tổng Thống 
Trump thiếu tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo.. Nào là 
vấn nạn người dân xuống đường gây cảnh bạo loạn có phải thật 
sự để chống nạn kỳ thị chủng tộc, cổ võ bình đẳng màu da.. Vấn 
nạn lớn nhất là ai đã thật sự chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng 
thống 2020? 

 Hẳn nhiên, những vấn nạn hóc búa trên sớm muộn cũng 
sẽ được phơi bày trước lịch sử. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn 
nhức nhối với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đưa đến cảm 
nhận rằng, đã có những thế lực ngầm  quyết đẩy mạnh cuộc chiến 
khốc liệt giữa chính quyền đương nhiệm và phe đối lập, muốn 
chối bỏ sự chính đáng của tổng thống Trump, rồi quyết truất phế 
ông để dành lại Tòa Bạch Ốc bằng mọi giá. 

 Trước tiên, cuộc điều tra của Robert Muller kéo dài 2 năm 
trời, tốn trên 40 triệu Mỹ Kim mà kết quả chỉ là con số không to 
tướng! Bản báo cáo dày 400 trang của Muller không đưa ra được 
chứng cớ nào để buộc tội, vậy có phải là tốn công vô ích, hoang 
phí tiền thuế của dân không? Nhất là các cuộc điều tra mới đây 
còn chứng tỏ ngược lại, là chính Hillary Clinton đã thông đồng 
với Nga qua hồ sơ giả mạo gọi là Christopher Steele’s Dossier, 
ngụy tạo và gài bẫy để hạ bệ Trump!

 Cũng thế, cuộc luận tội truất phế Trump cấu kết với 
Ukraine kéo dài cả mấy tháng trời, với những cuộc điều trần 
nẩy lửa của Ủy Ban Tình Báo và Tư Pháp Hạ Viện Mỹ, cũng 
chẳng tìm ra chứng cớ nào để buộc tội Trump phản quốc, làm tổn 
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thương nền an ninh Hoa Kỳ. Ngược lại, dư luận đã thấy rõ những 
bê bối tham nhũng thối nát của gia đình Biden được truyền thông 
thiên tả bao che, dấu nhẹm. Thế có phải là một giàn dựng thiếu 
lương thiện, vô căn cứ , nên đã kết thúc một cách nhục nhã tại 
Thượng Viện không?  Đó chẳng là gian đối hay sao?

 Tiếp đến, đại dịch Vũ Hán với con số hàng triệu lây 
nhiễm và hàng trăm ngàn ngàn tử vong, có phải là lỗi của tổng 
thống Trump hay không? Sao người ta không nhìn thấy nguồn 
gốc con cúm phát xuất từ Trung Quốc, và những nỗ lực vượt 
mức của chính quyền trong cuộc đối đầu với kẻ thù vô hình này? 
Phải chăng, người ta đã dùng con cúm Vũ Hán như một chiêu 
thức chính trị, để tạo hoảng loạn tâm lý, làm tê liệt xã hội và tuột 
dốc kinh tế, rồi đổ lỗi cho tổng thống Trump thiếu trách nhiệm 
và khả năng lãnh đạo, hầu nhận chìm ông? Đó có phải là gian dối 
không?

 Đến như các cuộc xuống đường của Black Lives Matter, 
Antifa, và giới trẻ bị mua chuộc, có thực là để đòi công lý cho 
George Floyd và dân da đen không? Sự thực, người ta đã khuyến 
khích bạo loạn, đào sâu hận thù chủng tộc, gây chia rẽ và phá 
hoại an ninh trật tự của đất nước, với chủ trương phế bỏ cảnh sát 
và lịch sử truyền thống lâu đời của Hiệp Chủng quốc. Hãy nghe 
tiếng nói chân chính của một nhà hoạt động da đen, Candace 
Owens về cái chết của George Floyd: “Hắn ta là một tội phạm.. 
Cho rằng cảnh sát bị kích động do kỳ thị chủng tộc chỉ là huyền 
thoại..”

 Đáng nói nhất là vấn nạn bầu cử. Thật khó hiểu rằng, tại 
sao một ứng viên đã dẫn đầu trong các cuộc tranh luận và vận 
động tranh cử, và đã bỏ xa đối thủ trong cuộc kiểm phiếu cho đến 
nửa đêm ngày 3 tháng 11, bỗng nhiên cuộc kiểm phiếu ngừng lại 
một cách khó hiểu. Kết quả thế cờ đã bị lật ngược, Trump thua 
đậm Biden chỉ sau 4 tiếng đồng hồ ngưng kiểm phiếu, đúng hơn 
kiểm phiếu bí mật? Chuyện gì xảy ra trong bóng đêm mịt mờ?  
Thật là đáng nghi, tạo cảm tưởng có gian lận, làm tổn thương 
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nền dân chủ và niềm hãnh diện thượng tôn luật pháp của Mỹ. 
Thực hư thế nào chưa ai có thể quyết đoán, nhưng trên các diễn 
đàn, và truyền thông xã hội, người ta nhìn thấy nhiều dấu hiệu 
của gian lận, chẳng hạn như những thùng phiếu được lén chuyển 
vào phòng kiểm trong đêm, tại Wisconsin và Michigan, và được 
đếm trong bí mật, khi các quan sát viên của ông Trump bị đuổi 
ra ngoài, và phòng kiểm bị ngăn cách bởi những màn chắn được 
dựng lên! Chuyện hi hữu là tất cả những phiếu này chỉ bầu cho 
Biden, không có phiếu nào cho Trump! Làm sao hiểu được tại 
sao cô thư ký quận hạt Shiawassee tại Michigan đã thêm con số 
“0” to tướng để tăng số phiếu bầu cho Biden từ 15,371 thành 153, 
710 nghĩa là thêm 138, 339 phiếu ma cho Biden? Chẳng lẽ đó chỉ 
là vô tình hay vô ý? Đó là chưa nói tới nguồn tin cho biết, người 
ta đã dùng nhu liệu để chuyển đổi tên Trump thành Biden trong 
phiếu bầu một cách tinh vi, hầu giảm phiếu của đối thủ và tăng 
phiếu của gà nhà! Còn phải kể tới những lá phiếu ma của những 
người đã chết nhiều năm, của những người không phải là cư dân 
tiểu bang, hay trường hợp hàng triệu phiếu bầu vượt xa số người 
ghi danh! 

 Thế là mây mù còn bao phủ chính trường Hoa Kỳ. Ông 
Biden đã chiến thắng, nhưng đúng như nhận xét của tổng thống 
Trump, Biden chỉ là “tổng thống của truyền thông”, chứ khống 
phải là “tổng thống của dân Mỹ”. 

 Câu hỏi căn bản là vị Tổng Thống bất chính do truyền 
thông dựng lên sẽ ngồi tại chức đến bao giờ? Nói khác, bao giờ 
dân Mỹ đứng lên đòi lại sự thật chi lịch sử chói sáng cả mấy trăm 
năm? 
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Gió Đã Đổi Chiều
 Hệ thống chính trị Hoa Kỳ là hệ thống dân chủ đa đảng, 
nhưng trên thực tế, hai đảng lớn Dân Chủ và Cộng Hòa đã thay 
nhau lãnh đạo nước Mỹ theo chủ trương, đường lối và chính sách 
riêng. Nói chung, tuy khác biệt, nhưng trong quá khứ, nước Mỹ 
vẫn tiến lên vị trí lãnh đạo thế giới với những căn bản cố hữu, là 
dân chủ, tự do và tiến bộ. Nhưng nhìn lại lịch sử trong giai đoạn 
gần đây, chính trường Hoa Kỳ đã trở nên sân khấu của những thủ 
đoạn chính trị không mấy trong sáng, nếu không nói bẩn thỉu, 
làm cho nước Mỹ chia rẽ, dân Mỹ thất vọng ngao ngán.

 Nói chung, Cộng Hòa là đảng truyền thống, với chủ 
trương khuynh hữu, bảo thủ, giữ vững giá trị căn bản cha ông đã 
theo đuổi từ thời lập quốc trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, 
giáo dục cũng như xã hội. Trái lại, Dân Chủ có khuynh hướng 
khuynh tả, tự cho là cấp tiến, hướng về xã hội chủ nghĩa và toàn 
cầu hóa, đi tới thế giới đại đồng.

 Từ những khác biệt về chủ trương đường lối căn bản đó, 
hai đảng đã vạch ra những chính sách khác nhau. Cộng Hòa nặng 
về đối ngoại, chú trọng quốc phòng và ngoại giao, làm cho nước 
Mỹ hùng mạnh xứng đáng vai trò lãnh đạo thế giới. Dân chủ trái 
lại, nặng về đối nội, chú trọng các vấn đề xã hội như trợ cấp, san 
bằng lợi tức, quyền lợi di dân…

 Điểm đáng quan tâm là trong 2 thập niên vừa qua, đảng 
dân chủ đã biến thái, thay áo, đi sâu vào khuynh hướng cực tả, 
với những chính sách xa rời truyền thống nước Mỹ, trái ngược 
với nguyện vọng và viễn kiến của người Mỹ, đưa nước Mỹ vào 
tình trạng khủng hoảng, nếu không nói là điêu đứng mà nhiều 
người gọi đó là “đầm lầy”.

 Trước hết, hai chục năm qua, nước Mỹ đã bị nạn khủng 
bố làm tổn thương nặng nề, tiêu biểu là thảm nạn 9/11 và các 
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cuộc thảm sát người Mỹ tại Trung Đông và nhiều nơi khác trên 
thế giới. Bao người đã bị vùi chôn dưới tro tàn gạch vụn, hay bị 
cắt cổ dã man, banh xác với bom tự sát, mìn bẫy, hỏa tiễn..mà các 
chính quyền tiền nhiệm hầu như bó tay, nếu không nói là bất lực!

 Tiếp đến, chính sách của đảng Dân Chủ bỏ ngỏ biên giới, 
đón nhận di dân bất hợp pháp, dành cho họ những quyền lợi tối 
đa về y tế, giáo dục và xã hội, đã tạo nên tình trạng bất an, dung 
dưỡng tội phạm, ăn bám xã hội. Quả là bất công đối với những 
công dân nai lưng làm việc, đóng thuế và đóng góp tim óc để 
giúp nước Mỹ phát triển và hùng mạnh, phải hy sinh hạnh phúc 
cho những tên ăn bám và phá nát xã hội! Cứ nhìn vào những 
thành phố tươi đẹp nay biến thành “thánh cung” của tội phạm 
rác rưởi như San Francisco, Baltimore, New York, Chicago, Los 
Angeles..sẽ thấy đâu là mặt thật “toàn cầu không biên giới”.

 Thêm vào đó, phe dân chủ đã tung ra những đòn chính trị 
thâm hiểm, nhằm mục đích phế bỏ chính quyền hợp pháp hiện 
hành. Nào là luận tội truất phế tổng thống mà không có lý do 
chính đáng và chứng cớ xác thực. Nào là đào sâu hận thù chủng 
tộc, gây chia rẽ, sử dụng chiêu bài công lý, chống kỳ thị, để tôn 
vinh tội phạm, cổ võ bạo loạn, đốt nhà, hôi của, giết người, thành 
lập khu tự trị vô chính phủ, vô pháp và vô trật tự, phế bỏ cảnh 
sát và an ninh! Nào là dùng con Virus Vũ Hán để tạo hoảng loạn, 
nhốt dân chúng trong nhà, làm tê liệt mọi hoạt động thương mại, 
sản xuất, thể thao, giáo dục, tôn giáo, với mục đích là đẩy nền 
kinh tế xuống đáy vực hầu phế bỏ chính quyền đương nhiệm 
nhằm chiếm đoạt Tòa Bạch Ốc.

 Đã thế, người ta còn nhẫn tâm đốt cờ Mỹ, phế bỏ những 
di tích lịch sử và những nét đẹp văn hóa truyền thống, đòi viết lại 
lịch sử Hoa Kỳ trong chiều hướng chống lại người da trắng, sỉ 
nhục các vị anh hùng đã có công lập quốc và hưng quốc. Thử hỏi, 
ai mà không cảm thấy đau lòng nhìn thấy các tượng đài Washing-
ton, Abraham Lincoln, Jeff erson, Roosevelt bị kéo sập, xịt sơn và 
đốt cháy, liệng sông! Kể cả nghĩa trang Arlington, đài kỷ niệm thế 
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chiến, họ 
cũng không 
từ!

Thêm vào 
đó, người 
ta còn để 
cho bọn 
cực tả xỏ 
mũi, kéo 
nước Mỹ 
trở lại thời 
hoang sơ 
tiền sử, kêu gọi hủy bỏ nền văn minh cơ khí, không than đá, dầu 
khí, điện lực, fracking, máy nổ, nói là để trong sạch hóa môi 
trường, mà thực chất chỉ là mơ tưởng thiếu căn bản, phản tiến 
hóa, đảo ngược dòng lịch sử. Thử hỏi, nếu phế bỏ điện lực dầu 
khí, thì còn đâu tiện nghi cuộc sống, còn đâu công nghệ tiên tiến, 
nói chi đến sức mạnh quân sự và chinh phục không gian?

 Ngoài ra, người ta còn đòi phế bỏ chế độ tư bản đã từng 
đưa nước Mỹ lên vị trí siêu cường kinh tế, với chủ trương hủy 
bỏ đại công nghệ, tiêu diệt người giàu, để thay bằng xã hội chủ 
nghĩa, san bằng giai cấp, thế giới đại đồng, y hệt như chủ thuyết 
cộng sản đã từng gây bao thảm họa, hủy diệt con người, đã bị thế 
giới liệng vào sọt rác! Chẳng lẽ mọi người phải nghèo như nhau 
mới là bình đẳng, mới là hạnh phúc? Kinh nghiêm Nga Sô Đông 
Âu, trước đây và Bắc Hàn, Cuba, Venezulela hôm nay chưa đủ là 
bài học đó sao?

 Nhận thức được những trái chiều lịch sử và tiến hóa đó, 
nhiều người đã thức tỉnh, lên tiếng chống lại chính sách tệ hại của 
đảng Dân Chủ hôm nay. 

  Trước tiên, phải kể tới trường hợp bỏ đảng của Van Drew, 
dân biểu liên bang New Jersey. Ông đã chống lại thủ đoạn luận 
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tội truất phế tổng thống Trump một cách phi pháp, và đã nhận ra 
những sai trái của đảng dân chủ hôm nay, nên quyết định bỏ đảng 
Dân Chủ, đổi qua đảng Cộng Hòa, tuyên bố “đảng cộng hòa phù 
hợp với ông hơn.” 

 Tiếp đến, không thể không nói tới đồng loạt bỏ đảng 
của 6 thị trưởng dân chủ tại Minnesota, đúng là một đòn chí tử 
giáng xuống đảng Dân Chủ hôm nay. Xin kể tên thị trưởng Lar-
ry Cuff e-Virginia, John Champa-Chishom, Chuck Novah-Ely, 
Chris Swanson- Harbors, Robert Vlasavljevich-Eveleth, Andrea 
Zupancih-Babbit. Họ đã rời đảng Dân Chủ với bản tuyên bố nảy 
lửa: “Hôm nay, chúng tôi không nhìn nhận đảng dân chủ..Đảng 
này đã quá thiên tả và không còn tranh đấu cho tầng lớp lao động. 
Những người lao động tại tiểu bang Minnesota đã bị thành phần 
cực đoan trong đảng dân chủ bỏ rơi. Chúng tôi không chọn để bỏ 
đảng, mà đảng Dân Chủ đã bỏ chúng tôi!”

 Trường hợp Vernon Jones, dân biểu da đen tiểu bang 
Georgia, phải nói là tiếng nói trái chiều quá khẳng khái và đầy 
tính thuyết phục. Ông đã thẳng thắn chỉ trích đảng Dân Chủ chỉ 
lợi dụng lá phiếu của người da màu mà không làm gì để cải thiện 
đời sống của họ. Phản biện luận điệu của đảng dân chủ cho rằng 
da trắng kỳ thị da đen, ông đã khẳng định ngược lại: “Chúng tôi 
đang tự do. Chúng tôi là những người tự do với những tư tưởng 
tự do.Tôi là một phần trong sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng 
da màu có tư tưởng độc lập.”

 Còn phải kể thêm Kim Klacik, nữ ứng viên da đen trong 
chức vụ dân biểu liên bang Maryland, đã cực lực lên án đảng 
Dân Chủ và ông Biden, bỏ rơi da đen: “Biden nghĩ rằng, chúng 
tôi không thể suy nghĩ cho riêng chúng tôi? Rằng chính da màu 
định đoạt quan điểm chính trị của họ? Chúng tôi không tin những 
lời láo khoét đó nữa. Ông và đảng Dân Chủ đã bỏ rơi chúng tôi 
từ lâu.”
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 Ngoài ra, còn phải kể tới Candace Owen, nhà hoạt động 
chính trị da đen năng nổ, đã công khai chỉ trích lãnh đạo dân chủ  
khiếp nhược qùy gối tôn vinh tội phạm George Floyd. Cô chủ 
trương Blexit, cổ võ người da đen không nên bỏ phiếu cho đảng 
dân chủ, mà nên dồn phiếu cho tổng thống Trump. Cô khẳng 
quyết “Trump sẽ thắng cử, trừ khi phải bỏ phiếu bằng thư..”

 Người ta còn nói tới hiện tượng “gậy ông đập lưng ông” 
trong nghịch lý nhiều vị lãnh đạo dân chủ đã cổ võ  hay tham 
gia bạo loạn vốn được coi là “biểu tình ôn hòa” hay “ Mùa hè 
tình yêu”, nay đã thấm đòn Antifa và Black Lives Matter. Tư gia 
nhiều người bị tấn công, đến nỗi phải dọn đi chỗ khác như thị 
trưởng Portland, hay phải xây hàng rào kiên cố ngăn bạo loạn 
như thống đốc Michigan! Thế mà vẫn chưa sáng mắt thì thật lạ 
lùng khó hiểu!

 Hẳn có người muốn nhắc tới một số khuôn mặt Cộng 
Hòa cũng phản đảng và chống Trump, như John McCain, Mitt 
Romney, gia đình Bush, Collin Powel, John Bolton..Thật ra, có 
một khác biệt lớn lao giữa sự ra đi của thành viên dân chủ với 
hiện tượng xé rào của cộng hòa. Những khuôn mặt cộng hòa xé 
rào nêu trên chỉ vì tư thù cá nhân, thua cuộc, ganh tị, hay bất mãn 
vì bị loại khỏi guồng máy chính quyền Trump. Họ đang bị dư 
luận phỉ nhổ! Trái lại, những khuôn mặt dân chủ bỏ đảng, là vì 
nhận thức đúng đắn, tư duy chính trực và  thức tỉnh đúng lúc mà 
Ven Jones gọi là “tư tưởng độc lập”. Họ đang được tôn vinh! Đó 
chẳng phải là sự tỉnh ngộ khôn ngoan, hợp tình hợp lý đó sao?

 Chẳng còn gì phải nói thêm. Rõ ràng gió đã xoay chiều.
Mặc dầu đảng dân chủ đã chiếm được Tòa bạch Ốc, Thượng 
Viện và Hạ Viện. Nhưng  Đảng Dân Chủ đã đánh mất niềm tin 
của người Mỹ nói chung, của người da màu nói riêng, đặc biệt là 
của đa số đảng viên, một thời theo đuổi “lý tưởng dân chủ”. Một 
luồng gió mới đang đem hy vọng tươi mát cho nền dân chủ chân 
chính Hoa Kỳ.
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Tự Do Và Lương Tri
 Người Việt bỏ nước ra đi, liều chết trên biển cả, lấy mạng 
sống  đổi lấy tự do nơi miền đất lạ. Đó là một lựa chọn sinh tử, 
nhưng thật chính đáng và đáng cảm phục. Hiển nhiên, người Việt 
đã lựa chọn ra đi, chỉ vì chống cái Ác, tìm cái Thiện, chống cái 
Bất nhân, tìm cái Nhân bản, theo tiếng gọi của lương tri. Vấn nạn 
được nêu lên hôm nay là người Việt tị nạn cộng sản đã hành xử 
quyền tự do của mình thế nào trên miền đất mới, vẫn được coi 
là quê hương thứ hai của mình? Nói khác, người Việt tị nạn hôm 
nay có còn sống theo tiếng gọi của lương tri như hành trang mang 
theo, hay đã bị tha hóa, bỏ cái thiện mà theo cái ác?

 Theo dõi những diễn biến trên chính trường Hoa Kỳ hôm 
nay, hẳn chúng ta phải vui mừng nhận thấy người Việt đã trưởng 
thành trong chính trị, can đảm biểu tỏ quan điểm lập trường,  tự 
do lựa chọn đảng phái, tích cực tham gia đầu phiếu, vận động bầu 
cử, nhất là tham gia vào chính trị dòng chính với các chức vụ dân 
cử liên bang, tiểu bang cũng như địa phương. Nhưng chúng ta 
cũng không khỏi ngậm ngùi, nhìn thấy một số trí thức khoa bảng, 
thương gia thành công, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng 
Hòa, những người làm truyền thông và cả những khuôn mặt trẻ 
đang bước vào chính trị dòng chính, đã có cái nhìn thiếu chân 
xác, nếu không nói là sai lầm, hầu như đánh mất lương tri của 
mình, nhẫn tâm bênh vực cho cái Ác, chống lại cái Thiện, đẩy xã 
hội xuống vực thẳm và tự hủy diệt chính nhân cách của mình.

 Này nhé, người ta phủ nhận tính cách chính đáng của một 
Tổng Thống được dân bầu, một lòng vì nước vì dân, rồi tìm cách 
dùng mọi thủ đoạn để luận tội truất phế chỉ vì thù ghét và ganh 
tỵ, thế có phải là đặt quyền lợi phe nhóm trên quyền lợi quốc gia, 
và lấy cái Ác thay cái Thiện không?

 Cũng thế, đòi công lý là chuyện chính đáng. Nhưng người 
ta không thể nhân danh đòi công lý, chống kỳ thị chủng tộc, rồi 
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bênh vực và cổ võ cho bạo loạn, đốt xe, đốt nhà, hôi của, giết 
người, coi mạng sống con người như cỏ rác. Người ta lại còn chủ 
trương hủy bỏ cảnh sát, tẩy chay vệ binh và đặc vụ quốc gia có 
nhiệm vụ thiết lập an ninh trật tự! Thế chẳng là cổ võ cho cái Ác, 
chống lại cái thiện đó sao?

 Cũng tương tự, chống kỳ thị chủng tộc là chuyện phải 
làm. Con người sinh ra hoàn toàn ngang nhau về phẩm giá và 
nhân vị, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính hay chức 
năng nghề nghiệp. Người ta không thể đóng kịch, nhân danh một 
chủng tộc, một màu da để rồi quỳ gối tôn vinh tội phạm làm 
thánh nhân, làm anh hùng cải tạo thế giới, mà che dấu thâm ý đào 
sâu hận thù, chia rẽ chủng tộc. Thế có phải là mị dân, đạo đức giả, 
cổ võ cho cái Ác mà bỏ cái Thiện không?

 Còn nữa. Mở lòng nhân đạo đón nhận di dân xấu số là 
chuyện đáng ca ngợi, thể hiện truyền thống nhân đạo của Nữ 
Thần Tự Do. Người Mỹ mở lòng đón nhận cả triệu người Việt 
lưu vong là một chứng tỏ lòng nhân ái của Hiệp Chủng Quốc. 
Nhưng không thể vì chiêu bài nhân đạo mà hủy bỏ biên giới, phế 
bỏ an ninh biên thùy, đón nhận di dân bất hợp pháp, dung dưỡng 
tội phạm, khủng bố, ăn bám xã hội. Thế chẳng là cổ võ cái Ác, 
chống cái Thiện đó sao? 

 Rồi, tự do  biểu tỏ bất đồng chính kiến là chuyện đương 
nhiên trong xã hội dân chủ. Nhưng không vì thế mà người ta có 
quyền thành lập khu tự trị, vô chính phủ, vô trật tự, đốt cháy cờ 
Mỹ, phủ nhân vai trò liên bang, biến thủ đô DC thành tiểu bang 
dân chủ. Thế có phải là tôn vinh cái Ác, chà đạp cái Thiện không?

 Thêm vào đó, chỉnh đốn lịch sử là chuyện tốt. Lịch sử 
nhân loại đang tiến theo khuynh hướng nhân bản, văn minh tiến 
bộ. Nhưng không thể vì chiêu bài chỉnh đốn lịch sử mà hủy bỏ 
các di tích lịch sử, các nếp văn hóa truyền thống, nhục mạ các anh 
hùng lập quốc đã dày công xây dựng nước Mỹ thành siêu cường 
lãnh đạo thế giới.Thế có phải là phế bỏ qúa khứ, mất gốc, tha hóa, 
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bỏ cái Thiện để tôn vinh cái Ác không?

 Ngoài ra, bênh vực nữ quyền là chuyện chính đáng. 
Nhưng không thể nhân danh nữ quyền mà chủ trương phá thai, 
hủy diệt sự sống trước ngày chào đời. Bênh vực tự do lựa chọn 
của người mẹ mà nhẫn tâm giết chết thai nhi, chẳng phải là phạm 
tội sát nhân đó sao? Cái Thiện đã bị cái Ác đánh giập đầu mất rồi!

 Đó là chưa nói tới những thủ đoạn độc hại  của thế lực 
ngầm nhằm chiếm cho bằng được Tòa bạch Ốc hôm nay. Nước 
Mỹ hùng mạnh. Dân Mỹ sống hạnh phúc, chính nhờ kinh tế tư 
bản  và chủ nghĩa dân tộc cao quý, cũng như nền văn minh cơ 
khí tân tiến. Thế mà ứng viên tổng thống Dân Chủ hôm nay đang 
bị bọn cực tả xỏ mũi, chủ trương phế bỏ chế độ tư bản, chuyển 
sang chế  độ xã Hội Chủ Nghĩa, theo khuynh hướng cộng sản 
đã rẫy chết, lại còn phế bỏ nền văn minh cơ khí, trở lại thời tiền 
sử, không dầu khí, than đá, fracking, không điện khí, không tiện 
nghi! Thế có phải là phản tiến hóa, đem cái Ác khống chế cái 
Thiện không?

 Còn phải thêm một chi tiết về mối liên hệ Hoa Kỳ Việt 
Nam. Hẳn nhiên, cộng Hòa hay dân chủ cũng coi quyền lợi nước 
Mỹ trên hết. Nhưng  không vì thế mà người ta có quyền nhẫn tâm 
chà đạp lên quyền lợi dân tộc khác, nhất là đồng minh cùng chiến 
tuyến. Xin hỏi ai đã bỏ phiếu cắt viện trợ quân sự, đẩy Việt nam 
Cộng Hòa vào chỗ chết? Ai đã bỏ phiếu chống tiếp nhận người 
tị nạn Việt Nam vào Mỹ năm 1975 khi miền Nam bị đồng minh 
bỏ rơi? Đó chẳng phải là ác tâm và phản bội đồng minh của ứng 
viên tổng thống dân chủ hôm nay đó sao?

 Chắc chắn những gì tôi viết ra hôm nay sẽ làm phiền lòng 
nhiều người, trong đó có những bằng hữu thân thương đã từng 
sát cánh với nhau trong các hoạt động văn hóa, xã hội, cộng đồng 
cũng như chính trị. Nhưng xin bà con hiểu cho rằng, biết mà 
không nói là bất trí, là thiếu lương thiện với bạn bè tha nhân. Im 
lặng có khi là đồng lõa! Chỉ mong những ai có cơ hội đọc những 
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dòng chữ này, hãy coi đây như lời trần tình của một người đang 
vui hưởng tự do ngôn luận nơi miền đất tạm dung, mà vẫn còn 
chút lương tri, còn biết phân biệt thiện ác, còn nhận thức được 
Diện và Điểm của  mớ bòng bong chính trị Hoa Kỳ trong cuộc 
đối đầu giữa bóng tối và ánh sáng hôm nay. Mong ánh đuốc Nữ 
Thần Tự Do tỏa sáng, xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã 
thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như 
Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan...

 Xin thân ái chúc mọi người bình an hạnh phúc! Mong 
lời nói của Tổng Thống Trump thành hiện thực: “Hoa kỳ là đuốc 
sáng dẫn đường thế giới.”
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Mơ Tưởng Và Hiện Thực
  Cuộc đời không có sẵn một ý nghĩa khách quan, như thế 
này thế kia. Ý nghĩa cuộc đơi tùy thuộc vào cái nhìn của mỗi 
người. Ngay cả những triết gia nổi tiếng thế giới cũng không 
ai có thể đưa ra một định nghĩa khách quan về cuộc đời. Thi sĩ 
Bùi Giáng, vốn được tặng cho danh hiệu “nhà thơ điên” với lối 
sống, ý thơ và lời thơ phá lệ chẳng giống ai, đã xuất hiện như một 
triết gia với cái nhìn cuộc đời thật phong phú và sâu sắc. Bài thơ 
“Đừng Tưởng” của ông, tuy đã có những tranh cãi về tác quyền 
của Sỹ Liêm và Trần Văn Sỹ, qủa là một suy tư triết lý về đời 
người và đời người nói chung, đồng thời phản ảnh hiện thực xã 
hội đảo lộn tại Việt Nam, mà Hà Sĩ Phu đã gọi là hiện tượng “lọc 
ngược”.

 Nhìn vào vũ trụ thiên nhiên, nhiều người có cảm tưởng có 
thể nắm bắt được thực tại khách quan. Thu phải có lá vàng. Đông 
phải có tuyết giá. Núi phải cao sông phải chảy.. Nhưng dưới cái 
nhìn của Bùi Giáng, ngoại hình của vạn vật trong nhiên giới chưa 
hẳn phản ảnh đúng thực tại. Núi chưa hẳn phải cao và sông chưa 
hẳn phải chảy, thu không chắc có lá vàng, hạ không hẳn có ve 
sầu:

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy cứ ao là tù..
Đừng tưởng cứ gió là mưa

Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
Đừng tưởng cứ hạ là ve

Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn

 Từ cái nhìn về vũ trụ thiên nhiên, Bùi Giáng đã đi sâu ta 
vào vũ trụ nhân sinh, khám phá nhiều ẩn dấu phức tạp. Thực tại 
nhiên giới hiển lộ như thế mà con người không nắm bắt được, thì 
thực tại nhân giới với nội tâm sâu kín, làm sao có thể hiển lộ chân 
tướng ra bên ngoài? 
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 Trước tiên, cuộc đời mãi vẫn là một bí ẩn và dù có dào sâu 
đến đâu cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ những nghịch lý mâu thuẫn. 
Có khi êm đềm mà dậy sóng. Có khi ngọt ngào là hiểm độc, “mật 
ngọt chết người,” hay ngược lại, chọc cười là móc họng:

Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. 
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng cười nói ân cần.. 
Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. 
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người

Đừng tưởng cứ chọc là cười... 
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

 Cũng thế, nhiều khi gian lao mà đáng tự hào, “lửa thử 
vàng, gian nan thử đức” hay giỏi lại là đắng cay, “cây càng cao 
gió càng lay”:

Đừng tưởng khó nhọc gian lao..
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay..

Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. 
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

 Đời người phức tạp như thế thì người đời lại càng khó 
hiểu hơn. Thật khó mà đánh giá người khác qua dáng vẻ bên 
ngoài, thấy vậy mà không phải vậy! Đẹp không hẳn là tiên, và có 
tiền chưa chắc đã mua được mọi thứ, giải quyết được mọi vấn đề:
  Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
  Cứ nhiều là được cứ tiền là xong

 Lắm lúc, người ta chỉ lấy vẻ bề ngoài để che dấu những 
tâm trạng riêng tư thần kín, không muốn chia sẻ với ai, một mình 
mình biết, một mình mình hay. Không hẳn nhìn người mà bắt 
được hình dong. Người ta chẳng bảo “trong héo ngoài tươi” đó 
sao? Nhất là nhiều khi, người ta đóng kịch để che mắt thiên hạ, 
thấy vậy mà không phải vậy!

Đừng tưởng cứ khóc là sầu... 
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
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Đừng tưởng cứ nghèo là hèn..
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong…

 Cái nhìn triết lý của Bùi Giáng, dù không nói trắng ra, 
cũng có thể ngầm hiểu là nhà thơ đã muốn phản ảnh hiện thực “lọc 
ngược” của xã hội Việt Nam hôm nay. Thật vậy, chính quyền, chế 
độ, người dân, kể cả kẻ tu hành cũng đã được nhà thơ nhắc tới 
với những lời lẽ mỉa mai chua chát. Hẳn nhiên, trong đời không 
thiếu những vị chân tu khả kính như Thiền Sư Vạn Hạnh. Đức 
Thầy Hùynh Phú Sổ, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhưng 
hôm nay, Bùi Giáng đã phải chứng kiến những nhà tu hành giả 
tạo, khoác áo tu mà lòng dạ lang sói, đóng kịch để đánh lừa thiên 
hạ “miệng Nam Mô, trong bụng cả bồ dao găm” tiêu biểu như 
những nhà lãnh đạo tôn giáo quốc doanh, cam tâm hạ mình làm 
công cụ cho chế độ để lũng đoạn và tiêu diệt tôn giáo chân chính:

Đừng tưởng cứ trọc là sư..
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan..
Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.

 Còn chế độ thì dù có được tô bóng, điểm phấn tô son 
thành “đỉnh cao trí tuệ loài người”,thực chất vẫn chỉ là ngu muội 
và lạc hậu chậm tiến, như mây đen che phủ quê hương. Tiến bộ 
thực chất chỉ là thoái hóa thụt lùi. Tưởng là trăng rằm, đâu biết 
chỉ là đêm tối ba mươi!

Đừng tưởng cứ tiến là lên.. 
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. 

Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

 Mỉa mai và tủi nhục nhất, là thái độ hãnh diện và ngạo 
mạn của chế độ hôm nay, tưởng mình là kẻ thắng cuộc, là thần 
thánh ưu việt, rồi  vỗ ngực ta đây, coi khinh kẻ thua cuộc. Tuyên 
truyền vẫn rêu rao là “bách chiến bách thắng”, mà dấu nhẹm 
những thất bại ê chề. Hôm nay, người ta sống bắng huyền thoại 
giả trá, bằng chiêu bài mị dân, mà cố tình che dấu và bóp méo sự 
thật:
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Đừng tưởng cứ thấp là khinh..
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Đừng tưởng cứ quyết là nên

Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua

 Lố bịch nhất nhất là tưởng mình khôn hóa ra dại, tưởng 
mình giàu sang thật ra chỉ là nghèo hèn. Cũng thế, cứ tưởng gian 
tham sẽ giàu, và giàu sẽ được thiên hạ xum xuê, vây cánh, nào 
hay có nhiều của lại càng cảm thấy cô đơn quạnh quẽ:

Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng giàu hết cô đơn

Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

 Đó là chưa nói tới thái độ huênh hoang tự mãn của nhà 
cầm quyền, tự cho mình là “cha mẹ của dân”, sống như những 
ông hoàng ngự trị trên ngai vàng, trong biệt phủ, mà quên rằng, 
đó là xương máu và nước mắt của dân lành. Còn gì mỉa mai hơn! 
Tự hào là “lãnh tụ anh minh, cha già dân tộc”, mà thực chất chỉ 
là những thằng khốn nạn, như thể chó nhảy bàn độc, khỉ lên làm 
người…

Đừng tưởng vua là anh minh..
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.

Đừng tưởng đời mãi êm đềm.
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

Đừng tưởng có của đã sang.
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

  Người dân biết rõ trắng đen thực giả. Họ đã im lặng 
không nói ra, nhưng đừng tưởng là dân ngu không hiểu, dân mù 
không thấy, dân câm không nói. Biết đâu sự im lặng hôm nay 
chẳng âm ỉ cả một hoả diệm sơn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, 
sẽ thiêu rụi và cuốn trôi tất cả rác rưởi oan khiên của thế lực đỏ:

Đừng tưởng quan chức là rồng
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì…

Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
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 Để kết thúc suy tư của mình về đời, về người, về hiện 
thực xã hội, Bùi Giáng đã đưa ra lời khuyên nhủ mang tính triết 
lý của một triết nhân khoác áo thiền sư. 

Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.

Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.

 Nói chung, chỉ có một con đường giải thoát mê lầm và 
cứu vãn trần thế là con đường nhân nghĩa thủy chung. Nhưng 
mấy ai có được ý thức đạo đức nhân bản đó? Còn chế độ mang 
bản chất dối trá phỉnh gạt hôm nay thì thật là vô phương!

Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.

Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

 Ai bảo Bùi Giáng điên? Điên mà nhìn rõ Điểm sau cái 
Diện, cái Trái sau cái Phải, cái Ẩn sau cái Hiện thì qủa thực là 
điên tỉnh không sai!

  

Bùi Giáng
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Ta Về Từ Địa Ngục Trần Gian
   
  Tô Thùy Yên Là một chiến sĩ và một nhà thơ. Ông 
đã trải lên thơ những vần điệu và những ý thơ hùng hồn như thác 
đổ, sắc bén như dao cắt, chuyên chở nỗi đau mất nước và niềm 
tâm cảm quốc hận của dân Việt. Có thể nói thơ ông nặc mùi sắt 
thép.

 Trước tiên, thơ Tô Thùy Yên đã chất lên thơ nỗi bất hạnh 
chất ngất của dân Việt, đang chết dần trong câm lặng , không dám 
hé môi, chỉ nghiến răng , mắt ứa máu:
 Ở đây, địa ngục chín tầng sâu,
 Cả giống nòi câm lặng gục đầu,
 Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt,
 Chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau.

 Dân Việt bị đày ải trên quê hương như nhà tù lớn. Còn 
tinh hoa miền Nam sau 75, lại bị lùa những trại tù nhỏ mệnh danh 
là trải tạo, thực chất chỉ là lò sát sinh, tuy không bằng hơi ngạt 
như thời Đức Quốc Xã, nhưng bằng những phương thức man rợ 
và độc ác hơn, với cực hình tra tấn, bỏ đói, cắt đứt liên lạc với thế 
giới bên ngoài, khủng bố tinh thần trong những hộp kiên giam, 
vắng tiếng người, dù chỉ một tiếng động nhỏ để chứng tỏ cuộc 
đời còn đó, chỉ có ruồi muỗi vo ve, con trùng tỉ tê:
 Ta khắc khoải chờ nghe
 Những tiếng động của người
 Tiếng động nào bất kể
 Đột phá những trùng vây điếc đặc muỗi râm ran …

 Chứng tích của tội ác cộng sản đã được ghi lại cho đời 
sau, với những dòng chữ viết bằng gạch, bằng than và cả bằng 
máu trên 4 vách tường kiên giam:
 Ta nhìn lên những giòng chữ trên tường
 Viết bằng gạch, bằng than và hình như bằng cả máu …
 Sau khi mãn hạn tù 10 năm, Tô Thùy Yên đã trải hết nỗi 
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uất hận vào bài thơ “Ta Về”, với những vần điệu xoáy sâu vào 
tim óc, đến nỗi Thảo Dân, một nữ sĩ miền Bắc đã phải thổ lộ: 
“Bài thơ là tiếng lòng của một người, cũng là tiếng lòng của hàng 
ngàn người miền Nam bị đày ải khắp các nhà tù từ Nam chí Bắc, 
từ rừng hoang heo hút, hiểm trở đến những nơi đồng chua nước 
mặn… Đọc bài thơ, ta hiểu về lịch sử, tâm sử, chứ không chỉ là 
lời giãi bày khi trở lại quê nhà, thậm chí nhóm câu thơ tình ái 
trong bài cũng gợi về dòng lệ tràn của bao nhiêu thân phận thiếu 
phụ chờ chồng từ những trại cải tạo sau 1975.”

 Rời nhà tù nhỏ về nhà tù lớn, Tô Thùy đã cảm thấy mình 
như một xác chết, như bóng ma giữa cuộc đời cô đơn:
  Ta về một bóng trên đường lớn
  Thơ chẳng ai đề vạt áo phai 
  Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ 
  Mười năm đá vẫn ngậm ngùi thay.

  Sống giữa đời như bóng ma, bởi lẽ vết thương 10 năm 
còn mãi nhỏ máu như thể mới hôm qua. Ai bảo có thể quên ngày 
Quốc Hận, thậm chí còn gọi đó là “Ngày Thống Nhất Đất Nước”! 
Qủa là sai lầm hết chỗ nói! Thống nhất thế nào? Kẻ thắng cuộc là 
bọn xâm lăng, theo lệnh quan thầy cưỡng đ0ạt miền Nam, đưa cả 
nước vào qũy đạo đỏ, biến con người thành vượn:
  Vĩnh biệt ta- mười- năm chết dấp
  Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu
  Mười năm mặt sạm soi khe nước
  Ta hóa thân thành vượn cổ sơ.

 Làm người ai chẳng muốn sống? Xu hướng sống là xu 
hướng tự nhiên của con người. Kể cả khi muốn tự tử, nguời ta 
cũng biểu lộ xu hướng sống mạnh nhất. Nhưng oái oăm thay! 
Trong địa ngục đỏ, khuynh hướng sống căn bản đó cũng phải 
chào thua, bởi lẽ có sống cũng không được sống như con người, 
mà chỉ là con thú, thì thà được chết còn hơn!
  Bước tới, chân không đè đá sắc
  Vai trần chín rạn gánh oan khiên
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  Nước khe, cơm độn, thân tàn rạc
  Sống chẳng khôn, cầu được thác thiêng.

 Bản cáo trạng bắng máu đó đã nói lên một sự thật đau 
lòng, là dòng sử Việt đã bị nhuộm đen, ngụy tạo và lấp liếm, 
nhắm che đấu  tội ác cộng sản sắt máu, cai trị bằng súng đạn, coi 
mạng người như cỏ rác:
  Đám chủ mới y trang xúng xính,
  Súng nghênh ngang, tiếng hét phàm phu,
  Xua trăm họ, sá chi thân mạng
  Lăn địa cầu ra khỏi lối xưa.

   Tội ác lớn lao nhất của cộng sản là nướng dân đen trên 
lửa đỏ, đến nỗi Bùi Minh Quốc đã gọi chế độ hôm nay là “giàn 
thiêu”, và quật mồ thánh đế để phi tang những di tích và công 
trạng của tổ tiên đã có công cứu nước và dựng nước:
  Như tên phù thủy già điên loạn
  Lịch sử lên cơn dữ bất thường,
  Treo ngược con đen trên lửa đỏ,
  Quật mồ thánh đế phi tang xương. 

 Hận người cộng sản tán ác bất nhân, Tô Thuỳ Yên đã kêu 
gọi dân Việt thét lên tiếng nói uất nghẹn để vơi bớt hờn tủi:
  Chú em hãy hát, hát thật lớn
  Những điệu vui, bất kể điệu nào
  Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
  Cho mái đầu ta chớ cúi sâu.

 Thế rồi với tâm thức lưu vong, Tô Thùy Yên đã hét lên 
tiếng hét của uất hận, của 30 tháng 4, như tiếng thét của nguời bị 
bức tử:
  Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
  Như người bị bức tử canh khuya
  Xé toang từng mảng đời tê điếng
  Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê.
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 Tuy lấy máu viết thành những vần thơ đầy thương hận, 
thét lên tiếng căm hờn, nhưng với lòng từ ái và theo truyền thống 
bao dung của dân Việt, Tô Thùy Yên đã dịu dàng kêu gọi người 
cộng sản  tự sám hối và để lịch sử phán xét:
  Những ai hôm trước từng gây tội
  Hãy lắng tâm tha lấy lỗi mình
  Tự tại, thời gian chôn chính nó
  Đời lên lại mãi tựa bình minh 

 Tuy hận tím gan, nhưng theo Thảo Dân “Tô Thùy Yên đã 
chạm tới cái vô hạn của nhân chi sơ tính bổn thiện”. Từ đó, nhà 
thơ đã tỏ ra bao dung nhân hậu, nhìn về tương lai, mơ ước cuộc 
sống thanh bình trên quê hương, trong cuộc đời đầy hoa mộng:
  Bao giờ ta trở về dương thế,
  Sống đáng vinh danh lại kiếp người,
  Để thấy đường đi muôn lối rộng
  Dập dìu những chéo áo reo vui

 Nơi đó, có ngọn triều bát ngát quê ta, có tiếng đàn khuya 
ru tình dân tộc:
 Quê ta đâu cũng là 
sông nước,
 Phơi phới triều lên 
bát ngát bờ,
 Cuốn tiếng đàn khuya 
trên bến bắc
 Trải tình về lại lạch 
nguồn xưa.

 Giấc mơ quê hương 
thanh bình đẹp đến thế là 
cùng! Nhà thơ biến thành nhà 
nhân bản. Con tim Việt Nam 
dịu dàng thay! 

Tô Thùy Yên
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Niềm Ước Mơ Ngược Đời 
 Mà Chính Đáng
 
 Trào phúng, nói lái, nói bóng gió hay nói lời hai ý, “ý tại 
ngôn ngoại” là những nét đặc trưng của văn chương Việt Nam. 
Trần Tế Xương với Tết Dán câu Đối, Nguyễn Công Trứ với Hàn 
Nho Phong Vị Phú, nhất là Hồ Xuân Hương với Bánh Trôi, Qủa 
Mít, Cái Quạt..là những nét bút tiêu biểu của văn chương châm 
biếm, mà đối tượng có thể là chính mình, bạn bè hay những nhân 
vật và những hiện tượng chướng tai gai mắt trong xã hội. Hôm 
nay, một ngòi bút mang tên Robert Lee, qua một bài thơ không 
tên cũng đã tiếp tục truyền thống châm biếm đó, với giọng điệu 
mới lạ, nhưng đầy tính cách mỉa mai cay đắng, nhắm vào chế độ 
cộng sản tại Việt Nam hiện thời.

         Số là khi Hoa Kỳ cho chiếc hàng không mẫu hạm 
Theodore Roosevelt cặp bến Đà Nẵng ngày 5 tháng 3, 2020 thực 
hiện chuyến viếng thăm Việt Nam trong khi Trung Quốc và thế 
giới đang đối phó với nạn dịch vi khuẫn Coronavirus, và cộng 
sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại Hội 13, Robert Lee đã 
nhìn thấy đó như một dấu hiệu đáng mừng, và thẳng thắn bày tỏ 
những cảm nghĩ thật buồn cười. Thật vậy, bài thơ không tên của 
Robert Lee qủa thật xỏ xiên, phải đọc và hiểu phía sau ngôn ngữ, 
chẳng hạn “xâm lăng” chính là giải phóng, “xâm lược” chính là  
cứu nguy, “kềm kẹp” chính là giải thoát, “lòng mặn đắng” chính 
là niềm phấn khởi vô bờ:
  Anh lỗi hẹn cùng em về Đà Nẵng
  Để tận nhìn bọn Mỹ - Ngụy xâm lăng
  Em yêu ơi lòng này sao mặn đắng
  Mỹ lại vào kìm kẹp khắp quê hương...?

 Tuy vui mừng thấy dấu hiệu “Mỹ Ngụy” trở về khi chiến 
hạm ghé bến, nhưng vẫn phập phồng lo âu, vì chưa dám tin “đế 
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quốc” có thực tâm muốn “xâm lược” Việt Nam lần nữa để cứu 
nguy dân Việt hay không?   
  Tới làm gì hỡi Hàng Không Mẫu Hạm ?
  Để Việt Nam lần nữa được ấm no !
  Việt Nam ơi ta giờ quá âu lo
  Sợ bọn Mỹ éo thèm về xâm lược

 Ước mong Mỹ trở lại để phục hồi qúa khứ huy hoàng 
thuở nào không biết có chính đáng không, nhưng ít ra cũng nói 
lên niềm hy vọng trong tuyệt vọng như thể ánh sáng cuối đường 
hầm. Nhớ lại bốn mươi ba năm trước, từ ngày Mỹ ra đi, Việt Nam 
đã rơi vào bàn tay ác qủy, dân tộc lầm than, đất nước điêu linh, 
tự do rẫy chết! Đã thế, bọn con hoang đã nhẫn tâm đem gia tài 
của mẹ dâng hiến cho ngoại bang, nhận chìm đất nước xuống vực 
thẳm:  
  Bốn mươi ba năm từ ngày “giải phóng”
  Biển khóc sầu dòng máu đỏ trào tuôn
  Hải đảo xa vất vưởng những oan hồn
  Rừng Tây Nguyên máu loang màu đỏ thắm

 Thật mỉa mai hết chỗ nói! Mong Mỹ trở lại “xâm lược” 
mà lại nói là “lo” cho thêm mỉa mai, thật ra đó chỉ là mơ ước để 
dân được ấm no, nhất là để tương lai Việt nam tươi sáng với trẻ 
thơ cắp sách tới trường hấp thụ nền giáo dục chân chính, để thành 
người hữu ích giúp nước giúp đời, đúng ý nghĩa “thụ nhân” của 
Quản Trọng mà Hồ Chí Minh đã chôm chỉa “trăm năm trồng 
người”
  Lo ngày sau trẻ con đều đi học
  Lo sữa bơ sách vở được cho không
  Lo thầy cô sẽ tận tụy hết lòng
  Dạy trò ngoan nên người yên xã hội

 Mơ Mỹ về để tương lai Việt Nam tươi sáng, tác giả còn  
mơ ước sự hỗ trợ của đồng minh  sẽ cải thiện tình trạng bi đát 
hiện tại, đưa đất nước trở lại thanh bình, chấm dứt những oan 
khiên thù hận do búa liềm cờ máu gây họa. Quê hương trở lại 
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yên vui và đáng hãnh diện như hòn ngọc Viễn Đông ngày nào, 
với sáo gió vi vu rừng thiêng, với hồn thiêng sông núi ngủ yên, 
sẽ trở lại với dân Việt sau những ngày “giải phóng” tàn phá oan 
nghiệt: 
  Chỉ một lần và một lần thôi nữa
  Để muôn đời đất Mẹ mãi bình yên
  Để hồn thiêng sông núi được ngủ yên
  Trên cánh rừng thiêng vi vu sáo gió

 Trong giấc mơ thanh bình đó, dân Việt sẽ sống an vui với 
sông núi yên lành giang sơn gấm vóc, như giòng sông nhỏ dịu 
dàng chất đầy mộng mơ! Mẹ già không phải còng lưng  vất vả 
nuôi con nuôi cháu ngày đêm, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trưa yên 
lành:
  Để làng thôn, phố phường, dòng sông nhỏ
  Chảy dịu dàng thơm ngọt giấc mơ xưa
  Để nội tôi được yên giấc ngủ trưa
  Không bôn ba trên từng con phố nhỏ

 Trên quê hương thanh bình mơ ước đó, sẽ không còn trẻ 
thơ phải bán thân nuôi miệng, sẽ không còn những mẹ già lê la 
vỉa hè phố chợ, sống vất vưởng  như dân oan hôm nay.  Già trẻ 
đều mỉm cười với tương lai dưới mái hiên ấm cúng ấp ủ tình 
người:
  Để mẹ tôi và từng đàn em nhỏ
  Không lê la ngày tháng bán tương lai
  Để ngoại tôi vui vẻ miếng trầu cay
  Bên mái hiên mà không là góc phố

 Gia đình bình yên. Dân tộc hãnh diện. Tệ nạn xuất khẩu 
lao động hay làm dâu xứ người, nô lệ tình dục phải chấm dứt để 
gia đình sum họp yên vui, và thi thể mẹ Việt Nam khỏi bị cắt đứt 
chia lìa. Trăm con về quy tụ trong bọc mẹ, và Hoàng Sa Trường 
Sa trở về nối lại biển đảo ngày xưa:
  Chị, anh tôi không cúi đầu tủi hổ
  Bán thân mình bèo bọt xứ trời xa
  Để biển xanh rộn rã tiếng reo ca
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  Hoàng - Truờng Sa yên bình ru sóng biếc

 Và cũng từ đó, dân Việt sẽ trở về cội nguồn, quy về một 
mối, không còn chia rẽ Bắc Nam, không còn kỳ thị kẻ thắng 
người thua, chỉ còn niềm hãnh diện của con cháu lạc Hồng kiêu 
hùng bất khuất. Bình minh sẽ nở rộ non sông và dân Việt sẽ cùng 
nhau vui hưởng tự do thanh bình:
  Để quê hương các anh hùng hào kiệt
  Còn nhớ tên mình dòng máu Lạc Hồng
  Bình minh về nở rộ khắp non sông
  Đời Tự Do thanh bình vui em hả ?!

   Không biết niềm mơ ước có biến thành hiện thực hay 
không, nhưng dù sao cũng đã nói lên lời cầu khẩn thiết tha của 
dân Việt trước thảm trạng hôm nay. Hẳn nhiên, con dân đất Việt, 
ai mà chẳng yêu quê hương, độc lập và chủ quyền dân tộc, ai mà 
chẳng ghi khắc lời dạy của tổ tiên, “không để một tấc đất lọt vào 
tay giặc.” Nhưng oái oăn thay! Hôm nay dân Việt đang bị cộng 
sản đày đọa, kề gươm vào cổ, mà chỉ mong ước lưỡi gươm cùn 
đi một chút, chậm đi một lát để thêm một vài hơi thở, như lời thổ 
lộ của Võ Thị Hảo! Trong tình cảnh nghiệt ngã đó, Robert Lee đã 
khẩn thiết cầu xin người Mỹ, từng là đồng minh, trở lại giải cứu 
Việt Nam. Hẳn nhiên như thế không khỏi mang tiếng vọng ngoại, 
nhưng biết làm sao đây, khi bộ máy chém giết còn hoành hành, 
khi chế độ đao phủ còn siết cổ dân tộc? Chiếc thuyền Việt Nam 
đang chìm, chẳng lẽ dân Việt không được quyền bám vào chiếc 
phao cứu mạng sao? Thôi hãy biểu tỏ niềm cảm thông với tác giả, 
dám nói thay cho cả một dân tộc đang bị bạo lực khống chế, và 
đang mong một thế lực cứu tinh: 
  Đế quốc ơi xin một lần nữa ác
  Xin hãy kìm hãy kẹp nữa dân tôi
  Để Việt Nam được chìm trong đêm tối
  Dưới muôn vàng ánh sáng xứ cờ hoa

 Phải nói ngay rằng, thật khó mà tưởng tượng được tính 
cách bi đát của bản điếu văn, yêu nước thiết tha mà phải nài nỉ xin 
ngoại bang xâm lược để giải cứu Việt Nam khỏi cơn khổ nạn, để 
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dân Việt được nhìn thấy tự do, bước đi trong vinh quang của thời 
xưa cũ:
  Đế quốc ơi dân tôi thấm lắm
  Xin một lần xâm lược nữa tôi đi
  Một lần nữa để Việt Nam bước đi
  Trên con đường vinh quang ngày xưa đó

 Thật mỉa mai cay đắng đến nghẹn lời, nhưng “gặp thời 
thế thế thời phải thế”. Không biết lời van xin có được đáp ứng 
hay không, nhưng cũng đã thể hiện được niềm ước mơ chính 
đáng của dân tộc, đang chìm ngập vũng lầy tăm tối, đang bị đày 
đọa địa ngục trần gian, ngẩng đầu lên chờ một chút khí thở, một 
tia sáng cứu rỗi như ánh nến Phục Sinh…
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Tổ Quốc Chìm Đáy Vực 

 Lịch sử dân tộc Việt trải dài trên máu lửa từ thời lập quốc 
đến cứu quốc và hưng quốc. Sau giặc Tàu đến giặc Tây và hôm 
nay là giặc cộng, tổ quốc Việt Nam đã trải qua bao nhiêu oan 
khiên bất hạnh, như thể bị lưu đày dưới vực thẳm, mà Nguyễn Chí 
Thiện gọi là Đồng Lầy, Dương Thu Hương gọi là Thiên Đường 
Mù và Vũ Thư Hiên gọi là Đêm Giữa Ban Ngày. Trần Thúc Vũ 
qua bài thơ Vực Tối, cũng  đã trải hết mối tâm cảm đầy tình tự 
dân tộc và tình yêu quê hương khổ đau đanh chìm dưới đáy vực 
với những vần điệu bi hùng làm lòng người quặn thắt..

 Vào thơ, Trần Thúc Vũ đã ngậm ngùi nhắc tới những năm 
dài tối tăm của quê hương dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. 
Tuổi trẻ Việt Nam đã lướt đi trong  hờn tủi với những chiều lửa 
cháy, những đêm đông và những ngày hè, những sớm mai buồn 
thảm như thể nỗi chết không rời:
 Gởi lại đó tám mươi năm hờn tủi
 Tôi lớn lên theo những sớm mai buồn
 Những ngày hè ngơ ngác, những đêm đông
 Và tiếng thét vỡ toang chiều lửa cháy

 Trong dòng oan nghiệt đó, tiếng thét căm hờn bật lên 
thành ngọn lửa thú hận, và sức sống dân tộc đã bừng lên ngút 
ngàn với ý chí kiên cường, với những bàn chân sắt đá, những bàn 
tay ngang trời, quyết đập tan ách thống trị của thực dân, giải thoát 
dân tộc khỏi vòng nô lệ:
  Kiêu dũng thay!
 Những bàn chân đã chuyển
 Những bàn tay quạt vỡ mật quân thù
 Uất khí bừng sôi - bão táp, mưa sa

 Hùng khí dân tộc đã bừng lên như bão táp, như kình như 
khuấy nước, như ngọn roi Phù Đỗng, như tiếng sóng Bạch Đằng 
thuở dựng nước của cha ông. Từ trẻ thơ ngây đến cụ già trăm 



Ngô Quốc Sĩ  l  103

tuổi, một lòng một dạ quyết vùng lên theo tiếng gọi non sông: 
 Từ bầy trẻ thơ ngây
 Từ cụ già trăm tuổi
 Tiến về đây trên những sớm mai hồng
 Của Nhị-hà - của bát ngát Trường-sơn
 Của Cửu-long, của Đồng-nai, Sông Mã…
 Lửa hờn căm ngần ngật Thái Bình Dương…

 Đó chính là hào khí Diên Hồng. Đó chính là sức mạnh 
dân tộc đã đập tan giặc Tàu với ngàn năm đô hộ thuở nào, thì nay 
hào khí đó, sức mạnh đó lại bừng lên quyết xóa tan bóng tối của 
80 năm hờn tủi dưới gót thực dân:
 Vùng trỗi dậy
 Tám mươi năm hờn tủi
 Tám mươi năm
 Ba mươi ngàn đêm nhức nhối
 Nhớ gì không?
 Máu đã ngợp căm thù
 Lửa uất bừng gan, ngơ ngác xương khô

 Hùng khí dân tộc đã chan hòa vào giòng máu của các anh 
hùng liệt sĩ tiêu biểu như Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái và 
bao chiến sĩ vô danh khác đã ngã xuống cho tổ quốc trường tồn 
và quê hương tươi thắm. Dù thân xác có rữa nát vài lòng đất, thì 
ý chí vẫn vươn cao như ngọn hải đăng hướng dẫn công cuộc đấu 
tranh thần thánh của dân tộc:
 Những chí lớn vươn cao
 Những thây người ngã xuống
 Từ ba mươi, Nguyễn Thái Học kiêu hùng
 Từ hai mươi lăm, Phạm Hồng Thái - Châu Giang
 Khuya Yên Thế- Đêm Ba Đình chất ngất 

 Chính sức mạnh dân tộc và xương máu anh hùng đã tạo 
thành cơn bão lửa giải thoát dân Việt khỏi ách đô hộ của thực 
dân. Bài học lịch sử đó mãi còn chiếu sáng trong lòng dân Việt, 
soi đường cho cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ từ xưa tới nay:
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 Những chớp giật Tây-nguyên,
 Mưa ngàn Việt Bắc
 Núi đá dựng những nghìn năm trở giấc
 Mạch sống bừng lên như thác đổ xô nguồn
 Linh khí non sông chất ngất trời Nam
 Gom sức mạnh dân ta kết thành bão nổi

 Nhưng mỉa mai thay! Những chiến thắng oanh liệt của 
cha ông đã trở thành uổng phí, bởi lẽ vừa thoát khỏi ách đô hộ 
của thực dân thì  dân Việt lại bị lâm vào nanh vuốt và gông cùm 
của thế lực đỏ. Với Hiệp Định Geneve do Hà Nội và ngoại bang 
áp đặt, đất nước bị chia cắt, thi thể mẹ Việt Nam bị đứt lìa. Nếu 
hỏi lỗi tại ai, thì câu trả lời đơn giản, là tại bọn con hoang đã đem 
chủ thuyết cộng sản ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc. 
Chiến thắng thực dân thay vì đưa dân tộc tới vinh quang, lại là 
mầm mống của chia rẽ bất hạnh, gây bao oán hận và  đẩy dân tộc 
xuống vực thẳm:
 Ôi! Chiến thắng của dân ta đã nhen mầm bất hạnh
 Những phân lìa, chia cắt, xót xa đau!
 Một giải non sông tan tác, dãi dầu
 Với oán hận dựng lên giữa lòng Dân-tộc!

 Làm sao khỏi oán hận khi xương máu dân tộc đã bị lợi 
dụng để xây ngai vàng qủy đỏ! Độc lập giải phóng chỉ là chiêu 
bài lừa đảo nhằm tắm máu dân tộc.  Nhận thức như thế nên năm 
1954, cả triệu người đã nghẹn ngào lìa bỏ quê hương miền Bắc 
vào Nam tìm đất sống. Giòng sông Danh, cầu Hiền Lương trở 
thành giải oan nghiệt làm đứt lìa bao người con thân yêu với 
cuống rún mẹ Âu Cơ:
 Tám mươi vạn người đi
 Vai gồng tay dắt
 Xuôi về Nam mà nước mắt chan chan
 Suốt tám mươi năm u uất nhục nhằn
 Và lịch sử bốn nghìn năm quặn thắt
 Linh khí núi sông đã tan thành nước mắt
 Nước mắt nào cho đủ những thương tâm!
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 Thế rồi, cuộc tương tranh đã kéo dài mấy chục năm chỉ vì 
mộng xâm lăng của miền Bắc, muốn thâu tóm miền Nam, nhận 
chìm cả nước xuống vực thẳm. Có người gọi cuộc chiến tranh 
Nam Bắc là cuộc nội chiến. Nói thế là vô tình hay hữu ý bóp méo 
lịch sử. Cuộc chiến tranh Việt Nam nhất định không phải là nội 
chiến, bởi lẽ miền Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đã 
bị quân cộng sản miền Bắc xâm chiếm. Miền Nam chỉ đứng lên 
bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ, chống lại quân xâm lăng từ miền 
Bắc đã cam tâm làm lính đánh thuê cho cộng sản quốc tế, đúng 
như Lê Duẫn đã thú nhận. Như thế phải khẳng định cuộc chiến 
tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh xâm lăng, do cộng sản quốc 
tế giàn dựng và ủy nhiệm. Cộng sản Việt Nam chỉ là công cụ, là 
lính đánh thuê của Nga Tàu. Trần Thúc Vũ đã tự hỏi tại sao Bắc 
Nam là anh em, mà miền Bắc đã nỡ gieo tai ương lên đầu dân tộc, 
cướp đi hạnh phúc của anh em cùng giòng máu? 
 Cùng một nỗi tả tơi
 Cùng Anh Em tôi đấy!
 Tôi đứng đó xòe tay
 Che mặt trời bỏng cháy
 Đường chỉ nào xui định mệnh oan khiên

 Hỏi thế thôi, nhưng chắc hẳn Trần Thúc Vũ đã biết ai là 
thủ phạm. Nhân Văn Giai Phẩm đã lột trần bộ mặt bất nhân của 
cộng sản “những người khổng lồ thiếu trái tim” đâu còn tình 
nguời, và Bùi Minh Quốc cũng gọi chế độ độc ác đó là “giàn 
thiêu”, nung cháy anh em, hủy diệt dân tộc và các giá trị nhân 
bản. Cộng sản vẫn rêu rao rằng, tổ quốc Việt Nam là một. Dân tộc 
Việt Nam là một. Nhưng thực chất hoàn toàn trái ngược. Tổ quốc 
bị chắt chia. Dân tộc tan tác, đất nước điêu linh. Thi thể mẹ Việt 
Nam bị cứa nát chỉ vì tham vọng và tư thù:
 Tổ-quốc chung -
 Đỏ rực những thù riêng
 Chỉ thấy quanh tôi nồng tanh giòng máu Việt!
 Tôi bật khóc giữa tro tàn huyễn hoặc
 Cho tôi xin một chút nắng mai vui
 Một phút nhìn nhau - hương ấm môi cười
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 Và nhịp đập trái tim Ngày Dựng Nước

 Câu hỏi căn bản là dân Việt phải làm gì đây?  Theo Trần 
Thúc Vũ, trước hết phải khơi dậy lòng yêu nước và tình tự quê 
hương như chất keo gắn chặt dân tộc với đất tổ.  Nếu tim Việt còn 
đập và máu Việt còn nóng, thì quê hương dù đã bị cướp mất có 
thể dành lại một ngày không xa:
 Tôi quỳ xuống hôn lên bờ cát ướt
 Lắng trong tim dư vị của yêu thương
 Rồi một thoáng mơ hồ cơn gió mát
 Trả tôi về tình tự của Quê-hương!

 Một khi khơi dậy được tình tự quê hương, thì sức sống 
sẽ bừng khởi và hào khí lại bốc cao, thúc đẩy dân Việt đứng lên 
làm lịch sử. Lúc ấy, cơn bão lửa Nguyễn Chí Thiện tiên báo với 
“đất trời gió nổi” sẽ ứng nghiệm. Trần Thúc Vũ qua bài thơ Khởi 
Hành cũng loan báo giờ lịch sử đã điểm:
 Tổ Quốc ta ơi, sắp tới giờ khai vận
 Đứng dậy ta đi! Đã đến lúc lên đường
 Cuộc khởi hành tiếp tự thuở hồng hoang
   Căng mạch sống của tin yêu
     Ta đi về phía trước.

 Dân Việt, trăm con một mẹ nắm tay nhau đi về phía trước. 
Đó là phía mắt trời mọc, phía qúa khứ huy hoàng và tương lai 
bừng sáng trên quê hương “minh châu trời đông”. Tuy anh Trần 
Thúc Vũ không còn may mắn được nối vòng tay dân tộc trong 
ngày chiến thắng, nhưng chắc hẳn nơi chín suối anh cũng cảm 
thấy hả dạ trước ngày hội lớn của dân tộc. Không còn vực tối. 
Không còn đêm ba mươi. Chỉ còn nguồn sáng lung linh trên trời 
Đông Á…
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Chia Nhau Chén Hận
 Mối hận mất nước còn đó như những giọt máu đỏ tươi, 
làm cho dân Việt trong nước cũng như ngoài nước xót xa tê 
điếng. Nhất là những người đã từng cầm súng bảo vệ độc lập 
và chủ quyền của miền Nam, nay đứt lìa tan tác, kẻ ra đi tủi hận 
nơi tha hương, người ở lại uất nghẹn tại quê nhà. Mỗi lần có dịp 
gặp lại nhau, là mỗi lần chén hận lại dâng trào, nói sao cho hết, 
uống mấy cho vơi! Thơ  văn lưu vong trong 45 năm qua cũng đã 
chuyên chở biết bao thương nhớ tủi hận tiêu biểu như  Phạm Tín 
An Ninh, Tô Thùy Yên, Hoàng Phong Linh, Trần Trung Đạo…
Hôm nay, chúng ta lại có dịp chia sẻ nỗi đau chất ngất đó của một 
cựu chiến sĩ trong nước, qua bài thơ “Bên Đời Bẻ Bút” của Như 
Không, với những vần điệu xé lòng…

 Vào thơ, Như Không đã thổ lộ niềm vui vô bờ người cựu 
chiến sĩ trong nước, được gặp lại đồng đội thuở xưa, nay đã cách 
xa bên kia đại dương xa thẳm. Người đời vẫn nói “xa mắt cách 
lòng”, nhưng trường hợp các chiến sĩ cộng hòa hoàn toàn khác 
hẳn. Càng xa mặt càng nhớ thương vô bờ, nên khi gặp lại, mọi 
người đều cảm thấy ấm áp, gắn bó, hồn ửng nắng với những tâm 
cảm dạt dào: 
  Bạn ở xa về mời chén rượu
  Nắng Sai Gòn như cũng vàng thêm
  Hào sĩ bốn trời chưa gặp mặt
  Có xa xôi mới biết tình gần

 Vui mừng là phải, bởi lẽ có thể coi cuộc gặp gỡ đồng đội 
trong tình “huynh đệ chi binh” giữa những người cách xa nửa 
vòng trái đất qủa là một kỳ ngộ. Đã một thời sống chết bên nhau 
nơi chiến trường đẫm máu. Rồi một thời  cùng nghẹn ngào nuốt 
hận trong trại tù dị sử bất nhân. Nhất là đã một ngày phải ngậm 
ngùi chia tay nhau, kẻ phiêu bạt nơi trời Tây, kẻ chôn chân tại trời 
Đông, đâu biết có bao giờ hy vọng gặp lại? Thế mà trời đất tròn, 
rồi cũng đã có cơ hội chia nhau chén tủi hờn, nhấp men cay mà 
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nhớ lại một thời vung kiếm diệt thù. Tuy kiếm đã gãy, tóc đã đổi 
màu, nhưng cũng cảm thấy an ủi có dịp chia mối sầu chung:
  Ta kẻ phong trần cung kiếm gãy
  Một thời kiêu bạt chuyện đao binh
  Rượu rót tràn ly say chẳng nổi
  Tóc bạc mày chau chuyện bất bình

 Từ giã cung kiếm đã lâu. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã của 
kẻ thua cuộc, phải buông súng khi tinh thần chiến đấu còn ngút 
ngàn, người chiến sĩ đã từng cầm súng nay đành cầm bút để giăng 
trải nỗi lòng người dân mất nước . Nhưng bi đát thay! Súng đã 
gãy ngày nào, thì giờ đây, hình như bút cũng chẳng còn sắc bén. 
Trần Dần ngày nào đã kiên cường dùng dao viết văn trên đá. Còn 
ta hôm nay, trước hiện thực đất nước điêu linh, đương nhiên phải 
nói phải viết, mà không hiểu sao ngòi bút lại cùn, như thể vô 
dụng, nói ra viết ra cũng chẳng cứu vãn được gì, nếu không nói 
là thừa thải! Thôi xin đành bẻ bút cho đỡ uất hận, còn nỗi đau dân 
tộc thì xin gửi trời đất cho loãng bớt cơn đau: 
  Chữ nghĩa cũng đau điều oan khuất
  Bao câu thơ viết chẳng ra hồn
  Đứng giữa trời xanh mà bẻ bút
  Nỗi niềm đem gửi với càn khôn

 Cái bi đát ở đây là men ruợu cay không làm vơi bớt hận 
sầu, và bút bẻ gãy rồi mà lòng lại thêm chua xót đắng cay, bởi 
lẽ càng đối diện với hiện thực bi đát tại quê nhà hôm nay, vết 
thương qúa khứ lại càng rỉ máu đỏ tươi.  Những kẻ đang vỗ ngực 
tự hào chiến thắng, hãnh diện đã dành lại độc lập tự do cho dân 
tộc, mà thực chất chỉ là một lũ con hoang, nhẫn tâm làm Việt gian 
bán nước, dâng hiến gia tài của mẹ cho ngoại bang. Chế độ hôm 
nay là chế độ Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, đang làm hoen ố lịch sử 
với manh tâm thái thú, cúi đầu làm tay sai cho giặc để giữ đảng 
và giữ ghế. Ngày nào Lê Lợi đã lên án “bọn gian tà còn bán nước 
cầu vinh” khi “Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ”, thì hôm nay, 
người cựu chiến sĩ cộng hòa cũng noi gương người xưa, kết tội lũ 
con hoang nhẫn tâm bán nước, phản bội tổ tiên, lại còn vênh vang 
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ngựa xe rủng rỉnh, áo mão nghênh ngang:
   Bốn cõi còn chưa yên bóng giặc
  Nên lòng chát chúa tiếng gươm đao
  Áo mão xênh xang Trần Ích Tắc
  Ngựa xe vênh váo bọn chư hầu

 Qúa đau khổ và uất hận, người cựu chiến sĩ  đã mượn hơi 
cay để tìm quên. Nhưng men rượu đã không giúp quên bớt đau 
buồn, mà còn làm nỗi đau dâng cao, đưa người say vào ảo giác. 
Đối diện bóng mình trong đêm khuya, người chiến sĩ đã mời 
trăng cùng chia sớt hớp rượu tủi hờn, rồi mơ ngày dân Việt bừng 
dậy, nổi lửa cách mạng, giải cứu quê hương. Người chiến sĩ đã 
mơ thấy từng đoàn quân kéo về cứu nguy tổ quốc, tiếng reo hò 
dậy vang đất trời:
  Có lúc nửa đêm nâng chén rượu
  Một mình. Một bóng. Một trăng khuya
  Lòng không gió nổi mà tan tác
  Ngỡ tiếng quân reo vọng bốn bề

 Hẳn nhiên, trong tiếng reo hò vang dậy đó, không phải 
chỉ có những người chiến sĩ cộng hòa ngày nào, mà có cả những 
“người chiến sĩ Tháng Tám” của Bùi Minh Quốc, những chàng 
“Bộ đội Cụ Hồ” của Phan Huy. Nói chung đó là tiếng thét của 
toàn dân Việt đứng lên đáp lại tiếng gọi tổ quốc. Nhưng mơ vẫn 
chỉ là mơ! Khi tỉnh rượu cay, người chiến sĩ thuở nào lại phải 
đối diện với thực tại thê thảm của đất nước. Chắc chắn ngày đất 
nước vinh quang sẽ tới, nhưng ở tuổi xế chiều, người cựu chiến 
binh đã cảm thấy ưu tư ngậm ngùi, không biết mình còn sống 
được bao lâu, còn có cơ hội nhìn thấy quê hương bừng sáng 
không? Đời người ngắn ngủi. Nợ nước chưa trả xong. Cảm thức 
trách nhiệm của người trai đã làm cho người cựu chiến binh cảm 
thấy có tội với đất nước, như thể vô dụng, đã không đền đáp nợ 
núi sông. Thật bi đát! Mặc cảm tội lỗi đã làm cho ngưởi chiến 
sĩ  nghẹn ngào, sợ một ngày không xa, phải ra đi trong tức tưởi, 
không nhắm mắt được khi lâm chung, và sẽ mãi mãi tủi hổ trong 
áo quan rã mục:
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  Gần thôi, đến lúc ta nằm xuống
  Giờ lâm chung mắt nhắm không đành
  Nghĩ sống uổng một đời vô dụng
  Quan quách không chừng cũng hổ danh

 Tuy không dấu nổi niềm đau, và không trông đợi nhiều ở 
quê nhà, người cựu chiến sĩ vẫn còn nuôi hy vọng ở khối người 
Việt tha hương, mong người Việt tị nạn không quên đất nước, lợi 
dụng thời cơ và hoàn cảnh thuận lợi để hỗ trợ cho công cuộc đấu 
tranh đầy chính nghĩa của dân Việt:
  Bạn mai xứ lạ về bên ấy
  Cuối chiều lẻ một bóng chim bay
  Ta cũng riêng lòng đau biết mấy
  Vọng bóng trăng mài kiếm bên trời 

 Hy vọng người đi bên trời xa sẽ mài kiếm dưới trăng như 
Kinh Kha thuở nào, rồi mang kiếm qua bờ sông Dịch trở về diệt 
trừ bạo tặc. Lời nhắn gửi thật tha thiết, không biết có thấm sâu 
vào lòng người Việt tha hương năm châu bốn bể không? Xin nhắc 
nhở rằng, đồng bào ruột thịt trong nước đang chờ đợi chúng ta. 
Không cần biết lời nhắn gửi có khả thi hay không, nhưng  cần ghi 
nhận kỳ vọng chính đáng của đồng bào tại quê nhà, và tìm cách 
đáp ứng. Người Việt tị nạn cần nhìn lại chính mình như kẻ lưu 
vong, ra đi với ước nguyện trở về, không thể vội quên qúa khứ, 
không thể bị tha hóa mất gốc, rồi cố gắng làm tất cả những gì có 
thể làm được để hỗ trợ công cuộc đấu tranh của 95 triệu đồng bào 
trong nước. Có như thế mới thực sự chia nhau chén hận, và khỏi 
làm người trong nước thất vọng…Mong thay!
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Quặn Thắt Lòng Quốc
 
 Dân Do Thái trong cuộc lưu đày, đã ngồi bên bờ sông 
Babylon mà than khóc thương nhớ Sion. Dân Việt, với truyền 
thống gắn bó với  cội nguồn, trong kiếp lưu vong vẫn luôn luôn 
canh cánh bên lòng hình ảnh quê hương, dù phải vật lộn với cuộc 
hội nhập vất vả cam go. Trong thi ca, nỗi nhớ quê hương cũng 
rất đậm đà, tiêu biểu như Lý Bạch với bài thơ Tĩnh Dạ Tứ “Cử 
đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương”. Riêng thi ca Việt 
hải ngoại, tâm thức lưu vong cũng rất đận nét với những dòng 
thơ tha thiết Tô Thùy Yên, Hoàng Phong Linh, Vĩnh Liêm, Quan 
Dương, Ngô Minh Hằng..Và hôm nay, Cao Nguyên, cũng đã trải 
hết nỗi lòng thương nhớ quê nhà qua những vần điệu thật truyền 
cảm làm lòng người thổn thức…

 Ra đi, bỏ lại quê hương sau lưng để tìm đất sống nơi quê 
người đất khách, dân Việt cảm thấy như thể chết đứng giữa hai 
niềm đau chất ngất. Đau nhìn về đất mẹ buồn thiu tận mãi trời 
Đông. Đau nhìn vào quê khách lạc lõng dửng dưng nơi trời Tây. 
Hẳn nhiên không thể chối cãi rằng, cuộc sống tạm dung có nhiều 
thuận lợi về học vấn, nghề nghiệp và tương lai con cháu, nhưng 
dân Việt vẫn phải đối diện với những mất mát tinh thần lớn lao, 
mà những tiện ích vật chất không thể bồi đắp.
  Bao năm trước, bấy năm sau
  Tôi đang đứng giữa niềm đau hai chiều
  Chiều Đông đất mẹ buồn hiu
  Chiều Tây quê khách quá nhiều dửng dưng

 Nhìn về đất mẹ, Cao Nguyên đã cảm thấy đau xót chứng 
kiến hiện thực đáng buồn trước thái độ thờ ơ tha hóa của nhiều 
người, đã vội quên qúa khứ đau buồn của dân tộc, đắm mình vào 
những cám dỗ của cuộc sống mới xô bồ, phồn vinh giả tạo, nhẫn 
tâm vui hưởng lạc thú  trên máu và nước mắt của đồng bào. Võ 
Thị Hảo, cô giáo Lam đã lên án thái độ vô cảm của đa số dân 
Việt, để cho con tim hóa đá trước những đau khổ của dân tộc. 
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Bùi Minh Quốc cũng đã thật sự bất bình trước bọn người vô tâm 
say sưa nhậu nhẹt trên “thân xác em trinh bạch, trên lưng mẹ già 
còm cõi”. Hôm nay, Cao Nguyên cũng không dấu nổi sự phẫn uất 
trước thái độ vô ơn và vô thức của nhiều người:
  Ai đối mặt, ai quay lưng
  Trước mồ tử sĩ, trước hồn chinh nhân
  Ngó nhau ngặt nỗi phong trần
  Lợi danh ám khói còn mong công hầu

 Nói chung, đất nước đang trải qua một thảm trạng bi đát 
hầu như vô vọng. Người đối mặt với hiện thực thì cảm thấy buốt 
đau vì mặc cảm bất lực như thể đầu hàng. Còn người quay lưng 
thì chỉ mong chạy trốn hiện tại thê lương, tỏ thái độ vô can khiếp 
nhược cầu an! 
  Kẻ đối mặt buốt lòng đau
  Người quay lưng dấu thật sâu đoạn trường
  Giữa nay sông núi thê lương
  Tương lai, quá khứ nhiễu nhương cơ cầu

 Đối diện với hiện thực đau buồn, có lúc tác giả đã đi vào 
mộng mơ, muốn thoát ly hiện tại để trở với qúa khứ, mong một 
ngày lại được nhìn thấy quê hương đẹp tươi ngày nào. Nhưng 
hình như niềm mong ước đó rất mong manh, bởi lẽ trong giòng 
thời gian chuyển biến và lòng người đổi thay, nào ai biết được 
khi trở về cố quận, những nét đẹp thuở ấy còn không, hay chỉ là 
những kỷ niệm phai mờ? 

 Trước hết, nhà thơ đã trầm ngâm tự hỏi, nếu một mai có 
cơ hội trở về, không biết có còn nhìn thấy  hình bóng quê hương  
gấm vóc đã một thời nâng niu ôm ấp không? Xin hỏi rừng còn 
xanh, gió còn reo và lá còn mừng chào đón con người như thuở 
nào quê hương thanh  bình?
  Một mai về lại phương trời cũ
  Biết gió còn reo rủ lá mừng
  Chiếc bóng ngày xưa vào lữ thứ
  Đang đứng nhìn rừng núi rưng rưng
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 Tiếp đến, nhà thơ lại băn khoăn tự hỏi, không biết khi trở 
về có còn tìm thấy hình bóng ân tình cũ đã một thời đam mê say 
đắm, đã từng siết chặt vòng tay âu yếm và thỏ thẻ bên tai lời ru 
tha thiết? Nhiều người vẫn ca ngợi tình yêu dang dở, vẫn thích vẻ 
đẹp của vầng trăng khuyết. Nhưng không biết ân tình thuở ấy có 
còn nguyên vẹn đó không, hay đã tàn phai theo năm tháng?
  Một mai thăm lại ân tình cũ
  Liệu hình xưa còn đủ đam mê
  Ngồi giữa đôi vòng tay nhật nguyệt
  Nghe lời ru tha thiết lòng quê

 Tìm thấy hay không tìm thấy hình bóng ân tình cũ, thì nhà 
thơ cũng cảm thấy an ủi, ấm lòng vì hình như qúa khứ đã trở về 
trên làn môi ấm đang nở nụ cười, làm tác giả xúc động đến nỗi 
hai hàng lệ nóng trào tuôn. Dù sao, trong mất mát, cũng còn tìm 
lại được một chút gì, dẫu tim rối bời, mắt mờ lệ:
  Nếu thêm được một giòng lệ nóng
  Chảy vào môi sưởi ấm nụ cười
  Cho dẫu tim rối bời nhịp đập
  Cũng thỏa lòng khát vọng làm người

 Mong ước tìm lại được cảnh cũ người xưa, Cao Nguyên 
còn mơ được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp với tình người nồng 
thắm và hy vọng nở hoa trên quê hương phục sinh. Vẫn biết rằng, 
quê hương hôm nay là quê hương lưu đày, thiếu khí thở, thiếu 
tình người, thiếu chất sống, chẳng khác nào vũng lầy tăm tối. 
Nhưng Cao Nguyên vẫn mơ ước sẽ có một ngày quê hương bừng 
sáng, thoát khỏi đêm dài lịch sử đang đày đọa dân Việt hôm nay:
  Một mai còn chút lời thơ mộng
  Sẽ gởi quê mình di chúc thơ
  Thương yêu, nhân ái và hy vọng
  Mãi đẹp bên đời như ước mơ

 Từ ước mơ, tác giả đã bước qua một tâm cảm lạc quan 
hơn và tích cực hơn. Đó là niềm tin vào tương lai dân tộc. Nhà 
thơ vẫn tin tưởng mãnh liệt và chắc tâm rằng, một ngày không 
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xa, ngọn lửa sẽ bừng sáng từ mỗi khung cửa phương đông. Đó 
có thể là ánh lửa phục sinh cứu thoát dân Việt khỏi bóng đêm 
của chết chóc và hủy diệt.  Đó cũng chính là ngọn lửa hy vọng 
le lói như ánh sao trong đêm tối 30! Nếu ngày nào, Nguyễn Chí 
Thiện đã mơ ước ngọn lửa cách mạng sẽ thiêu rụi hết bọn qủy sứ 
ma vương “khi đất trời gió nổi.Tàn hung ơi! Bão lửa! trốn vào 
đâu?bám vào đâu?, thì hôm nay, Cao Nguyên cũng sẽ thỏa lòng, 
dù có phải bỏ xác nơi quê hương tạm dung, nếu nhìn thấy ngọn 
lửa bừng cháy trên quê hương dấu yêu:
  Nếu thêm được niềm tin thắp lửa
  Rọi sáng từng khung cửa phương đông
  Cho dẫu lịm bên thềm đất hứa
  Cũng nhẹ hồn vào cõi mênh mông !

 Thế đó! Trong niềm đau nhớ về cố hương, Cao Nguyên 
nói riêng và dân Việt nói chung đã tìm thấy ánh lửa cứu rỗi. Đó là 
niềm tin vào truyền thống hào hùng dân tộc, vào sức mạnh Diên 
Hồng, vào ý chí Phù Đổng và con tim Lạc Hồng…Hồn Việt còn 
và sẽ thảnh thơi trong cõi mênh mông…
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Quê Hương Đọa Đày 
 Lòng Xuân Héo Úa
 Xuân về, người ta trao nhau những lời chúc tốt đẹp, những 
món qùa trân qúy, những chia sẻ thân thương. Không ngoài thông 
lệ, Trần Tuấn Kiệt khi còn sống và làm thơ tại quê nhà, cũng đã 
nhận được những món qùa tình nghĩa từ bạn hữu phương xa. Anh 
đã thật sự cảm kích, bày tỏ lòng biết ơn qua những vần thơ chí 
thiết, đồng thời gói ghém những niềm xuân cảm quê hương thật 
đậm đà, nhưng thật  ngậm ngùi da diết, làm buốt nhức bao con 
tim bốn phương…

 Mở đầu bài thơ viết cho các bạn phương xa, Trần Tuấn 
Kiệt đã thổ lộ niềm vui, cám ơn bạn qúy đã gửi qùa về, tạo điều 
kiện cho nhà thơ mua được cành hoa Đỗ Quyên ngắm Tết cho 
đỡ buồn. Người ta hé thấy phía sau ngôn ngữ một chút gì thật bi 
thảm, che dấu cuộc sống thiếu thốn của nhà thơ nói riêng và của 
dân Việt nói chung, đến nỗi một cành hoa chưng tết cũng không 
dễ có được:
  Bạn bè cho chút đỉnh
  Mua được cây Đỗ Quyên
  Ngồi nhìn hoa nở đỏ
  Lòng cũng bớt ưu phiền

 Nói là bớt ưu phiền, nhưng nhà thơ đã không dấu được 
cảm thức bi đát về tuổi già trước sức tàn phá của thời gian. Tóc 
xanh nay đã bạc, răng rụng thân gầy tong teo. Hẳn nhiên,“lão 
bệnh tử” là lẽ đương nhiên của cuộc trần ai vô thường. Nhưng 
ở tuổi xế chiều, mấy ai giữ được tâm hồn an lạc thanh thản, khi 
nhìn thấy hình ảnh của chính mình với đầu bạc răng long, bước 
chân khập khễnh, trí nhớ cụt cùn, rồi chợt cảm thương cho mình, 
cho người và cho đời!
  Năm nay già tám mươi
  Đầu hoa râm điểm bạc



116    Tuyển Tập Thơ Văn III

  Răng rụng ốm tong teo
  Thật qủa là giống Hạc

 Bất hạnh nhất của tuổi già là phải đối diện với niềm cô 
đơn, khi người thân ở xa, bạn bè cũng ít khi lui tới gần gũi. Ai 
cũng mong có tri kỷ tri âm như Bá Nha Tử Kỳ, nhưng thử hỏi mấy 
người có được sự may mắn đó? Trần Tuấn Kiệt trong những ngày 
buồn tại quê nhà, ngày đêm mong ngóng bạn bè bốn phương, 
nhưng tất cả đều xa vắng, ngoại trừ một ông bạn già ở gần, lom 
khom chống gậy lui tới thăm viếng đàm đạo:
  Bạn ở xa ta qúa 
  Chỉ có Hồ Đắc Tâm
  Chống gậy vườn thăm viếng
  Đời có mấy tri âm!

 Trong nỗi cô đơn, nhà thơ đã cố thoát ra khỏi chính mình 
để nhìn vào cuộc đời và đất nước. Oái oăm thay! Cảm thức cuộc 
đời lại thường là khoác màu bi đát. Cuộc đời chóng qua vụt 
thoáng. La Martine đã kêu cứu “thời gian xếp cánh lại” nhưng 
đành bất lực. Trần Tuấn Kiệt cũng chẳng níu được thời gian qua 
mau như “bóng câu qua cửa sổ”. Còn hiện thực quê hương đất 
nước lại càng chua xót đắng cay. Chung quanh, người ta chay đua 
theo cuộc sống xô bồ hưởng thụ qua ngày, với những cuộc vui 
ngắn ngủi giả tạo, mà quay lưng lại với nỗi đau chất ngất của dân 
tộc dưới gót giày ngoại tặc và nội thù. Một mình tác giả ngồi đó 
mà gặm nhấm nỗi buồn quê hương và tủi nhục nòi giống:
  Bóng câu qua cửa sổ
  Tết này sắp tới rồi
  Nước non đầy lũ giặc
  Buồn bã biết sao nguôi!

 Thật buồn cho hiện tại. Tác giả đã quay về qúa khứ tìm 
lại những kỷ niệm thuở nào, chỉ mong vơi bớt sầu buồn tủi nhục. 
Nhưng trở về qúa khứ, nhà thơ lại càng buồn hơn, tủi hơn, vì chỉ 
tìm thấy những bất hạnh chất ngất như những vết thương còn nhỏ 
máu. Tình yêu thì đã dang dở, trôi xa, chỉ còn lại một âm vang 
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buồn thảm. Còn tình “huynh đệ chi binh” thì giờ đây cũng chỉ là 
dấu tích của đau thương và uất hận. Bao đồng đội quyết xả thân 
cho lý tưởng tự do độc lập và chủ quyền dân tộc, đã gục ngã trong 
tức tưởi hờn căm. Cuộc chiến kéo dài 20 năm đã kết thúc một 
cách phi lý trong đau thương nhục nhã:
  Khúc tình ca thuở trước
  Ngân vang vang trong hồn
  Có bao nhiêu chiến sĩ
  Gục ngã nơi chiến trường 

 Gục ngã ngoài chiến địa tuy đớn đau nhưng cũng còn 
danh dự của thân trai thời loạn. Đến như cái chết uất nghẹn trong 
những trại tù dị sử do bên thắng cuộc dựng lên để hủy diệt tinh 
hoa dân tộc nhằm trả thù miền Nam thì mới tủi nhục và uất hận 
ngàn đời. Bao chiến sĩ, bao tù nhân lương tâm, bao nhân tài đất 
nước đã vùi xác không nấm mộ tại các trại lao động khổ sai nơi 
rừng thẳm âm u! Cộng sản vẫn rêu rao cổ võ “hòa giải dân tộc”, 
mà thực chất chỉ là “trả thù dân tộc” một cách man rợ bất nhân, 
đến nỗi dân Việt phải gọi bọn chúng lũ khỉ người, là hoang thú 
hay trâu ngựa, mất hết nhân tính và nhân tình:
  Có bao nhiêu tù tội
  Chết chẳng có mồ chôn
  Thiên thu sầu hữu hạn
  Bao người thành qủy oan

 Nói chung, từ khi Hồ Chí Minh đem chủ thuyết cộng sản 
ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc, thì Việt Nam biến 
thành nhà tù, tù nhỏ cũng như tù lớn, tù nhỏ nhốt tinh hoa, tù lớn 
nhốt toàn dân. Việt Nam hôm nay biến thành địa ngục trần gian, 
đày đọa dân Việt trong tối tăm bất hạnh. Thật mỉa mai hết chỗ 
nói. Trong khí thế giới văn minh tiến bộ theo chiều hướng nhân 
bản đưa con người vào con đường hạnh phúc hoan lạc, thì Việt 
Nam lại đi ngược trào lưu thế giới, nhận chìm con người xuống 
vực thẳm, tra chân người dân vào xiềng xích nô lệ, gây bao uất 
hận và căm hờn:
  Thế giới đầy hoan lạc
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  Thanh bình chi quê hương
  Thanh bình chi nô lệ
  Xiềng xích khua căm hờn

 Có thể nói hôm nay, Việt Nam không còn mùa xuân, bởi 
lẽ đất sống đã trở thành đất chết, sức sống đã mỏi mòn thoi thóp. 
Lòng người héo úa như thể mùa đông lạnh giá trơ trụi:
  Lá mùa thu rơi rụng
  Hoa mùa đông eo xèo
  Cội bàng trơ gỗ 
  Mong Tết về đẹp hơn

 Mong thế thôi, nhưng không biết có được không? Với 
bản chất bạo lực và dối trá, với thái độ tự mãn ngoan cố của bọn 
vỗ ngực tự hào là kẻ bách chiến bách thắng, là đỉnh cao trí tuệ 
loài người, thì mong gì có đổi thay chuyển hóa? Người đời vẫn 
tin tưởng “Cơ thường đông hết hẳn sang xuân”, nhưng tại Việt 
Nam, mùa đông sẽ kéo dài vô tận khi cộng sản vẫn còn ngự trị 
trên đất nước. Chỉ khi cộng sản sụp đổ, bị thay thế chứ không hy 
vọng thay đổi, dân Việt mới thấy mùa xuân thực sự. Trong những 
tháng năm chờ đợi mỏi mòn đó, Trần Tuấn Kiệt chỉ biết tìm cho 
mình một chút an thái, với niềm vui nhỏ được ngắm hoa, làm thơ 
và nghĩ tới bạn bè :
  Thôi thì ngồi ngắm hoa
  Cho đoạn ngày đoạn tháng
  Thôi thì ngồi làm thơ
  Đỡ nhớ nhung bè bạn

 Nhưng buồn thay! Trần Tuấn Kiệt cũng chẳng kéo dài 
cuộc ngắm hoa làm thơ chờ đợi mùa xuân thanh bình về trên quê 
hương được bao lâu! Thương cho anh đã từ giã bạn bè ra đi khi 
quê hương còn chìm ngập trong bóng đêm thê lương, trong đông 
dài lạnh giá. Cội bàng mãi trơ gỗ. Mùa đông mãi eo xèo…Hôm 
nay đầu năm nơi chín suối, chắc hẳn anh vẫn nhớ bạn bè, nhơ quê 
hương và nóng lòng chờ đón mùa xuân mong ước…Bạn bè cũng 
mãi mãi nhớ anh, và xin gửi xuống tuyền đài một cành Đỗ Quyên 
đỏ thắm…



Ngô Quốc Sĩ  l  119

Một Lần Cho Tất Cả  

 Công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản của dân Việt đã 
diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày Hồ Chí Minh đem chủ 
thuyết ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc. Từ các chiến 
khu Bùi Chu Phát Diệm đến cuộc di cư vĩ đại năm 1954, rồi cuộc 
khởi nghĩa Quỳnh Lưu 1956 và 20 năm chiến đấu kiên cường của 
quân dân miền Nam, dân Việt đã nêu cao chính nghĩa quốc gia 
và khẳng định lập trường không bao giờ chấp nhận hay thỏa hiệp 
với cộng sản. Nhất là những nỗ lực đấu tranh của dân Việt sau 
1975 lại càng chứng tỏ quyết tâm phế bỏ cộng sản của dân Việt 
trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là ngay trong lòng chế 
độ với những tiếng nói khẳng khái như những viên đạn xuyên 
thủng chế độ của Bùi Tín,Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, Nguyễn 
Đình Cống, cũng như Bùi Minh Quốc, Phan Huy và Trần Vàng 
Sao… 

 Hôm nay, xuất hiện một ngòi bút mang tên “Nông Dân 
Nam Bộ” như một làn đạn mới bắn thẳng vào lũ con hoang phản 
bội bất nhân, làm dư luận sôi sục, đặc biệt vào thời điểm cụ Lê 
Đình Kình, 84 tuổi đầu, cựu đảng viên với 56 tuổi đảng, vừa bị 
lực lượng công an và bộ đội thảm sát tại Đồng Tâm vì cương 
quyết  bảo vệ mảnh đất sống do cha ông để lại…

 Qua hai bài thơ “Nước ta Đi Về Đâu” và “Một Lần Cho 
Tất Cả”, tác giả đã phơi bày bộ mặt thật của cộng sản Việt Nam 
với bản chất độc ác bất nhân và đối trá phỉnh gạt của bọn hoang 
thú đã đánh mất chất người, đáng  gọi là “ngựa trâu”, hay “chó 
vàng cho đen,” đồng thời kêu gọi toàn dân đứng lên một lần cho 
tất cả để cứu nguy tổ quốc.

 Tự nhận là một người nông dân Nam Bộ, tác giả đã kể 
lại thảm cảnh cộng sản giết người không gớm tay, nơi thôn xóm 
miền Nam hiền hòa, gây cảnh huynh đệ tương tàn, tắm máu lịch 
sử:
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  Từ  cá i đêm hôm ấ y
  Sá ng ra tôi đã  thấ y
  Xá c ngườ i thả  trôi sông
  Tương tà n cũ ng từ  đấ y!

 Kể từ hôm ấy, từ hôm cộng sản về, đất nước đã chìm 
xuống vực thẳm. Việt Nam trở thành địa ngục và con người biến 
thành hoang thú, đúng như Nguyễn Chí Thiện khẳng định, cộng 
sản biến con người “thành ngựa thành trâu” hay Đức Tường đã 
coi cộng sản là “bầy chó hoang”. Ở đây, tác giả cũng phẫn nộ 
trước nỗi ô nhục bị cộng sản tước quyền làm người, bắt hạ xuống 
ngang hàng súc vật:
  Ta số ng trong ô nhụ c
  Tậ n cù ng đá y đị a ngụ c
  Không cò n là  con ngườ i
  Xuố ng ngang hà ng thú  vậ t!

 Trước hiện thực bi đát hầu như tuyệt vọng hôm nay, tác 
giả đã buốt nhức tự hỏi, đất nước mình sẽ đi về đâu? Việt Khang 
đã hỏi thế, cô giáo Lam đã hỏi thế. Hôm nay người mang tên 
Nông Dân Nam Bộ lại nêu lên câu hỏi đắng cay đó:
  Nướ c ta đi về  đâu
  Vớ i cá i đá m bọ  sâu
  Lũ  tộ i đồ  dân tộ c
  Toà n là  thứ  ngự a trâu? 

  Tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Theo tác giả, muốn cứu nguy 
tổ quốc, dân Việt cần loại bỏ đám sâu bọ ngựa trâu, nhất là phải 
nhận thức một chân lý căn bản mà cựu Tổng Thống Nga Boris 
Yeltsin đã xác quyết “Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể 
thay thế”. Dân Việt phải dứt khoát loại bỏ cộng sản, bởi lẽ bản 
chất cộng sản là dối trá và bạo lực, lại ngoan cố và tự mãn, có thể 
đổi dạng nhưng khó có thể biến chất:
  Cộ ng sả n không thể  sử a
  Ta phả i thay thế  thôi
  Cà ng lâu cà ng mụ c rử a
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  Hậ n thù  đang sụ c sôi!

 Thế đó! Ngày nào còn cộng sản thì oan khiên còn chồng 
chất và hận thù càng sục sôi. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày 
tủi nhục và ngày 3o tháng 4 năm 1975 là ngày Quốc Hận, bởi lẽ 
từ những ngày tang tóc đó, đất nước thật sự điêu linh, dân tộc tan 
tác, lòng người quặn thắt và mẹ Việt Nam thi thể đứt lìa.. 
  Thù  hậ n là m sao vơi?
  Khi uấ t ứ c ngậ p trờ i
  Oá n hờ n cao chấ t ngấ t
  Nỗ i căm thù  lên ngôi!

 Làm sao vơi được thù hận khi cộng sản cứ tiếp tục gieo 
oan khiên lên đầu dân tộc với chính sách cai trị tàn bạo bất nhân, 
lại còn đem gia tài của tổ tiên dâng hiến cho ngoại bang, nhẫn 
tâm làm thái thú phản bội dân tộc, giết hại đồng bào chỉ vì ảo 
tưởng thiên đuờng xã hội chủ nghĩa, nhất là vì tham quyền tham 
lợi: 
  Bố n ngà n năm xương má u
  Tổ  Tiên ta đổ  ra
  Để  cho lũ  Hồ  cá o
  Đem dâng cho Nga Hoa?

 Rốt cuộc, dân Việt không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nước 
đã tràn ly. Dân Việt đã bị đẩy tới chân tường. Tức nước tất nhiên 
phải vỡ bờ. Bốn mươi lăm năm đã qúa đủ! Giờ đây dân Việt 
không còn chọn lựa nào khác ngoài “lấy máu đào tươi thắm tưới 
cho hoa”, nghĩa là chấp nhận hy sinh, quyết lấy máu mình tô 
thắm lịch sử như cụ Lê Đình Kình và dân Đồng Tâm đã làm, để 
xây tượng đài dân chủ trên quê hương và trong lòng dân tộc:
  Ta không cò n chọ n lự a
  Không chờ  lâu hơn nữ a
  Hơn bố n mươi năm rồ i
  Chá u con ta nguyề n rủ a!

 Đây là một chọn lựa vô cùng khó khăn, bởi lẽ phải hy 
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sinh tất cả những giá qúy giá nhất đời mình, kể cả mang sống. 
Nhưng đây là là sự hy sinh cần thiết, vì chỉ có con đường máu 
mới phá vỡ được then cài ngục đỏ, mới khai mở được cánh cửa 
vào cõi sống dân tộc:

  Khao khá t lắ m ngườ i ơi
  Mộ t lầ n cho tấ t cả 
  Dù  má u đổ  thị t rơi
  Nhưng cũ ng đà nh chị u thôi!

 Người ta vẫn gọi giòng sinh mệnh dân tộc là giòng sinh 
mệnh tuôn tràn trên lửa máu. Hiện thực bi đát hôm nay tại Việt 
Nam, với niềm đau dân oan, với  máu tuôn dân chủ, với lệ ướt 
nhân quyền, nhất là với nỗi nhục mất nước, đòi hỏi dân Việt phải 
hy sinh tối đa, như thể một lần cho tất cả. Ai mà chẳng đau lòng 
nhìn thấy cảnh máu đổ thịt rơi, nhưng dân Việt không còn chọn 
lựa nào khác! Trong máu lửa tuôn tràn, dân Việt đang hé thấy hoa 
trái tự do chớm nở, đúng như lời tiên tri của Nguyễn Chí Thiện: 
“Nếu chúng ta đồng tâm tất cả. Lấy máu đào tươi thắm tưới cho 
hoa.Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đoá..”

 Đó chính là định mệnh của dân tộc Việt, được khai sinh, 
lớn lên và trường tồn trong lửa máu với ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 
trăm năm đô hộ giặc Tây, và 75 năm hận thù giặc cộng. Nay hoa 
tự do đang ươm nụ. Bão cát dân chủ  đang cuộn lên từ lòng giếng. 
Ánh đuốc nhân quyền đang le lói trong từng con tim Lạc Hồng. 
Ánh đuốc công lý đang xóa tan bóng tối… 
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Máu Lệ Thấm Ướt Quê Hương
 Trong lúc dân Việt khắp nơi chuẩn bị đón mừng xuân 
Canh Tý, thì cộng sản Việt Nam đã cho công an quân đội  và 
xe thiết giáp đến thảm sát những người dân Đồng Tâm đang lấy 
mạng sống để bảo vệ mảnh đất sống cha ông để lại. Người lãnh 
đạo chống bọn cướp đất là cụ Lê Đình Kình, một cựu đảng viên 
84 tuổi với trên 50 tuổi đảng, đã bị bắn chết một cách man rợ, để 
lại niềm tiếc thương vô bờ và niềm uất hận chất ngất trên toàn 
thế giới. Riêng trong lãnh vực thi ca, người ta đã ngậm ngùi với 
những vần thơ ai oán của Quan Dương, Bùi Thế Vinh, Nguyễn 
Duy, thì lại càng thắt ruột với dòng nhạc buốt nhức của Tuấn 
Khanh.

 Truớc hết, Quan Dương đã mô tả cảnh trấn áp man rợ 
không nương tay của bọn đao phủ, công cụ của chế độ vốn mang 
bản chất cướp bóc và chém giết. Người dân tay không, thấp cổ bé 
miệng, chỉ biết kêu than nhưng đành bất lực trước bạo quyền với 
thiết giáp và nòng súng: 
  Mặc tiếng kêu gào than khóc của trẻ thơ
  Những ngón tay bóp cò không thương tiếc
  Khói lửa ngút trời trộn cùng nước mắt
  Của người dân bất lực truớc cường quyền

 Điều mỉa mai là những kẻ phi pháp lại nhân danh luật 
pháp, mà thực ra chỉ là luật rừng, để trấn áp dân lành vô tội.  
Người ta bắt người tủy tiện, đánh đập tùy tiện và giết chết tùy 
tiện..Con người cộng sản đã bị tha hóa, đánh mất tình người, trở 
thành hoang thú:

  Dân bây giờ không biết sẽ ra sao
  Khi uất hận không có nơi để trút
  Khi kẻ ác được nhân danh luật pháp
  Và tình người như phù phiếm xa hoa
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 Tiếp đến,  Bùi Chí Vinh cũng đã thét lên tiếng  nói  uất 
nghẹn nhìn thấy mặt trời đã tắt lịm trên quê hương khổ đau khi 
người cộng sản nhẫn tâm quay mặt đi trước tiếng kêu thảm thiết 
của dân lành. Tác giả đã tỏ lòng cảm phục và ngưỡng một sự hy 
sinh của cụ Lê Đình Kình như tảng đá xây tượng đài bằng nước 
mắt của toàn dân Việt trong ngục tối đọa đày. Cái chết của cụ là 
cái chết bi thảm nhưng vinh quang, sẽ được sử Việt ghi danh như 
một chứng tích oai hùng:
 Chúng còn lâu mới nghe tiếng dân kêu
 Bởi vậy cụ phải chết để động lòng trời đất
 Bốn giờ sáng cụ Lê Đình Kình hóa thân thành tượng đài 
của nhân dân, tượng đài được xây bằng nước mắt
 Và mây đen bao phủ Đồng Tâm để kết liễu mặt trời …

 Nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã thẳng thắn lên án chế độ 
bất nhân tàn bạo, vô ơn bạc nghĩa, phản bội nhân dân, cướp đoạt 
tài sản và quyền sống, đày đọa nhân dân trong vũng lầy tăm tối:
 Sao nên nỗi người cày không có ruộng
 Luật hoang vu hoang hoá nhân tình?
 Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
 Ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

 Tác giả không ngại gọi bọn con hoang hôm nay là giặc 
cướp mù lòa, tịt mũi, không còn biết ai là bạn là thù, không còn 
phân biệt đâu là mùi thơm và hôi thối. Bọn chúng đã tự biến mình 
thành kẻ thù của dân tộc:
 Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
 Ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
 Ai nuôi cái mù loà đáy mắt
 Nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
 Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
 Tự biến thành thù địch trước nhân dân?

 Bước qua dòng nhạc Tuấn khanh, người ta thật sự nghẹn 
lời, không biết làm sao để chia sớt nỗi đau của người dân Đồng 
Tâm nói riêng và cũng chính là nỗi đau của toàn thể dân Việt nói 
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chung như bầu cùng một giàn, ngựa chung một tàu. Trước tin cụ 
Lê Đình Kình bị thảm sát, tác giả đã cảm thấy xúc động đến tê tái 
như thể địa chấn trong đêm đen chan hòa máu lệ:
  Đêm qua ngước nhìn nhau
  Sao không thấy mặt người
  Đêm nuốt lệ nghe lời trăn trối

 Với lòng yêu nước thiết tha, Tuấn Khanh hằng mơ ước 
nhìn thấy bình minh chiếu rạng trên quê hương, trên số phận dân 
tộc bị đọa đày. Nhưng oái oăm thay! Tác giả chỉ thấy dân tộc tội 
tình và đất nước điêu linh. Với con tim nhạy cảm, tác giả đã trải 
hết nỗi lòng cảm thương cho người dân Đồng Tâm cũng như cho 
toàn dân Việt như thể cảm thương cho chính mình:
  Tôi mơ dáng bình minh
  Soi sáng cho phận người
  Thương ai đang tội tình
  Thương ai đau như thể thương mình

 Mơ rồi ước và nguyện cầu cho quê hương sớm thoát nhục 
hình, vui hưởng cuộc sống thanh bình. Nhưng càng trông đợi 
càng tuyệt vọng, bởi lẽ lũ con hoang đã biến đất nước thành ngai 
vàng đao phủ, chỉ nương nhau bảo vệ đặc quyền đặc lợi của cá 
nhân và phe nhóm:
  Mẹ cứ ngóng trông hoài
  Ngày không còn đao binh
  Mẹ thương nhớ thanh bình
  Nơi quê hương đã lắm nhục hình

 Hiện thực quê hương hôm nay đang trải qua tình trạng 
đảo lộn mà Hà Sĩ Phu gọi là hiện tượng “lọc ngược”, khó mà 
nhận ra đâu là phải đâu là trái, đâu là chính nghĩa và phi nghĩa, 
đâu là niềm vui và nỗi khổ, đàng sau những tuyên truyền đối trá, 
huyền thoại và ngụy sử:
  Nhưng đâu phải hát hòa bình
  Là không có chiến tranh
  Đâu phải có nụ cười
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  Là nước mắt thôi rơi!
 Trước hiện thực bi đát vô phương cứu chữa, khi con 
nguời đã biến thành hoang thú, là “chó sói của người”, là “địa 
ngục”, Tuấn Khanh đã chấp tay, hòa với lời kinh của toàn dân 
Việt, nguyện Đấng Từ Bi đoái thương kẻ chết tức tưởi đêm qua, 
và người sống vất vưởng không nhà giữa cuối đông lạnh giá:
  Nam Mô A Di Đà
  Lạy người chết đêm qua
  Lạy người sống không nhà
  Lời kinh đau vang khắp sơn hà

 Trước lời cầu của Tuân Khanh, chúng ta cảm nhận rằng, 
nguyện cầu cho người chết tức tưởi và cho người sống vất vưởng 
là cử chỉ đáng ca ngợi. Đó là truyền thống ngàn đời của dân Việt 
vốn bao dung và nhân ái. Nhưng câu hỏi căn bản là làm sao chấm 
dứt tình tình trạng thảm khốc hôm nay để cứu nguy tổ quốc và 
cứu vớt con người? Nguyễn Chí Thiện đã kêu gọi dân Việt đồng 
tâm “lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa”. Hôm nay Nguyễn 
Duy cũng kêu gọi dân Việt noi gương tổ tiên anh hùng, cương 
quyết biểu dương sức mạnh dân tộc để bảo vệ đất tổ:

  Mảnh đất truyền đời
  Chát mồ hôi
  Đắng máu
  Lớp lớp anh hùng áo vải
  Lớp lớp xác người giữ đất
  Vẫn nhân dân.

 Tóm lại, chỉ có nhân dân với sức mạnh dân tộc với truyền 
thống hào hùng của tổ tiên mới làm nên lịch sử. Tinh thần Diên 
Hồng, ý chí Phù Đổng là đón bẫy kiến tạo lịch sử. Quân đội 
nhân dân đâu rồi? Chiến sĩ Tháng Tám đâu rồi?  Sao chưa thức 
tỉnh như lời kêu gọi thống thiết của Nguyễn Duy: “Lai tỉnh. Hỡi 
lương tri. Lai tỉnh…”
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Bộ Đội Tỉnh Mộng
 Uất Hận Dâng Trào
 Sau ngày gọi là “đại thắng mùa xuân” dân miền Bắc nói 
chung, và nhiều người cộng sản Việt Nam nói riêng đã vỡ mộng, 
cảm thấy hụt hẫng như thể từ trời rớt xuống, khi nhìn thấy miền 
Nam thật sự văn minh, ấm no và dân chủ thực sự, hoàn toàn trái 
với những tuyên truyền ngụy tạo của cộng sản miền Bắc. Hiện 
tượng thức tỉnh, phản kháng, bỏ đảng và chống đảng càng ngày 
càng phổ biến, từ người làm văn hóa đến người làm chính trị, từ 
ân nhân của chế độ đến những người đã từng cầm súng xâm lăng 
miền Nam theo đoàn quân gọi là giải phóng. Trong số những 
người đã “sáng mắt”, phải kể tới những khuôn mặt tiêu biểu như 
nhà văn Dương Thu Hương và Vũ Thư Hiên,  nhà báo Bùi Tín và 
Tống Văn Công, nhà chính trị Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, 
cũng như tướng Trần Độ, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhất là những 
chàng “bộ đội cụ Hồ” Phan Huy và Trần Đức Thạch.

 Riêng Trần Đức Thạch, qua bài thơ mang tên “Hận”, đã 
tự thú là từng khoác áo chiến binh theo đoàn quân Bắc Việt vào 
xâm lăng miền Nam mà vẫn tưởng là đánh đuổi xâm lược bảo vệ 
tổ quốc! Thế rồi khi đặt chân lên mảnh đất tự do, người “bộ đội 
cụ Hồ” mới vỡ mộng và nhận ra mình bị lừa, bị đầu độc bởi chiêu 
bài và huyền thoại, và còn bị chế độ sử dụng làm công cụ tiêu diệt 
anh em mà cứ tưởng là kẻ thù không đội trời chung:
  Mặc áo lính vai khoác súng lên đường
  Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương
  Đánh đuổi quân xâm lược…
  Thống nhất đất nước

 Từ cảm thức bị lừa đảo phỉnh gạt, khi được mở mắt nhìn 
cuộc sống miền Nam, Trần Đức Thạch đã quay lại khúc phim đời 
mình, một người sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, đã bị bịt mắt, 
bưng tai và khóa óc từ tuổi nhỏ, chỉ được sống, được biết và được 
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nói theo những gì đảng cho biế và cho phép, rồi cứ hồn nhiên 
bước đi trong thiên đường mù! Nhớ lại từ bài học vỡ lòng, tác giả 
đã nghe thấy đất nước mình tươi đẹp trù phú, biển bạc rừng vàng, 
đâu biết rằng, non sông gấm vóc, tài nguyên phong phú đó nay đã 
không còn nguyên vẹn như xưa.  Hôm nay thi thể mẹ Việt Nam 
đã bị cứa nát bởi búa liềm, gia tài của mẹ đã bị lũ con hoang dâng 
hiến cho ngoại bang:
  Khi tôi mới học vỡ lòng
  Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S
  Phía tây là rừng
  Phía đông là biển
  Biển bạc và rừng vàng
  Tài nguyên phong phú…

 Người ta phỉnh gạt. Người ta ru ngủ. Giới trẻ miền Bắc 
lớn lên trong ngu muội do chính sách ngu dân của những kẻ vỗ 
ngực tự hào là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”. Giai điệu tình yêu 
như một điệp khúc, ngày đêm vang vọn bên tai tác giả cũng như 
toàn thể dân chúng miền Bắc. Nhưng mỉa mai thay, đó không 
phải là tình yêu đích thực, mà chỉ là dối trá phỉnh gạt bằng ngụy 
ngữ. Thật vậy, yêu nước không phải là yêu tổ quốc, mà là yêu 
đảng, yêu xã hội chủ nghĩa. Cũng thế, yêu nước không phải là 
yêu đồng bào ruột thịt, mà phải coi đó là kẻ thù bởi lẽ họ không 
phải là “con cháu Bác”. Chính vì thế, nói là yêu nước, nhưng lại 
sẵn sàng dùng búa liềm cắt đứt thi thể mẹ Việt Nam, chia lìa Bắc 
Nam cùng giòng máu Tiên Rồng:
  Tôi được ru ngủ
  Trong giai điệu tình yêu
  Và đau lòng khi biết một điều
  Tổ quốc tôi bị chia cắt…

 Đặc biệt, tại quê hương miền Bắc, tác giả đã chứng kiến 
tận mắt những vụ giết người man rợ trong các chiến dịch đấu tố 
cường hào ác bá 53-54 và Cải Cách Ruộng Đất 1956. Tác giả 
không thể hiểu nổi tại sao dân Việt vốn có truyền thống hiền hòa 
nhân ái, tình đồng bào mặn nồng như bầu bí cùng giàn, như đàn 
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ngựa cùng tàu, sao hôm nay, người ta cổ võ cho thù hận ghen ghét 
giữa người giàu kẻ nghèo. Không thể hiểu sao giàu lại là tội, và 
người giàu không có chỗ đứng trong xã hội chủ nghĩa, nên đã bị 
coi là kẻ thù, cần phải loại bỏ đúng theo lời hô hào của Tố Hữu 
“Giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ”.

 Tôi sinh ra ở miền bắc
 Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu
 Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau
 Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ…?

 Điều mỉa mai là người ta tuyên truyền, kêu gọi miền Bắc 
giải phóng miền Nam đang bị Mỹ Ngụy kềm kẹp trong đói nghèo 
thống khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, người dân phải 
kéo lê cuộc sống trong lầm than cơ cực, đến nỗi năm 75, người ta 
đã mang chén bát sứt mẻ, gạo hẩm cơm ôi vào tiếp tế cho miền 
Nam! Sự thực khác hẳn! Miền Nam phồn thịnh ấm no, tự do dân 
chủ, xứng  đáng là hòn ngọc Viễn Đông, nên sau ngày gọi là giải 
phóng, không ai có thể hiểu nổi sao Bác đảng lại dạy phải coi 
chính quyền miền Nam là  ngụy, là giặc, phải căm thù không đội 
trời chung!
 Người ta hô hào
 Phải căm thù giặc
 Người ta dạy tôi là người miền bắc
 Phải biết thương yêu đồng bào miền nam
 Bà con ruột thịt đang lầm than
 Dưới gót giày của Mỹ Diệm

 Xảo trá đến thế là cùng!  Trong khi miền Nam trù phú 
được thế giới ngưỡng mộ, tiêu biểu như Lý Quang Diệu thủ 
tướng Singapore chỉ mong được sánh vai với Sài Gòn, trong khi 
miền Bắc đói nghèo xơ xác, người dân lại kéo lê cuộc sống trong 
rách nát, người cày thay trâu, cháo rau cũng không đủ lót dạ sáng 
trưa, nói chi đến tự do hạnh phúc!
 Nước giàu mà người dân lam lũ
 Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau
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 Để cầm hơi mọi người nhìn nhau
 Đáy nồi nhẵn nhụi

 Bụng đói ruột cào, nhưng người dân vẫn phải đóng kịch, 
“hồ hỡi phấn khởi” theo chỉ thị của đảng, ngày đêm hội họp, bàn 
thảo kế hoạch phá đền phá chùa, phá tất cả những nơi linh thiêng 
thờ phượng, thậm chí còn đào mả tổ tiên để lấy đất sung vào hợp 
tác xã! Thế chẳng phải là cướp ngày cướp đêm đó sao? 
 Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội
 Hè nhau phá đền phá chùa
 Thấy chưa ăn thua
 Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp 
tác…

 Rốt cuộc, khi thức tỉnh thì đã qúa muộn. Miền Nam đã lọt 
vào tay những tên xâm lăng từ miền Bắc đang vỗ ngực tự hào là 
chiến thắng rồi đua nhau hưởng thụ và bóc lột! Cánh cửa tự do đã 
khép lại. Dân Việt tiếp tục bị đày đọa trong hào quang giả tạo của 
búa liềm cờ đỏ. Giờ đây, tác giả nói riêng và dân Việt nói chung 
đã nhận ra ai là thù ai là bạn, chế độ nào đã hủy diệt cả một dân 
tộc vốn hào hùng bất khuất!  Trần Đức Thạch đành mượn vần 
thơ để trút mối hận ngút trời, đã ngây thơ bị chế độ sử dụng làm 
công cụ bắn giết anh em mình, nhả đạn vào dân tộc mình, bắn nát 
thi thể mẹ Việt Nam thân yêu mà cứ tưởng là bảo vệ tổ quốc quê 
hương. Qủa là tuổi xuân uổng phí, tuổi trẻ lầm đường, mộng vỡ 
tan tành:
 Mới ngớ ra “Quân ta đánh dân mình!“
 Miền nam giàu và dân sống văn minh
 Không đói khát vật vờ như dân miền bắc…
 Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là 
giặc!
 
 Điều cần nói là tuy muộn màng, nhưng chưa đến nỗi tuyệt 
vọng. Không phải chỉ có Trần Đức Thạch, mà hiện nay hàng hàng 
lớp lớp người cộng sản đang thức tỉnh, ly khai bỏ đảng và chống 
đảng, làm cho chế độ lung lay tận gốc rễ. Tiếng nói của Trần Đức 
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Thạch, tiếng nói của Phan Huy sẽ hòa với tiếng thơ của Bùi Minh 
Quốc, và bao tên tuổi thức tỉnh khác, đang rung lên tiếng chuông 
khẩn thiết kêu gọi người cộng sản hãy quay về với đại khối dân 
tộc để cứu nguy tổ quốc. Đặc biệt, những người “Bộ đội Cụ Hồ” 
mang danh là “quân đội nhân dân” là “chiến sĩ tháng Tám” hãy 
quay mũi súng, chỉa thẳng vào kẻ thù là những đứa con hoang 
xảo trá phản bội, đúng như lời kêu gọi của Bùi Minh Quốc:

 Các anh đâu rồi, những người thángTám
 Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn những trò bội phản
 Dân tộc này bị vỡ nợ tự do?

  Tự do đã bị vỡ nợ. Nhưng hôm nay, tự do đang được phục 
hồi, với sự thức tỉnh của người cộng sản lầm đường, với tinh thần 
chiến đấu kên cường của toàn dân Việt, quyết tâm giải thoát quê 
hương và dân tộc khỏi kiếp đọa đày trong địa ngục đỏ…
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Lời Xin Lỗi Đắng Cay
 “Tổ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm” là lý tưởng của 
người chiến sĩ, thể hiện sứ mệnh và truyền thống của người cầm 
súng bảo vệ chủ quyền và tự do dân chủ của dân Việt. Thế nên, 
khi chủ quyền bị tước đoạt, dân chủ tự do bị chà đạp, thì người 
chiến sĩ cảm thấy mình có lỗi vì không làm tròn sứ mệnh bảo vệ 
tổ quốc. Tinh thần trách nhiệm đã làm nẩy sinh cảm thức tội lỗi, 
làm bao tâm hồn ray rứt, tiêu biểu như Linh Phương đã xót xa 
ngỏ lời xin lỗi hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà, dù đã muộn màng 
sau 42 năm từ giã chiến y trong tức tưởi.

 Bài thơ “Lời Xin Lỗi” cuả Linh Phương đã được phổ 
nhạc, với âm thanh và vần điệu xé lòng dân Việt năm châu, như 
thể lời trăn trối của người đi trước gửi lại cho các thế hệ đến sau.
Vào thơ, Linh Phương đã thốt lên lời trần tình đau xót của một 
chiến sĩ đã phải từ giã chiến y, chấp nhận làm kẻ thua cuộc khi 
tinh thần chiến đấu còn ngút ngàn. Nay có dịp khoác lại chiến y 
như gợi nhớ một thời xông pha nơi gió cát, tác giả bỗng cảm thấy 
tủi hận đến nghẹn lời, như thể khơi lại vết thương còn rỉ máu, khi 
quê hương rên xiết dưới dép râu và nón tai bèo của những kẻ xâm 
lăng từ miền Bắc: 
  Mặc chiến y ta buồn vời vợi
  Bốn mươi hai năm biệt sa trường
  Bốn mươi hai năm đau đáu nhớ
  Quê nhà xa khuất bóng núi sông

 Còn gì bi đát hơn khi người chiến sĩ nói riêng và dân Việt 
nói chung đã phải chít khăn trắng để tang cho tổ quốc khi tóc còn 
xanh, đời trai còn đầy hứa hẹn và quê hương còn ngất nghểu hiên 
ngang. Tự do đã chết một cách tức tưởi như một phi lý lịch sử 
mà đến nay, dân Việt trong nước cũng như ngoài nước vẫn chưa 
tìm lại được niềm vui. Nụ cười vẫn khô héo trên môi, và lắng sâu 
thành gịọt lệ trong đáy mắt:
  Ta cười - ta cười chảy nước mắt
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  Sớm mai nào rời bỏ kinh thành
  Sớm mai nào khăn tang trắng cột
  Trên đầu ta tóc hãy còn xanh

 Từ niềm đau mất nước chảy thành lệ nóng, tác giả đã 
ngậm ngùi thương cho phận mình, người trai thời chiến chưa 
thỏa chí tang bồng. Tác giả cảm thấy hối tiếc không được may 
mắn thể hiện chí trai xẻ núi lấp sông của Nguyễn Công Trứ, đành 
mang tâm trạng “đầu thai lầm thế kỷ” của Vũ Hoàng Chương, 
với cảm thức tội lỗi đã không tròn sứ mệnh tuổi trẻ, thầm trách 
chính mình như kẻ đi trước với danh nghĩa cha ông: 
  Trên đầu ta tóc giờ điểm bạc
  Bốn mươi hai năm già lắm rồi
  Xưa thủ đô lọt vào tay giặc 
  Lỗi cha ông không giữ được cơ đồ

 Thực ra, đó không phải là lỗi của một mình tác giả, mà là 
của cả một thế hệ. Có người đã ngây thơ qúa tin vào thành ý của 
ngoại bang mà không biết rằng tinh thần nghĩa hiệp cũng có giới 
hạn, và ai cũng coi quyền lợi của quốc gia mình trên hết. Nhiều 
người bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá của cộng sản với chủ 
thuyết ngoại lai phản tiến hóa và những huyền thoại và mỹ từ lừa 
đảo. Thậm chí, có kẻ còn nuôi ong tay áo, nâng đỡ, nuôi nấng 
và bao che cho cộng sản nằm vùng, tiếp tay quay rối và phá nát 
miền Nam, như lời tự thú của Phan Huy: 
  Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối
  Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
  Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
  Chớ không phải Các Mác và Lê Nin ngoại tộc.

 Với mặc cảm tội lỗi và ý thức nhận lỗi, Linh Phương đã 
thành khẩn xin các thế hệ mai sau tha lỗi cho lớp người đi trước 
đã không làm tròn vai trò trước lịch sử. Đây không những là 
lời nhắn nhủ, mà còn là lời trăn trối của bậc cha anh để lại cho 
con cháu. Tuy thành khẩn xin con cháu tha thứ, nhưng tác giả 
cũng không quên nhắc nhở con cháu nhận thức tôn vinh tinh thần 
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chiến đấu của cha ông, thể hiện truyền thống bất khuất và giòng 
máu hào kiệt của dân Việt oai hùng:
  Nhắn nhủ cháu con mai ta chết
  Trăn trối sau cùng phút lâm chung…
  Tha thứ cho cha ông ngày trước
  Mười tám - hai mươi cầm súng lên đường
  Mười tám - hai mươi vốn dòng hào kiệt
  Thì tiếc gì xương máu với máu xương

 Mỉa mai thay! Vốn giòng hào kiệt không tiếc máu xương, 
mà đành bó tay trước thời cuộc đảo điên. Bất lực thật đó, nhưng 
cho đến nay, vẫn không thể hiểu tính cách nghịch lý của cuộc 
chiến đầy chính nghĩa lại kết thúc một cách phi nghĩa. Cả một 
đ0àn quân từng chiến đấu kiên cường nay chẳng biết về đâu? Cả 
một dân tộc với truyền thống hào hùng nay cũng chẳng biết về 
đâu khi miền Nam lọt vào tay giặc. Hẳn nhiên kẻ xâm lăng từ 
miền Bắc cũng là người Việt Nam, nhưng thực chất họ đã đánh 
mất chất người và bản chất Việt Nam để trở thành lính đánh thuê 
cho cộng sản quốc tế đúng như Lê Duẫn đã xác nhận “chúng ta 
đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”. Cảm thức mất 
nước một cách phi lý đã làm cho tác giả bật khóc, bơ vơ như kẻ 
không nhà, vô tổ quốc!  
  Vậy mà. Trời ơi ! Đành bất lực
  Sớm mai nào tạ tội đồng bào
  Quỳ dưới lá quốc kỳ bật khóc
  Cả đoàn quân chẳng biết về đâu ?

 Cho đến nay, câu hỏi “biết về đâu?”vẫn chưa tìm thấy câu 
trả lời, bởi lẽ sau 42 năm,  đất nước vẫn điêu linh, dân tộc vẫn tan 
tác. Người tủi hận trong cuộc sống lưu vong. Người chết dần chết 
mòn trên chính quê hương mình. Đàng sau vẻ mặt phồn hoa giả 
tạo với cao ốc biệt phủ, với lối sống hưởng thụ của giai cấp mới 
là lớp tư bản đỏ, Việt Nam chỉ là ngục tối với những tiếng khóc 
nức nở của dân oan, tiếng kêu thảm thiết của tôn giáo bị trấn áp, 
tiếng than nhức nhối của tuổi trẻ vô hướng, nhất là tiếng thét gào 
ruột thắt của dân chủ bị bóp chết trong trứng nước. Quê hương 
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hôm nay chỉ còn là “đồng lầy”, là “đêm giữa ban ngày”, là “thiên 
đường mù”. Dân Việt vẫn chưa yên giấc ngủ, còn thoi thóp dưới 
đáy vực thẳm, và đang âm ỉ một trận bão cát từ lòng giếng sâu. 
Thôi thì xin tạ lỗi với con cháu, lời tạ lỗi muộn màng, nhưng cũng 
là lời trăn trối, hãy tiếp tục con đường chiến đấu vì tổ quốc, danh 
dự và trách nhiệm của cha ông:
  Về đâu - về đâu Sài Gòn thất thủ
  Kẻ chốn lao tù - kẻ lưu vong 
  Bốn mươi hai năm chưa yên giấc ngủ 
  Gởi cháu con lời xin lỗi muộn màng 

 Mong rằng, lời tạ lỗi của Linh Phương sẽ vang vọng thành 
tiếng gọi lên đường cho các thế hệ mai sau. Tiếng sóng Bạch 
Đằng, tiếng khuấy nước kình ngư Đông hải, tiếng thét roi Phù 
Đỗng mãi là đuốc sáng làm làm rạng danh Việt tộc, chiếu sáng 
sử xanh…Tinh thần chiến đấu của “những hậu duệ kiên cường 
bất khuất, những chàng trai cô gái Việt Nam” sẽ làm ấm lòng cha 
anh, xóa tan mặc cảm tội lỗi của người đi trước đã “lỡ bước tang 
bồng”…
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Ai Là Kẻ Phản Động Đích Danh
 Cụm từ “phản động”, “phản quốc” thường được cộng sản 
Việt Nam dùng để lên án tất cả những ai bất đồng chính kiến với 
nhà cầm quyền, dám biểu tỏ  quan điểm và thái độ bất hợp tác 
hay chống đối. Chỉ cần lên tiếng đòi tự do dân chủ, đòi chủ quyền 
đất nước hay chống Trung Quốc xâm lăng, liền bị kết án là phản 
động, là phá rối trị an vì bị kích động bởi các thế lực thù địch..
Bất bình và phẫn nộ trước chủ trương chụp mũ vô căn cứ nhằm 
triệt hạ những người yêu nước chân chính, Nguyễn Thủy Tiên 
đã mượn lời thơ thật chất phác để bày tỏ nỗi lòng phẫn uất, đồng 
thời gián tiếp phơi bày những thối tha của chế độ đang nhận chìm 
đất nước xuống vực thẳm.

 Mở đầu bài thơ “Phản động”, tác giả đặt ngay câu hỏi 
tại sao dân Việt bị kết án là phản động, khi họ chỉ thủ phận, 
chấp nhận kiếp nghèo do chính sách bần cùng hóa nhân dân của 
cộng sản, nhưng vẫn giữ tư cách con người Việt Nam liêm khiết, 
không giống như bọn “con cháu Bác” thi nhau rút tỉa của công, 
đục khoét ngân sách, vơ vét cho đầy túi để xây biệt phủ nguy nga, 
sống phè phỡn ăn chơi đúng điệu tư bản đỏ!
  Sao lại là phản động,
  Khi chúng tôi, những người
  Không rút ruột ngân sách,
  Để phè phỡn ăn chơi?

 Cũng thế, dân việt sống lương thiện và luôn luôn hài hòa 
với tha nhân, không cướp của ai, hay đẩy ai ra đường để lấy nhà 
lấy cửa, như chính sách kinh tế mới của cộng sản trước đây và 
dân oan hôm nay. Chỉ có con cháu Bác mới chiếm đoạt tài sản 
dân chúng, buộc họ phải làm kẻ ăn mày trên hè phố, làm kẻ vô 
gia nơi công viên, thậm chí còn phải làm nô lệ tình dục, bán thân 
nuôi miệng trong những hang động mãi dâm!

  Chúng tôi không cướp đất,
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  Không đẩy ai ra đường,
  Phải ăn mày, làm điếm.
  Những cảnh đời đáng thương.

 Có thể nói xã hội Việt Nam hôm nay đang thật sự băng 
hoại về mọi mặt. Người dân trở thành nạn nhân của bọn cướp 
ngày cướp đêm, cướp tại nhà, cướp ngoài đường, tiêu biểu như 
bọn côn đồ hay công an giả dạng, ẩn hiện đó đây để chặn xe lưu 
hành đòi mãi lộ:
  Chúng tôi không đứng núp
  Đâu đó trong bụi cây,
  Chặn xe đòi mãi lộ
  Cả đêm và cả ngày.

 Đáng nói nhất là chế độ hôm nay không hề lo cho dân 
cho nước, mà chỉ vơ vét cho đầy túi tham. Nào là tăng thuế tăng 
phí một cách vô tội vạ để ăn bớt ăn xén.  Nào là thiết lập những 
đường dây buôn người để làm giàu. Nào là ăn chặn tiền cứu trợ 
thiên tai cũng như nhân ta của các cơ quan cứu trợ! Ai mà không 
bất bình khi thấy tiền cứu trợ lụt lội của các cơ quan từ thiện đã 
lọt vào túi công an cán bộ quá nửa! Ai mà không phẫn nộ trước 
cái chết thê thảm của 39 nạn nhân của bọn buôn người trong 
thùng đông lạnh tại Anh trên đường tìm đất sống. Nhất là trong 
khi thế giới đã biểu tỏ lòng thương cảm cho những con người xấu 
số đó với vòng hoa, với lời cầu nguyện, thì cộng sản Việt Nam lại 
làm ngơ và còn ngăn cản gia đình nạn nhân không cho tiếp xúc 
với ai. Thật là bất công và bất nhân hết chỗ nói! Thậm chí cộng 
sản Việt Nam còn đòi gia đình các nạn nhân phải ký giấy nhường 
cho nhà nước phân nửa số tiền Anh Quốc hiến tặng để đưa xác 
thân nhân về nước, được biết là 1.2 tỷ đồng cho mỗi gia đình!

  Chúng tôi không ăn chặn
  Tiền cứu trợ cho dân.
  Không tăng thuế, tăng phí,
  Mà tăng cao, nhiều lần.
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 Một khía cạnh thối nát của chế vốn độ tự hào là “ưu việt” 
hôm nay, là chạy chọt, đút lót để đưa thân nhân vào bộ máy chính 
quyền hầu được hưởng đặc quyền đặc lợi, nhất là lợi dụng mọi cơ 
hội để bóc lột dân đen, sống phè phỡn trên xuơng máu và nước 
mắt đồng bào:
  Chúng tôi không lén lút
  Đưa người nhà của mình
  Vào bộ máy nhà nước
  “Đúng luật, đúng quy trình”…

 Ngoài ra, chế độ hôm nay còn phản bội tổ tiên, đem lãnh 
thổ lãnh hải, biển đảo và tài nguyên đất nước dâng hiến cho ngoại 
bang để thủ lợi. Cộng sản chỉ biết tận dụng mọi thủ đoạn để 
vơ vét cho đầy túi và giữ vững chiếc ghế của mình, mặc cho 
biển chết, sông chết, cá chết và nguời cũng chết theo! Đó không 
những là nỗi chết hôm nay, mà còn là thảm họa văn hóa kéo dài 
hằng thế hệ. 
  Chúng tôi không cấp phép
  Cho doanh nghiệp nước ngoài
  Làm sông chết, biển chết,
  Gây hậu quả lâu dài.

 Thế là qúa rõ ràng! Chúng tôi đâu làm gì sai trái mà bị 
kết án là phản động? Chúng tôi không ăn cướp của dân, không 
đẩy dân ra ngoài đường sống như kẻ ăn mày!  Chúng tôi không 
mua bán chức quyền để ăn trên ngối trốc, để hưởng đặc quyền 
đặc lợi. Nhất là chúng tôi không bán đứng lãnh thổ và tài nguyên 
cho ngoại bang, không phản dân hại nước. Vậy phải xác định dứt 
khoát, kẻ phản động không phải chúng tôi-dân Việt thấp cổ bé 
miệng, mà chính là những kẻ đang vỗ ngực tự hào là chiến thắng, 
là đỉnh cao trí tuệ loài người, đang bám vào nhau  xây dựng giai 
cấp mới gọi là “ tư bản đỏ”, chỉ biết bóc lột và hưởng thụ, còn dân 
Việt thì thôi, sống chết mặc bay!

 Không phản động, chúng tôi-dân Việt cũng không phải là 
kẻ phản quốc. Chúng tôi chỉ ấp ủ những ước mơ chính đáng, là 
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tự do dân chủ.Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ. Chúng tôi mong ước xây dựng một xã lành mạnh hài 
hòa. Thế mà bị lên án là phản quốc hay sao? Trái lại, đó chính 
là ái quốc chân chính. Chỉ có lũ con hoang phản bội tổ tiên đang 
ngồi chễm chệ tại Ba Đình mới đúng là bọn phản quốc:

  Cái chúng tôi mong muốn
  Là đất nước chúng ta
  Có tự do, dân chủ
  Và xã hội hài hòa.

 Như thế, phải quay ngược mũi súng. Thay vì lên án chúng 
tôi- dân Việt, là phản động và phản quốc, thì chính “các ông” 
cộng sản Việt Nam mới là lũ phản động, cần phải loại trừ. Nếu 
văn chương dân gian đã kêu gọi “Bộ đội buông súng thì tha. 
Công an thì phải chặt ba khúc liền” thì Nguyễn Thủy Tiên cũng 
khẳng định, phản động là phải bắn bỏ:

  Chúng tôi là như vậy.
  Có phản động hay không?
  Phản động thì bắn bỏ.
  Phản động là các ông.

 Để kết cho bài thơ “Phản động”, Nguyễn Thủy Tiên đã 
xác quyết, con đường cứu nước là con đường giải thể chế độ cộng 
sản. Bùi Minh Quốc đã gọi cộng sản là “cổ máy chém giết”, là 
“giàn thiêu”, nên đã kêu gọi “Bộ đội Cụ Hồ” quay mũi súng: Các 
anh đâu rồi, những người thángTám. Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn 
những trò bội phản. Dân tộc này bị vỡ nợ tự do? Ở đây, Nguyễn 
Thủy Tiên cũng nhắn nhủ, cần thay đổi từ gốc rễ, nghĩa là phải 
phế bỏ tận gốc bộ máy chém giết hôm nay, dân Việt mới có khí 
thở, mới hé thấy tự do dân chủ:

  Để làm được điều ấy,
  Cần phải có đổi thay,
  Đổi thay tận gốc rễ
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  Bộ máy khủng hiện nay.
 Công cuộc đấu tranh của dân Việt nhắm giải thể cộng 
sản đang tiếp tục một cách quyết liệt. Với trào lưu dân chủ đang 
nở rộ trên toàn cầu, với ý chí kiên cường và con tim bỏng cháy 
của toàn dân, chắc chắn cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam 
sẽ thành công. Cộng sản phải ra đi. Dân Việt sẽ vui hưởng cuộc 
sống thanh bình tự do dân chủ. Lúc ấy, Nguyễn Thủy Tiên sẽ nắm 
tay bạn bè cùng ngâm nga bài ca chiến thắng…
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Vì Đâu Nên Nỗi?
 Tin về cái chết thê thảm của 39 nạn nhân người Việt thuộc 
Nghệ An và Hà Tĩnh trong thùng đông lạnh tại Anh Quốc đã làm 
thế giới ngậm ngùi đến quặn thắt. Tại Anh quốc, nhiều người đặt 
hoa tưởng niệm các nạn nhân. Một số người Việt hải ngoại cũng 
như tại quê nhà, ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Hà Nội cũng tổ chức 
những buổi cầu nguyện cho các nạn nhân đã chết một cách oan 
ức. Dư luận bàn tán sôi nổi. Tiếc thương cũng nhiều, mà lên án 
người gây ra thảm nạn càng nhiều hơn. Riêng Vũ Đăng Khoa, với 
con tim mẫn cảm, đã trải vào thơ những vần điệu thật ai oán, như 
điếu văn tưởng niệm những người đã nhắm mắt trong tức tưởi.

 Mở đầu bài thơ “Nếu Ngày Đó Biển Miền Trung Không 
Chết”, tác giả đã khẳng định rằng, nguyên nhân gây ra thảm nạn 
bi đát cướp đi mạng sống của của 39 nạn nhân Hà Tĩnh và Nghệ 
An chính là thảm họa Formosa. Chất độc thải từ lò gang thép 
Formosa đã biến đất sống của 4 tỉnh miền Trung thành đất chết. 
Người người đã nối đuôi nhau bỏ xứ ra đi tìm đất sống, dù phải 
đối diện với bao hiểm nguy, tiêu biểu như 39 nạn nhân đã chết 
ngộp trong thùng đông lạnh tại Anh tuần qua.
 Nếu ngày đó Biển Miền Trung không chết
 Chắc là con chẳng bỏ nước xa quê
 Thì hôm nay đâu có cảnh ê chề
 Tin con nhắn là dòng thư báo tử

 Biển chết. Cá chết. Người cũng chết theo vì đã bị cướp 
đoạt mất lẽ sống. Nếu hỏi tội đổ đầu ai, thì xin thưa chính là do 
bọn qủy dữ, nói rõ hơn là qủy đỏ, đã rước qủy nước ngoài về gieo 
tang tóc lên đầu dân Việt. Người ta bán nước với  công hàm, hiệp 
định mật ước, nhượng đất nhượng biển cho ngoại bang. Người 
ta còn bán nước với chính sách rước ngoại nhân vào khai thác tài 
nguyên, hủy hoại môi sinh, gây bao tại họa cho dân Việt, kéo dài 
nỗi chết trên thể xác và tâm hồn, đến nỗi người người phải bỏ xứ 
ra đi, xa gia đình, xa quê cha đất tổ, rồi phải bỏ xác nơi xứ người:
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 Nếu ngày đó không có loài quỷ dữ
 Và kẻ thù rước quỷ Formosa
 Thì ngày nay đâu có cảnh chia xa
 Trời Âu đó con lìa xa trần thế

 Cái chết của em và các nạn nhân hôm nay là cái chết 
chung của cả dân tộc, bởi lẽ không những biển chết cá chết rừng 
chết, mà con người cũng chết theo vì mọi hy vọng đã tiêu tan. 
Dân Việt đã bị xô xuống vực thẳm. Thân xác lây lất. Hồn cũng 
lịm chết và bị chôn vùi dưới đáy sâu:
 Quê hương mình biển rừng thiêng đã chết
 Và lòng nguời đã chết rồi em ơi
 Nên hôm nay giữa biển đời chơi vơi
 Xô em xuống và hồn không về nữa

 Dân Việt đã chết! Em cũng đã bị xô xuống đáy biển đời 
và không bao giờ trở lại.Thế là anh đã mất em, người con gái da 
vàng vùng “cá gỗ” với dáng hình thanh tao tha thướt, với tóc  mây 
vờn bay theo gió biển chiều duyên hải. Em ra đi, kéo theo nắng 
ấm cuộc đời, để lại trần gian cơn mưa tầm tã. Mưa ngoài trời hay 
mưa trong lòng, anh cũng không biết nữa! Vũ Đăng Khoa đã thấy 
mưa ngoài trời, mưa trong mắt đã phủ mờ hình bóng quê hương, 
làm cho hơi thở dân Việt thoi thóp mặn đắng. Còn hình bóng yêu 
kiều của em cũng chỉ còn là một kỷ niệm xa mờ qua làn mưa cay 
trong mắt anh: 
 Còn đâu nữa hoàng hôn bên sóng nước
 Tóc mây ngàn tha thướt gió lay lay
 Mưa chiều nay...hay nước mắt anh cay?
 Mà mặn đắng xen vào từng hơi thở

 Giờ đây, dân Việt đã mất quê hương và chúng ta đã mất 
nhau. Em như chiếc lá thu bay xa. Hồn em đã lạc ngàn mây. Còn 
anh ở lại như tượng đá ôm mối tình lỡ. Có hỏi vì ai thì cũng chỉ 
khơi thêm nỗi đớn đau và oán hờn của dân Việt trước cảnh đất 
nước ly tan:
 Vì ai đây duyên tình ta đành lỡ
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 Để tàn khô tựa chiếc lá thu bay
 Em bây giờ hồn giữa trong ngàn mây
 Đớn đau không...hay là đang hờn oán?

 Nỗi nhục mất nước, niềm đau mất em, cộng thêm mối hận 
lưu vong làm tim anh đau nhói. Mỗi bước đi lại khuấy lên một 
gợn sóng căm hờn tê điếng. Hờn ai oán ai thì đã rõ. Nào còn ai 
ngoài những kẻ vỗ ngực tự hào là “bên thắng cuộc”, đã gây bao 
tang tóc, gieo bao tai ương, lại còn hớn hở xây ngai vàng hưởng 
thụ trên xương máu và nước mắt đồng bào. 
 Ai đã đến ươm mầm đau sầu khổ?
 Ai đã về gieo tang tóc em ơi?
 Anh quê người nô lệ kiếp chơi vơi
 Mỗi bước đi nỗi niềm đau gợn sóng !

 Cụ thể hơn, nếu trước kia Hồ Chí Minh không đem chủ 
thuyết cộng sản ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc, 
nhất là nếu cộng sản Việt Nam không xâm lăng miền Nam với 
chiêu bài giải phóng, thì đâu có chuyện nước mất, biển chết và 
em chết như hôm nay!
 Nếu ngày đó... ngày đó đừng giải phóng
 Và ngày xưa không có giặc Hồ Ma
 Quê hương mình sẽ bình yên em hả
 Biển quê mình cũng chẳng chết đâu em

 Còn nữa! Nếu ngày đó không có giặc về thì quê hương 
mình đã bình yên, dân tộc mình đã vui sống hạnh phúc và anh đã 
ấp ủ giấc mơ được nắm tay em dạo mát, nghe tiếng hát biển chiều 
vi vu..Ngờ đâu  hôm nay, biển đã phải ngân lên khúc hờn oán như 
tiếng oan hồn văng vẳng giữa thinh không!
 Chiều xưa đó mơ phút sánh vai em
 Cùng chung bước sớm chiều nghe biển hát
 Ngờ đâu biển chiều nay rung khúc nhạc
 Tiếng oan hồn ai khóc giữa thinh không...!

 Từ hiện thực bi đát hôm nay với nỗi đau mất quê hương 
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và mất em, tác giả đã quay về nhìn lại chính mình, nhìn lại lịch 
sử đau buồn của dân tộc, và thầm trách mình đã không làm tròn 
trách nhiệm của người trai thời chiến. Hẳn nhiên, dân Việt đã 
từng chiến đấu kiên cường để bảo vệ tự do dân chủ và nền độc lập 
và chủ quyền của đất nước. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ 
nhận một sự thực phũ phàng, là nhiều người đã ngây thơ tin vào 
những lời đường mật của cộng sản, chưa xả thân tranh đấu chống 
thù trong giặc ngoài, đã để đất nước lọt vào tay qủy đỏ, nên mới 
phải lãnh hậu qủa bi đát hôm nay!
 Nếu ngày đó anh và bao thế hệ
 Vì quê hương để vùng lên đấu tranh
 Giữ quê hương, sông hồ, biển trời xanh
 Thì ngày nay em làm gì phải chết?

 Tóm lại, thay vì chỉ than khóc và thương tiếc cho 39 nạn 
nhân chết thảm trong thùng đông lạnh tại Anh Quốc, Vũ Đăng 
Khoa đã đi sâu vào nguyên nhân thực sự của thảm nạn. Anh đã 
hỏi ai đã gieo mầm đau khổ, đã gieo tang tóc, và anh đã thắng 
thắn trả lời là chính cộng sản Việt Nam đã rước ngoại bang về 
gieo oan khiên lên dầu dân tộc. Có thể gọi bài thơ “Nếu Ngày Đó 
Miền Trung Không Chết” là một bản cáo trạng tội ác của đảng 
cộng sản Việt Nam. Hẳn đây cũng là một niềm an ủi lớn cho các 
nạn nhân đã nhắm mắt trong tức tưởi nghẹn ngào, đặc biệt là Em, 
người con gái da vàng tuổi thanh xuân ắp đầy mộng mơ…
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Trả Lại Cho Ta
 Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền quốc gia năm 
1945 với chiêu bài độc lập, rồi  chiếm miền Nam năm 1975 dưới 
chiêu bài giải phóng, và thâu tóm toàn cõi Việt Nam vào qũy đạo 
đỏ dưới chiêu bài thống nhất đất nước. Qua giòng lịch sử đầy lửa 
máu, dân Việt đã không ngừng đấu tranh đòi lại gia tài đã bị cướp 
mất. Việt Khang đã đòi “Trả lại cho dân” và Nguyệt Ánh đả đòi 
“Trả ta sông núi”. Nay đến lượt Từ Yên qua bài “Hát cho Việt 
Nam”cũng lên tiếng đòi lại  non sông Việt Nam để dân Việt được 
hưởng cuộc sống tự do, ấm no thanh bình.

 Theo lời thổ lộ của tác giả, bản nhạc “Hát cho Việt Nam” 
là một trường hợp đặc biệt, được hoàn thành trong thời gian 8 
năm ròng rã. Ban đầu, anh tính bỏ dở, nhưng khi thấy Việt Khang 
bị cầm tù vì sáng tác và hát nhạc đấu tranh, thì anh đã lấy lại cảm 
hứng và hoàn tất ca khúc, với ý hướng hòa hợp giữa lạc quan va 
cay đắng, để diễn tả đúng hiện thực Việt Nam hôm nay. 

 Từ Yên thật đa tài, vừa là nhà thơ viết lời, vừa là nhạc sĩ 
sáng tác, vừa là ca sĩ trình diễn…

 Mở đầu bản nhạc, anh đã trải lên cung bậc nỗi lòng đau 
xót của dân Việt đã bị cướp mất giang sơn gấm vóc, lịch sử oai 
hùng, hồn thiêng sông núi, cũng như tự do dân chủ là niềm khát 
vọng chính đáng của dân tộc.  Trước nỗi mất mát lớn lao đó, dân 
Việt phải cương quyết đứng lên đòi lại cho bằng được những 
mảnh chi thể mẹ Việt Nam đã bị đứt lìa:
 Trả lại cho tôi giang sơn Hùng Vương 
 Trả lại cho tôi anh linh Bạch Đằng, hồn thiêng nước Nam 
 Trả lại cho tôi Nam Quan, Hoàng Sa
 Trả lại cho tôi quê hương tự do 

 Tiếp đến, tác giả đã cảm thấy lòng quặn thắt khi thấy 
niềm vinh quang “làm người” nói chung với ý thức nhân bản, và 
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“làm người Việt Nam” nói riêng, với giòng máu Lạc Hồng, với 
khí thiêng sông núi và lịch sử oai hùng, nay đang tàn tạ. Đúng 
như nhận xét của Mục Sư Hoàng và Đức Tường, Cộng sản Việt 
Nam là những con thú hoang, đã cướp mất bản chất người và bản 
chất người Việt Nam của dân Việt. Hồ Chí Minh đã mượn lời 
Quản Trọng hô hào “trăm năm trồng người”, mà thực chất chỉ là 
trồng thú. Thế nên, con đường cứu quốc phải bắt đầu bằng cách 
khôi phục con người với tinh thần nhân bản, và con người Việt 
Nam với ý chí hào hùng và niềm hãnh diện dân tộc cao vời:
 Trả lại cho tôi vinh quang làm người, làm người Việt Nam 
 Tôi là Việt Nam, có quê hương bờ đại dương Thái Bình
  Tôi dân Lạc Hồng, ngàn muôn trang sử oai linh 
 Tôi lớn khôn lên, mơ một cuộc sống thanh bình 
 Dựng xây đất nước, nối chí thiêng cha ông ngàn năm

 Thử hỏi ai đã đánh mất con người và con người Việt Nam? 
Từ Yên đã không ngần ngại trả lời, đó chính là bọn con hoang đã 
đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai và bất nhân phản tiến hóa về 
đày đọa dân tộc trong đói nghèo, làm cho vận nước điêu tàn. Nhất 
là người cộng sản còn là lũ Việt gian nhẫn tâm làm tay sai bán 
đứng gia tài của mẹ cho ngoại bang. Nếu Lê Lợi ngày xưa đã lên 
án bọn thái thú rước voi giày mã tổ “Quân cuồng Minh thừa cơ 
gây hoạ. Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh”, thì hôm nay, cộng 
sản Việt nam lại tái diễn trò Chiêu Thống phản bội đó:
 Tôi là Việt Nam, sáu mươi năm nhọc nhằn không nụ cười 
 Thương dân Việt nghèo, buồn cơn tai biến chưa nguôi 
 Căm oán quân gian gây vận nước điêu tàn 
 Thù giặc phương Bắc xâm lấn quê hương, non sông Lạc hồng 
.  Hai mươi năm xưa, hờn câu Nam Bắc phân ly 
 Bao nhiêu năm qua, lệ nô không thấy mặt trời

 Cộng sản vẫn lớn tiếng hô to khẩu hiệu mị dân “Độc Lập 
Tự Do Hạnh Phúc” và chính Hồ Chí Minh cũng tuyên bố “Không 
gì qúy hơn Độc Lập Tự Do”, nhưng thực chất chỉ là tuyên truyền 
láo khoét. Miệng nói tự do mà hành động đàn áp dân chủ từ trong 
trứng nước, còn ban hành “luật an ninh mạng” để bóp chết tự do 
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ngôn luận, tiểu biểu như BS Phạm Hồng Sơn chỉ phổ biến tài liệu 
“dân chủ là gì ?” mà phải lãnh án 13 năm tù ở và 3 năm quản chế! 
Cũng thế, hô hào tự do mà cho công an đưa tay bịt miệng Linh 
Mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án nhân dân Huế Thừa Thiên! 
Còn độc lập thì khỏi nói. Độc lập đâu chẳng thấy, chỉ thấy nô lệ 
ngoại bang, đem biển đảo, lãnh thổ và tài nguyên dâng hiến cho 
Tàu để mong đàn anh giúp giữ vững chiếc ghế lãnh đạo, đúng 
theo khẩu hiệu “còn đảng thì còn mình”. Hoàng Sa Trường Sa đã 
mất. Tài nguyên, núi rừng, biển đảo cũng lọt vào tay ngoại xâm. 
Nay bãi Tư Chính, nguồn dầu khí và đất hiếm đá cháy như kho 
vàng qúy giá của Việt Nam cũng đang bị đe dọa! Các đặc khu 
kinh tế Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc, tuy không chính 
thức cho thuê 99 năm, cũng đã âm thầm do người Tàu kiểm soát!
 Tự do chi đây? sao tù đày cho người yêu nước
  Độc lập chi đây? hay lọc lừa bán đất Việt Nam
 Hai mươi năm xưa, mang hận thù xâu xé quê hương 
 Rồi ba mươi năm sau, đem biển Đông dâng hiến giặc Tàu..

 Thế đó! Hai mươi năm xưa cộng sản xâu xé quê hương 
với cuộc xâm lăng miền Nam, giết chết tự do dân chủ và cướp 
đoạt hạnh phúc của dân Việt. Rồi 30 năm sau,cộng sản lại vỗ 
ngực tự hào là kẻ chiến thắng, đem gia tài của tổ tiên dâng hiến 
cho giặc. Tác giả đã ngậm ngùi tự hỏi, không biết nỗi oan khiên 
còn ngập đầu dân Việt đến bao lâu? Còn bao lâu dân Việt mới rửa 
sạch nỗi nhục nhã của thời sử đen để hé thấy tương lai? Lịch sử 
dân Việt  oai hùng. Truyền thống Việt tộc bất khuất. Nhưng đáng 
buồn thay, hôm nay trên 95 triệu con cháu Lạc Hồng vẫn bị trói 
chặt trong cùm đỏ, đang bị cứa nát bởi búa liềm mà không dám 
lên tiếng kêu đòi! Cô giáo Lam cảm thấy nhục nhã. Võ Thị Hảo 
cảm thấy bất bình. Nay, Từ Yên cũng nghẹn ngào ai oán:
 Còn bao nhiêu đây? cho Việt Nam thôi nhục hèn ai oán 
 Và còn bao lâu cho dân tộc mình được thấy tương lai .

 Hỏi không phải chỉ là hỏi suông, mà chính là để tìm câu 
trả lời. Qúa hiển nhiên! Nếu dân Việt còn giữ thái độ an thân vô 
cảm mà cô giáo Lam đã cảnh báo “Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú 
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mớm.Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” thì nỗi bất 
hạnh sẽ còn kéo dài vô tận và dân Việt khó mà nhìn thấy tương 
lai. Chỉ còn một con đường sống là xả thân đấu tranh tiêu diệt thù 
trong giặc ngoài, để đòi lại gia tài đã bị cướp mất, dù có phải hy 
sinh xương máu như lời kêu gọi của Nguyễn Chí Thiện “lấy máu 
đào tô thắm cho hoa”. Con đường phục sinh phải là con đường 
núi Sọ. Dân Việt phải vác khổ giá để tiến lên núi Tabor nhìn thấy 
ánh sáng huy hoàng: 
 Đòi lại đi thôi non sông Việt Nam 
 Đòi lại đi thôi giang sơn Hùng Vương
 Đòi lại đi thôi, anh linh Bạch Đằng diệt quân xâm lăng

 Đòi là phải đòi tất cả. Không những đòi núi sông biển 
cả, Hoàng Sa Trường Sa, Cà Mâu Nam Quan, quê hương tự do, 
mà thiết yếu là đòi lại niềm vinh quang “làm người” và đặc biệt 
là “làm người Việt Nam”. Nếu Nguyễn Đức Quang đã nhắn nhủ 
“Ta khuyên cháu con nếu còn tiếp tục làm người, làm người huy 
hoàng phải chọn làm người dân Nam” thì Từ Yên cũng quyết đòi 
lại niềm kiêu hãnh vút cao như sơn ca Việt điểu:
  Đòi lại đi thôi Nam Quan, Hoàng Sa 
 Đòi lại đi thôi quê hương tự do 
 Đòi lại đi thôi vinh quang làm người, làm người Việt nam

 Một khi đòi lại được sơn hà, anh linh tổ tiên, tự do dân 
chủ và đặc biệt là con người Việt Nam, thì dân Việt sẽ  đón mừng 
ngày hội lớn. Đó là ngày đoàn viên, trăm con về dưới cánh mẹ 
Âu Cơ, vui hưởng tự do thanh bình..Việt Nam quê hương ngạo 
nghễ…
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Tuổi Thơ Hoang Tưởng
                                                  
 Sống trong dòng đời, con người đã trải qua nhiều khúc 
quanh đáng nhớ. Trẻ thơ, thanh xuân, trung niên rồi già lão, đã có 
cái nhìn khác nhau về lịch sử nói chung và Việt Nam nói riêng. 
Thật khó mà có được cái nhìn trung thực khi lịch sử bóp méo, 
tiêu biểu như cuộc chiến tranh Việt Nam và hiện thực xã hội Việt 
Nam sau năm 1975 đã được Hà Nội ghi lại với những nét ngụy 
tạo, làm cho tuổi trẻ Việt Nam phải mò mẫm trong bóng đêm khi 
tìm về cội nguồn dân tộc. Bài thơ “Lớn Lên Mới Biết” của một 
tác giả ẩn danh trong nước đã thể hiện mối bòng bong lịch sử đó.

 Vào thơ tác giả đã hé lộ sự tỉnh ngộ về lịch sử. GS Trần 
Đình Sử đã nhận định 75% lịch sử Việt nam hôm nay là ngụy 
tạo giả dối. Hôm nay, quốc sử chính là đảng sử và chính sử biến 
thành ngụy sử. Thế nên, học vấn trở thành vô nghĩa, học không 
phải để hiểu biết hay để giúp nước giúp đời, mà chỉ để phục vụ 
chế độ: 
 Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống
 Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
 Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
 Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác

  Tiếp đến là tỉnh ngộ về huyền thoại. Dòng ngụy sử đó 
chuyên chở đầy huyền thoại, như  Hồ Chí Minh được thần thánh 
hóa là “Cha già dân tộc” là “Nhà nhà đại cách mạng ái quốc”, 
thực ra già Hồ chỉ là tên cộng sản quốc tế được Trung cộng giàn 
dựng để đánh lừa dân Việt và thế giới. Nhiều tài liệu chứng tỏ 
rằng, Nguyễn Tất Thành thực sự đã chết, còn Hồ Chí Minh chỉ 
là tên Đại Tá Hồ Quang tức Hồ Tập Chương gốc tộc Hẹ từ Đài 
Loan. Thật hư thế nào còn chưa sáng tỏ. Mỉa mai nhất là lá cờ đỏ 
sao vàng của cộng sản Việt Nam cũng chỉ là cờ Phúc Kiến Trung 
quốc!
 Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
 Lớn lên mới biết là người TQ
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 Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
 Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc

 Cũng thế, Lê Văn Tám đốt kho xăng Thị Nghè, Tô Vĩnh 
Diện liều chết bảo vệ đại pháo tại Điện Biên Phủ, Hồ Thị Kỷ phá 
đồn cảnh sát Cà Mâu… chỉ là những mẩu chuyện ngụy tạo để 
nhồi sọ tuổi trẻ:
 Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là 
anh hùng
 Lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố láo

 Ngoài ra, tác giả cũng đã tỉnh ngộ vế bản chất chế độ. 
Ngụy sử đã tô bóng chế độ như thần thánh, vượt chúng siêu quần, 
vì nước vì dân, thực chất chỉ là bộ máy chém giết, bán nước cầu 
vinh:
 Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
 Lớn lên mới biết CS mới ác
 Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
 Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn

 Thật ngược đời! Cổ nhân dạy con nguời tu nhân tích đức 
đề thành tiên thành thánh, nay chế độ dạy con người phải gian ác 
mới thành thánh thành tiên:
 Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân 
tích đức
 Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu 
người mới được thành tiên thành thánh

 Đáng nói nhất là chế độ đã che dấu bản chất dối trá, dùng 
chiêu bài giải phóng, độc lập thống nhất để xâm lăng Miền Nam, 
đẩy đất nước xuống vực thẳm, bắt dân tộc làm công cụ xây ngai 
vàng đao phủ:
 Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
 Lớn lên mới biết là cướp miền nam giàu có 
 Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
 Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
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 Thêm vào đó, tác giả đã tỉnh ngộ về tư duy. Tuổi trẻ Việt 
nam bị đầu độc với những giáo điều vô nghĩa, làm tư duy biến 
chất, lương tri mù tối. Từ ngàn xưa, ai cũng hiểu yêu nước là yêu 
tổ quốc, yêu quốc gia dân tộc. Nay cộng sản Việt Nam nhồi nhét 
vào đầu óc trẻ thơ ngụy ngữ “Yêu nước là yêu đảng” mà thực 
chất, đảng chỉ là thảm họa của nhân loại. Đức Datlai Latma đã 
ghi nhận “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến 
tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác ruởi của cuộc 
đời”.Tổng thống Trump còn nói mạnh hơn: “Chủ Nghĩa Xã Hội 
chỉ đẻ ra bạo lực, nghèo đói, tội ác.” Nay tuổi trẻ Việt Nam đã 
nhận chân sự thật bỉ ổi:
 Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc 
 Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng

 Cũng cần thêm sự tỉnh ngộ về tội ác của đảng. Đảng dối 
trá tàn ác. Đảng còn là lũ Việt gian bán nước cầu vinh, đã từng 
bị tiền nhân nguyền rủa “Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Nước 
Đông Hải không rửa sạch mùi”. Hôm nay đảng đã dâng hiến gia 
tài của mẹ cho ngoại bang:
 Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc 
Ma là của Việt Nam
 Lớn lên mới biết của Trung Quốc!

 Thì ra, Hà Nội chỉ là tay sai của Bắc Kinh. Quân đội 
mang danh là “quân đội nhân dân” cũng chỉ là lính đánh thuê 
cho Bắc triều như Lê Duẫn đã khẳng định “ Chúng ta đánh Mỹ là 
đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”
 Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho 
dân tộc
 Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và Trung Quốc!

 Sau cùng là sự tỉnh ngộ về lòng yêu nước. Từ nghìn xưa, 
yêu nước là yêu tổ quốc. Nay yêu nước lại là yêu ngoại tặc, kẻ 
thù truyền kiếp của dân tộc: 
 Hồi nhỏ tưởng chống TQ là yêu nước
 Lớn lên mới biết chống TQ là phản quốc
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 Việt Khang ngồi tù vì viết nhạc chống Trung Quốc. Phạm 
Thanh Nghiên ngồi tù vì tọa kháng đòi Hoàng Sa Trường Sa. 
Thật nghịch lý và ngược đời, yêu nước chân chính là phản quốc! 
Hà Sĩ Phu gọi đó là “hiện tượng lọc ngược”quả chí lý!

 Thật đáng mừng.Tuổi trẻ Việt Nam đã tỉnh ngộ. Một khi 
dân Việt nhìn thấy sự thật, thì cộng sản sẽ bị tống xuống đáy mồ 
như Nguyễn Chí Thiện đã tiên đoán “ Nếu nhân loại mọi người 
đều biết, cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi. Thứ sinh thanh từ ấu trĩ 
ngu si. Sự hiểu biềt sẽ là mồ hủy diệt..”
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Xin Đổi Kiếp Này Thay Kiếp Khác
                                       
 Thơ được gọi là tiếng lòng, là hơi thở của cuộc đời. Thơ 
không có tuổi, bởi lẽ ở bất cứ tuổi nào, người ta cũng có những 
cảm nhận về cuộc đời và có thể trải lòng mình trên những vần 
điệu trầm bổng qua các thể loại. Có những nhà thơ cổ điển lão 
thành như Nguyễn Du, Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát, Nguyễn 
Công Trứ..Cũng có những nhà  thơ mới trung niên như  Xuân 
Diệu, Hàn Mặc Tử, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng…Nhưng còn 
có những nhà thơ trẻ, rất trẻ, tiêu biểu như em Bích Ngân tuổi 14, 
với bài thơ “Xin Đổi Kiếp Này”,  phảng phất tư duy triết lý về thế 
sự và quê hương...

 Thật ngạc nhiên! Cô học sinh lớp 8 trường Nguyễn Đình 
Chiểu Hà Nội đã khẩn khoản xin đổi kiếp này thay kiếp khác, 
chính vì tuổi trẻ của em hôm nay đã phải chứng kiến qúa nhiều 
tang thương của kiếp người nói chung và đất nước nói riêng, qua 
hàng cây khóm lá, biển rộng sông dài, ruộng đồng cỏ cháy, khí 
thở ngột ngạt và tiếng động chết người..

 Trước hết, Bích Trâm đã cảm nhận những tang thương 
của cây cỏ hoa lá trên quê hương gấm vóc. Quê hương Việt Nam 
mỹ miều với hàng dừa xanh, lá bàng đỏ, lá me bay, hoa sữa trắng, 
hay những cánh rừng bốn mùa xanh mướt.  Hôm nay, vẻ đẹp 
thiên nhiên đó đang dần dần biến mất trước chủ trương khai thác 
gỗ qúy làm giàu, hay đô thị hóa nông thôn với nhà cao tầng, 
đường cao tốc! Tác giả xin biến thành cây để cảm nghiệm niềm 
đau quê hương dưới những nhát rìu oan nghiệt, với mùi khét 
xông lên từ từng thớ thịt:
 Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây,
 Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
 Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
 Thử chịu thói độc tàn, thử sống kiên trung. 



154    Tuyển Tập Thơ Văn III

 Ý tại ngôn ngoại. Những hàng cây bị rìu đốn ngã cháy 
thiêu không khỏi làm ta liên tưởng những đám củi khô củi tươi 
trong chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng, thiêu hủy tất cả 
những ai chống đối hay bất đồng quan điểm, như thể đốn hết cây 
xanh được coi nguy hiểm cho chế độ. Không biết trong lò thiêu 
độc tàn đó, ai sẽ sống còn và kiên trung?

 Tiếp đến, Bích Trâm cũng cảm nhận những thảm nạn trên 
ruộng đồng quê hương. Dân Việt đa số sống bằng nghề nông, 
với con đê ngăn nước, sông rạch dẫn thủy, với khoai sắn lúa ngô 
làm chất sống. Hôm nay, ruộng đồng Việt Nam khô chết vì thiếu 
nước, hay úng thủy vì lũ lụt, nhất là bị hóa chất nhiễm độc, biến 
thực phẩm thành độc dược giết hại người dân chân lấm tay bùn:
 Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
 Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
 Thử chịu bão giông, thử sâu rầy, khô khát,
 Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.

     Từ cây cỏ ruộng đồng, cô bé lớp 8 đã trải rộng cảm 
nghiệm về nỗi oan khiên của đất nước ra tận biển khơi. Biển đảo 
là tài nguyên đất nước. Duyên hải trải dài từ Nam Quan xuống Cà 
Mâu là môi trường sống của dân Việt 3 miền. Hôm nay biển đảo 
đã bị cướp mất và môi trường sống đó đã bị ô nhiễm do chất độc 
công nghệ thải ra. Hoàng Sa Truờng Sa không còn. Vũng Áng 
biển chết. Cá tôm san hô cũng chết theo, bốc mùi hôi thối, cướp 
đi lẽ sống của ngư dân qua nhiều thế hệ:
 Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
 Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
 Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
 Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.

 Biển đảo bị xâm chiếm và nhiễm độc, còn đất liền lại 
xông mùi tử khí do khói bụi phun ra từ hãng xưởng và xe cộ mịt 
mù, với những tiếng động điếc tai chết người không ai chịu đựng 
nổi!
 Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
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 Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
 Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
 Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.

 Nguyên nhân gây thảm họa môi trường là do lòng người 
ích kỷ, muốn tận dụng mọi phương tiện, mọi nguồn lực để xây 
dựng ngai vàng đao phủ trên nỗi chết của đồng bào. Câu hỏi căn 
bản được nêu lên là “tôi phải làm gì đây?” Bích Trâm đã trả lời 
khẳng định :Tôi phải trả lại những gì tôi đã nhận, tôi phải hối cải 
những gì tôi đã phá hoại.
 Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
 Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
 Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
 Xin đổi được kiếp này! Trời đất có cho tôi?"

 Khỏi cần nói thì mọi người đã hiểu, ai là kẻ đã nhận nhiều 
mà chưa trả lại, và ai là kẻ phá hoại mà chưa hối cải. Mỗi con 
dân dất Việt, đặc biệt là những người cộng sản, chính là những kẻ 
đã nhận qúa nhiều ân huệ của dân tộc và quê hương, nhưng thử 
hỏi họ đã làm gì để đền đáp, ngoài chủ trương ngu dân, khốn dân 
và giết dân? Cũng thế, chế độ hôm nay gồm toàn những tên phá 
hoại, phản dân hại nước. Bích Trâm tự hỏi, sao bọn chúng vẫn 
chưa hối cải, tạ tội với tổ tiên. Việt Khang đòi bọn chúng “phải 
trả lại cho dân" quyền tự do tự quyết. Bùi Tín kêu gọi chúng phải 
sám hối.Nay Bích Trâm cũng đòi bọn chúng phải hối cải và trả lại 
cho dân các món nợ. Nợ dân chủ thay đang chủ, nợ nhân quyền 
thay đảng quyền, nợ lịch sử thay đảng sử. Nợ làm người thay làm 
thú…

  Hạng Thác được coi là thần đồng từng làm cho Khổng 
Tử thán phục tấm tắc khen là “hậu sinh khả úy”. Nay Bích Trâm, 
cô nữ sinh lớp 8, với những vần thơ đầy tình người tình nước, 
trầm ngâm về thế sự, làm rung động hàng triệu con tim, chẳng lẽ 
không đáng cảm phục đó sao? Cám ơn Bích Trâm. Cám ơn tuổi 
trẻ Việt Nam..
 



156    Tuyển Tập Thơ Văn III

Bão Cát Từ Lòng Giếng Cạn
 Thơ đấu tranh mô tả hiện thực bi đát của quê hương đọa 
đày thật phong phú. Nào là Trần Văn Lương với hình ảnh người 
sống bị hành hạ và người chết bị cày nát. Nào là Đức Tường với 
bầy chó hoang cắn xé thi thể mẹ Việt Nam. Nào là cô bé Thùy 
Dung với hình ảnh đất nước tang thương dân tình thống khổ mà 
không dám kêu than. Riêng NguyenTuHuy, qua áng thơ xuôi rất 
tượng hình, truyền cảm mà bi hùng, đã mô tả hình ảnh chết khô 
của quê hương hôm nay như thể lòng giếng cạn, làm bao con tim 
thổn thức se héo…

 Vào thơ, tác giả đã trần tình một cách chua xót về hoàn 
cảnh sống vất vưởng của dân Việt, bị đẩy ra khỏi cuộc sống bình 
thường, sống bên lề xã hội văn minh, trở thành những người vô 
gia cư, vô tổ quốc, như những kẻ ăn xin trên đường phố, dưới 
gầm cầu, đúng như Đồng Lầy của Nguyễn Chí Thiện, Địa Ngục 
Trần Gian của Phạm Thanh Nghiên:
 Chúng tôi,
 những lòng giếng vừa khô vừa cạn.
 Chúng tôi sống trong những túp lều không đàn ông, không 
trẻ thơ.
 Chúng tôi dật dờ trên đường phố, ngủ dưới gầm cầu,
 tắm ở bến sông, ăn trong sọt rác,
 không sở hữu một mi li mét không gian nào trong cái thế 
giới vô tận này.

 Trong lòng giếng cạn khô bên ngoài “cõi người ta” đó, 
dân Việt bị đẩy xuống vũng lầy ngu muội qua chủ trương ngu 
dân và khốn dân của chế độ như Dương Thu Hương đã ghi nhận. 
Đã thế, dân Việt lại còn bị đầu độc cả trên thân xác lẫn tâm hồn, 
bị hành hạ tra tấn với bạo lực, phỉnh gạt với bộ máy tuyên truyền 
lừa đảo, bị bóc lột tận xương tủy để xây ngai vàng đao phủ nghìn 
tỷ thật huy hoàng:
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 Chúng tôi,
 những lòng giếng vừa khô vừa cạn.
 Chúng tôi không hưởng bất cứ thành quả nào của nền 
văn minh chỉ cách vài chục độ đường.
 Chúng tôi bị đầu độc bởi chất độc ngấm trong thực phẩm 
hàng ngày: thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, thuốc bảo quản…
 Chúng tôi bị tra tấn đánh đập tả tơi ngay trong thời buổi 
hoà bình.
 Chúng tôi bị tấn công bởi sự giả dối, lọc lừa, mánh khoé, 
bạo lực… và bởi sự quên lãng.
 Chúng tôi kiệt quệ cạn khô bên cạnh toà tháp mười lăm 
tầng nước phun lên tận đỉnh nóc.

 Bị đẩy ra khỏi cuộc sống, lại còn bị trấn áp bóc lột, dân 
Việt chỉ còn sống thoi thóp như thể bám vào chùm rễ tre, ngã 
lưng trên võng tre, níu kéo chút tình tự dân tộc qua hình ảnh của 
quê hương dấu yêu muôn thuở, để tìm chút hơi thở trong lời ru ca 
dao vần điệu lục bát, để vọng lên tiếng nấc như tiếng chim quyên 
gọi hồn dân tộc:
 Vừa khô vừa cạn,
 chúng tôi trói mình vào một rễ tre, một cối xay tre, một 
võng tre, một lời ru tre, một tiếng nấc tre.
 Ngày mai, trên cái bãi thải công nghiệp khổng lồ này, 
chúng tôi sẽ đặt chiếc lá tre cuối cùng lên cánh một bông ly đang 
nghẹn giọng vì thiếu nữ nhuộm tóc vàng không còn biết khóc

 Làm sao giải bày được tâm tình cô đơn và u uẩn của 
những người bị tước đoạt quyền sống dưới lòng giếng cạn, không 
người tri kỷ tri âm, không chỗ bám víu, không nơi nương tựa? 
Thậm chí, dân Việt còn bị xỉa xói, kết án một cách oan ức không 
thể giải bày. Phía bên kia thì bảo là bị các thế lực thù địch kích 
động, phản động phá rối trật tự an ninh. Phía bên này thì bảo là 
khiếp nhược vô cảm vô tâm. Đó là những viên sỏi ném xuống đáy 
giếng, làm tê điếng những tâm hồn đang lịm chết dưới đáy sâu 
cuộc đời:
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 Vừa khô vừa cạn,
 Chúng tôi không tri âm và không có tri âm,
 Mọi âm thanh tắt ngấm trên nhúm cát khô và mỏng còn 
sót lại đáy giếng.
 Chúng tôi,
 những lòng giếng vừa khô vừa cạn.
 Chúng tôi sợ những viên sỏi ném xuống
 để đo độ nông sâu hay để đo mức đầy vơi.
 Những viên sỏi tự cho mình cái quyền kết tội chúng tôi vô cảm.
 Những viên sỏi khục vào nỗi đau không còn nước.

 Tuy đau nhói vì bị bỏ rơi và luận tội một cách oan ức, 
dân Việt từ đáy giếng khô cạn chất sống, vẫn thấp thỏm  chờ đợi 
cơn bão lửa dân chủ nổi lên, với cơn mưa nhiệt tình và tiếng sét 
cuồng nộ,  với tia chớp can đảm  và cả tiếng khóc nức nở, làm 
vang vọng tiếng trống đồng Ngọc Lũ, tiếng sóng Bạch Đằng:
 Chúng tôi đợi
 những cơn mưa nhiệt tình
 những trận sấm sét cuồng nộ
 những tia chớp can đảm
 những cơn bão gây hấn,
 và cả những tiếng nức nở kẹp trong tiếng gào giông tố

 Chờ đợi rồi ước mơ. Từ lòng giếng khô cạn giữa đêm tối 
ba mươi không trăng không sao, dân Việt vẫn mơ một ngày dành 
lại quê hương vẹn toàn, lấy lại những hải đảo đã thấm máu hồng 
của tổ tiên nay bị ngoại bang cướp mất, khâu vá những mảnh chi 
thể mẹ Việt Nam đã bị chia lìa:
 Vừa khô vừa cạn,
 đêm không sao
 chúng tôi nằm mơ những hòn đảo ngoài khơi
 cạn kiệt khô rốc giữa một đại dương ngồn ngộn nước
 những hòn đảo mất căn cước
 những hòn đảo bị bỏ rơi
 máu đỏ hàng bao thế kỷ giờ tím bầm trong nhục nhã
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  Thêm nữa, từ lòng giếng khô, dân Việt còn mơ ước một 
ngày đất nước rửa sạch những nhục nhã hôi hám của thời sử đen. 
Tệ nạn buôn người, đàn bà bán thân nuôi miệng, thiếu nữ làm 
dâu xứ người, gái trinh bị bán như món hàng nô lệ tình dục..Tất 
cả phải chấm dứt! Điều mỉa mai là dân Việt đang chết dần chết 
mòn trong giếng cạn chất sống, mà có những gã đàn ông nhỡn 
nhơ mang áo gấm về làng, những chàng trai trẻ quay mặt đi trước 
những bất hạnh chất ngất của dân tộc, đùa vui trên thân xác gái tơ 
trinh bạch, đúng như Bùi Minh Quốc đã thổ lộ: Chúng nó nhậu 
trên thân em trinh bạch.Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom.. 
Sao không biết nhục? Tác giả đã phải thốt lên như một tiếng nấc: 
Khí phách thời đại đâu rồi?
 Đêm không sao
 chúng tôi nằm mơ những chị em gái
 bị bán làm nô lệ ở xứ người
 đàn ông xứ này đang làm gì ?
 những kẻ lớn tiếng trách chúng tôi là lòng giếng cạn,
 giờ đây các người ở đâu ?
 miệng tiếp tục ngậm chặt nỗi sợ hãi
 những bông ly tiếp tục nở duyên dáng trong phòng khách 
của các thiếu nữ @
 khí phách thời đại kết tụ trong tự do im lặng

 Hiện thực là thế! Nhưng xin đừng thất vọng, bởi lẽ tác giả 
đã hé thấy vầng trăng tỏa sáng trên sông Hàn, đã nghe tiếng gọi 
mặc tử đánh thức con tim Việt Nam, réo gọi dòng đang sôi sục 
trong huyết quản con cháu Lạc Hồng:
 Đêm không sao
 chúng tôi nằm mơ một vầng trăng rộng
 tự sông Hàn
 mặc tử gọi chúng tôi
 nhớ không :
 « lòng giếng cạn
 lòng giếng cạn… » ?
 chết chẳng ai hay
 cạn cho đến khi không còn nước để mất…
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  Tiếng gọi mặc tử đã đánh thức lòng giếng, khơi dậy sóng 
Bạch Đằng, khuấy nước kình ngư, thúc dục Kinh kha mài kiêm 
dưới trăng…Thế là tức nước vỡ bờ! Sức chịu đựng của dân Việt 
đã tới tận cùng! Sức mạnh dân tộc đang bật tung! Thế là giờ 
lịch sử điểm. Cơn bảo lửa của Nguyễn Chí Thiện đã châm ngòi. 
Cơn bão cát của NguyenTuHuy đang tung gió.. Lịch sử sắp sang 
trang:
 Nhưng đây
 Cát
 Lòng giếng ủ ngấm ngầm một cơn bão cát
 Và nén chặt
 Tiếng rền của những lòng giếng cạn
 Đợi một ngày dâng lên

 Đến đây, chỉ xin mượn lời NguyenTuHuy-lòng giếng 
cạn- để cảnh báo hay đúng hơn, như một lời nhắn nhủ thiết tha: 
Cơn bão cát đang âm ỉ. Hãy nén chặt uất ức. Chờ đợi ngày bão 
cát dâng lên quật ngã ngai vàng đao phủ, dẫm nát huyền thoại Ba 
Đình…
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Xin Trả Lời Cô Giáo Lam
 Trước đây không lâu, bài thơ “Đất nước mình ngộ qúa 
phải không anh” của cô giáo Lam đã cuốn hút dư luận, đánh động 
bao con tim, tạo cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ, văn thi hữu sáng 
tác những dòng nhạc, những vần thơ để biểu tỏ mối đồng cảm và 
hưởng ứng. Hôm nay, đọc lại bài thơ của cô giáo Lam, Huyền 
Lâm vẫn thấy xúc động và gợi hứng, cảm tác bài “Chỉ Chấp 
Nhận Hy Sinh” để đáp ứng, cũng không phải là muộn màng…

 Để trả lời câu hỏi của cô giáo Lam, tại sao “bốn ngàn tuổi 
mà dân không chịu lớn.Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm?”, 
Huyền Lâm đã  nhìn vào hiện thực bi đát hôm nay của đất nước 
và dân tộc, rồi dứt khoát trả lời, chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ cộng 
sản với bạo lực và dối trá, đã biến đa số dân Việt thành những 
con lừa bị thuần hóa, trở nên vô cảm vô tâm trước nỗi đau chất 
ngất của dân tộc. Thế nên muốn cứu nguy tổ quốc, chúng ta “phải 
chấp nhận hy sinh”, mở đường máu phá gông xiềng mới mong 
giải thoát dân Việt khỏi bị nhận chìm xuống vực thẳm.

 Vào thơ, Huyền Lâm đã đồng cảm với cô giáo Lam, biểu 
tỏ nỗi lòng đau xót trước thái độ thờ ơ vô cảm của dân Việt đối 
với hiện tình bi đát của quê hương hôm nay. Thi thể Mẹ Việt Nam 
bị cứa nát. Trăm con Việt bị cộng sản lừa phỉnh đọa đày, mà nhiều 
người vẫn thản nhiên tỏ ra ngoan hiền, ngủ say trên máu và nước 
mắt dân tộc, thậm chí có người còn bị tha hóa, lột xác để hòa 
nhập vào chế độ mới phản dân hại nước: 
 Em hỏi anh, giờ biết trả lời sao
 Mấy chục triệu dân vẫn nằm mơ chưa tỉnh
 Cứ để mặc một nhóm người lừa phỉnh
 Thay phiên nhau lột xác vẫn ngoan hiền

  Theo tác giả, hỏi thì cứ hỏi, nhưng chẳng có gì đáng lấy 
làm lạ vì đã có sẵn câu trả lời, bởi lẽ một khi nhận thức được bản 
chất cộng sản là dối  trá, độc ác, kiêu căng và phô trương, thì 
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chuyện tượng đài nghìn tỷ, bánh chưng kỳ vĩ là chuyện dĩ nhiên. 
Một tô phở mà cũng phải hoành tráng thì nói chi đến những dự 
án lớn lao nhằm tô bóng chế độ để “con cháu bác”vỗ ngực hãnh 
diện:
  Chẳng có gì gọi là lạ đâu em
  Người ta thích tranh nhau làm hoành tráng
  Từ tượng đài và biết bao dự án
  Thì bánh chưng tô hủ tiếu lớn.. chuyện thường

 Còn gì mỉa mai hơn khi đất nước bị cắt chia, biển đảo bị 
xâm chiếm, sóng nước đang gào lên tiếng khóc thảm thiết nhìn 
ngư dân chết thảm dưới tay ngoại thù, thì bọn thái thú vẫn vênh 
mặt tự hào với những mỹ từ  phỉnh gạt “4 Tốt và 16 Chữ Vàng", 
hãnh diện được quan thầy cho thắt chặt tình hữu nghị “liền sông 
liền núi”.
  
  Đất nước mình còn lắm chuyện tang thương
  Xương sống trường sơn đã bán chia xẻ dọc
  Biển trùng khơi sóng gào hòa tiếng khóc
  Của ngư dân giặc bắn giết tan tành

 Đau đớn nhất là dân Việt đang chết dần chết mòn vì mất 
đất, mất rừng mất biển và tài nguyên cạn kiệt, càng ngày càng 
đói nghèo xơ xác, mà vẫn phải lấy máu mình để xây ngai vàng 
bọn đao phủ đang ngự trị tại Ba Đình, vui chơi trên những mẹ 
già lưng còng còm cõi, tìm lạc thú trên những thân xác gái tơ 
trinh bạch! Dân Việt bị bó buộc phải “nuôi ong tay áo” nhưng 
đành ngậm miệng để được an thân. Phải chăng đó chính là “nỗi 
chết trong tâm hồn” mà Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt 
đã nói tới, hay thái độ khiếp nhược vô cảm mà cô giáo Lam đã 
than thở:  “Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn. Bốn ngàn tuổi 
mà vẫn còn bú mớm.Trước những bất công vẫn không biết kêu 
đòi..” Dưới mắt Huyền Lâm, đất nước Việt Nam đã mất cả màu 
xanh, màu xanh của hy vọng, màu xanh của sức sống, màu xanh 
của tương lai:
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  Đất nước mình dần mẩt cả màu xanh
  Tài nguyên hết nợ nần càng chồng chất
  Dân cứ mãi đói nghèo cùng bệnh tật
  Vắt máu xương nuôi lũ quỷ ba đình

 Câu hỏi căn bản nhất của cô giáo Lam là “Đất nước sẽ 
về đâu?” Huyền Lâm thẳng thắn trả lời với con tim đau nhói, 
là chắc chắn đất nước sẽ là chư hầu của Tàu cộng, người anh 
em “môi hở răng lạnh”. Tác giả cảm thấy thật sự vô vọng trước 
hiện thực đa số dân Việt vẫn còn mê ngủ, chưa tỉnh giấc để lo 
phận mình là người dân mất nước. Nếu Vicky Tuyen Nguyen 
đã không còn dám tin tưởng vào truyền thống bất khuất của con 
cháu Rồng Tiên và đành than thở: “Non nước giờ đây họa lớp lớp 
trùng trùng. Nhưng Hưng Đạo Vương, hai bà Trưng thì không 
còn nữa”, thì ở đây, Huyền Lâm cũng nghẹn ngào thổ lộ:

  Em hỏi anh đất nước sẽ về đâu
  Anh dám chắc sẽ chư hầu tàu cộng
  Khi toàn dân không vùng lên đòi sự sống
  Vẫn còn mê còn lo thủ phận mình

 Câu trả lời có vẻ bi quan thật đó, nhưng đã phản ảnh hiện 
thực bi đát hôm nay của Việt Nam. Thử hỏi Việt Nam có còn 
không khi mật uớc Thành Đô sắp thực hiện, các khu tự trị người 
Hoa đang bành trướng, các đặc khu kinh tế đang thành hình? Nói 
làm sao khi biển đảo bị xâm lấn, Hoàng Sa Trường Sa đã mất, 
Bãi Tư Chính sắp bị Tàu nuốt chững mà đa số dân Việt vẫn “bình 
chân như vại”. Còn người yêu nước chân chính xuống đường cứu 
nguy tổ quốc thì bị bắt bớ, bỏ tù với những bản án bất công phi 
lý!

  Điểm đáng mừng là sau khi xác nhận thảm họa mất nước 
gần kề, Huyền Lâm vẫn không tuyệt vọng. Tác giả nhìn thấy 
lóe lên một tia sáng cứu rỗi như ánh nến phục sinh sau cuộc khổ 
nạn. Một khi dân Việt nhận ra thân phận mất nước, vượt qua bức 
tường sợ hãi, thoát ra khỏi vỏ sò cầu an, can đảm “chấp nhận hy 
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sinh” thì đất nước sẽ đổi mới:

  Hãy vùng lên và chấp nhận hy sinh
  Xóa lũ quỷ tạo đất nước mình cái mới
  Chỉ có vậy khi một lòng tiến tới
  Phá xiềng gông dựng lại nước non nhà .

 Chấp nhận hy sinh thì xiềng xích sẽ bị bẻ gãy, thù trong 
giặc ngoài sẽ bị quét sạch. Bình minh sẽ thoáng hiện. Việt Nam 
Mới đang hé lộ bên kia bờ vực thẳm..
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Sự Thật Khó Nói Mà Phải Nói
 Dân Việt tha hương, ai cũng thương nhớ quê cha đất tổ, 
ao ước trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng có một sự 
thật khó nói, nhưng phải nói ra, đó là hiện tượng một số người 
Việt tỵ nạn đã vội quên qúa khứ tủi hận của dân tộc, trở về không 
phải để thăm nhà, mà để vui chơi, rồi còn chụp hình những cảnh 
gọi là đổi mới phồn vinh, đem ra hải ngoại khoe khoang hãnh 
diện! Hiện tượng lố bịch đó đã làm cho Trần Văn Lương bực bội, 
thốt lên lời nhắn nhủ tha thiết nhưng không kém mỉa mai chua 
cay qua bài thơ “Đừng Khoe Tôi, hãy Chụp Dùm Tôi”.

 Vào thơ, Trần Văn Lương đã thẳng thắn lên án thái độ vô 
ý thức của một số người, nhẫn tâm quay mặt đi trước những khổ 
đau chất ngất của dân tộc, về Việt Nam hưởng thụ, lại còn dám 
mang những hình ảnh phồn vinh giả tạo từ địa ngục ra khoe với 
bà con hải ngoại: 
  Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
  Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
  Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
  Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

 Nếu có ai hỏi khoe những gì, thì đây, tác giả đã liệt kê 
những cảnh tượng gọi là đổi mới, phố xá có vẻ huy hoàng mà thật 
sự rã rượi, tha hóa, mất vẻ thanh nhã nên thơ ngày nào:
  Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
  Mà bạn nghĩ đang trên đà ‘’đổi mới’’,
  Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
  Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ

 Nói chung, tất cả chỉ là xô bồ với những cuộc vui chơi 
trụy lạc. Nếu Bùi Minh Quốc đã bất bình nhìn thấy “Chúng nó 
nhậu trên thân em trinh bạch.Trên lưng mẹ già còm cõi một đời 
bom” thì Trần Văn Lương cũng phẫn nộ không kém trước hiện 
tình trụy lạc vô phương cứu chữa hôm nay:
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  Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
  Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
  Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
  Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

 Thật mỉa mai lố bịch đến lợm giọng! Trong lúc đa số dân 
Việt đang vật lộn với chén cơm manh áo, nhà cửa ruộng vườn 
bị cướp đoạt, trẻ em bới rác trên vỉa hè, thì con cha cháu ông lại 
sống phè phỡn trong nhung lụa tại biệt phủ, vung tiền qua cửa sổ:
  Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
  Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
  Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
  Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

 Quá phẫn uất trước những chướng tai gai mắt của bọn 
người mất gốc, đánh mất luôn căn cước tỵ nạn của mình, Trần 
Văn Lương đã hỏi thẳng họ, sao chỉ nhìn ngoài mặt mà không 
chịu nhìn sâu vào những thối tha bên trong, sao chỉ thấy vẻ hào 
nhoáng ngụy tạo mà không thấy những rệu rã từ gốc rễ, những 
bất hạnh chất ngất của trên 90 triệu dân lành trong địa ngục đỏ?

  Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
  Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
  Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
  Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

 Trong địa ngục tối tăm đó, dân Việt già trẻ lớn bé, trai 
cũng như gái, đều chung số phận hẩm hiu. Bao thiếu nữ phải bán 
thân làm nô lệ tình dục hay làm dâu xứ người, như những món 
hàng rẻ rúng:

  Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt Nam,
  Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
  Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
  Bị bán làm nô lệ ở phương xa.
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 Nơi đó cũng có khóe mắt thâm đen của cha yếu mẹ già, 
lệ vẫn tiếp tục nhỏ thành máu vì thương cho số phận con cái một 
thuở trôi giạt giữa trùng khơi, nghẹn ngào nhắm mắt trong tay hải 
tặc:
  Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
  Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
  Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
  Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh

 Đó là chưa kể tới những cụ già bị bọn đầu nậu bắt ra 
đường làm hành khất, rồi chiều về đem hết tiền bạc nộp lại cho 
chúng, chỉ đổi lấy chén cơm chan nước mắt:

  Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
  Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
  Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
  Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

 Ngoài ra, còn phải nói tới những thương phế binh đã hy 
sinh một phần thân thể cho quê hương, nay bị lãng quên, sống 
bên lề cuộc đời như những rác rưởi thân tàn ma dại:

  Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
  Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
  Mà giờ đây ôm hận,
  Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

 Người sống đã thế, người chết cũng không yên thân. Nấm 
mộ bị cày nát, lấy đất làm sân chơi hay xây cao ốc biệt phủ cho 
bọn giạc cướp vô tâm:

  Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
  Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
  Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
  Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
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 Kể sao cho hết những nỗi oan khiên đang đổ xuống đầu 
dân Việt như những vết chém của búa liềm mã tấu. Nhưng còn 
phải kể thêm tội bán nước của lũ Việt gian, nhẫn tâm đem gia tài 
của cha ông dâng hiến cho ngoại bang. Nào là cắt đất biên giới. 
Nào là bán đứng cao nguyên. Nào là hiến tặng biển đảo, nào là 
mời mọc đặc khu…

  Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
  Lấn vào đất của ông cha để lại,
  Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
  Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

 Thế là Trần Văn Lương đã nhắn nhủ bọn người tha hóa 
mất gốc hãy mở mắt mở tâm mở trí mà nhìn sự thật cay đắng 
bị khuất lấp đàng sau những màn trình diễn đẹp mắt của chế độ 
phản dân hại nước hôm nay. Chỉ khi nào sự thật được phơi bày, 
mặt nạ cộng sản rơi xuống, thì thế giới nói chung và dân Việt nói 
riêng mới nhận rõ bản chất phi nhân của cộng sản, và quyết tâm 
loại bỏ “thứ cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, loài trùng 
độc sinh sôi nảy nở trên rác ruởi của cuộc đời” đúng như lời của 
Đức Dạt Lai Lạt Ma..
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Tau Chưởi Và Chửi
   
 Đấu tranh bất bạo động có nhiều hình thức. Nào là xuống 
đường biểu tình hay tọa kháng. Nào là hội thảo kiến nghị hay 
tuyên cáo. Nào là hội luận hay cầu  nguyện hiệp thông..Nhưng 
mới đây, xuất hiện một hình thức đấu tranh, tuy cổ điển, nhưng 
có thể nói là hữu hiệu và hợp thời, đáp ứng tình hình sôi bỏng tại 
Việt Nam hôm nay. Đó là chửi hay chưởi theo tiếng Trung…

 Chưởi, mà chưởi độc, thì phải nêu tên Trần Vàng Sao, là 
một người đã từng “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, sau đó 
thức tỉnh, làm thơ chửi cộng sản với những lời lẽ cay độc hết chỗ 
nói. Nhất là khi từ “chưởi” đi với chữ “tau” thay vì “tao”, thành 
cụm từ “tau chưởi” càng có tính cách bình dân đại chúng như văn 
chương dân gian phỉ nhổ chế độ.

 Nếu hỏi chưởi ai thì hãy nghe nhà thơ thẳng thắn trả lời là 
chưởi cả dòng họ, từ người sống cũng như người chết, không trừ 
một ai, nội ngoại cha con cháu chắt của lũ người bán nước buôn 
dân:
  Mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nuớc
  Giường thờ chiếu trải sắp hàng ra đây
  Đặng nghe tau chưởi

 Mười hai nhánh họ gồm những ai? Trước tiên là “tụi bây”, 
bọn côn đồ đang vỗ ngực tự hào là kẻ chiến thắng. Tác giả chửi 
thẳng vào mặt, không cần nói cạnh khóe, không cần bóng gió:
  Tau chửi bây
  Tau chưởi thẳng vào mặt bây
  Không bóng không gió
  Không chó không mèo

 Và chưởi luôn cả cha mẹ con cháu, đứa mới biết đi cũng 
như đứa đã lớn, tất cả đều phải  chết thảm trong vạc dầu sôi, vất 
xác liệng hồn xuống đáy địa ngục:
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 Tau chưởi cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu mả lạc
 Đọa xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu..
 Tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn
 Sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn

 Nếu hỏi tại sao phải chưởi thì câu trả lời khẳng quyết là vì 
chế độ hôm nay chỉ là bầy sâu ác độc, là lũ rắn gian manh, là đàn 
cú nham hiểm, ngày đêm chỉ rình mò đem nọc độc và con mắt cú 
vọ để hãm hại dân tộc:
  Bây sâu độc thiểm phước
  Bây thủ đoạn gian manh
  Bây là rắn
  Toàn là rắn
  Như cú dòm nhà bệnh
  Đêm bây mò
  Ngày bây rình
  Dưới giường
  Trên bàn thờ
  Trong xó bếp

 Bầy sâu lũ rắn đàn cú đó đã sử dụng mọi thủ đoạn để hại 
người, để giết chết dân tộc bằng miệng nói ngược nói xuôi, thay 
trắng đổi đen, ngậm máu phun người:
  Bây ăn tai nói ngược
  Ăn hô nói thừa
  Đòn xóc nhọn hai đầu
  Ngậm máu phun người
  Bây bứng cây sống trồng cây chết
  Vu oan giá hoạ
  Giết người không gươm không dao

 Không nói ra thì ai cũng biết, thế nào là ngậm máu phun 
người? Chỉ cần biểu tỏ lòng yêu nước, chống ngoại xâm, thì bị 
kết án là “phá rối trật tự an ninh.” Chỉ cần lên tiếng đòi tự do dân 
chủ trị thì bị luận xử là “âm mưu lật đổ chế độ.”  Hay “bị kích 
động do thế lực thù địch.”
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 Còn chưởi để làm gì thì rõ ràng không phải chỉ là chưởi 
cho suớng miệng, cho hả dạ, mà cốt yếu là một chiêu thức đấu 
tranh, một ngón đòn độc hiểm nhằm giật sập lâu đài đao phủ, rồi 
liệng tất cả bọn phản bội xuống đáy địa ngục để làm sạch xã hội, 
để cứu rỗi trần gian:  
  Tau chưởi cho bây chết hết
  Chết sạch hết
  Không còn một con
  Không còn một thằng
  Không còn một mống
  Chết tiệt hết
  Hết đời bây

 Hòa theo tiếng chưởi của Trần Vàng Sao, còn vang vọng 
tiếng chửi của Lão Báng, cũng không kém cay độc. Nhà thơ đã 
chỉa thẳng mũi dùi vào những tên cộng sản đầu sỏ, mà không nói 
thì ai cũng biết, đó là tập đoàn Trung Ương đảng gồm khoảng 
200 đứa, và cả lũ đàn em đang cúi đầu làm tay sai cho Tàu chệt:
  Có bọn da Việt óc Tàu 
  Không nhận là tay sai
   Chúng nó 200 đứa

 Lão Báng cũng không nương tay với những người dân 
Việt tại quê nhà, muốn an thân, như lúa lép bay vèo trước gió, 
làm nhục cả truyền thống dận tộc hào hùng, bôi đen cả lịch sử 
oanh liệt:
  Một bọn ở dưới ngây ngây
   Dại dại 
  Dân Việt đếm được chín tư triệu 
  Lúa lép 
  Gió thổi bay vèo
   Chịu làm thân chùm gửi 

 Đặc biệt, Lão Báng còn hướng về một số người Việt hải 
ngoại, nỡ quên căn cước tị nạn và thân phận lưu vong của mình, 
chạy theo lối sống đua đòi dị hợm, quên cả cội nguồn, quay lưng 
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với những nỗi đau chất ngất của đồng bào tại quê nhà:
  Cái điều muốn chửi thề văng tục
  Là bọn hải ngoại
  Chết tiệt
  Ăn cho mập dư mỡ động cỡn lên cơn
  Nước mất nhà tan trốn biệt

 Nhóm người lưu vong này đã bị tha hóa, vui chơi phè 
phỡn bên lề thời cuộc. Ngày đêm son phấn lòe loẹt, áo mũ 
nghêng ngang, khoe sang khoe giàu, mặc kệ ai xuống đường biểu 
tình yểm trợ quốc nội, cử hành lễ chào cờ tôn vinh chính nghĩa 
quốc gia.  Thay vì hòa đồng vào tiếng hát chuyển lửa về quê 
hương của Trúc Hồ, Việt Khang, Phan Văn Hưng, Thu Sương 
,Đình Đại, lại rủ nhau xếp hàng nghe nhạc ru ngủ, kể cả tiếng hát 
của những văn công từ Hà Nội gửi ra trong chủ trương giao lưu 
văn hóa:
  Ca nhạc tốn tiền rủ nhau sắp hàng
  Đánh má phấn bận áo vét
  Di coi người khác biểu tình
  Cử hành lễ chào cờ..

 Mặc cho đồng bào rẫy chết tại quê nhà. Mặc cho cộng 
đồng tị nạn biểu tình yểm trợ đấu tranh trong nước. Mặc cho dân 
Việt bị đóng đinh trên khổ giá búa liềm, bọn người vong thân cứ 
vùi đầu trong những thú vui rẻ tiền, thản nhiên ngồi uống cà phê 
tán dóc, dương mắt chó mà không dám sủa trước bất công và bất 
nhân của bọn đao phủ đang hủy diệt cả một dân tộc:
  Một bọn ngồi cà phê
  Dương mắt chó
  Biểu đừng chửi sao được
  Con bà nó
  Bắn mẹ hết cho xong!

 Trần Vàng Sao, Lão Báng, và còn biết bao nhà thơ khác 
đang cùng với các ca nhạc sĩ, gieo vần thơ, bấm nốt nhạc, đốt lên 
ngọn lửa đấu tranh. Đó là tiếng thi ca yêu nước, làm bừng dậy 
cuộc cách mạng dân chủ đang được châm ngòi tại Việt Nam..
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Hãy Quỳ Xuống Tạ Tội
 Từ ngày Hồ Chí Minh đem chủ thuyết cộng sản vô thần 
phi nhân về tắm máu dân tộc, dòng sử Việt đã bị bóp méo, chính 
sử thành ngụy sử. Sử Việt hôm nay được gọi là “sử đen” hay hơn 
nữa là “huyết sử”, viết bằng máu và nước mắt của dân Việt dưới 
bàn tay bạo cường, nhẫn tâm phản bội tổ quốc và dân tộc.  Đất 
nước tang thương. Dân tộc tác tác. Một số đảng viên cộng sản đã 
thức tỉnh, sám hối, bỏ đảng, chống đảng, nhưng đa số vẫn còn 
ngoan cố, bám lấy chủ thuyết độc tài đảng trị, tiếp tục xây lâu đài 
đao phủ trên máu xương dân lành. Văn chương dân gian đã đòi 
đưa hết bọn chúng ra pháp trường. Hôm nay, nhà thơ Vivi cũng 
đã kêu gọi bọn chúng phải qùy xuống tạ tội.

 Tội ác cộng sản qủa tày trời! Với chủ trương nhuộm đỏ 
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền trong tay người 
quốc gia, thủ tiêu hầu hết các nhà ái quốc chân chính, giết hại 
hàng triệu người dân vô tội. Đặc biệt, theo Vivi, Hiệp Định 
Geneve năm 1954 chia đôi đất nước thật sự là con dao cắt đứt thi 
thể mẹ Việt Nam, làm cho máu chảy lênh láng! Cầu Hiền Lương 
thuở ấy đã trở thành biểu tượng của ly cách Nam Bắc, quấn vành 
khăn tang lên non nước và dân tộc như dòng máu lệ tuôn chảy:
  Từ thuở Cầu buồn chia lệ ướt
  Tình người Nam Bắc rũ dòng sông
  Vành tang thù hận cài Non Nước
  Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

  Cầu mang tên Hiền Lương mà cộng sản đã biến thành 
quái ác! Những giọt máu oan nghiệt đã rưới xuống, biến chiếc 
cầu thành tiếng nấc nghẹn ngào:
  Vô thần mị Quốc gây oan nghiệt
  Cầu nhuộm hai màu xóa Hiền Lương
  Nghẹn ngào tiếng Quốc tình ly biệt
  Nồi da xáo thịt cảnh tang thương
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 Dòng sông hiền hòa nay thành sông máu. Dòng nước 
trong xanh chảy thành huyết lệ:
  Hai mươi năm lẻ Cầu chia cắt
  Non Nước trầm buồn lặng lẽ trôi
  Dòng sông máu lệ sầu Nam Bắc
  Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

 Thế rồi sau 20 năm chiến đấu bảo vệ độc lập tự do, miền 
Nam Việt Nam đã lọt vào tay bọn cộng sản xâm lăng từ miền 
Bắc. Từ đó, máu lại tuôn chảy nhiều hơn với chính sách trả thù 
của bọn hoang thú bạo tàn. Cả triệu nguời dân Việt đành bỏ nước 
ra đi tìm đất sống, tìm hơi thở tự do:
  Nếu ai hỏi quê cha đất mẹ
  Sao đành lòng phải bỏ lìa xa
  Con vạch tội độc tài đảng trị
  Và nhà tù mọc khắp quê ta

 Kể từ đó, đất Việt trở thành đất chết. Tổ quốc phủ màu 
tang. Dân Việt tan tác và hồn dân Việt cũng ngắc ngoải thoi thóp:
  Xuân hoà bình, lệ càng chồng chất
  Một mùa xuân vỡ tổ lìa đàn
  Tình yêu ghen bỏ hồn lây lất
  Núi Sông buồn phủ trắng màu tang

 Dân Việt đang chết dở sống dở trong tù lớn tù nhỏ trong 
khi cộng sản vẫn hiên ngang chém giết, lại còn nhẫn tâm làm tay 
sai ngoại bang, rước kẻ thù vào giày xéo đất mẹ: 
  Chế độ liệm chôn Dân Tộc
  Đảo lừa, tàn độc, bất lương
  Đảng tồn nhờ sĩ Mán Mường
  Làm thân nộm khuyển mở đường Tàu vô

 Là hoang thú tàn ác, cộng sản Việt nam còn là lũ giặc 
cướp, cướp tài nguyên của nước, cướp tài sản của dân. Mẹ Việt 
Nam nhỏ máu. Dân Việt nhỏ lệ. Đất Việt nghẹn ngào:
  Mẹ Việt đau, vắt lệ pha
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  Tưới lên mảnh đất phù sa nghẹn ngào
  Rừng vàng, biển bạc giặc đào
  Tài nguyên khai quét, giặc vào án quân

 Một tội ác lớn lao khác của cộng sản Việt nam, là tội phỉ 
báng công lý và hủy hoại nền văn hiến ngàn năm của dân tộc. 
Hôm nay, nền văn hóa truyền thống đang bị phá sản, xã hội băng 
hoại, lòng dân oán hận giăng tràn biển Đông:
  Tiếng chuông công lý ngỡ ngàng
  Tủi bờ vong Quốc, hận tràn bể đông
  Ngàn năm văn hiến Tiên Rồng
  Tựa vành tang trắng, máu hồng tan gia

 Thêm một tội ác nữa, là tội vong ân bạc nghĩa. Cộng sản 
Việt Nam đang quay lưng với nhân dân, với cả những ân nhân 
của chế độ, tiêu biểu như các bà mẹ chiến sĩ ngày nào nay thành 
dân oan, các chiến sĩ đã bỏ xác tại Trường Sa 1988, tại biên giới 
Việt Trung 1979. Đến như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì 
hết chỗ nói! Nguyễn Hộ phải kêu lên một cách mỉa mai: “Người 
ta vắt chanh bỏ vỏ, còn chúng nó nuốt luôn cả vỏ!”. 

 Đáng nói nhất là hôm nay, cộng sản Việt Nam còn đắc tội 
với tiền nhân khi cho tháo gỡ lư hương dưới chân tượng thánh 
Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng, nhất là cho cày nát tượng 
“Thương Tiếc” trước cổng nghĩa trang Biên Hòa, làm bao người 
rơi lệ uất hận: 
  Tượng «Thương Tiếc», dã tâm xới nát 
  Mồ "Lính Trận", phỉ báng ngược xuôi 
  Cộng gieo hoạ sân si tan tác 
  Thế giới vô hình lệ khôn nguôi

 Bức tượng này đã được dựng lên để tưởng nhớ những 
chiến sĩ đã nắm xuống cho quê hương, và cũng để thể hiện Thiên 
ý sáng ngời và anh linh cao cả của Việt tộc:
  Hãy quì xuống cúi đầu tưởng tiếc 
  Mang mang hoài vọng bóng mây hồng 
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  Hoa Thiên Ý sáng ngời sông núi 
  Khí anh linh nguyệt toạ non bồng

 Tượng Thương Tiếc đã nêu gương trung dũng của trai 
Việt làm lẽ trường tồn của dân tộc.
  Tình người lính chiến minh minh tỏa 
  Muôn kiếp trường tồn Tổ Quốc ghi 
  Đá tạc bia đời gương trung dũng 
  Khắc cốt tri ân, há thị phi

 Với nỗi lòng uất hận cộng sản tàn độc, với niềm thương 
tiếc và biết ơn người đi, nhất là để tạ tội với tổ tiên, nhà thơ đã 
thẳng thắn kêu gọi bọn con hoang qùy xuống tạ tội bất trung bất 
hiếu:
  Hãy quì xuống "Đảng Hồ Hà Nội" 
  Cúi đầu cung phụng trước mộ bia 
  Hãy gục mặt thỉnh cầu tạ tội 
  Với vong linh Chiến Sĩ chia lìa !

 Không những đòi đảng cộng sản qùy xuống tạ tội với 
tiền nhân, mà Vivi còn kêu gọi dân Việt đứng lên quét sạch lũ tà 
quyền và bọn xâm lăng:
  Hãy quật khăn tang Tổ Quốc
  Trải dài mảnh đất phù sa
  Huyết tâm Dũng Trí diệt tà
  Đuổi quân Tàu Cộng khỏi nhà Việt Nam

 Cám ơn nhà thơ Vivi với những vần thơ rực lửa đấu tranh. 
Ngòi bút sắc bén của Vivi đang đốt lên ngọn lửa cách mạng. Với 
tâm nguyện thành khẩn và ý chí kiên cường, chắc chắn dân Việt 
sẽ chiến thắng nội thù và ngoại tặc..
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 Thế Nào Là Đổi Mới Đích Thực
 Nhà thơ Vĩnh Liêm được biết tới như một tiếng nói đấu 
tranh kiên cường không mệt mỏi, với nhiều thi phẩm giá trị như 
“Tị Nạn Trường Ca”, “Ngày Quốc Hận”, “Chuyện Tháng Tư 
Đen,” “ Nhà Nước Việt Cộng là Giòi Bọ…” Đặc biệt, bài thơ 
mang tên “Đổi Mới” phải nói là những nhát dao sắc bổ xuống đầu 
giặc, phơi bày bộ mặt tàn ác và dối trá của bọn con hoang phản 
dân hại nước.

 Vào thơ, Vĩnh Liêm đã khẳng định mỹ từ “đổi mới” hôm 
nay chỉ là trò hề lố bịch nhằm đánh lừa quần chúng. Cộng sản 
luôn hô hào đổi mới, nhưng rốt cuộc vẫn là “nguyễn như vân”= 
vẫn như nguyên! Những hô hào đổi mới Hiến Pháp, chính sách, 
hệ thống chính trị và nhân sự đều là những tiếng kêu rỗng tuếch, 
những bánh vẽ không một chút thực chất. 

  Từ “đổi mới” nghe thơm như múi mít
  Gạ quốc dân ăn bánh vẽ không ngừng
  “Ðổi mới” là tăng kềm kẹp kín bưng
  Ðảng vơ vét nhét vào cho nặng túi.

 Thì ra đổi mới có nghĩa là ăn cướp. Cướp từng hạt cơm, 
từng bó củi, từng mảnh đất sống, biến dân lành thành dân oan vô 
gia cư, sống vất vưởng nơi công viên xó chợ:

  Nay “đổi mới” từ hạt cơm, bó củi
  Ðất phân chia bán rẻ cho thương nhân
  Mỗi đảng viên “xí” hết mọi cổ phần
  Dân ngửa cổ há hốc nhìn Ðảng trị.

 Đổi mới còn có nghĩa là đảo ngược lộn sòng mà hà Sĩ Phu 
gọi là “hiện tượng lọc ngược”.Thật vậy, Nói đảng là ưu tú quang 
vinh, thật ra đảng chỉ quy tụ những thành phần bất hảo, đồi trụy 
côn đồ. Nói đảng là đầy tớ nhân dân, thì thực chất đảng chỉ là 
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chủ ông bóc lột nhân dân tận xương tủy, vơ vét cho đầy túi tham 
không đáy. Nói là đảng noi theo “đạo đức của Bác”, mà Bác chỉ 
là tên vô đạo thất đức, chẳng có gì để noi theo! Thế nên đảng chỉ 
gồm toàn bọn côn đồ gian tham đồi trụy:

  Ðảng “móc ngoặc” các thành phần đồi trụy
  Ðể vơ vào cho nặng túi tham lam
  Ðảng là ai? Toàn những bọn gian tham
  Mang mặt nạ Mác-Lê vờ đạo đức!

 Cũng thế, đổi mới còn có nghĩa là “chó nhảy bàn độc”. 
Bọn bần cố nông ngu dốt, nay nắm quyền trong tay lại vênh mặt 
học làm sang, tỏ ra chữ nghĩa uyên bác, tiêu biểu như ông hoạn 
lợn thành Tổng Bí Thư, ông Thủ Tướng “ma dê” (made), hay “cơ 
lờ mờ vờ(CLMV)= Campuchea, Laos,Myanmar,Vietnam)..

  Từ nguồn gốc bần cố nông ấm ức
  Trả thù đời bị bạc đãi, rẻ khinh
   Khi nắm quyền, mặt khỉ cũng thay hình
  Rồi “lên lớp”, tỏ ra mình chữ nghĩa!

 Đó là chưa nói tới trường hợp đảo ngược, “tớ nhảy làm 
ông”, “cán ngố thành Giám Đốc”, lại còn đèo bòng vợ bé, xe cộ 
bóng loáng, biệt phủ nguy nga, tưởng mình là nhất, nhìn đời bằng 
nửa con mắt!

  Câu đạo lý thật vô cùng thấm thía!
  Bởi đổi đời nên “tớ” nhảy làm “ông”
  Cán ngố xưa, nay “Giám Ðốc”, “Chủ Phòng”…
  Xe bóng láng còn đèo bồng vợ bé.

 Trước hiện thực lộn sòng nhục nhã đó, Vĩnh Liêm tự hỏi, 
chẳng lẽ dân Việt mãi cúi đầu chấp nhận hiện thực “sâu bọ lên 
làm người”?  Hẳn là không, bởi lẽ với truyền thống bất khuất  của 
Hùng Vương, dân Việt không thể chịu nhục thêm nữa:
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  Vừa “đổi mới” mà quan tham bận rộn
  Liệu bao lâu thì cả nước trơ xương?
  Thật đau lòng! Ôi Quốc Tổ Hùng Vương!
  Kìa lũ bọ lên làm người trơ tráo!

 chắc tâm rằng, cộng sản không thể bám trụ lâu dài. Những 
con “hùm xám” sẽ đổ vỡ tang thương. Nếu văn chương dân gian 
đã khẳng định phải đưa bọn chúng ra pháp trường “ Bộ đội buông 
súng thì tha. Công an thì phải chặt ba khúc liền”, thì Vĩnh Liêm 
cũng tiên đoán lũ con hoang đao phủ đã tới đường cùng. Chúng 
chỉ vơ vét cho đầy túi rồi tìm bãi đáp an toàn. Nhưng chúng sẽ 
không bao giờ được an thân, mà phải lãnh bản án lịch sử tang 
thương:
  Bọn cán bộ là những con “hùm xám”
  Ấy vậy mà khi đổ thật tang thương!
  Vì ngày nay vận chúng đã cùng đường
  Nên cố gắng quơ quào cho kịp lúc.

 Hẳn nhiên, cộng sản đã mất chỗ đứng trong lòng dân, 
chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng đúng như Pham Thanh Nghiên đã 
nhận định: “Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thễ hồi sinh nếu 
không gặp một sức ép nào đáng kể từ khối quần chúng,”. Thế 
nên, sức mạnh quần chúng là yếu tố quyết định trong nỗ lực giải 
thể cộng sản.  Ý thức như thế nên Vĩnh Liêm đã lớn tiếng kêu gợi 
toàn dân đứng lên làm lịch sử, bẻ gãy xiềng xích: 

  Quốc dân hỡi! Lẽ nào luôn khổ não
  Gánh gông cùm mà ngậm miệng làm thinh?
  Hỡi quốc dân! Nên sáng suốt trở mình
  Phá xiềng xích, lật bạo quyền đi chứ!

 Sau khi khẳng định mỹ từ “đổi mới” của cộng sản chỉ là 
mị dân phỉnh gạt và kêu gọi dân Việt đứng lên bẽ gãy xiềng xích, 
Vĩnh Liêm đã thẳng thắn trình bày quan điểm của ông về chủ 
truơng đổi mới đích thực. Theo ông, trước tiên phải đổi mới lòng  
dân, nghĩa là phải dựng lại niềm tin trong lòng dân Việt. Muốn 
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thế, cần thay đổi chế độ, giã từ chủ nghĩa Mác lê, đạp đổ bạo 
quyền:

  Phải đổi mới từ lòng dân, lê thứ
  Ðổi bạo quyền, đổi chủ nghĩa Mác-Lê

 Tiếp đó, phải chấm dứt tệ trạng tham nhũng thối nát mà 
có lần Trương Tấn Sang đã gọi là “đàn sâu” đang gậm nhấm đất 
nước, cắn nát thi thể mẹ Việt nam. Nói chung là đổi mới tất cả, 
xóa bỏ hết những thối tha của hiện thực bi đát hôm nay để viết 
lên trang sử mới:

  Ðổi gian tham, nhũng lạm; đổi mọi bề…
  Thì nước sạch, dân phú cường, hạnh phúc.

 Ước mơ đất nước trong lành, dân tộc phú cường hạnh 
phúc sẽ thành hiện thực khi lịch sử sang trang. Cộng sản cuốn gói 
ra đi, nhường chỗ cho tự do dân chủ phất cờ trên quê hương yêu 
dấu…

 
  

180    Tuyển Tập Thơ Văn III



Ngô Quốc Sĩ  l  181

Nỗi Lòng Người Thương Phế Binh
 Cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại bao tang tóc mà nạn 
nhân là toàn thể dân Việt, miền Nam cũng như miền Bắc. Chỉ có 
cộng sản Bắc Việt, gọi là “bên thắng cuộc” đang thụ hưởng vinh 
hoa phú qúy trên xương máu đồng bào. Đặc biệt, trong số chiến sĩ 
đã xả thân cho đại cuộc, bao người đã nghẹn ngào ra đi trong tức 
tưởi, bao người đã đã ngậm ngùi buông súng khi tinh thần chiến 
đấu còn ngút ngàn. Thế rồi, khi cuộc chiến kết thúc, người lếch 
thếch vào trại tù, người ở lại tàn phế, sống lây lất đầu đường xó 
chợ. Nỗi uất hận chất ngất của người thương phế binh đã bật ra 
thành tiếng nấc nghẹ ngào, hay đúng hơn, tiếng vỡ của con tim ứ 
máu. Hãy nghe Trang Y Hạ trần tình:
  Tao bị thương hai chân,
  Cưa ngang đầu gối ! 
  Vết thương còn nhức nhối.
  Da non kéo chưa kịp lành...
  Ngày " Giải phóng Miền nam "
  Vợ tao " Ẵm " tao như một đứa trẻ sơ sanh...!

 Tan hàng với nhãn hiệu “ngụy quân”, người thương phế 
binh đã bị những kẻ vỗ ngực chiến thắng đối xử như kẻ thù không 
đội trời chung:
 Tao chiến đấu trên mảnh đất tự do Miền nam -Nước Việt,
 Mang chữ " NGỤY " thương binh.
 Nên " Người anh em phía bên kia..."
 Đối xử với tao không một chút thân tình...!

 Chỉ còn lại người vợ hiền biết thông cảm với những nỗi 
cay đắng của chồng, mắt rưng rưng nhìn chồng, một thời oanh 
liệt, nay thân tàn ma dại:
 Xưa, nơi chiến trường
 Một thời ngang dọc.
 Cụt hai chân. 
 Vợ tao hay tin nhưng không "Buồn khóc"!
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  Vậy mà bây giờ...
  Nhìn tao...nước mắt bả...rưng rưng !

 Nguyễn Cung Thương, bị cụt một chân một tay, cũng đã 
trải lên thơ những vần điệu cay đắng tưởng như xé lòng. Anh cảm 
thấy còn may mắn hơn bao người, vì vẫn còn một cánh tay. Với 
cánh tay còn lại, anh đã viết thư giùm cho bạn bè bị mù cả hai 
mắt, sống mò mẫm trong bóng tối ngòm đen:
  Tao cụt một chân,
   mất một tay
  Nhưng còn một tay 
  Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt

 Viết thư cho ai? Xin thưa viết thư cám ơn các bạn đồng 
đội đã may mắn ra định cư nước ngoài theo diện H.O. Trong tình 
“huynh đệ chi binh” các cựu tù nhân chính trị hải ngoại vẫn còn 
nhớ tới bạn bè, chia cơm sẻ áo với các thương phế binh tại quê 
nhà:
  Nghe nói ở xứ người 
  chúng mày "cày" như trâu
  Nhưng không quên Đồng Đội
  Chia đô la cho chúng tao,
   như chia máu ngày nào ...

 Điều đáng cảm phục, là trong hoàn cảnh thiếu thốn rách 
nát, người phế binh Cộng Hòa còn giữ được tình người. Nhận 
được chút qùa mọn từ hải ngoại, họ đã sẵn sàng chia cơm sẻ áo 
với những người tàn phế của phe bên kia, đã từng bị coi là kẻ thù, 
nay đều là nạn nhân đáng thương của chế độ tàn ác bất nhân, vắt 
chanh bỏ vỏ:
 Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn Phế Binh Việt Cộng!
 Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
 Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu...

 Ở lại trong nước, tiếp cận với khổ đau bất hạnh và bạo 
lực dối trá, người phế binh đã không khỏi buồn lòng khi thấy 
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một số đồng đội tại hải ngoại, đã một thời rũ liệt trong ngục tù 
cộng sản, nay hình như đang bị tha hóa! Có người tưởng là hội 
nhập vào xã hội văn minh, cổ võ cho đường lối đấu tranh bất bạo 
động, thậm chí lại còn bàn chuyện hòa giải hòa hợp với cộng 
sản!  
 Có điều tao không thể hiểu
 Bao nhiêu năm qua
 Chúng mày cứ mãi dặn dò
 Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
 Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không  
 Với lũ kên kên, hổ báo?

 Hòa hợp thế nào được? Chế độ hôm nay qủa là kên kên 
hổ báo, ác với dân, hèn với giặc, chỉ dựa thế ngoại bang vơ vét 
cho đầy túi, đàn áp dân lành không nương tay:
 Những con thú cực kỳ giàu có
 Mang "thẻ đỏ, tim đen"..
 Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
 Với Quan Thầy cung cúc tận tụy
 Quay về đàn áp dân đen

 Đã thế, bọn chúng là ác qủy, chủ trương tiêu diệt tôn giáo, 
vốn là sức sống của dân Việt trong truyền thống hữu thần:
 Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
 Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa
 Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
 Nên biết rất rõ từng tên đại ác

 Thêm vào đó, chế độ vô thần gọi là ưu việt hôm nay lại 
gồm toàn những tên vô đạo bất lương, ngày đêm chỉ biết nhậu 
nhẹt say sưa, tìm lạc thú trên những thân xác trinh bạch: 
 Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
 Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu 
 Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh

 Quá uất ức, Nguyễn Cung Thương đã quyết thách đố với 
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lũ bạo cường. Không vô ơn đối với bạn bè hải ngoại gửi tiền về 
giúp đồng đội tàn phế, nhưng tốt hơn xin gửi vũ khí để thương 
phế binh quê nhà trực chiến với cộng sản:
 Hãy gửi tiền cho những nhà tu
 Để họ mở cửa nhà tù
 Còn chúng tao là chiến sĩ
 Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí

 Nếu có vũ khí trong tay, thương phế binh sẽ lựa thế giúp 
nhau chiến đấu. Người có mắt giúp người mù mắt, người có tay 
thay kẻ cụt tay, người có chân cõng kẻ cụt chân, cùng nhau nhả 
đạn tiệu diệt kẻ thù, nhất là những tên lãnh đạo chóp bu chờ được 
quốc táng:
 Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
 Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt..
 Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
 Đất nước cần nhiều "quốc táng"

 Xin đừng vội lên án thương phế binh là bạo động sắt máu, 
bởi lẽ, dân Việt không thể mãi ngồi yên để cho cộng sản đem búa 
liềm cứa cổ giập đầu. Phải tìm cái sống trong nỗi chết. Phải mở 
đường máu để tìm đường sống…
 Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
 Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
 Còn có chút sáng láng hơn

 Thì ra Nguyễn Chí Thiện nói đúng. Chỉ khi nào dân Việt 
“lấy máu đào tô thắm cho hoa, hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn 
đóa..”
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Sỉ Nhục Và Căm Giận
 Bàn về văn chương phản kháng, người ta đã nói nhiều về 
nhóm Nhân Văn Giai Phẩm với Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng 
Cầm, Hữu Loan… cũng như những khuôn mặt thức tỉnh hôm 
nay như Dương Thu Hương, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư 
Hiên, Bùi Minh Quốc.. Còn một khuôn mặt rất đặc biệt, một kịch 
tác gia và một nhà thơ, đã từng xả thân phục vụ chế độ trong binh 
chủng không quân miền Bắc, nhưng rồi cũng bất mãn, thẳng thắn 
lên án chế độ với những vần thơ rực lửa. Đó là Lưu Quang Vũ. 
Anh đã ra đi giữa lúc tài năng vừa nở rộ, cùng với người bạn đời 
là nhà thơ Xuân Quỳnh và nguời con trai, trong một biến cố nói là 
“tai nạn xe hơi” tại Hải Dương 31 năm trước đây. Đến nay, hình 
ảnh Lưu Quang Vũ vẫn còn ghi khắc đậm nét trong dòng văn 
học chống chế độ, cũng như trong lòng dân Việt. Bài thơ “Những 
Điều Sỉ Nhục và Căm Giận” đã thể hiện tuyệt vời tâm thức phản 
kháng của anh, với những vần điệu sắc như dao cắt, nếu không 
nói nổ như đại pháo phòng không …

 Không hỏi thì mọi người cũng đều nhận thức rằng, 
“Những Điều Sỉ Nhục” chính là bản cáo trạng tội ác của chế độ, 
trước kia cũng như hôm nay, đã phỉ nhổ lên lịch sử oai hùng và 
nền văn hiến ngàn năm của dân tộc, cũng như khát vọng tự do 
và hạnh phúc đích thực của dân Việt. Còn “Căm Giận” thì chẳng 
phải riêng tác giả, mà chính là toàn thể dân Việt đã bất bình phẫn 
uất vì chế độ đã tra chân dân tộc vào cùm đỏ, cứa nát thi thể mẹ 
Việt Nam với búa liềm cờ máu..

 Qua bài thơ, Lưu Quang Vũ đã nói lên nỗi sỉ nhục ngập 
tràn trong mọi ngõ ngách cuộc sống, trên mọi nẻo đường đất 
nước. Đây hẳn là một cái tát vào nền văn minh nhân loại, khi chế 
độ hôm nay chỉ là guồng máy chà đạp con người, chạy theo dục 
vọng và phỉ báng công lý lẽ phải: 
  Nỗi sỉ nhục ngập tràn trái đất
  Khi lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh
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 Những nền văn minh chạy theo dục vọng
 Những guồng máy xấu xa chà đạp con người

 Sự sỉ nhúc toàn diện đó là một thảm nạn văn hóa, bao 
trùm cả không gian lẫn thời gian. đưa dân tộc xuống đáy vực 
thẳm. Một cành cây, một em bé, một làn môi hay một dòng tin, 
một ống quần ngay cả một chiếc hôn, tất cả đều chứa đầy tủi 
nhục, che khuất niềm vinh dự và tự hào của một dân tộc đã từng 
ngẩng mặt lên với trên 4 ngàn năm văn hiến:  
  Nỗi tủi nhục đen sì mỗi cành cây
  Nỗi tủi nhục của đứa trẻ chạy trốn
  Nỗi tủi nhục trên mỗi bậc thang lười biếng
  Trong cốc nước đưa lên môi lạnh ngắt
  Trên mỗi dòng tin mỗi ống quần là phẳng
  Mỗi chiếc hôn ướt át thì thầm

 Nếu hỏi tại sao dân Việt lại bị sỉ nhục một cách đớn đau 
như thế, thi xin thưa, chỉ vì chế độ hôm nay vẫn vỗ ngực tư xưng 
là “ưu việt”, là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”, mà thực chất chỉ 
là ngu xuẫn, khinh mình và khinh người, đánh mất nhân tính, vô 
phương cứu vãn:
  Khi bao điều tưởng thiêng liêng trong sạch
  Bỗng trở nên ngu xuẩn đê hèn
  Khinh mọi người và tự khinh mình
  Như chính tay ta đã gây ra mọi việc
  Và tất cả không cách nào cứu vãn

 Đã thế, chế độ còn chủ trương “bần cùng hóa nhân dân”, 
đày đọa cả dân tộc trong đói nghèo cùng khổ, cơm không có ăn, 
áo không đủ mặc, ốm không thuốc men, kéo lê cuộc sống như 
những kẻ ăn mày:
  Một đất nước
  Đến bây giờ vẫn đói
  Không có nhà để ở
  Không đủ áo để mặc
  Ốm không có thuốc
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  Vẫn còn những người run rẩy xin ăn

 Đến như cơn đói tinh thần mới thê thảm hơn. Giáo dục 
phá sản. Xã hội băng hoại. Nào là nhà tù lơn hơn trường học. Nào 
là gái điếm nhan nhãn đầy đường. Thậm chí, còn có những người 
Việt moi gan người Việt để ăn hay để bán:
  Một xứ sở
  Nhà tù lớn hơn trường học
  Một dân tộc có nhiều gái điếm nhất thế giới
  Có những cái đinh để đóng vào ngón tay
  Có những người Việt Nam
  Biết mổ bụng ăn gan người Việt

 Đáng nói nhất là chế độ hôm nay gồm toàn những tên bạo 
chúa, hả hê cười đùa trên xương máu dân lành, trên những vệt 
máu bầm đen bốn vách tường tù ngục, trên những nấm mồ bị bỏ 
quên, thậm chí còn bị cày nát làm sân chơi, xây biệt phủ:
  Mỗi nấm mồ bị vùi dập lãng quên
  Trên bàn tay đưa ra trên mỗi bức tường
  Nỗi tủi nhục tội lỗi nỗi tủi nhục kinh hoàng
  Trên vệt máu bầm đen trên nụ cười thỏa mãn

 Sống trong những tủi nhục chất ngất đó, dân Việt đã thật 
sự cảm thấy nghẹt thở, mất cả niềm vui và hứng sống. Giờ đây 
chỉ còn rác rưởi và chết chóc, nói gì đến ngay mai?
  Giữa rác rưởi và chết chóc
  Luôn thấy bị ném bùn lên mặt
  Nói làm sao được nữa những lời yêu
  Nghĩ về cha, con sẽ chẳng tự hào
  Nỗi tủi nhục làm cha nghẹn thở
  Nỗi tức giận làm mặt cha méo mó
  Trong hận thù không thể có niềm vui

 Trong hận thù không thể có niềm vui! Một số người chủ 
trương quên qúa khứ, bỏ hận thù, hòa giải dân tộc. Nói thì có vẻ 
đẹp lắm, nhưng xin hỏi, liệu người cộng sản có thực tâm hòa giải 
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không? Nếu muốn hòa giải, sao lại thẳng tay đàn áp dân chủ, 
tước đoạt tự do, chà đạp nhân quyền? Nếu muốn hòa giải, tại 
sao cứ tiếp tục sách nhiễu tôn giáo, cướp đoạt tài sản dân oan, 
bịt miệng tự do truyền thông? Nhất là muốn hòa giải, tại sao lại 
phản bội tổ tiên, nhẫn tâm làm Việt gian bán nước, rước voi giày 
mã tổ, lại còn đẩy cả tuổi trẻ vào chỗ chết với những cuộc chiến 
phi nghĩa?

  Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
  Cho người ngoài kéo đến xâm lăng
  Cho những cuộc chiến tranh
  Đẩy con em ra trận
  Những điều sỉ nhục và căm giận

 Tóm lại, chỉ còn sỉ nhục và căm giận! Chỉ còn tội ác bất 
nhân! Dân Việt phải làm gì đây? Hỏi chính là trả lời: Đấu tranh 
giải thể cộng sản. Phục hồi tự do dân chủ và nhân quyền. Xây 
dựng Việt Nam nhân bản tiến bộ, ấm no thịnh vượng.. Chắc hẳn 
nơi chín suối, Lưu Quang Vũ đang chờ câu trả lời đó…

Lưu Quang Vũ
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Lời Tỉnh Của Người Điên
     
 Bùi Giáng thường được gọi là nhà thơ điên.  Theo Thụy 
Khuê, năm 1969 ông "bắt đầu điên rực rỡ". Nguyễn Ngọc Chính 
còn gọi “Ông là ma trong dáng vẻ khùng điên si cuồng đến nỗi 
người ta hay lấy ông làm biểu tượng để hù dọa con nít.”

 Trong cuộc sống, người ta cũng nhìn ông như một người 
không bình thường, mặc áo mưa cả khi trời nắng chang chang, 
vạch quần “tè” bên lề đại lộ đông người qua lại, nhất là không 
thèm học Đại Học Văn Khoa vì chê thầy dở..

 Nhưng theo Trần Đới “Bùi Giáng chưa bao giờ điên. 
Cũng như anh chẳng bao giờ giả điên. Càng chưa bao giờ Bùi 
Giáng bất mãn trước bất cứ thời thế nào. Bởi lẽ dễ hiểu là Bùi 
Giáng chẳng sống theo thời thế, mà chỉ biết sống từ cõi văn nghệ 
lúy túy càn khôn của anh.”

 Thì ra, điên hay không điên cũng chỉ là những cái nhìn 
khác biệt từ những góc cạnh khác nhau. Vả lại, ngay cả người 
điên cũng có lúc tỉnh. Thiết tưởng, chúng ta hãy gác một bên 
cuộc tranh cãi về cái điên của Bùi Giáng, để chia sẽ tâm tình xót 
xa tủi hận của nhà thơ nặng lòng với đất nước qua bài thơ “Đánh 
cho Mỹ cút Ngụy nhào” đang được du luận bàn tán sôi nổi. 

 Có nghi vấn cho rằng, Bùi Giáng không sáng tác toàn bài, 
mà chỉ gợi ý bằng 2 câu thơ đầu, phần còn lại là của Bob Nguyễn 
ghép thêm với câu cuối khác với nguyên bản. Không cần biết 
thực hư thế nào, chỉ cần cảm nhận bài thơ thật phong phú với ý 
thơ thật thâm thúy và lời thơ ngang tàng, nghe rất “Bùi Giáng” và 
đã được nhiều người tán thưởng với tính đấu tranh tuyệt vời. 

 Vào thơ, tác giả đã mượn cụm từ nặc mùi tuyên truyền 
của cộng sản Việt Nam, “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” để phơi 
bày bộ mặt rừng rú của cộng sản miền Bắc, quyết tiêu diệt miền 
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Nam phồn thịnh no ấm và văn minh tiến bộ, để đưa đất nước trở 
về thời tiền sử với khoai sắn dép râu.. 
  Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào 
  Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam
  Đánh cho khoai sắn thành vàng
  Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy

 Thật là nghịch lý! Dân miền Bắc đã từng mong chờ quân 
đội miền Nam ra Bắc giải phóng họ khỏi kiếp ngựa trâu. Oái oăm 
thay!  Miền Nam đã lọt vào tay bọn thú hoang man rợ. Lời “Cảm 
Tạ Miền Nam” của người “bộ đôi cụ Hồ” mang tên Phan Huy đã 
thể hiện nghịch lý trớ trêu đó:
  Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động
  Đất nước con người dân chủ tự do
  Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
  Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.

 Ở đây, Bùi Giáng cũng cảm thấy thật sự tủi hổ. Không 
phải chỉ có đồng bào miền Nam là nạn nhân của cộng sản miền 
Bắc, mà toàn cõi Việt Nam đã phải kéo lê kiếp sống đọa đày, như 
kẻ ăn xin mà lòng uất hận ngút ngàn.
   Đánh cho Bắc đoạ Nam đày
   Đánh cho thù hận giờ này chưa tan 
   Đánh cho cả nước Việt Nam
  Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho 

 Bên thắng cuộc đã vỗ ngực hãnh diện về cái gọi là “Đại 
Thắng Mùa Xuân”, để rồi hằng năm lại tổ chức nhảy múa ăn 
mừng kệch cỡm! Thực ra, chiến thắng 75 chỉ là tội ác tày trời của 
cộng sản miền Bắc, giày xéo đất nước, phá vỡ hạnh phúc dân tộc, 
biến Việt Nam thành địa ngục trần gian. Nếu Nguyễn Chí Thiện 
đã kết tội đảng cộng sản Việt Nam là đảng cướp đảng đĩ: “Đảng 
dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp, giải phóng đàn bà thành đĩ 
thành trâu” thì ở đây, tác giả cũng viết bản cáo trạng tội ác cộng 
sản, đã bóp chết tự do, chà đạp nhân quyền, biến dân Việt thành 
trâu ngựa:
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  Đánh cho hết muốn tự do
  Hết mơ dân chủ hết lo quyền người
  Đánh cho dở khóc dở cười
  Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu

 Đáng nói nhất là những kẻ chiến thắng đã vỗ ngực hãnh 
diện  giải phóng dân Việt khỏi bàn tay đế quốc. Cộng sản Việt 
Nam vẫn tự hào chế độ là anh hùng, với quân đội anh hùng bách 
chiến bách thắng, miệng hô vang khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt 
Nam quang vinh muôn năm! Mỉa mai thay!  Quân đội được mệnh 
danh là “quân đội nhân dân” lại chỉ là công cụ của chế độ Việt 
gian, tay sai Nga Tàu, tròng vào cổ dân Việt một xiềng xích nô 
lệ mới, thêm  một lần bắc thuộc nữa! Lê Duẫn từng khẳng định 
“Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung quốc!”, thì Bùi 
Giáng cũng khẳng quyết quân đội miền Bắc thực chất chỉ là lính 
đánh thuê cho Bắc triều:
  Đánh cho hai nước Việt Tàu
  Không còn biên giới cùng nhau đại đồng 
  Đánh cho dòng giống Tiên rồng
  Osin, nô lệ, lao công xứ người 

 Nói chung, chiến thắng của cộng sản miền Bắc không 
phải là công mà chỉ là tội, đã đem dân Việt lên “giàn thiêu” , lùa 
dân Việt vào “cỗ máy giết người” đúng theo ghi nhận của Bùi 
Minh Quốc. Miệng hô hào giải phóng, thực chất chỉ là đẩy cả dân 
tộc xuống vực thẳm, đày đọa dân tộc trong địa ngục trần gian. 
Người phải bỏ nước ra đi sống đời lưu vong. Người ở lại bị lưu 
đày trên chính quê hương mình trong cùm gông và đói rách như 
xác mướp:

  Đánh cho chín chục triệu người
  Thành dân vô sản thành người lưu vong
  Đánh cho non nước Lạc Hồng 
  Tiến lên thời đại mang gông mang cùm

 Không phải chỉ có thế hệ hôm nay là nạn nhân của chế độ, 
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mà con cháu Lạc Hồng cả ngàn năm sau sẽ phải sống trong khốn 
cùng, nhục nhã và tủi hận qua bao thế hệ dưới gót giày của kẻ thù 
truyền kiếp:

   Đánh cho cả nước chết chùm
   Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau
   Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu 
  Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn

 Ai bảo Bùi Giáng điên? Điên sao biết nhận ra tính cách 
phi lý của cuộc chiến Việt Nam do cộng sản quốc tế dàn dựng. 
Điên sao biết cảm thông và chia sẻ nỗi đau chất ngất của dân tộc? 
Điên sao biết cảnh giác trước đại họa mất nước? Thế chẳng phải 
là “điên tỉnh” và còn tỉnh hơn ngàn lần bọn người ngu muội cứ 
tưởng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”!  Cám ơn Bùi Giáng. 
Cám ơn lời tỉnh của người điên..
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T Ả N  M Ạ N  V Ă N  H Ó A
f

Giải Yếm Bắc Cầu Tình
 
 Trang phục Việt Nam nói chung đã thể hiện những nét 
đẹp văn hóa nhân bản của dân Việt, tiêu biểu như áo dài, nón 
lá, khăn đóng khăn vành. Một nét đẹp đặc trưng của trang phục 
truyền thống đó là giải yếm, hay áo yếm, vừa mềm mại, vừa gợi 
cảm, chan chứa tình tự dân tộc. Văn chương dân gian cũng như 
văn chương bác học, đều chuyên chở nét đẹp tuyệt vời đó với 
những vần điệu thật dí dõm mà truyền cảm..

  Thu Hương đã cho phổ  biến một bài viết khá sâu sắc 
và lý thú về  giải yếm Việt Nam. Theo Thu Hương“Một số nhà 
nghiên cứu cho rằng chiếc yếm được ra đời là để tôn lên cái lưng 
ong vốn được xem là một nét đẹp của người phụ nữ trong văn hóa 
Việt Nam.. Giải yếm có nhiều kiểu và cũng biến thái theo thời 
gian: Nếu cổ tròn gọi là yếm cổ xây, cổ nhọn đầu hình chữ V gọi 
là yếm cổ xẻ, đuôi chữ V mà xẻ sâu xuống gọi là yếm cổ cánh 
nhạn. Bước sang thế kỷ 20, áo yếm càng được sử dụng phổ biến 
với nhiều kiểu dáng và mẫu mã phong phú”

 Những kiểu yếm khác nhau qua thời gian là một trang 
phục rất phổ  biến trong nếp sống của dân Việt. Thu Hương 
viết:“không chỉ vào chốn cung đình với các mệnh phụ công 
nương, cái yếm còn ra ruộng đồng "dầm mưa dãi nắng" với người 
nông dân và cùng với chiếc áo tứ thân, cái yếm theo chị em đến 
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với hội đình đám, góp phần tạo nên bộ "quốc phục" của quý bà 
thời xưa.”

 Phải nói ngay rằng, tuy rất đơn giản, không chút cầu kỳ, 
giải yếm đã thể hiện một nét đẹp mộc mạc, tình tứ, dễ đánh động 
lòng người một cách nhẹ nhàng thanh tao:
  Mặn mà môi thắm má hồng
  Em vào ca hát giữa dòng trời mây
  Yếm đào theo gió vờn bay
  Quai thao che mặt bàn tay thon mềm.

 Cái đẹp ở đây là cái đẹp ỡm ờ, nửa kín nửa hở, không sỗ 
sàng mà thật gợi cảm:
  Đàn ông đóng khố đuôi lươn
  Đàn bà mặc áo hở lườn mới xinh

 Chính nét đẹp ỡm ờ như mời gọi đó làm cho chàng ngây 
ngất. Đừng vội quyết đoán là hở hang sỗ sàng. Ở đây chỉ có nét 
đẹp mộc mạc với những rung cảm chân chất:
  Gió xuân tốc dải yếm đào
  Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương.

 Hồ Xuân Hương còn mạnh bạo hơn, thả bút với những 
vần thơ thật linh động, khó mà tìm thấy hình ảnh nào gợi cảm 
hơn:
  Lược trúc lỏng cài trên mái tóc,
  Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
  Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
  Một lạch đào nguyên suối chửa thông

 Thế rồi chiếc giải yếm vờn bay theo gió và yếm đào trễ 
xuống dưới nương long đã trở thành chiếc cầu giao duyên nam 
nữ giữa trai gái làng quê. Trong truyền thống “thông cảm gián 
tiếp” của nền văn hóa Việt Nam, chàng thường mượn thiên nhiên 
làm nhịp cầu tỏ tình với nàng: “Trên trời có đám mây xanh. Ở 
giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được 
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nàng..”. Cũng trong con đường tỏ tình gián tiếp đó, anh đã mượn 
giải yếm để bắc cầu tình ái:
  Trời mưa lấy yếm mà che
  Có anh đứng gác còn e nỗi gì?

 Thế là em yên tâm vì có anh đứng gác. Đâu sợ ai ngó trộm 
nhìn lén nữa. Thế nên, không những em lấy yếm che mưa, mà em 
còn dịu dàng trải yếm bắc cầu mời anh sang chơi:
  Ước gì sông hẹp một gang
  Bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi

 Thật chí tình, mời anh sang chơi mà chưa thấy, em đã 
nóng lòng chờ đợi rồi thầm trách anh vô tình hờ hững. Em hái 
ngọn mồng tơi bắc cầu anh còn ngần ngại. Thôi thì em xin cởi 
giải yếm bắc cầu thêm lần nữa:
  Ở gần mà chẳng sang chơi
  Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu.
  Mồng tơi chẳng bắc được đâu
  Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang

 Không những mời anh sang chơi, mà còn đi thêm bước 
nữa, em sẽ mở giải yếm lấy trầu cất dấu bên trong để mời anh. 
Trầu này hẳn phải ngát hương, vì đã được ủ trong giải yếm đầy 
tình đầy nghĩa:
  Trầu em têm tối hôm qua
  Cất trong giải yếm mở ra mời chàng

 Được nàng đáp ứng mặn mà, mời gọi thiết tha, chàng 
vững tâm tiến tới, không còn do dự nữa, nay xin mở lòng kết 
nối: 
  Thuyền anh ngược thác lên đây
  Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.

 Hơn thế nữa! Chàng còn sẵn sàng đón nàng về chung 
sống hạnh phúc đơn sơ, với cuộc sống cà mắm thanh đạm bên 
đàn con thơ:
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  Cô kia yếm trắng lòa lòa
  Lại đây đập đất trồng cà với anh.
  Bao giờ cà chín cà xanh
  Anh cho một quả để dành mớm con.

 Một khi may mắn được chung sống, thì giải yếm của nàng 
đêm đêm sẽ trở thành niềm hạnh phúc tuyệt vời, sưởi ấm thể xác 
và tâm hồn của chàng.
  Đêm nằm đắp chục chiếc chăn
  Làm sao sánh được ấm bằng yếm em?

  Có khi giấc mơ của chàng đã thành hiện thực. Chàng đã 
may mắn đón nàng về chung sống, rúc vào giải yếm của nàng tìm 
hơi ấm. Nhưng nhiều khi hoàn cảnh chưa thuận tiện, nên chàng 
đành ấp ủ mộng mơ trong thương nhớ như thể tương tư:
  Mình về mình có nhớ chăng
  Ta về như lạt buộc khăn nhớ mình.
  Ta về ta cũng nhớ mình
  Nhớ yếm mình mặc, nhớ tình mình trao

 Cũng cần nói thêm, giải yếm thường được sử dụng để bắc 
cầu tình, để hỏi “Hỡi cô mặc áo yếm hồng. Đi trong đám hội có 
chồng hay chưa?”. Nhưng chẳng biết nói sao! Khi đã trao duyên 
thành chồng vợ, thì giải yếm có khi lại là tấm khăn lau nước mắt, 
giải bày thân phận hâm hiu của nàng dâu, một đời vất vả phục vụ 
nhà chồng mà chẳng được thông cảm đền bù.
  Khi xưa ở với mẹ cha
  Một năm chín yếm xót xa trong lòng
  Từ khi em về nhà chồng
  Chín năm một yếm, em lật trong ra ngoài.

 Riêng nhà thơ Thu Giang, đã tặng cho giải yếm những 
vần thơ thật dí dõm, có chút diễu cợt, nhưng không qúa sỗ sàng:
  Em thắt làm chi giải yếm tơ
  Sao không thả lỏng để anh nhờ
  Rắc rối cho đời thêm cái gút
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  Gỡ mãi xuân tàn tóc bạc phơ

 Có khi giải yếm còn được mang vào tận sân chùa để đùa 
vui, chẳng sợ mất lòng kẻ tu hành, phá tan bầu khí tôn nghiêm 
tĩnh lặng nơi thờ phượng, như lời ca dao dí dõm:
  Ba cô đội gạo lên chùa
  Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
  Sư về sư ốm tương tư
  Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu

 Thế là giải yếm đã thật sự phổ biến trong cung đình, nơi 
thôn quê trong ngày hội, ngoài ruộng đồng, và cả nơi sân chùa 
trang nghiêm. Trong hội họa và nhiếp ảnh, giải yếm đã trở nên 
phổ biến, thể hiện nét đẹp kín đáo nhưng rất gợi cảm của người 
thiếu nữ Việt Nam.  Giải yếm mãi là nét đẹp đặc trưng muôn thuở 
của nền văn hóa Việt Nam, như một bức tranh nhân bản tuyệt vời, 
thắm đượm tình tự dân tộc..
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 Nón Lá 

Đượm Tình Quê Hương Dân Tộc
                                        
 Bàn về những nét đẹp đặc trưng ngoại hình trong nền văn 
hóa Việt Nam, người ta thường nói tới chiếc áo dài duyên dáng 
mềm mại lả lướt và cái nón lá nghệ thuật phần để che mưa che 
nắng phần để làm duyên. 

 Nhiều địa danh nối tiếng về nghề làm nón lá, nhưng nói 
chung, chất liệu và hình dáng không mấy khác biệt. Điều đáng 
ghi nhận là cái nón lá đã thể hiện đẹp đặc trưng của nền văn hóa 
Việt Nam, nên hình ảnh chiếc nón lá đã được tô đậm trong văn 
thơ, từ văn chương dân gian đến văn chương thức giả. Thế cũng 
dễ hiểu, vì theo ghi nhận của Mỹ Trí Tử, chiếc Nón lá kết hợp với 
tà áo dài trắng thướt tha tạo nên vẻ đẹp thanh tân duyên dáng, nét 
đan thanh như tranh Tố nữ đã làm mềm lòng bao đấng tu mi nam 
tử.

 Trước hết, ca dao thường dùng hình ảnh cái nón để diễn 
tả thân phận người con gái độc thân, chưa có nơi nương tựa, nên 
phải tròng trành theo gió, có khi phiêu bạt như nón không quai, 
thuyền không lái:

Tròng trành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng

 Có khi chiếc nón lá cũng diễn tả tình nghĩa vợ chồng. 
Người vợ dầm mưa giãi nắng với chiếc nón lá trên đầu, để phục 
vụ chồng con như thể con tằm nhả tơ, rút ruột cho người thân 
mong ngày thành đạt:
  Trời mưa lác đác ruộng dâu
  Cái nón đội đầu cái thúng cắp tay
  Bước chân xuống hái dâu này
  Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ
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 Hy sinh cho chồng qua hình ảnh chiếc nón lá đội đầu, 
người vợ chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi, là tình nghĩa vợ chồng 
mãi mãi thắm thiết, cùng nhau chia vui sẻ buồn, đừng bao giờ phụ 
nhau, với lời nguyền “gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau”:
  Thương em chút phận ngây thơ
  Lầm tham đã trải nắng mưa đã từng
  Xa xôi ai có tỏ chừng
  Gian nan tân khổ ta đừng quên nhau

 Đi sâu vào thơ văn chứa đựng hình ảnh chiếc nón lá, trước 
tiên phải nhắc chiếc nón làng Chuông tại Thanh Oai, được vẽ lại 
bằng những vần điệu thật tình tứ. 
  Ai về thăm nón làng Chuông,
  Ra đi bịn rịn, nhớ thương nụ cười,
  Nón tinh xảo, người tuyệt vời,
  Thẳm sâu đáy mắt rạng ngời Thanh Oai

  Theo ghi nhận của Mỹ Trí Tử, nghề làm nón  cũng thể  
hiện nếp sống văn hóa cao đẹp của dân Việt: “ Nón làng Chuông 
đã tạo cảm xúc không nhỏ khi tôi đặt chân đến đâỵ Một phần là 
khung cảnh hữu tình của một vùng quê Bắc Bộ, phần khác do 
người làm nón quá dễ thương, từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cách 
họ trò chuyện với nhau.. Mỗi khi tụ tập lại làm nón, họ như một 
gia đình lớn, người người rộn ràng cười nói, ánh mắt trìu mến, nụ 
cười thân tình..”

 Tiếp đến, không thể không nhắc tới nón lá Gò Găng tại 
Bình Định, có ít nhiều khác biệt với nón lá làng Chuông. Nón Gò 
Găng xuất phát từ truyền thống dâng cho vua quan nên những 
hoa văn trên nón cũng được đặc biệt chú trọng. Trên chóp nón sẽ 
có thêm các viền bạc chạm trổ những con vật trong truyền thuyết.
 
  Gò Găng gió cát mệt nhoài
  Nhớ tìm nón lá tặng người phương xa,
  Thấm vào nỗi nhớ quê nhà,
  Món quà tuy nhỏ, bao la nghĩa tình…
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 Đặc biệt ở Huế, theo ghi nhận c ủa Mỹ Trí Tử, chiếc nón 
bài thơ đã đi vào ca dao và nhạc họa, thể hiện nét thanh lịch, thâm 
trầm sâu lắng. Người Huế đội nón là đội cả những vần thơ trên 
đầu mà mơ mộng. “Nón tình em đội trên đầu”. Nhà thơ Bích Lan 
từng viết những câu thơ thật  gợi cảm về chiếc nón bài thơ của 
Huế:
  Người xứ Huế yêu thơ và nhạc lễ
  Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay
  Nón bài thơ e lệ nép trong tay
  Thầm lặng bước những khi trời dịu nắng . . .

 Người Huế đội nón lá không đơn thuần là che nắng che 
mưa mà còn mang bao nhiêu tình tự trong đó. Cô gái Huế có khi 
đội nón trên đầu, có khi cầm nón nghiêng nghiêng che nửa mặt 
như một cách làm duyên kín đáo.
  “Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống,
   cho anh xem mắt ngọc mày ngài…”

 Nhà thơ Thu Bồn đã vẽ nên một bức tranh thật tuyệt 
vời với chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng bên tà áo trắng, thấp 
thoáng trong nắng mai hiền hòa:

  Áo trắng hỡi, thuở tìm em không thấy,
  Nắng mênh mang trải mấy nhịp Tràng Tiền
  Nón rất Huế, nhưng đời không phải thế
  Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng . .
 .
 Đẹp như thế, nên chiếc nón bài thơ trở thành một kỷ vật 
qúy giá cho tất cả những ai đã một lần ghé bến Ngự sông Hương:
  Ai ra xứ Huế mộng mơ
  Mua về chiếc nón bài thơ làm quà

 Bên cạnh chiếc nón lá, dân Việt còn trân qúy chiếc nón 
quai thao cũng là nón lá có đầu bằng, quai thao lã lướt, thường 
xuất hiện trong các lễ hội đặc biệt là tại Kinh Bắc như Mai Đức 
Nghĩa đã ghi nhận:
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  Theo câu ca, anh tìm về sông Đuống 
  Mái đình cong, những thửa ruộng con con
   Người Kinh Bắc hay cười, duyên đến lạ 
  Nón quai thao như tình nghĩa vẹn tròn. 

            Nguyễn Tiến cũng diễn tả nỗi lòng bịn rịn của trai thanh 
gái lịch khi phải chia tay nhau sau những buổi hát quan họ lãng 
mạn tình tứ:

  Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông 
  Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ 
  Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé 
  Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu:  
  Mình ơi! 

 Thế đó! Văn hóa Việt, bản sắc Việt đã thể hiện trong tiếng 
nói câu chào, trong trang phục duyên dáng của chiếc áo dài biến 
thể qua nhiều thời đại mà vẫn giữ được nét kín đáo thanh tao. Đặc 
biệt, chiếc nón lá kết hợp với chiếc áo dài đã tạo nên một nét đẹp 
tuyệt vời, thể hiện bản sắc và cá tính của dân tộc Việt. Ước mong 
giới trẻ Việt Nam, dù sống ở đâu, thời nào, cũng mãi mãi không 
quên chiếc nón lá và chiếc áo dài chan chứa đầy tình tự dân tộc…
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Nguyễn Đức Sơn 

Tiếng Vỡ Cuộc Đời Giữa Ngàn Thông
 Mỗi thi nhân đều mở ra một khung trời thi ca với cái nhìn 
riêng biệt về cuộc đời. Nguyên Sa nhìn đời mượt mà như “áo lụa 
Hà Đông”. Tuệ Sỹ thấy đời sâu lắng như giòng trôi dưới cặp mắt 
thiền sư. Bùi Giáng tô vẽ cuộc đời với những nét ngông nghênh 
như kẻ khùng điên. Còn Nguyễn Đức Sơn lại lượm lặt cuộc đời 
từ những mảnh vỡ bi đát với nổi cô đơn hầu như tuyệt đối. Cảm 
thức bi đát đó không phải chỉ trào lên khi nhà thơ về ở ẩn làm 
“Sao Trên Rừng” tại Bảo Lộc, mà đã phảng phất trong khi anh 
còn đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen tại Phan Rang, 
Sài Gòn, Bình Dương và Lâm Đồng…

 Xin mở dấu ngoặc để chia sẻ rằng, Nguyễn Đức Sơn là 
một thi sĩ tài danh, của đất Khánh Hòa, vùng dừa xanh cát trắng.  
Người cựu học sinh Võ Tánh được tặng danh hiệu “thi sĩ vạn 
thông” (vạn cây thông) với biệt danh “Sơn Núi”. Anh đã để lại 
một kho tàng thơ văn giá trị như  Bọt Nước, Hoa Cô  Độc, Lời 
Ru, Đêm Nguyệt Động, Cát Bụi Mệt Mỏi, Xóm Chuồng Ngựa, 
Tịnh Khẩu, Du Sĩ Ca…

  Một cách chân thành, Nguyễn Đức Sơn không ngần ngại 
gọi mình là thi sĩ, trái lại anh đã hãnh diện được sinh ra trong 
bóng nguyệt mang mang, mặt đất dang dở và được thi hóa với 
cuộc đời tan hoang ngàn lần đổ vỡ: 
  khi ý thức mặt đất này dang dở
  ta vội chìm trong bóng nguyệt mang mang
  khi chấp nhận một ngàn lần đổ vỡ
  ta một hồn đắm đuối giữa tan hoang.

 Ngập chìm giữa tan hoang, hình ảnh vũ trụ bên ngoài đã 
xuất hiện như một khoảng không thăm thẳm xác xơ. Tất cả chỉ 
là hư vô, là bãi hoang làm hồn người tê tái rụng rời như thể chết 
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khô giữa thiên nhiên vốn tươi đẹp đầy sức sống:
  bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi
  nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô
  chân rục rã tôi đi luồn ra núi
  hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô

 Trên bãi hoang khô chết như sa mạc hoang vu đó, tác 
giả đã cảm thấy hầu như ngộp thở, bị đè nén bởi cả bầu trời sụp 
xuống, với làn mây quá thấp, không gian quá nhỏ, với bóng trăng 
vỡ tan thành những mảnh vụn kim châm:
  buổi tối đó bầu trời như muốn ngã
  anh một mình ôm lấy bóng trăng tan
  mây thấp quá và hồn anh tối quá
  không chỗ nào thở được dưới trần gian

 Thiên nhiên là thế! Trăng vỡ, trời sập, cây khô..Đó là hiện 
thực cuộc đời rạn vỡ. Thêm một bước qua ngưỡng cửa tư duy, 
nhà thơ lại càng thất vọng ê chề, bởi lẽ những giá trị tinh thần con 
người dày công xây đắp cũng chỉ là công dã tràng xe cát, như thể 
tên khùng điên sáng chiều vần tảng đá đá lên lên xuống xuống 
con dốc cuộc đời vô nghĩa. Văn minh, tiến bộ, niềm tự hào vỡ 
vụn thành cát bụi mây khói:
  chúng ta chờ ước mong gì
  văn minh gửi cát bụi về mai sau..

 Bi đát hơn nữa, là những thực thể siêu nhiên mà con người 
ngưỡng vọng, tìm về như quê hương vĩnh cửu, cũng chỉ là hư ảo. 
Nếu triết lý duy vật gọi đó là “vong thân”, con người tạo nên thần 
thánh để ngưỡng vọng và cúi đầu thờ lạy, thì ở đây, Nguyễn Đức 
Sơn cũng phảng phất tư duy vong thân đó, coi những ngưỡng 
vọng thiêng liêng đã chết, thần thánh trở nên ung thối mơ hồ 
huyễn mộng: 
  đã chết rồi bao ngưỡng vọng thiêng liêng
  dù khuya vắng trời muôn sao lấp lánh
  chúng đã dựng lên bao nhiêu thần thánh
  ung thúi rồi dưỡng chất của chiêm bao
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 Từ tư duy vong thân trong thần thánh, tác giả đã thật sự 
mất niềm tin vào thế giới bên kia, tự hỏi không biết linh hồn có 
thực không, và kiếp luân hồi cũng chẳng biết đâu là thực hư. Tất 
cả sẽ biến tan. Tất cả chỉ là ảo vọng! 
  mai kia tắt lửa mặt trời
  chuyện linh hồn với luân hồi có không
  thái hư chừng sắp chuyển vòng
  đại dương tràn kéo núi đồng tan đi

 Giã từ ngoại cảnh tan hoang, chới với trong vỡ vụn, nhà 
thơ đã quay về với chính mình may ra còn tìm thấy chút gì tồn 
tại làm chiếc phao cứu vớt. Bi đát thay, tìm mình chẳng thấy, mà 
chỉ thêm hoài nghi luôn cả hiện hữu của chính mình. Người ta 
vẫn tin con người có hồn có xác.  Thân xác có tiêu tan thì linh 
hồn vẫn tồn tại. Nguyễn Du đã tin “Thác là thể phách, còn là tinh 
anh”, còn Nguyễn Đức Sơn hoài nghi cả hình hài và luôn cả hồn 
thiêng! Nếu Ôn Như Hầu mô tả con người như bóng đêm mờ ảo 
“mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”, thì Nguyễn Đức Sơn cũng 
tự hỏi mình có thật sự hiện hữu không, hay chỉ là mây khói:
  còn một mình hỏi một mình
  có chăng hồn với dáng hình là hai
  từng trưa nằm nghỉ đất dài
  phiêu diêu nhẹ cái hình hài bay lên

 Ngoại cảnh và ngoại thân, rồi cả nội thân và ngưỡng vọng 
thiêng liêng cũng tan theo mây khói. Thế thì thất cả đúng là Hư 
Vô viết hoa. Đàng sau tất cả những gì gọi là “cái có”, thực ra chỉ 
là “cái không”.  Hẳn nhiên, nhà thơ phải chịu ảnh hưởng tư duy 
Phật Giáo “vô ngã” và “sắc sắc không không”, trộn lẫn với tư duy 
Lão Trang “hồ điệp” nên mới có cái nhìn thấu suốt vào không 
như thế:
  Có vài chiếc lá còn non
  Gió xua lửa khói nổ giòn trên không
  Nắng tà trãi xuống mênh mông
  Bước theo chân mẹ cha bồng hư vô
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 Trước cái không phủ kín cõi người ta như thế, thử hỏi nhà 
thơ còn gì gọi là “có” để bám víu làm phao cứu vớt thuyền đời 
không? Thật may! Nhà thơ đã tìm thấy chiếc phao đó. Đây chính 
là cái có trong cái không, cái nguyên vẹn giữa tan hoang. Thật 
vậy, về Lâm Đồng sống với cỏ cây và ngàn thông, bên lề cuộc 
đời, Nguyễn Đức Sơn đã tìm thấy chính mình, như một tiểu ngã 
trong đại ngã:
  luồn vô thấy cây
  luồn ra thấy cỏ
  chiếc linh hồn nhỏ
  cô đơn, cô đơn

 Trong cô đơn của tiểu ngã nhỏ bé giữa đại ngã vũ trụ bao 
la đó, nhà thơ còn tìm lại được một thực thể vĩnh cửu khác. Đó 
chính là tình yêu. Trước hết là tình yêu của một nhà giáo với thiên 
chức “lương sư hưng quốc”, dành cho những mái đầu xanh đầy 
mộng mơ:
  hãy đốt đuốc hằng đêm trên trái đất
  cho núi rừng và biển thẳm lung linh
  các em là sáng rực cả vô minh
  để anh có một nguồn vui bất tuyệt

 Và đặc biệt là tình yêu em, người bạn đời chung lối với 
những giấc ngủ êm đềm, kể cả những ngày ốm yếu xanh xao, 
chia vui cộng khổ, lại là những giây phút hạnh phúc vô lường:
  những ngày anh sống bên em
  những trưa tóc ngủ êm đềm biết bao
  những lần em ốm xanh xao
  những oan khiên dẫn anh vào đau thương
  những đêm hạnh phúc vô lường
  đố em cây cỏ bên đường biết không

 Thế là trong vụn vỡ tan hoang, vẫn tồn tại một cái gì vĩnh 
cữu nguyên vẹn trong tâm hồn nhà giáo Nguyễn Đức Sơn. Anh 
đã tìm thấy tình yêu, yêu người và yêu em làm lẽ sống….
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 Một Nơi Để Trở Về
 Người Việt lưu vong, chọn đất khách làm quê hương thứ 
hai, nhưng lòng vẫn hướng về quê mẹ như một nơi để trở về, dù 
chỉ trong tâm tưởng. Nguyệt Ánh đã “Mơ một ngày về”. Nam 
Lộc cũng đã mong ước “Cho tôi đi lại đoạn đường, hàng cây 
vương dài bóng mát.Cho tôi an phận ngàn đời, bên bờ đê vắng 
làng tôi.” Riêng Quyên Di, nhà văn, nhà thơ, và nhà giáo, đang 
Tiếp tục con đường phấn trắng bảng đen tại hải ngoại, cũng đã 
chia sẻ tâm tình nhớ thương quê nhà như một nơi muôn thuở để 
trở về, qua bài thơ “Miền Quá Khứ” viết cho cô nữ sinh viên với 
tất cả nỗi lòng u uất của một “ông thầy” trong kiếp tạm dung…

  Vào thơ, Quyên Di đã ngỏ lời với cô sinh viên UCLA đã 
trên đôi tám, bằng lời nhỏ nhẹ dịu dàng như bàn tay vỗ về của 
người mẹ dành cho con thơ, không được may mắn ôm ấp quá khứ 
dân tộc, nay đã trở thành xa lạ với nhiều người, đặc biệt là thế hệ 
sinh sau đẻ muộn. Quá khứ đó, dù thật đã trở nên xa lạ, nhưng lại 
là nơi chốn để trở về, như nguồn cội, như quê nhà dấu yêu ngàn 
đời không quên. Thế nên, dù bận rộn cách mấy, ông thầy vẫn cảm 
thấy có trách nhiệm giữ gìn quá khứ vàng ngọc đó để gửi lại cho 
thế hệ đến sau:
  Con ạ, thầy sẽ để thì giờ 
  Dẫn con về miền tên là Quá Khứ
  Miền ấy chắc chưa bao giờ con đến thử
  Vì con còn nhỏ quá, biết gì đâu.

 Miền ấy mang tên Quá Khứ, nhưng ngày ngày vẫn hiện 
rõ nguyên hình trong mỗi bước đi, trên môi cười, nơi tiếng khóc, 
và trên cả gối mộng khi đêm về, bởi lẽ nó đã in vào tim óc, hòa 
vào giòng máu của người bỏ nước ra đi, với nắng cháy, với bão 
bùng, nói chung là với bao bất hạnh, bao oan khiên còn đọng trên 
áo sờn của mẹ, trên vai gầy của cha, trên những sỏi đá của lối 
mòn đất nước:
   Miền ấy có hai mùa mưa nắng dãi dầu
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  Thầy đã có một thời sống và lớn lên ở đó
  Miền ấy có những ngày bão bùng dông gió
  Lại có những khi nóng rát nung người

 Quá khứ bất hạnh thế đó, không những vì nghịch cảnh 
thiên nhiên, mà còn vì chiến tranh tàn phá chết chóc hủy diệt. 
Dòng sinh mệnh dân tộc tuôn tràn  máu lửa và đầy nước mắt mồ 
hôi, nhưng điều cần nói và cần biết, là những con người mang 
giòng máu Lạc Hồng vẫn kiên cường thách đố với thiên nhiên, 
với nghịch cảnh, vượt qua sóng gió thử thách để sống còn và 
vươn lên như Phù Đổng, ấp ủ những mơ ước cao xa, đúng theo 
tên gọi cha ông đã đặt cho non sông xã  tắc bằng 2 chữ Việt Nam 
“Việt”=Trỗi vượt, và “Nam”= tại phương Nam. 
  Thầy dẫn con về miền tên là Quá Khứ
  Đứa bé lớn lên giữa những đau thương 
  Đất nước chiến tranh, người vẫn kiên cường 
  Nuôi lớn nhau, nuôi lớn cả những điều mơ ước. 

 Nơi phương Nam trỗi vượt đó, đã mọc lên những hoa trái 
thơm tho, đã hun đúc những con người hiền hòa, và những nét 
đẹp đơn sơ nhưng đầy tình tự dân tộc. Chính vì  thế, Sài Gòn đã 
trở thành hòn ngọc Viễn Đông, làm cho các quốc gia láng giềng 
phải mơ ước được sánh vai chung lối:
  Thầy dẫn con về thăm Sài Gòn thuở trước
  Có chợ Bến Thành và những công viên
  Có chị bán chè với nụ cười hiền
  Có nước mía Viễn Đông, có thịt bò khô, đậu đỏ

 Sài gòn một thời hoa lệ mỹ miều như thế nên Y Vân mới 
phải thốt lên “Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”.  Nay 
thì Sài Gòn đã thay tên, đến nỗi Nguyễn Đình Toàn đã phải kêu 
lên: “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên”.  Nay thì 
thủ đô ánh sáng đã bị vùi giập bằng dép râu liềm búa. Giờ đây, 
dân Việt chỉ còn biết tiếc nuối một thời vàng son, với hình ảnh 
Sài Gòn xưa, với cảnh đẹp người đẹp, với những nét sinh hoạt 
đầy thơ mộng của nam thanh nữ tú, với tà áo gió bay phất phơ 
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và mái tóc dài thơm của nàng trước những con mắt ngơ ngẩn của 
mấy chàng trai đa tình:
 Cô nữ sinh đạp xe mini, gót nhỏ 
 Trên những con đường, tà áo trắng tung bay
 Mái tóc thơm dài theo với tháng ngày
 Phố đông người, có chàng trai nhìn theo ngơ ngẩn

 Cảm nhận của Quyên Di cũng chính là cảm nhận của 
Nguyễn Tất Nhiên trước vẻ đẹp hồn nhiên của những bước chân 
chim rón rén ngoài đường phố, trong sân trường:
  Ta gặp nhau một chiều nắng quê hương.
  Áo em vàng như màu nắng sân trường. 
  Ta mang nắng nhốt vào lớp học
  Lúc tan trường thả nắng tung tăng.

 Tô điểm thêm cho nét đẹp thư sinh với áo trắng tóc dài và 
cái nhìn ngơ ngẩn, còn có vẻ đẹp hiền hòa thanh khiết của những 
bàn tay đầy phấn trắng của ông thầy đứng trên bục giảng, nhìn 
xuống những mái đầu xanh mắt nai, mà cảm thấy lòng rộn rực. 
Có một chút e lệ, như muốn dấu đi những rung cảm tuyệt vời phía 
sau thiên chức “ông thầy”:
  Thầy dẫn con về thăm lớp, trường, bảng phấn 
  Có ông thầy còn rất trẻ, thư sinh
  Là thầy nhưng đôi mắt chẳng dám nhìn
  Sáu mươi nữ sinh ngây thơ mà nghịch ngợm. 

 Đồng cảm với Quyên Di, người viết cũng đã có một thời 
đứng trên bục giảng với những rung cảm nhẹ nhàng kín đáo. Bài 
thơ “Dấu Chân Chim” tuy có chút lãng mạn, nhưng chỉ dừng lại 
trong trong lễ nghĩa thầy trò như nét đẹp văn hóa của dân tộc:
  Em mang mùa thu vào lớp học
  Phấn trắng ngỡ ngàng trên tay anh
  Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp
  Chữ nghĩa vỗ cánh bay rất nhanh

 Nét đẹp văn hóa chữ nghĩa đó còn đậm đà hơn trong 
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khung trời đại học, nơi đó có những trang sách miệt mài, những 
giảng đường thênh thang rợp bóng cây lá xôn xao:
  Thầy dẫn con về miền tên là Quá Khứ 
  Thăm những khuôn viên đại học ngày nào
  Những giảng đường bên ngoài cây lá xôn xao
  Những sinh viên miệt mài bên trang sách.

 Nét đẹp quê hương với những kỷ niệm êm đềm đó nay đã 
xa! Quê hương hôm nay chỉ còn là quê hương trong tâm tưởng. 
Sài Gòn hôm nay cũng chỉ còn là “Sài Gòn Nhỏ”. Nhưng người 
ta vẫn nói “chúng ta còn mãi những gì chúng ta đã mất”, thì miền 
quá khứ của Quyên Di vẫn hiện nguyên hình trong hiện tại và sẽ 
còn mãi trong tương lai, bởi lẽ đó chính là quê hương đích thực, 
là niềm an ủi vô bờ đối với tất cả những ai là ly khách muốn tìm 
về nguồn cội:
  Miền Quá Khứ ấy vô cùng trong sạch
  Trong trái tim của tuổi hoa niên
  Bây giờ đã xa, chỉ thấy trong nỗi nhớ triền miên
  Của ông thầy đã già theo năm tháng

 Thế đó. Đã một lần mang danh “ông thầy” thì sứ mệnh 
dẫn dắt lớp trẻ là sứ mệnh thiêng liêng, là thiên chức cao quý, mãi 
đeo đuổi nhà giáo, đúng theo truyền thống “lương sư hưng quốc”. 
Trong niềm hãnh diện vô bờ đó, Quyên Di đã lùi vế quá khứ, 
hướng dẫn lớp trẻ Việt Nam hải ngoại hướng về miền thương nhớ 
ngọt ngào, tìm về nguồn suối thương bất tận của mẹ Âu Cơ:
 Những kinh nghiệm cuộc đời lồng trong ngôn ngữ, văn 
chương?
 Ông thầy lấy trong một chuỗi ngày thường 
 Ở một miền có tên là Quá Khứ. 
 Thầy sẽ để thì giờ dẫn con về miền Quá Khứ..

  Đẹp thay tình thầy trò. Cao qúy thay sứ mệnh trồng 
người trăm năm của Quản Trọng “Bách niên chi kế mạc như thụ 
nhân”…Cám ơn Quyên Di. Nhớ ơn truyền thống văn hóa cao đẹp 
của dân tộc Việt Nam…
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Những Giọt Huyết Ngà
 Nếu người mẹ được coi là tác phẩm tuyệt tác của Tạo 
Hóa, thì tình mẹ chính là ân huệ vô bờ của Trời Đất, như nguồn 
sống, nguồn thương và nguồn vui của con người. Văn chương dân 
gian đã ca tụng “nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Y Vân 
tôn vinh lòng mẹ “bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Nguyễn 
Chí Thiện cũng chỉ mong ước “Mẹ ơi con lòng chỉ nguyện một 
điều. Được gần sống đừng xa lìa khỏi mẹ”. Trong kho tàng văn 
chương ca tụng tình mẹ, chúng ta không thể không nhắc tới bài 
thơ “Những giọt huyết ngà”của nữ sĩ Trinh Tiên, đã được đăng 
trong “Văn Hóa Ngày Nay” của Nhất Linh, sau được đưa vào 
“Hương Bình thi phẩm” của Hoàng Trọng Thược.

 Trước khi đi sâu vào nội dung của bài thơ, chúng ta hãy 
nghe các các nhà thơ tiền chiến nổi danh nói về tác giả. Năm 
1944, khi đọc được bài thơ này trong thi tập "Tình Thơ" ở Huế, 
nhà thơ "Ông đồ" Vũ Đình Liên đã phải thốt lên: "Đông Tây 
Kim Cổ chưa từng có!" Thi sĩ Quách Tấn cũng xếp thi phẩm 
này vào bài viết "Những bài thơ bất hủ trên đất Khánh Hòa".  
Riêng Vĩnh Hữu, con trai của tác giả cũng bày tỏ nỗi lòng gắn 
bó không rời với người mẹ kính yêu: “Viết về Me, có lẽ viết bao 
nhiêu cũng không đủ, có viết dài lê thê thậm thượt cách mấy cũng 
trở thành ngắn ngủn sơ sài. Nếu hết thảy mười bốn anh chị em 
chúng tôi cùng ngồi lại với nhau để cùng viết mấy pho sách về 
Me cũng không thể viết hết chuyện, không thể kể hết lời, không 
thể diễn tả hết những gì Me - cũng như Ba - đã để lại cho con 
cái.” 

 Được con cái tôn vinh và người đời ca tụng là chuyện dĩ 
nhiên, bởi lẽ Trinh Tiên, lúc phong trào thơ mới vừa thịnh hành, 
đã làm say mê độc giả, với những vần điệu và ý thơ tuyệt vời, 
đúng như cảm nhận của Vũ Đình Liên, Đông Tây kim cổ chưa 
từng có. Và đến hôm nay, những ai có dịp thưởng thức bài thơ, 
cũng không cầm nổi nước mắt với những rung cảm sâu xa…
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 Vào thơ, tác giả đã cảm nhận ơn Trời ban cho con người 
tình mẹ, chính là suối thương, là huyết sống, là hơi thở chảy 
thành nguồn sữa ngọt ngào, làm ấm môi và ấm lòng con thơ nhỏ 
dại. Niềm thương tuyệt đối của mẹ đã được tác giả diễn tả với lời 
thơ tuyệt bút, có thể nói là đến tận cùng của ngôn ngữ, như thể đi 
vào vô ngôn, khi nấu nguồn sữa bằng hơi thở, và đồng hóa sữa 
với máu:
  Đây dòng sữa Me nấu bằng hơi thở
  Truyền từ nguồn huyết thống, suối thương yêu
  Huyết Me khô cho phần sữa thêm nhiều
  Me vâng lĩnh ý trời, ban con đó!

 Phải nói đây chính là thứ ngôn ngữ không lời, và người ta 
thưởng thức bằng con tim bên kia ngưỡng cửa của lý trí, với cảm 
nghiệm thầm kín trong thinh lặng. Qủa vậy! Vành môi con thơ 
đã được tô son bằng máu mẹ, và khi chạm vào máu mẹ, môi con 
đã uốn cong như để nức cạn tình thương vô bờ. Máu và sữa hòa 
đã vào nhau thành mật ngọt, thành hơi ấm vỗ về tuổi thơ như một 
phép lạ từ trời:
  Con uốn hai vành môi son thắm đỏ
  Dòng huyết ngà tuôn theo nhịp vành môi
  Huyết thân Me, nhưng phép lạ tay trời
  Pha dịu ngọt trong đôi dòng sữa ấm

 Đẹp làm sao khi mỗi tia sữa bỗng nhiên biến thành luồng 
điện từ thân mẹ đi vào thân thể con thơ! Đây chính là nhân điện, 
điện của tình yêu làm say mê điên đảo cả mẹ lẫn con khi con ngất 
ngây áp vào ngực mẹ, nhấp từng giọt sữa để lòng say. Còn mẹ thì 
nghe từng giọt sữa nhỏ trong thớ thịt, rồi nâng niu con thơ như 
nâng vàng cưng ngọc:

  Mỗi tia sữa là mỗi luồng điện sống,
  Bú đi con! Hứng nhận cả lòng say...
  Con nghĩ gì trong bộ óc thơ ngây,
  Mà mơn trớn như nâng vàng hứng ngọc?
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 Khi dòng sữa mẹ thấm vào thân con thì con bỗng hóa 
thân. Con không còn là đứa trẻ ngu ngơ bất động, mà là thực thể 
linh động đầy sức sống. Da của con thành da sữa. Thịt của con 
bốc hương thơm, và tiếng của con, dù là cười hay khóc, cũng là 
tiếng chim hót líu lo, làm vui cả nhà và cả đời:

  Me yêu quá, giọng cười và tiếng khóc
  Ai bày con tôi nói tiếng chim đây?
  Dễ thương chưa? Da sữa thắm hây hây
  Ai ướp cả muôn hương vào thớ thịt?

 Đẹp như thế và thương như thế là hết chỗ nói, thật đã cạn 
lời. Có nói cũng bằng thừa, vì làm sao diễn tả được tình thương 
tuyệt đích và vô bờ, cao như non, rộng như biển? Nếu Hàn Mặc 
Tử đã phải câm nín lặng nghe Trời giải nghĩa yêu:

  Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
  Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
  Để nghe tơ liễu run trong gió,
  Và để xem trời giải nghĩa yêu.

  Thì ở đây, Trinh Tiên cũng đành câm lặng cảm tạ Đất 
Trời đã ban cho con người tình mẹ như một hồng ân không còn 
lời nào để diễn tả và ngợi ca. Tác giả chỉ còn biết hòa mình vào 
tiếng sóng biển, lời gió núi để cảm nghiệm tiếng lòng thỏ thẻ ngất 
ngây

  Thương chẳng có chỗ cùng, thương tuyệt đích
  Me thương con thắm thiết lắm, con ơi!
  Cao như non? Cao sánh vút chân trời,
  Rộng như biển? Rộng lan trùm trái đất

 Như một lời kết, Trinh Tiên đã thốt lên một tiếng như một 
tuyên ngôn tình mẹ vang vọng muôn đời. Con là tất cả. Là ý thơ. 
Là niềm vui. Là lẽ sống. 
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  Con là tất cả ý niềm vui sống!
 
 Xin thân tình chia sẻ nỗi vui và niềm hãnh diện  với những 
người con của mẹ Trinh Tiên như Nha Trang, Quy Hồng và Vĩnh 
Hữu, Vĩnh Hảo.. Cũng xin chân thành tự hỏi những ai không 
may mắn có mẹ, hay không còn mẹ, có cảm thấy mất mát và 
ngậm ngùi tiếc nhớ nguồn sữa yêu thương như những giọt huyết 
ngà không? Cám ơn Trịnh Tiên, người nữ sĩ còn sót lại của văn 
chương tiền chiến. Cám ơn Quy Hồng đã cho thưởng thức bài thơ 
không tiền khoáng hậu của mẹ Trinh Tiên…
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Đợi Nhé Cố Nhân Ơi!
 Sống trong dòng thời gian, con người có thể vui với hiện 
tại, nhớ tiếc qúa khứ hay hướng về tương để gửi gấm ước mơ. 
Riêng dân Việt, với nỗi buồn lưu vong nơi xứ người, với nỗi thất 
vọng trước hiện thực bi đát tại quê nhà, lại càng gắn chặt với qúa 
khứ đau thương như một mối hận khôn nguôi. Mối hận chất ngất 
đó đã tuôn trào thành những vần điệu cay đắng như những giọt 
nước mắt pha máu qua bài thơ “Thăm Mộ Cố Nhân” của Nguyễn 
Thanh Khiết. 

 Vào thơ, tác giả đã mượn ly ruợu, không phải chén Hồ 
Trường của cuồng sĩ Nguyễn Bá Trác, lại càng không phải ly 
rượu mừng của Phạm Đình Chương, mà là  ly rượu tế để tưởng 
niệm hương hồn của người đã khuất, ngày nào ra đi tức tưởi 
không thể nhắm mắt. Tính cách bi đát tột cùng ở đây, là nhà thơ 
chỉ dành cho người qúa cố nửa ly thôi. Nửa ly còn lại xin dành 
cho chính mình, cho núi sông, cho đồng bào, cho thiên hạ hay 
hơn nữa cho cả đất trời, bởi lẽ tất cả đã chứng kiến nỗi đau chất 
ngất của dân Việt mà tiêu biểu là cái chết oan nghiệt của người 
trai hùng từng ôm súng bảo vệ quê hương:

  Tao rót cho mầy nửa ly thôi
  Để nửa kia tế cáo đất trời
  Tế thiên hạ, tế người cùng giống
  Tế tao, tế mầy, tế núi sông.

 Có người đã bỏ nước ra đi tìm tự do, chấp nhận cuộc sống 
tạm dung trên quê hương thứ hai, với căn cước tị nạn cộng sản, 
nhưng đã vội quên qúa khứ, chủ trương xóa bỏ hận thù, hòa giải 
hòa hợp với bên thắng cuộc. Với Nguyễn Thanh Khiết, người 
Việt không thể quên qúa khứ đau buồn, mà phải nhớ, nhớ thật rõ 
ngày tự do bị bức tử, ngày dân tộc tắt thở trong tủi nhục hờn căm:

  Tao nhớ cái ngày ta thua trận
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  Giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy
  Một cái poncho gói mầy giữa núi
  Đất đắp vội vàng lộ cả thây.

 Ngày ấy năm xưa, bao người trai Việt đã nắm xuống như 
những cánh sao rơi trong uất hận. Người may mắn còn sống, thì 
trở về như kẻ thua cuộc, gãy súng, chiến y tả tơi, bước chân rã rời 
giữa quê hương hoang tan đổ nát. Nỗi nhục nhã vô bờ đó không 
những làm hoen lấm đời trai thời loạn, mà còn làm nhơ nhuốc cả 
cuộc đời, và cả nơi tôn nghiêm linh thánh:

  Ngày nầy năm đó mầy chết trận
  Năm đó ngày nầy – tao kẻ thua
  Nát áo về thành – thành đã mất
  Nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùa.

  Làm sao diễn tả được những nỗi đắng cay của người đã 
nhắm mắt ra đi cũng như người còn ở lại, cùng chia nhau một 
niềm đau và một nỗi tủi hờn dân tộc. Người sống mà như đã chết, 
chỉ biết tìm quên trong men say, nửa tỉnh nửa mê, cuộc đời chập 
chờn ảo ảnh:
  Uống đi mầy uống nửa ly thôi
  Chia với tao những đắng cay nầy
  Mấy mươi năm – cái đời cơm áo
  Tao sống còn – nửa tỉnh nửa say

 Tuy người sống thương mình đang chết dở sống dở, 
nhưng thương mình thì ít mà thương người đã ra đi thì nhiều. 
Thật vậy, người đã ra đi hồn tức tưởi nghẹn ngào, còn thân xác 
lại bị vùi giập vội vàng, không mộ bia, không hương khói, tuy đã 
hy sinh tất cả cho đời, đã đem hết tâm huyết đền trả nợ nước thù 
nhà:
  Chỉ tội thân mầy nằm ở đây
  Mả lệch mồ xiêu đã bao ngày
  Tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo
  Nợ nước thù nhà trả hai tay



216    Tuyển Tập Thơ Văn III

 Như một hờn dỗi mỉa mai, tác giả đã nhắn nhủ người đi 
thôi cứ ngủ yên như thể vô niệm vô ưu, mặc cho đời hững hờ, cho 
rừng núi mưa gió thản nhiên, và nước non thay tên đổi chủ, trăm 
họ sống như đã chết, sống vô nghĩa, sống thừa:
  Thì cứ nằm đây như lúc xưa
  Mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa
  Mặc nước, mặc non thay tên chủ
  Mặc cho trăm họ sống như thừa

 Đáng mỉa mai hơn nữa là ngay cả những bạn bè đã bỏ xứ 
ra đi, chấp nhận cuộc lưu vong như một kẻ vô tổ quốc, nay cũng 
bị tha hóa, trở thành những đứa con hoang, sống vật vờ mất cả lý 
tưởng, quên cả khí phách, mất cả cội nguồn. Nói ra thì mất lòng, 
nhưng đành phải nói, vì thật tội nghiệp cho người đã nằm xuống, 
nghẹn ngào trong lòng đất mẹ tại quê nhà:
  Mầy sẽ thấy bên kia phía biển
  Đông lắm bạn bè bỏ xứ đi
  Đứa giống con hoang – xin giữa chợ
  Thằng như ở chực – chẳng ra gì

 Buồn cho hiện thực quê nhà vô vọng, cho hiện thực hải 
ngoại tha hóa vong thân, nhà thơ chỉ còn biết đi vào mộng tưởng 
để mơ về một khung trời huy hoàng, có mặt trời rực rỡ ánh vàng, 
có gió lùa mây bay và biển xanh dạt dào. Đó phải chăng là quê 
hương mơ ước? Đó phải chăng là đất nước thanh bình?
  Mai mốt nầy nếu có cơ may
  Tao đưa mầy lên chỗ gần mây
  Có biển xanh gió lùa vách đá
  Mặt trời lên rực rỡ ngày ngày

 Rồi như một lời dặn dò tha thiết, nhà thơ đã nhờ người 
dưới mộ nằm yên đó như một gã cận vệ, canh giữ dùm giang sơn 
gấm vóc đang bị giày xéo bẳng dép râu, đang bị cứa nát bằng búa 
liềm, chờ ngày dân Việt đứng lên quang phục quê hương, dựng 
lại cờ vàng, mở hội hoa đăng:  
  Thôi kệ – nằm đây giữ dùm tao
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  Một cái giang sơn thấm máu đào
  Một đời lá cờ ba sọc đỏ
  Mấy đời vì nó – mấy đời đau

 Trước khi từ giã người dưới mộ, nhà thơ đã rót nốt nửa ly 
sau còn lại, rải khắp núi cao rừng thẳm, như thể những hạt mưa 
ân tình chan hòa nước mắt, khóc cho người đã nằm xuống cho 
quê hương. Những giọt mưa hồng pha máu sẽ bốc lên thành khói 
hương niệm hồn dân tộc:

  Tao rót thêm mầy nửa ly sau
  Rải nửa ly nói với núi rừng
  Bên mồ người trẻ – xưa chết trận
  Bạn cũ về thăm dòng lệ rưng

 Thế đó! Người đã nắm xuống. Máu đã thấm vào lòng đất 
mẹ. Xin ngủ yên trong giấc ngàn thu, chờ ngày máu nở thành 
hoa, đúng như mơ ước của Nguyễn Chí Thiện ngày nào: “Máu 
ươm hoa hoa máu chan hòa. Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn 
đoá..”
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Quê Hương Tôi Đó
Qua Thơ Trần Thúc Vũ
 Từ ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản, dân Việt mãi 
ngậm ngùi tiếc nhớ những ngày vàng son khi Sài Gòn được thế 
giới gọi là“ Hòn ngọc Viễn Đông”. Bên thắng cuộc coi 30 tháng 
4 năm 75 là ngày “giải phóng” trong khi dân Việt vẫn coi đó là 
ngày “mất nước”, bởi lẽ dù tên gọi Việt Nam còn đó, nhưng thực 
sự, đất nước đã lọt và tay bọn con hoang tha hóa phản bội, cam 
tâm làm Việt Gian bán nước cầu vinh. Từ đó, thi ca Việt thường 
đậm mầu bi đát như tiếng quốc vang vọng, thể hiện niềm tiếc 
thương và tủi hận, cũng như ước mơ một ngày mai quê hương 
thanh bình tươi sáng, tiêu biểu như Trần Thúc Vũ qua thi phẩm 
“Dựng Cõi”, đặc biệt là bài “Việt Nam quê hương thống khổ”

 Vào thơ, tác giả đã thốt lên một tiếng kêu như thể tiếng 
chuông báo tử nhằm đánh thức dân Việt trước hiện thực bi đát 
của quê hương đang chôn vùi bao thế hệ trong tối tăm và hận thù. 
Tác giả đã cảm thấy buốt nhức trước thực trạng một số người Việt 
sống thờ ơ, hầu như ngái ngủ và vô cảm trước hiện tình đất nước 
tang thương, dân tộc quằn quại trong địa ngục đỏ: 
  Hãy thức dậy,
  Hỡi trái tim Việt-nam!
  Bao nhiêu tối tăm,
  Đang bao trùm Đất Mẹ
  Bao nhiêu năm hận thù,
  Chôn vùi bao thế-hệ!

 Tác giả muốn đánh thức dân Việt để đối diện với những 
oan khiên đang đày đọa dân tộc trong  tủi hổ, điêu linh, hận thù 
và chia rẽ, do bọn người vỗ ngực tự hào là kẻ chiến thắng, rồi 
tìm cách trả thù bên thua cuộc, áp bức bóc lột, đẩy họ vào cuộc 
sống xác xơ, dù biết đó chính là anh em cùng một mẹ, cùng mang 
giòng máu Lạc Hồng:
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  Xương trắng máu đào - Nồi da xáo thịt,,
  Ôi Việt-nam! Đã tận cùng khánh-kiệt,
  Bao nhiêu năm bằng đó những cơ-hàn!
  Bao nhiêu năm bằng đó những thương-tâm,
  Bằng đó những điêu-linh, hận thù, chia rẽ..

  Không còn bút mực nào để diễn tả những bất hạnh chất 
ngất của dân tộc. Giang sơn gấm vóc, ruộng đồng phì nhiêu 
chuyên chở sức sống của dân tộc từ ngàn năm, nay biến thành 
sông máu, chan hòa uất hận và tủi nhục như thể vết thương không 
thể khâu vá:
  Nỗi đau nhức của dân ta vô vàn khôn-xiết kể!
  Năm mươi năm u-uẩn sớm mai hồng
  Này núi, này sông, này ruộng, này đồng
  Này vẫn đó, vết thương còn rỉ máu

 Tác giả không thể hiểu được tại sao những đứa con cùng 
một mẹ, cùng chia sẻ niềm đau đất nước, cùng một mối ưu tư về 
quê hương, mà cộng sản miền Bắc lại đành tâm chỉa súng vào 
anh em miền Nam với con mắt thù hận, quyết không đội trời 
chung: 
  Cùng một nỗi quặn đau,
  Cùng một lòng trăn-trở
  Mà cớ sao chia lẻ giống nòi chung!
  Bôi mặt đành sao, thù-hận sao đành!

 Từ hiện thực đau buồn hôm nay, Trần Thúc Vũ đã mời 
dân Việt trở về với giòng sử oai hùng từ thời dựng nước, để nhớ 
lại tinh thần đoàn kết trăm họ Diên Hồng, để noi gương tiền nhân 
và hãnh diện với những chiến thắng oanh liệt, chiếu rạng sử xanh:
  Hãy nhớ lại cùng nhau thuở Vua Hùng dựng nước
  Bao chiến-công gom bởi một lòng son,
  Những gian-nguy hun đúc chí kiêu-hùng
  Trong nô-lệ chuyển lên thành bất-khuất!
  Thân dẫu mất- Không bao giờ chịu nhục
  Nước mới còn gấm vóc đến hôm nay
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 Nhưng đau đớn thay! Càng mở lại trang sử oai hùng của 
tổ tiên, tác giả lại càng thấy nhức buốt và tủi thẹn, vì hôm nay, 
linh khí tiền nhân hình như đã mịt mờ xa khuất, thay bằng thái độ 
thờ ơ khiếp nhược và hận thù. Nếu ngày nào, Trần Dần “bước đi 
không thấy phố thấy nhà” vì bóng dáng quê hương đã chìm khuất 
trong mưa máu trên màu cờ đỏ, thì hôm nay, Trần Thúc Vũ lại 
phải đau lòng chứng kiến cảnh máu lệ nhuộm đỏ quê hương:
  Lòng quặn thắt khi mở từng trang sử
  Những Anh-hùng, Liệt-nữ của ta xưa,
  Những Chiến-sĩ vô-danh từ thuở dựng cờ
  Mà linh-khí giờ đây mịt mờ máu lệ!

 Hiện thực bi thảm. Qúa khứ nhạt mờ. Lịch sử đảo ngược. 
Giờ đây, Trần Thúc Vũ chỉ biết làm gã kéo chuông để làm vang 
vọng tiếng chuông lịch sử nhằm đánh thức toàn thể dân Việt thức 
dậy, noi gương cha ông, “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn lấy chí 
nhân mà thay cường bạo”, tiếp nối con đường cứu nước và dựng 
nước: 
  Hãy thức dậy- hỡi Việt-nam nứt rạn!
  Đem yêu-thương xoa dịu những thương đau
  Đem yên-vui thay thế những u-sầu
  Đem nhựa sống cho thêm ngày lộc biếc

 Trong nỗ lực cứu nguy tổ quốc, dân Việt sẽ nắm tay 
nhau kề vai sát cánh, chung tim óc để cùng khâu và những đổ vỡ 
thương đau của qúa khứ. Hẳn nhiên, nợ phải đền, thù phải trả, 
nhưng với truyền thống bao dung và nhân ái, dân Việt sẽ mở rộng 
vòng tay để cổ võ đoàn kết, chung sức kết đoàn xây dựng tổ quốc, 
làm lại lịch sử:
  Hãy lấp lại hố sâu của trùng trùng cách biệt
  Hãy quên đi một thuở hận thù kia,
  Tay chung tay đem Xuân thắm quay về
  Gieo mạch sống trên khô cằn sỏi đá,

 Một khi dân Việt nắm tay nhau gieo mầm sống trên sỏi 
đá, thì lịch sử sẽ được viết lại. Những trang sử đen, đúng hơn là 
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những trang sử máu sẽ được thay bằng những dòng chảy đầy tình 
người, có nắng ấm chan hòa, có hoa tươi có mướt. Đó chính là 
bình minh rạng rỡ trên quê hương đổi mới:
  Chẻ núi khơi nguồn- tưng bừng hoa cỏ
  Thổi tan đi sương bủa cõi Nam ta
  Kéo mặt trời lên cho nắng ấm chan-hòa
  Trên Đất Mẹ Việt-nam mịt mùng u tối

 Giấc mơ thanh bình của Trần Thúc Vũ không biết bao giờ 
sẽ thành hiện thực. Nhưng ngày vinh quang đó chắc chắn sẽ tới. 
Tin tưởng như thế nên tác giả đã thật sự cảm thấy thật vui, lòng 
đầy tin yêu, nắm tay dân Việt bước vào vận hội mới có tiếng chim 
ca, có hoa nở rộ như mùa xuân quê hương:
  Gió chợt sớm,
  Lòng chợt vui, lá hoa vồn vã gọi,
  Chim tụ đàn ríu rít những hừng đông
  Một giải non sông thoắt chợt dâng hồng

 Sống để mơ và mơ để sống. Đó là tất yếu của cuộc đời, 
cũng là tất yếu của Trần Thúc Vũ và của toàn thể dân Việt, luôn 
luôn vượt khỏi ràng buộc của qúa khứ và vướng bận với hiện tại 
để mơ về tương lai. Đó chính là ý nghĩa của sử tính trong triết 
học. Nói khác, dân Việt không chỉ sống với “sử ký” là chuỗi 
những biến cố chết như lá héo cành khô, mà thiết yếu sống với 
“lịch sử” như một giòng sống liên tục, tạo nên giòng sinh mệnh 
có máu hồng, có mồ hôi nước mắt, nhưng cũng chất chứa bao 
niềm hãnh diện và tự hào của dân tộc.
  Bao u-uẩn đã trôi về quá-khứ,
  Nắm chặt tay nhau viết mới từng trang sử
  Lòng mở lòng - Mắt biếc gọi trời xanh...
  Ngời sáng những tin yêu,
  Quét sạch oán hờn
  Vận-hội mới thênh thang giữa lòng dân-tộc!

 Thế đó! Anh Trần Thúc Vũ đã dừng lại, nhưng giòng sinh 
mệnh dân tộc còn chảy mãi như giòng sữa Âu Cơ, nguồn yêu 
thương  bất tận…
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NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT PHA MÁU
 
 Khóc cười là chuyện thường tình của người đời trong 
giòng sống buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh rủi ro. 
Vui cười buồn khóc là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu 
! Lắm lúc con người  phải dấu kín niềm đau bằng nụ cười miễn 
cưỡng, “trong héo ngoài tươi”, hay có khi lại phản ứng trái ngược 
“khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười” hay “cười ra nước mắt”. 
Riêng tiếng khóc cũng được thể hiện qua nhiều sắc thái. Có khi 
khóc nức nở, nước mắt chan hòa. Có khi khóc thầm, nước mắt 
rưng rưng. Nhưng bi đát nhất là tiếng khóc không lệ, hay hơn nữa 
là tiếng khóc với những giọt lệ pha máu mà Cao Nguyên gọi một 
cách rất thơ là “giọt lệ hồng”.

 Cụm từ “giọt lệ hồng” thoạt tiên làm nhiều người lầm 
tưởng là giọt lệ vui lệ mừng khi mẹ nhìn con chào đời, khi tình 
nhân siết tay nhau hẹn thề, hay khi vợ thấy chồng chiến thắng trở 
về..Thế nhưng ở đây, giọt lệ hồng của Cao Nguyên là những giọt 
nước mắt pha máu, chảy ra từ tim, trào lên mắt, tuôn thành giòng 
sinh mệnh ngàn năm của dân tộc. 
  giọt lệ - hồng?
  những giọt lệ pha máu
  từ tim
  chảy xuyên qua mắt
  buốt đau theo giòng chảy
  cay đắng suốt trăm năm

 Nếu hỏi tại sao những giọt nước mắt pha máu lại chan hòa 
sử Việt, thì nhà thơ thẳng thắn trả lời, là chỉ vì giòng sinh mệnh 
của dân tộc là kết tinh của khổ đau và uất hận, là máu tuôn giòng 
xương chất núi của các anh hùng liệt nữ đã hy sinh chống lại 
quyền lực qủy ám, quyết phế bỏ chủ trương hủy diệt con người 
nói chung và con người Việt Nam nói riêng, nhằm bảo vệ tiếng 
nói của lương tri và lẽ phải: 
  em biết
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 tại sao có giọt lệ hồng?
 nó kết tụ bởi máu và nước mắt
 từ những cái chết
 vì muốn bảo vệ quê hương và đồng loại
 vì muốn đối kháng với những quyền lực quỷ ám
 vì muốn giữ lại lương tri trong nghiệt cay thù hận

 Trong giòng lịch sử ngàn năm chống lại quyền lực qủy 
ám, máu dân Việt đã đổ và xương đã rơi, và những giọt lệ hồng 
đó đã nở thành hoa, bao lần đưa dân tộc lên đài vinh quang. 
Giặc Tàu đã khiếp vía. Giặc Tây cũng tan tành. Nhưng hôm nay, 
những giọt lệ hồng đó lại đang tuôn chảy, tạo thành biển máu 
chan hòa oan khiên bất hạnh trên quê hương thống khổ và chết 
chóc, nơi đó có những người bạn đã phải kết liễu đời mình bằng 
một viên đạn, một liều thuốc độc hay một dây treo cổ oan nghiệt:
  hôm nay
  anh muốn viết
  về một thời đã qua
  đầy nước mắt và máu
  của bạn mình
  chết bởi
  một viên đạn
  một liều thuốc độc
  một dây treo cổ..

  Không riêng gì bạn bè, mà chính những người ruột thịt 
cũng đã nằm xuống trong tức tưởi. Thịt xương của họ đã vun 
bón cho mảnh đất cha ông. Máu của họ là máu thánh, như những 
làn mưa đỏ au thấm xuống lòng đất mẹ chảy thành phù sa bồi bổ 
ruộng đồng:
  chôn trong ký ức
  từng dãy
  từng hàng
  xác của bạn anh
  những người ruột thịt của anh
  họ đã đứt ruột ra đi
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  họ đã chia thịt cho xứ sở
  và máu họ trộn vào
  không gian mưa lũ
  đỏ au!

 Quê hương hôm nay là thế! Là máu và nước mắt, đúng 
như Dương Thu Hương, nhà văn bộ đội cộng sản miền Bắc đã mô 
tả là “vũng lầy trộn vàng của giai cấp thống trị với máu và nước 
mắt dân tộc bị trị”. Nhưng những gì Cao Nguyên nói ra hôm nay 
qua giọt lệ hồng chỉ là một phần rất nhỏ, bởi lẽ còn biết bao oan 
khiên của thời sử đen không thể nói ra, sợ rằng con tim yếu mềm 
không còn đủ sức chịu đựng những cơn đau quằn quại:

  có thể anh sẽ viết cho em
  hiểu thêm những điều gì đó
  về những giọt lệ hồng
  trong tháng Tư đen và trước nữa
  mà cũng có thể là không
  vì anh sợ mình không vượt khỏi
  những lần tim chảy máu

 Nói ra hay không, thì cũng thế thôi, vì lịch sử đã ghi khắc 
tất cả những đau thương chất ngất đó. Hôm nay sử Việt đang bị 
bóp méo, nhưng một mai, khi sự thật được phục hồi và trả lại, thì 
sử Việt sẽ nguyền rủa bọn người vô tâm vô tính hôm nay. Giòng 
sinh mệnh dân tộc đầy máu lệ còn chảy mãi, không phải chỉ trong 
hồn tác giả, mà trong tất cả mọi người dân Việt, trong cả giòng 
sống và nỗi chết, nói chung trong cả cuộc đời, trong xuyên suốt 
lịch sử:

  những giọt lệ hồng
  mãi chảy
  trong anh
  trong đời bạn bè anh
  trong giòng sống
  trong giòng chết
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 Giòng chảy oan khiên đó sẽ chảy mãi thành giòng sử đen, 
như vết chém mãi còn rỉ máu, như vành khăn tang mãi nức nở 
trên đầu con cháu Lạc Hồng. Giòng chảy oan khiên không bao 
giờ ngưng tụ, đóng băng, hóa đá hay cản ngăn bởi vô tri vô giác:
  giọt lệ hồng không ngưng tụ
  trong đá sỏi
  trong giá băng
  trong câm lặng
  mà chảy xuyên suốt qua mọi rào cản
  của vô tri
  bất giác

 Tính cách bi đát của bài thơ đã lên cao tột đỉnh khi Cao 
Nguyên gọi những gì anh viết ra hôm nay là một đoạn trong bài 
điếu văn gửi bạn bè. Thì ra giọt lệ hồng là thơ biến dạng thành 
điếu văn. Nếu hỏi điếu văn viết cho ai, thì tác giả thẳng thắn trả 
lời, là tất cả những ai đã nằm xuống cho Tự Do, Bác Ái, Nhân 
Quyền. Không nói ra thì mọi người đều biết ai là thủ phạm đã 
giết chết tự do, thế lực nào đã chà đạp nhân quyền, và đâu là giàn 
thiêu, là cỗ máy giết người kết tụ những bàn tay đao phủ bất nhân 
với chủ trương diệt chủng “giết giết nữa bàn tay không ngưng 
nghỉ”. Như thế, điếu văn cho người nằm xuống cũng chính là bản 
cáo trạng nhắm vào lũ ma vương qủy đỏ đang đày đọa và hủy diệt 
dân tộc.

 Điểm đáng ghi nhận là qua những tâm cảm đau đớn với 
máu chảy ruột đứt, tác giả vẫn giữ thái độ bao dung với tinh thần 
nhân bản, đầy tình tự dân tộc. Thật vậy! Tội ác của lũ con hoang 
phản bội tổ tiên đã rành rành, nhưng Cao Nguyên đã nhắn nhủ 
mọi người không nên thù hận, mà chỉ tiếc thương cho người đã 
nằm xuống, và chia sẻ niềm đau với dân tộc đang bị đọa đày: 
  em nhớ
  không nặng lòng thù hận
  mà nặng nỗi tiếc thương
  những người đã hy sinh
  cho quê hương
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  và gởi lời cảm xúc
  đến những con tim
  đang chảy
  giọt lệ hồng

 Hơn thế nữa, tác giả còn dặn dò dân Việt đừng qúa bi quan 
vì thật ra đất nước tang thương nhưng không hẳn bi thảm, bởi lẽ 
bao người đã nằm xuống nhưng họ không bao giờ chết, đúng như 
Trần Thiện Thanh đã cảm nhận “Anh không chết đâu anh! Anh 
chỉ về với mẹ đêm qua”. Không những thế, những người đã nằm 
xuống cho quê hương chính là anh hùng chiếu sáng sử xanh, làm 
rạng danh Việt tộc với niềm hãnh diện muôn đời: 
 
  em cũng nhớ
  không có sự bi thảm
  vì người anh hùng không chết
  cho những cưu mang lừa dối
  và lòng thương hại

 Không thù hận, không bi thảm, mà còn phải hãnh diện, 
bởi lẽ những người đã nằm xuống cho quê hương dân tộc là 
những con tim chân chính, những con người xứng đáng và những 
con người Việt Nam kiêu hùng:

  và em nên nhớ
  sự ra đi
  chững chạc và dứt khóat
  của những con người
  có trái tim chân chính
  xuyên qua
  những giọt lệ hồng.

 Đừng vội kết luận Cao Nguyên cổ võ cho hòa giải hòa 
hợp khi kêu gọi bao dung quên hận bớt thù.  Là một chiến sĩ từng 
cấm súng, Cao Nguyên đã đổ máu cho quê hương dân tộc, rồi 
mãi còn tiếc thương những giọt máu oan uổng của bạn bè anh em 
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đã nhỏ xuống lòng đất mẹ. Nhưng là một nhà thơ, Cao Nguyên 
cũng trải niềm tâm cảm đau thương nhưng đầy tình tự dân tộc 
tính nhân bản vào những vần điệu ray rứt. Đây thật là thơ, là tiếng 
lòng, là tiếng nức nở cuộc đời có máu và nước mắt. Cao Nguyên 
đã dệt thơ thành hoa tang, hòa thơ với gió hú làm điệu kèn và kết 
thơ thành áo quan, tiễn đưa anh linh Việt tộc vào lòng tổ quốc: 

  ta sẽ xé thơ ta nghìn triệu mảnh
  rải giữa trời thay những cánh hoa tang
  cuộn hết đêm đen làm chiếc áo quàn
  mượn gió hú làm điệu kèn ai điếu

 Bi đát thật đó, nhưng cũng oai hùng lắm thay! Thơ sẽ hòa 
vào gió hú làm vang vọng tiếng nhạc xuất quân, làm “trống Tràng 
Thành lung lay bong nguyệt”. Cám ơn Cao Nguyên. Kính cẩn 
nghiêng mình trước anh linh Việt tộc đang yên nghỉ trong lòng 
đất mẹ. Rồi máu sẽ nở thành hoa.  Giọt lệ hồng sẽ biến thành hạt 
kim cương lóng lánh..
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NỖI LÒNG LY KHÁCH
 Rời bỏ quê cha đất tổ đi tìm cuộc sống mới nơi đất khách 
quê người là một lựa chọn đắng cay, vừa thể hiện tính cách bi đát 
của lịch sử, vừa nói lên số phận hẩm hiu của dân tộc Việt Nam, 
phải xa rời bọc mẹ yêu thương mà lòng luôn quặn thắt mong 
ngày trở về. Hẳn nhiên cuộc sống tạm dung có nhiều thuận lợi 
vất chất cũng như tinh thần, nhưng không thể bù lấp niềm đau 
mất quê hương như vết thương lòng  không thể băng bó hay khâu 
vá..Niềm đau xa quê và nỗi nhục đất khách đã thật sự đậm nét 
trong các dòng thơ của Cao Tiêu, Tô Thùy Yên, Thanh Nam, 
Trần Trung Đạo, Nguyễn Tấn Ích..Riêng Quan Dương, những 
năm tháng tạm dung tại quê hương thứ hai vẫn làm cho tác giả 
cảm thấy thiếu thốn và mất mát, với nỗi cô đơn hầu như tuyệt đối, 
không biết chia sẻ với ai.

  Qua bài thơ “Nỗi Niềm”, Quan Dương đã cảm thấy lòng 
héo hắt vì lạc lõng giữa rừng người vô cảm, như túi cơm giá áo, 
chẳng biết gì đến nhân tình thế thái, làm cho tác giả cảm thấy lẻ 
loi như vầng trăng cô đơn giữa không gian mênh mông:

  Trăng xứ người lẻ loi càng héo hắt
  Giữa tình người áo vô cảm che thân
  Nhớ củ khoai mì thất bát thuở trên rừng
  Đồng đội chia nhau từng nhục vinh đất nước.

 Nỗi cô đơn bi thảm đó càng đậm nét qua bài thơ “Thế 
Giới này Nào Của Riêng Ai?”. Nếu hình ảnh người tị nạn buồn 
“Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau. Rồi đêm khuya về trong đôi 
mắt sâu" của Nam Lộc đã làm nhiều người thổn thức, thì ở đây, 
Quan Dương lại thể hiện hình ảnh đó một cách bi đát hơn, xót xa 
hơn qua người khách trọ tr0ng phòng vắng, một mình chia sẻ nỗi 
cô đơn với con gián như bạn tâm giao. Người khách trọ là ai? Đó 
là một người Việt Nam, rời bỏ quê hương đến đây tìm đất sống. 
Đó có thể là một thuyền nhân, một người mang danh tị nạn cộng 
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sản nào đó, một cựu tù nhân chính trị, và rất có thể là chính tác 
giả. Nói chung, đây là hình ảnh của một người mất quê hương, 
mất qúa khứ, mất tổ quốc! …Hình như có một khoảng cách thật 
xa giữa người khách trọ với xã hội chung quanh, với đồng loại, 
tạo nên khung cảnh cô đơn hầu như tuyệt đối. Thế giới tạm dung 
đã thu nhỏ lại, chẳng còn ai để cảm thông và chia sẻ, chỉ còn một 
mình người khách trọ với con gián, một sinh vật nhỏ bé và tầm 
thường, chẳng liên hệ gì đến cuộc sống con người, và thường bị 
con người ghét bỏ, tận diệt!

  Khu chung cư căn phòng ẩm chật
  Gã đàn ông đến từ Việt Nam
  Có con gián là dân bản gốc
  Có ban ngày và có ban đêm

 Cũng cần nói thêm, quê hương tạm dung hẳn không thiếu 
thực phẩm mỹ vị cao lương, nhưng hình như người khách trọ 
chẳng mấy tha thiết với cuộc sống đua đòi, nhà cao cửa rộng, xe 
cộ bóng loáng, quán hàng nhộn nhịp, món ăn ngon miệng, mà chỉ 
thu mình vào căn phòng ẩm chật, làm bạn với con gián, với tô mì 
gói, để một mình gặm nhấm nỗi đau xa nhà, sống với ký ức buồn 
thảm và ngọn lửa đốt cháy quê hương:

  Hắn mỗi sáng nấu tô mì gói
  Ðun cà phê trên ngọn lửa buồn
  Múc muỗng đường pha bằng ký ức
  Quậy tháng ngày tiếng muỗng loong coong

 Tất cả giờ đây trở thành cay đắng. Ngọn lửa bốc lên từng 
phiến buồn. Một hớp cà phê là một hớp cô đơn. Một cọng mì gói 
là một sợi sầu đất nước bỏ lại, nhai sao cho nhuyễn, nuốt sao cho 
trôi?
  Nâng tách hớp cô đơn từng ngụm
  Uống nỗi nhà tăm cá bóng chim
  Ðôi đủa gắp cọng mì đất nước
  Nhai điểm tâm trợn trạo nỗi buồn
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 Một mình đối diện với nổi cô đơn, không có đồng đội, 
đồng hương hay đồng loại để chia sẻ, nhưng vẫn có một an ủi nhỏ 
là sự đồng cảm của con gián trong nỗi mất mát toàn diện. Trong 
cô đơn, tác giả đã khám phá ra một chân lý về tình đời. Không 
phải chỉ có tình người giữa nguời với nguời, gọi là tình đồng loại. 
Tình đời còn trải rộng ra tận muôn loài vạn vật. Người ta đã nói 
nhiều về những con chó nằm chết trên mộ chủ, những con ngựa 
mang xác chủ về giao cho người thân. Ở đây, Quan Dương đã đọc 
thấy tình nghĩa của con gián dành cho người khách trọ như một 
vỗ về nỗi đau mất nước của người tị nạn Việt Nam:

  Con gián chia cọng mì rơi vải
  Như một phần thân thể Việt Nam
  Hai cọng râu nhíu mày chụm lại
  Cuộc sinh tồn như một phản năng

  Quá đau xót trước hiện thực đau buồn, nên khi đêm về, 
người khách trọ đã phải tìm cách chạy trốn thực tại, trùm kín 
chăn để nuốt lệ, hy vọng vơi bớt nỗi đau dân tộc. Nhưng bi đát 
thay, càng cố nuốt lệ thì nước mắt càng tuôn chảy. Giòng thương 
nhớ không thể cạn vơi và từng cơn đau quặn lên thành tiếng nấc 
như thể tiếng quốc kêu trong đêm vắng:

  Hắn mỗi tối trùm chăn kín mít
  Chiếc nệm giường cọt kẹt kêu đau
  Uống không cạn, uống hoài nước mắt
  Tháng ngày qua lặng lẽ bạc đầu

 Đâu có ai cùng uống với ta giòng lệ sầu mất nước. Bao 
người quanh ta đang đang đuổi theo cuộc sống phồn vinh hạnh 
phúc! Bao người khác lại mất gốc, xa cội quên nguồn, không 
muốn bận tâm về qúa khứ đau buồn! Thậm chí còn còn có người 
trở về bên kia khoe khoang hưởng thụ trên nuớc mắt đồng bào 
hay còn hợp tác với chế độ đày đọa dân tộc! Mỉa mai thay! Chỉ 
có c0n gián thắm đượm tình người, cùng thổn thức nhỏ lệ với ly 
khách:
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  Con gián đứng nhìn từ kẹt cửa
  Lắng im chia những tiếng thở dài
  Phòng ẩm chật ngăn hai thế giới
  Thế giới này nào của riêng ai

 Những tiếng thở dài não nuột chỉ khẻ thốt ra theo từng hơi 
thở và chỉ có con gián lắng im đứng nghe. Đó là tiếng con tim 
thổn thức nhớ về quê hương đang thoi thóp trong vũng lầy tăm 
tối, phía sau những phồn vinh giả tạo với biệt phủ, cao ốc, xe cộ 
bóng loáng, ghế bành dát vàng…

  Quê nhà tôi bên kia đại dương
  Cách bên này một bờ biển động
  Vành biển máu một thời tang trắng
  Phủ lãng quên trên những oan hồn

 Nỗi nhớ và niềm đau trài dài theo năm tháng. Nhưng mỗi 
độ xuân về, niềm xót xa đó lại quặn lên thành những cơn đau làm 
dân Việt choáng váng, tưởng như chực té ngã trên mảnh đất chọn 
làm quê hương tạm dung:

  Ðêm xuân này đứng ở khoảng không
  Không gia cư cũng không tổ quốc
  Ðứng tứ trụ hai chân bám chặt
  Ðội trên đầu nửa mãng trời xa

 Chân đứng không vững. Đầu choáng váng vì nỗi đau đè 
nặng. Người khách trọ cảm thấy như cận kề tử thần, bỗng gào lên 
tiếng thét như tiếng hú của thây ma, kết tinh khổ đau kiếp người 
dội vào thăm thẳm:

  Ðêm dật dờ như một thây ma
  Hả họng hú tiếng gào thăm thẳm
  vào vũ trụ. Vọng lời im lặng
  Có còn ai nghe một lời gào
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 Thầm hỏi có ai nghe tiếng gào thảm thiết như tiếng chim 
quốc não nề này không? Chẳng có ai là con người, là đồng hương 
đồng loại, mà chỉ có vạn vật tâm giao, con gián lắng nghe và cảm 
thương cho phận người lưu vong:

  Còn. Còn đây con gián lêu bêu
  Trố ngạc nhiên vào lời hắn hét
  Ôi! Chữ nghĩa hiển nhiên hắn thật
  Nhưng được gì?. Hỡi những bài thơ

 Thế là chỉ còn lại con gián và chữ nghĩa, và những vần 
thơ! Nhưng nhà thơ vẫn phải tự hỏi thơ sẽ làm được gì cho quê 
hương tan nát?   Thơ có khâu vá được vết thương dân tộc còn 
nhỏ máu? Vẫn biết rằng “Thời gian đi trở lại bao giờ? Thời gian 
không trở lại bao giờ”, nhưng thơ vẫn phải nhả đạn, bởi lẽ như 
lời Nguyễn Chí Thiện đã xác quyết “Tất cả suy tàn, sức thơ vô 
hạn. Thắng không gian và thắng cả thời gian”. Hơn nữa, có thể 
nói thơ là định mệnh, hay hơn nữa là sứ mệnh, như Holderlin đã 
xác quyết “Đã hẳn đời chất đấy sự nghiệp. Nhưng người ở đời là 
một thi sĩ…”. Mừng thay có những hồn thơ! Đẹp thay có những 
vần thơ!
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TÌNH NGHĨA SẮT SON
 Người ta thường phân biệt tình yêu và hôn nhân. Có người 
bảo có tình yêu thì không có hôn nhân, và ngược lại, có hôn nhân 
thì không có tình yêu. Tú Minh một lần đã nhắn nhủ“Ðừng là vợ 
là chồng. Rồi nhìn nhau chán ngán.Hãy cứ là tình nhân. Để tình 
ta mênh mông”. Nghĩ cho cùng, sự phân biệt giữa vợ chồng và 
người tình có phần hợp lý, bởi lẽ tình yêu là tình cảm thuần túy 
gắn bó 2 con tim, còn vợ chồng kết chặt với nhau không chỉ bằng 
tình cảm thuầy túy, mà còn bằng ràng buộc bổn phận. Nói khác, 
vợ chồng gắn kết với nhau bằng cả tình lẫn nghĩa. Như thế, trong 
hôn nhân vẫn có tình yêu, nhưng tình yêu đi vào thực tế đời sống 
như một chia sẻ đắng cay ngọt bùi, vỗ về nâng đỡ nhau suốt cuộc 
hành trình “mình với ta tuy hai mà một” trong cõi người ta…

 Ý nghĩa hôn nhân như một gắn bó tình nghĩa đã được 
Nguyễn Trung Kiên diễn tả qua bài thơ “Đôi Dép” được phổ biến 
rộng rãi trên các diễn đàn và trở thành quen thuộc trong các câu 
chuyện thường ngày giữa các cặp vợ chồng già trẻ cũng như các 
đôi bạn trước ngưỡng cửa hôn nhân..

 Phải nói ngay rằng, ví von sự chung đôi gắn kết vợ chồng 
với đôi dép không thể rời nhau là một so sánh tuyệt hảo, thể hiện 
được ý nghĩa sâu xa của hôn nhân như một nét đẹp tuyệt vời của 
nền văn hóa Việt tộc. Thực vậy, đôi dép là vật dụng tầm thường, 
chẳng có gì kiêu sa như giày cao gót nhọn da bóng. Nhưng chính 
cái tầm thường đó lại nói lên tình nghĩa chân chất của vợ chồng 
với “một túp lều tranh hai qủa tim vàng” thuở Tấm Cám. Đó là 
đời thực hồn nhiên đàng sau những hào nhoáng, son phấn của 
cuộc đời giả tạo phồn hoa làm cho con người dễ hoa mắt hay bị 
mắc lừa. Đó còn thơ, là tiếng thỏ thẻ phát ra tự đáy lòng, không 
cần trau chuốt khuôn sáo của một thuở ngây thơ, khi cả anh và 
em còn là hai đứa như  thể “ngu và ngơ”:
  Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
  Là bài thơ anh kể về đôi dép
  Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
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  Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

 Nét đẹp văn hóa đầy thơ mộng ở đây là sự hồn nhiên và 
chất phác. Hai chiếc dép có bao giờ hẹn hò, mà tự nhiên lại kết 
chặt vào nhau không thể chia lìa. Anh và em, cũng chẳng hò hẹn 
từ kiếp trước, nhưng đã gặp nhau như một tình cờ, đúng hơn là 
do định mệnh, do duyên trời, hay do phúc đức cha mẹ để lại. Hai 
người cùng chung bước bên nhau, cùng ngược xuôi trên những 
gập ghềnh nhấp nhô trong cõi nguời ta vẫn được mô tả là “lên voi 
xuống chó”, khi lấm lem cát bụi, khi diễm kiều sang cả trên thảm 
nhung lụa là:
  Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
  Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
  Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
  Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

 Không biết Nguyệt Lão tinh khôn nhạy cảm đến đâu, 
nhưng một khi đã xe kết chỉ hồng, thì càng chung bước, tình 
nghĩa vợ chồng càng đậm đà hơn, gắn bó hơn, bởi lẽ cả hai cùng 
chia sẻ những bất hạnh và vinh nhục ở đời, cùng bị cuộc đời chà 
xát gặm mòn và người đời dẫm đạp dưới gót hay nâng niu chiều 
chuộng tôn vinh. Trong lễ nghi hôn phối của người công giáo, 
cô dâu và chú rể đã nắm tay nhau thề thốt: “Tôi … xin nhận làm 
chồng/ vợ và hứa chung thủy với … dù là trong lúc thịnh vượng 
hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ 
yêu thương và tôn trọng … đến hết cuộc đời”. Cũng như đôi dép, 
vợ chồng ngang hàng không có kẻ thấp người cao, và càng cùng 
nhau trải qua nhiều hoàn cảnh nghiệt ngã gian nan cũng như vinh 
quang hạnh phúc, thì càng gắn bó với nhau hơn, bởi lẽ càng hiểu 
nhau, càng cần nhau và lệ thuộc vào nhau nhiều hơn, nên không 
nỡ và không thể thay thế:

  Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
  Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
  Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
  Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
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 Thế nhưng, cuộc đời vẫn là một chuyển hóa đổi thay. Có 
cuộc tao ngộ nào chẳng có chia ly. Thế nên, vợ chồng dù thề non 
hẹn biển và xe kết duyên thắm tình nồng, vẫn có lúc phải chia 
tay, như thể đôi dép mất đi một chiếc. Chia tay vì hoàn cảnh, xa 
nhau vì lẽ tử sinh, hay có khi rời nhau vì thời gian xói mòn, duyên 
kiếp lỡ làng! Khi phải chia tay, lỡ đánh mất nhau, có người đã tìm 
chiếc dép khác để thay thế, tưởng rằng có thể quên lối mòn để vui 
duyên mới. Nhưng với kinh nghiệm đôi dép, Nguyễn Trung Kiên 
đã nhận thức được tính cách khập khễnh của mối chỉ mới. Không 
cần biết mối chỉ mới có đẹp hơn hay xấu hơn, hay trông có thể 
rất giống nhau, nhưng điều chắc chắn là không thể cân xứng như 
xưa, và sẽ chẳng bao giờ đẹp đôi như thuở ấy. Có thể  đây chỉ là 
cảm nghiệm cá nhân, nhưng không hẳn là không hợp tình hợp lý:
  Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
  Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
  Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
  Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

 Thế là dầu có thay đổi cũng không thể thay thế, bởi lẽ mới 
cũ vẫn khác xa nhau, vẫn có ngăn cách, vẫn mất thăng bằng, và 
tình xưa nghĩa cũ vẫn mãi canh cánh bên lòng, như mối tơ vương 
vấn:
  Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
  Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
  Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
  Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

 Hẳn nhiên, duyên mới không hẳn luôn luôn thiếu hạnh 
phúc. Nhiều người cũng đã vui vầy duyên mới khi bước them 
bước nữa, làm lại cuộc đời. Nhưng theo Nguyễn Trung Kiên, 
hình như vẫn có một chút gì trống vắng, mất mát, bởi lẽ như đôi 
dép vô tri mà vẫn sát cánh bên nhau suốt đời, thì vợ chồng đã 
từng cùng nhau lên thác xuống ghềnh, chia sẻ ngọt bùi, làm sao 
quên được tình cũ nghĩa xưa:
  Đôi dép vô tri khăng khít song hành
  Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
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  Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
  Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

 Từ cảm nghiệm về đôi dép như một suy tư triết lý, Nguyễn 
Trung Kiên, đúng như  cái tên của anh đã thể hiện, khẳng định 
rằng, chỉ có tình nghĩa keo sơn thuở nào mới bền vững và kiến 
tạo hạnh phúc đích thực, bởi lẽ đó là “lối đi chung” của một đôi 
dép, dù bên phải bên trái cũng mãi sánh vai nhau trên một con 
đường, không thể thiếu nhau trong cuộc hành trình trăm năm:
  Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
  Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
  Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
  Gắn bó nhau vì một lối đi chung

 Một khi đã gắn bó với nhau và nguyện đi chung hết đường 
đời, thì khi lỡ mất nhau, tất cả chỉ còn là trống vắng, cô đơn. 
Thật vậy, hôn nhân đích thực là người nam người nữ trở nên một 
xương một thịt, “Mình với ta tuy hai mà một”, nên khi mất một 
là mất tất cả. Chỉ còn một chiếc dép thì tất cả thành vô nghĩa, và 
chỉ còn vất bỏ đi cho xong, bởi lẽ đâu còn “Ta với mình tuy một 
mà hai”.  Cũng thế, vợ chồng mất nhau rồi, thế giới sẽ trở thành 
sa mạc hoang vu và cuộc đời như thể dừng lại, chỉ còn là dư thừa 
hư không:
  Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
  Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
  Chỉ còn một là không còn gì hết
  Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!.

 Đẹp qúa! Tình nghĩa vợ chồng son sắt. Ước chi những ai 
coi gia đình là gánh nặng và thậm chí đã coi hôn nhân là “bản 
án chung thân” sẽ cúi xuống hôn đôi dép cũ mòn  rồi cùng với 
Nguyễn Trung Kiên đi vào nét đẹp tuyệt với của nền văn hoá Việt 
Nam và cùng ngâm nga câu ca dao đượm tình  dân tộc “Tay bưng 
chén muối dĩa gừng.Gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau..”
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NGƯỜI TÌNH CÔ ĐƠN
 Tình yêu là một giao cảm giữa 2 con tim. Nhưng mối 
giao cảm đó lắm khi đứt lìa và cuộc tình dang dở. Thế nhưng, 
thi ca tình yêu lại thường đậm nét với những dang dở đó, làm 
cho bao nhiêu con tim phải ngậm ngùi thổn thức như thể nhấp 
thú đau thương. Riêng Nguyễn Thị Hoàng được biết tới như một 
nhà văn đáng yêu trước 75 với nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt 
là “Vòng Tay Học Trò”. Hôm nay, chúng ta đến với Nguyễn Thị 
Hoàng như một thi sĩ, với bài thơ khá lạ tai mang tên “Chi Lạ 
Rứa” với vần điệu và ngôn ngữ rất Huế, thổ lộ nỗi lòng của một 
người tình cô đơn, yêu mà nín thinh lặng câm, một mình ấp ủ mối 
tình đơn phương buốt nhức..

 Đây có thể là hình ảnh cuộc đời thực của chính tác giả, 
hay cũng có thể  chỉ là hư cấu, diễn tả một mối tình đơn phương 
nào đó. Chỉ biết rằng, Nguyễn Thị Hoàng có hai mối tình lớn, 
một mối tình giữa cô nữ sinh mang tên Hoàng với một giáo sư 
khả kính đáng tuổi cha chú, và một mối tình giữa cô giáo tên 
Hoàng với cậu học trò tên Minh đáng tuổi em út! Bài thơ “Chi Lạ 
Rứa” rất có thể liên hệ với mối tình thứ nhất, bởi lẽ ý thơ và lời 
thơ gắn liền với Huế và thể hiện một khoảng cách cao thấp nào 
đó giữa tác giả và ông thầy khả kính.  
  Chi lạ rứa, chiều ni tui muốn khóc,
  Ngó chi tui đồ cỏ mọn, hoa hèn.
  Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen,
  Cho tui tủi bên ni bờ cô tịch.

 Hẳn có một ngăn cách nào đó không thể vượt qua, giữa 
tôi “hoa hèn” và người “tuyệt đích”, nên tình yêu dù có thực và 
da diết, có mến có yêu có ghét, nhưng vẫn chứa một chút mặc 
cảm bất cân, tạo nên hững hờ và vô duyên đến trơ trẽn:
  Tui ao ước có bao giờ tuyệt đích,
  Tui van xin răng mà cứ làm ngơ.
  Rồi ngó tui, chi lạ rứa hững hờ,
  Ghét, yêu, mến, vô duyên và trơ trẽn!
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 Tác giả tự thú nhận đã cố gắng vượt qua ngại ngùng trơ 
trẽn để mong được gần kề gắn bó với người thương dù biết không 
cân xứng. Nhưng hình như khoảng cách vẫn thăm thẳm như đôi 
bờ sông Ngân không thể vượt qua vì không có ô thước bắc cầu:

  Tui đã tắt nỗi ngại ngùng bẽn lẽn,
  Bởi vì răng, ai biết được người hè.
  Nhưng màu chiều đã rũ bóng lê thê,
  Ni với nớ, có chi mô gần gũi!

  Không thể vuợt qua bờ bên kia để thu ngắn cách biệt, tác 
giả đành dừng lại bên này với mối tình câm mà lòng hờn tủi và 
thương đau như thể con chim bị đạn. Rốt cuộc, đời cứ trôi đi mà 
tình cứ dừng lại một chỗ đơn độc như con đường một chiều, hay 
đúng hơn 2 con đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp 
nhau:
  Chi lạ rứa, răng cứ làm tui tủi?
  Tàn nhẫn chi với một đứa thương đau!
  Khối tình câm nên không sắc, không màu,
  Và vạn thuở chẳng nên câu luyến ái!

 Trách người tàn nhẫn, không đoái hoài tới mối tình câm, 
tác giả đã trầm ngâm nghĩ về cuộc đời  như một triết gia đi tìm 
ý nghĩa nông sâu của lòng người. Biết rằng “Dò sông dò biển 
dễ dò.Nào ai lấy thước mà đo lòng người?” nên tác giả đành 
chấp nhận thương đau, tự lo cho thân mình, giữ thân trong trắng, 
không bị hoen lấm, mặc ai vô tình hờ hững:
  Chi lạ rứa, người cứ làm tui ngại,
  Biết sông sâu hay cạn giữa tình đời?
  Bên ni bờ vẫn trong trắng chơi vơi,
  Mà bên nớ trầm ngâm mô có kể.

 Điều mỉa mai bi đát, là trong nỗi cô đơn đứng bên này 
nhìn về bên kia mà trách móc và tủi hận, tác giả đã cố nén cơn 
đau để khỏi bật khóc, nhưng càng nén thì nước mắt lại càng tuôn 
trào! Qua giòng lệ tủi, tác giả không dấu nổi một chút ghen hờn, 
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bởi lẽ một mình bên này đứng đợi như nàng Tô Thị mỗi ngày 
một tàn héo, mà bên kia cử dửng dưng lại còn ra vẻ lộng lẫy huy 
hoàng!
  Không muốn khóc, nhưng cứ từng ngấn lệ,
  Đọng làn mi ấp ủ mối tâm tình.
  Bên ni bờ hoa thắm bớt tươi xanh,
  Mà bên nớ huy hoàng và lộng lẫy.

 Đã bạo dạn tiến tới mà chẳng đến nơi. Thuyền tình vẫn 
chưa tới bến . Người tình cô đơn muốn đánh liều, làm một cuộc 
mạo hiểm mới, lên thuyền, sang đò, đi vào sóng cuồng nghiệt ngã 
may ra tìm thấy bến đỗ. Bến nào ai có biết! Nhưng oái oăm thay! 
Vừa nghĩ tới chuyện lên thuyền, thì tự nhiên tác giả cảm thấy đau 
nhói, có lẽ mối hận đã làm rách nát tim gan. Thôi đành dừng lại 
trên bờ vọng tưởng mà nhấp nỗi đau như mối sầu riêng:

  Muốn lên thuyền mặc sóng cuồng xô đẩy,
  Nhưng thân đau nên chẳng dám đánh liều.
  Đau chi mô có lẽ hận cô liêu,
  Mà chi lạ rứa hè, ai hiểu nổi!

 Biết mình không thắng nổi hoàn cảnh, tác giả đành quay 
về với chính mình, chấp nhận phận hoa hèn cỏ mọn, để tự an ủi. 
Tự thú là “không điên” và “không bối rối”, thực ra đó chỉ là tự 
lừa dối mình để dấu đi niềm riêng đau xót không thốt nên lời:

  Tui không điên cũng không hề bối rối,
  Ngó làm chi thêm tủi nhục đau thương
  Tui biết tui là hoa dại bên đường,
  Không hương sắc, lạ rứa hè, người hỉ?

 Chấp nhận phận mình, người tình cô đơn cũng đành chấp 
nhận cuộc đời như một dĩ nhiên như thể định mệnh. Vẫn biết ý 
người và ý trời không hẳn hợp nhau, nên tác giả chỉ còn biết vâng 
theo ý trời, và thổ lộ lòng mình bằng một tiếng kêu có thể nói là 
vô duyên như thể đùa chơi với số mệnh:
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  Tui cũng muốn có một người tri kỉ,
  Nhưng đường đời như rứa biết mần răng!
  Tui muốn kêu, muốn gọi, muốn thưa rằng:
  Chờ tui với! A, cười chi lạ rứa

 Chờ tui với. Thật ra tiếng gọi vô duyên đến nực cười chỉ 
bay theo gió thoảng, bởi lẽ bên kia bờ tình ái, có ai chờ ai đợi 
đâu! Rốt cuộc, con người ở đời vẫn mò mẫm như người đi đêm, 
chẳng biết gì hiểu gì, nhất là trong tình yêu lại càng mờ mịt sương 
khói, yêu là mù quáng! Không phải con người luôn luôn may 
mắn, nắm bắt được tình yêu bên kia bờ ảo vọng! Thôi đành im 
lặng như mặt nước sông hồ mà đếm từng giọt nước mắt cô đơn, 
như thể “chết trong lòng một ít..”
  Tui không buồn sao mắt mờ lệ ứa,
  Bởi vì răng tui có hiểu chi mô!
  Vì lòng tui là mặt nước sông hồ,
  Chi lạ rứa, bên ni bờ tui khóc.

 Hẳn không ai nén được mối cảm thương cho người tình 
cô đơn, dù có thực hay không có thực, thì vẫn là một giọt nước 
mắt nhỏ xuống cuộc đời. Nếu thực sự “Tình chỉ đẹp khi còn dang 
dở” thì phải cám ơn Nguyễn Thị Hoàng, cô học trò Võ Tánh Nha 
Trang và cô giáo Trần Hưng Đạo Đà Lạt thuở nào….

240    Tuyển Tập Thơ Văn III



Ngô Quốc Sĩ  l  241

Tình Yêu 
Trái Cấm Tội Phúc
 Trái cấm vốn được coi là ngưỡng cửa từ thiên đường an 
lạc bước vào trần thế khổ đau. Thật vậy, nguyên thủy cây cấm 
được gọi là “cây biết lành biết dữ”, nằm giữa vườn địa đàng như 
một mời gọi sự thèm khát và tự do lựa chọn giữa sống và biết, 
cảm và thức, lành dữ, thiện ác. Adam và Eve sống an nhiên, vui 
hưởng những ân huệ trời đất như hoa thơm trái ngọt, hoàn toàn 
bằng tâm cảm vượt ngoài tri thức và tra vấn của triết lý về người 
đời và đời người. Nhưng từ khi ông bà đưa trái cấm lên miệng 
thì tâm cảm nhường bước cho tri thức, sống mở đường vào biết. 
Kết qủa là địa đàng khép lại, trần thế mở cửa đón con người trần 
truồng bước vào chốn bụi hồng khổ lụy.

 Ý nghĩa triết lý của trái cấm là thế. Nhưng trong thi ca, 
hình ảnh trái cấm thường được sử dụng để diễn tả tình yêu như 
“hoa hồng có gai”, “dao sắc bọc nhung” hay như “mật ngọt chết 
ruồi”, đưa con người vào dây oan hơn là cõi phúc.

 Mờ đầu bài thơ “Trái cấm”, Khang Lang đã cảm thương 
cho Adam, con người nguyên thủy, chỉ vì “thắm men tình” tỏa ra 
từ hương tóc mây của mỹ nhân, một phần thân thể của mình, mà 
đưa tay hái trái cấm, khởi đầu cuộc trầm luân bể dâu:
  Từ buổi hồng hoang đầy phấn bụi
  Địa đàng còn trái cấm trên cây
  Người trai nguyên tổ – Adam –hái
  Vì thắm men tình hương tóc mây

 Thắm men tình chỉ vì yêu, vị nể và chiều chuộng, nhắm 
mắt nghe theo tiếng gọi con tim, nên mới đưa trái cấm lên môi, 
bất chấp cả lời dặn của Thượng Đế, như thể “nhất vợ nhì trời”. 
Thế  mới biết tình yêu có mãnh lực vô song. Nói một cách nôm 
na, men tình luôn luôn là một cám dỗ, làm cho con người thèm 
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khát đến nỗi không cưỡng lại được. Thật vậy, bản chất tình yêu 
là một sự thèm khát. Thèm cảm giác để lâng lâng nếm mùi mật 
ngọt. Thèm cơn say để lảo đảo ngất ngây. Thèm hơi ấm để sưởi 
đời lạnh giá. Thèm mộng mơ để chạy trốn hiện thực phũ phàng. 
Khang Lang thèm rất nhiều, nếu không nói là thèm tất cả:
  Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm
  Như thèm đời có những cơn say
  Như thèm cảm giác, thèm hơi ấm
  Thèm để con tim đổ mộng đầy

 Cái bi đát của tình yêu là khởi đầu bằng thèm khát mãnh 
liệt đến nỗi con người phải khuất phục, chấp nhận bị sai khiến. 
Nhưng thật trớ trêu. Mới bước vào đường tình thì tất cả đều cháy 
bỏng như cuộc đời bốc lửa. Thế mà chẳng bao lâu, tất cả thành 
nhàm chán, nguội lạnh như thể tro tàn. Vũ Thành An đã tôn vinh 
“tình yêu vĩnh cửu”. Nguyễn Văn Khánh “yêu ai yêu cả một  
đời”. Ở đây, Khang Lang trái lại, đã cảm nhận tính các bi đát, dòn 
mỏng và vụt thoáng của tình yêu bị thời gian xói mòn, sớm trở 
nên đồng điệu nhàm chán. Nếu Xuân Diệu ngày nào vội vả chạy 
đua theo thời gian để níu kéo tình yêu “mau với chứ vôi vàng lên 
với chứ.Em em ơi tình non sắp già rồi!”  thì Khang Lang hôm nay 
lại thấy thời gian vô tâm làm cho tình yêu ung thối mốc meo:
  Cũ mốc, cũ meo, đời cũ mèm
  Tình ta đã cũ, quá hơi quen
  Thời gian cũng cũ, đi mòn lối
  Cũ cả lời yêu: anh với em

 Hẳn nhiên, trong giòng thời gian cuốn trôi nhận chìm, 
con người thường cố ngoi lên, cưỡng lại như Lamartine đã thảng 
thốt kêu lên: “Hỡi thời gian hãy xếp cánh lại” Nhưng theo Khang 
Lang, dù có phản kháng hay níu kéo, thì thời gian vẫn hờ hững, 
tàn phá, xói mòn, biến cuộc đời thành hư ảo, đưa tình yêu vào 
khói sương:
  Vẫn cũ, dù em thường đổi áo
  Tô son, đánh phấn bao nhiêu lần
  Dù thu đã bắt đầu thay lá
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  Mời đón thời gian, gợi ý xuân.

 Con người cảm thấy bất lực trước sự xói mòn của thời 
gian. Dù có tô son điểm phấn, người đổi áo, thu thay lá, thì xuân 
tình vẫn tàn phai héo úa. Đức Huy đã lạc quan tìm thấy màu 
hồng của tình yêu với sức mạnh cảm hóa“Và con tim đã vui trở 
lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai”. Khang Lang bi quan hơn, đã 
phải chào thua thời gian tàn phá, dù đã dốc hết tâm can, hóa kiếp 
tim mình để đổi mới tình yêu, nhưng mãi vẫn cảm thấy bó tay bất 
lực. Ái ân đã từng da diết thuở nào, nay chỉ còn lại rong rêu mục 
nát, như thể tất cả đã rệu rã hư không. Hình như con người càng 
cố níu kéo tình yêu thì tình yêu càng trôi xa. Con người càng ghì 
siết tình yêu tình yêu càng  vỡ vụn như dã tràng xe cát:
  Vẫn cũ, dù tim anh hóa kiếp
  Để tình yêu đổi mới toanh toanh
  Ái ân cũng đến hồi da diết
  Rồi đám rong rêu bám cuộc tình

 Lỗi tại ai? Ngọc Vân và Thương Linh trả lời “Không phải 
tại em cũng không phải tại anh.Tại Trời xui khiến nên chúng 
mình thương nhau.”. Ở đây, Khang Lang cũng không trách mình 
hay trách em. Adam không trách Eve. Có trách là trách con rắn 
cám dỗ con người. Thật ra, con rắn dù bị Thượng Đế cảnh cáo 
sẽ bị một người nữ đạp giập đầu, cũng không hẳn đáng trách, 
bởi lẽ trời sinh con rắn, với bản chất tinh ranh qủy ma luôn luôn 
bám sát để cắn gót chân người? Thế thì trách ai? Chỉ còn trách 
tình yêu chính là bản chất con người. Con người được sinh ra từ 
tình yêu và cuộc sống trần thế là cuộc hành trình đi tìm tình yêu. 
Nhưng tình yêu lại là cái bóng thấp thoáng chập chờn.Tình yêu 
có ngọt có đắng, có nhung mềm và gai nhọn, có thương và hận. 
Tình yêu đã đưa con người vào cơn say điên đảo như Vũ Hoàng 
Chương: “Bốn tường nghiêng điên đảo bóng giai nhân”.  Nhưng 
chính trong cơn say chếnh choáng đó, con người lại hé thấy cuộc 
đời hư ảo khói sương:
  Cám dỗ bắt ta thèm trái cấm
  Như thèm đời có những cơn say
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  Từ trong nguyên tổ, và nguyên tội
  Con rắn nằm khoanh trên nhánh cây

 Con rắn còn đó. Trái cấm cũng còn đó. Vườn địa đàng. 
Trái cấm và con rắn. Adam và Eve. Tất cả chỉ nói lên một chân 
lý bất diệt. Đó là chân lý của Tình Yêu và Tự Do. Vì tự do, Eve 
mới đưa tay hái trái cấm trái lời căn dặn của Thượng Đế. Vì tình 
yêu, Adam mới chiều ý Eve, đưa trái cấm lên miệng, thưởng thức 
hương vị ngọt đắng, mà nào hay đã nuốt vào những ngụm oan kh-
iên của kiếp người. Nhưng điều đáng nói là tình yêu và tự do đều 
mang tính cách lưỡng giá. Có tự do, nên mới có lựa chọn thiện ác, 
hạnh phúc và khổ đau, thiên đàng hay trần thế. Cũng thế, có tình 
yêu, con người mới thỏa thuê với những cơn say cho đã thèm. 
Nhưng cũng vì tình yêu, con người rước lấy khổ lụy, vướng vào 
dây oan. Tình yêu đúng là trái cấm, như một cám dỗ triền miên. 
Nhưng trái cấm lại là hình ảnh của tội phúc. Có trái cấm mới có 
sa ngã. Nhưng chính nhờ trái cấm, mới có Tin Mừng cứu rỗi, mới 
có Ngôi Hai xuống thế làm người. Tội ăn trái cấm là tội phúc lôi 
kéo trời cao xuống đất thấp! Cũng thế, có tình yêu trái cấm, con 
người mới thật sự là con người với con tim rung động, với làn 
môi trao thương. Tội lụy tình cũng chính là tội phúc, là thú đau 
thương, đúng như Xuân Diệu cảm nhận “yêu là chết trong lòng 
một ít”. 

Với cảm nhận riêng tư, có thể nói, ngụp lặn trong tình yêu trái 
cấm là một mạo hiểm kỳ thú. Làm người với tình yêu trái cấm 
chẳng là một vinh dự, một ân huệ đất trời đó sao? Xin chân thành 
gửi “Tình yêu trái cấm” đến mọi người như món qùa Giáng Sinh 
2020….
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Một Thời Để Nhớ
 Cuộc đời là gạch nối giữa tử sinh, từ tiếng khóc chào đời 
đến tiếng khóc đưa tiễn, giữa hợp tan, gần xa…Trong nỗi đau 
ngăn cách đó, người đời đã tìm về bên nhau, có khi bằng bước 
chân tình nghĩa, nhưng nhiều khi chỉ bằng tâm cảm nhớ thương. 
Trong tâm tình thâu ngắn ngăn cách đó, các chàng trai Võ Tánh 
và các nàng Nữ Trung Học Nha Trang, cũng  đã trải niềm mơ 
“ngày xưa Hoàng Thị” vào các cuộc hội ngộ, tìm nhau, tìm nhau..
Hữu duyên thì “tương ngộ”, vô duyên thì “bất tương phùng.” 
Gặp hay không thì tình nghĩa vẫn đậm đà qua những vần thơ ướt 
át gửi về người ấy “bên kia con đường” thuở nào, nay tuy cách xa 
nhưng bóng dáng vẫn còn nguyên đó với tà áo trắng, với tóc dài 
vờn bay…

 Xin mở đầu với Nguyễn Đăng Tuấn qua bài thơ “Và buốt 
tim người ngọn gió bay”. Cậu học sinh Võ Tánh ngày nào đã trải 
hết nỗi lòng thương nhớ cho người yêu Nữ Trung Học thuở ấy, 
với giấc mơ giao ngộ trong làn gió thoảng. Ngày nào, Thôi Hộ đã 
gửi niềm nhớ thương vào ngọn gió đông “Nhân diện bất tri hà xứ 
khứ.Đào hoa y cựu tiếu đông phong”, thì hôm nay Nguyễn  Đăng 
Tuấn cũng trải lòng nhớ thương vào thoảng gió. Chỉ có chút khác 
biệt là ngọn gió trong lòng tác giả ở trời Đông là gió bấc (Bắc) 
trong khi làn gió từ trời Tây của người yêu cũ lại là gió đông! Đây 
qủa là một ý thơ thâm sâu diễn tả một hiện thực bi đát với niềm 
hy vọng chứa chan. Thực vậy, từ trời đông buốt giá tại quê nhà, 
anh vẫn chờ ngọn “đông phong” của Thôi Hiệu là gió xuân từ trời 
Tây đất khách, với mai đào nỡ rộ, với tình người đằm thắm thổi 
vào hồn anh, làm ấm Iại giấc mơ nồng, khi nơi đây đã vắng bóng 
mùa xuân! 
  ngườ i ở  trờ i Tây ta trờ i Đông
  phả i trong giao mộ ng giấ c mơ nồ ng
  mù a bay gió  bấ c hay gió  nổ i 
  phương nà o ngườ i dự ng lạ i gió  đông
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 Trong làn gió thoảng, nhà thơ đã nghe như văng vẳng  
tiếng gọi của em từ đâu đó vọng về. Tiếng gọi như tiếng xưa, chỉ 
thì thầm đủ nghe thôi, không biết vì qúa xa hay vì tiếng gọi qúa 
nhỏ? Dầu lớn hay nhỏ thì cũng đủ làm cho giấc chiêm bao của 
anh ngời sáng lung linh:
  trờ i ở  phương xa hay gọ i nhỏ 
  mộ t tiế ng xa ngườ i lạ i qua ngườ i 
  ta cũ ng như ngườ i xa lạ  cũ 
  mộ t giấ c chiêm bao mộ t giấ c ngờ i

 Vẫn gọi, vẫn nhớ, dù đã xa cách bốn mươi bảy năm!  Em 
vẫn về trong chiêm bao, trong từng hơi thở như thể tình ta đã kết 
tinh thành khối trăm năm. Trương Chi Mỵ Nương đã hòa vào 
nhau, kết thành khối đá. Ở đây, Nguyễn Đăng Tuấn và ai đó cũng 
đã nối kết trong tình khối, còn mãi trăm năm qua những nổi trôi 
của kiếp vô thường.  Dẫu “trăm năm bia đá thì mòn”, thì tình ta 
vẫn nguyên vẹn. 

 Nếu chàng trai Võ Tánh Phạm Tín An Ninh đã dành cho 
“O Huế” Nữ Trung Học Nha Trang một khối tình kim cương đến 
nỗi khi xa nhau, phải lê gót đi tìm ròng rã trên 40 năm mà hình 
như vẫn chưa gặp! Những kỳ hội ngộ vẫn lạc lỏng trống vắng:

  O sinh ra tận mô ngoài Huế
  Hà cớ gì trôi dạt tới Nhatrang
  Để một thằng “Võ Tánh” phải lang thang
  Đem cây si trồng trước sân trường Nữ

 Và Lê Mau, cũng nhập bọn Võ Tánh đa tình, trải nỗi lòng 
vào những vần điệu thật truyền cảm. Qua bài thơ “Tôi Vẫn” được 
Cung Đàn phổ nhạc, Lê mau đã thổ lộ “Yêu mà chỉ lén nhìn, 
không dám nói lời yêu”..Có một chút nhút nhát đó, nhưng rất dễ 
thương. Cái đẹp của tình yêu thời áo trắng là e ấp rụt rè và thầm 
kín:
  Tôi chưa quên những ngày thật bối rối
  Chỉ lén nhìn không dám nói lời yêu
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  Tình lặng câm em đâu biết những chiều
  Theo bước em rồi cả đêm thờ thẩn..

 Ở đây, Nguyễn Đăng Tuấn cũng  dành cho người em gái 
Nữ Trung Học một khối tình trăm năm. Dù giòng đời nổi trôi như 
hơi thở thoi thóp thì hình bóng em vẫn hiển hiện trong giấc mơ 
như thể ghi dấu trăm năm:
  hộ i ngộ  ta ngườ i cò n lắ ng đọ ng
  bố n mươi bả y năm trà n giấ c vù i
  nổ i trôi như thở  trà n bao kiế p
  cò n dấ u trăm năm cũ ng ngậ m ngù i

 Tình ta vẫn mãi vẹn nguyên, bởi lẽ hình bóng yêu kiều 
của em đã in dấu trên cát trắng biển xanh, trên từng ngọn sóng 
nhấp nhô. Tà áo trắng thư sinh thuở nào trên đường Duy Tân Bá 
Đa Lộc vẫn còn bay bay trong gió, làm nặng chĩu bước chân anh 
nơi chốn cũ xa xưa như chuyện cổ tích:
  nắ ng mưa có  cò n như cổ  tí ch
  bã i cá t biể n xanh só ng nhấ p nhô
  Nha Trang kỷ  niệ m tà  á o trắng
  cò n gọ i trong ta từ ng bướ c chân

 Dẫu xa xưa như cổ tích, nhà thơ vẫn thấy rõ mồn một hình 
bóng cũ hiện hình như mới hôm qua. Thuở ấy, ta và nàng chẳng 
cách nhau bao xa.  Nàng Phước Hải, ta Máy Nước đã gần, mà 
ngày ngày ta và nàng còn được giáp mặt nhau ngay tại góc đường 
sát cạnh như thể chung trường! Đó chính là chốn ngày thơ, có 
cát bay như mộng mơ len lén vào hồn, dù không hẹn hò, vẫn mãi 
đậm đà:
  ngườ i ở  Phướ c Hả i ta Má y Nướ c
  Võ  Tá nh cù ng ngang gó c Huyề n Trân
  Trườ ng Nữ  cá t bay vờ n tâm tưở ng 
  ở  chố n ngà y thơ vẫ n đậ m đà 

 Trở về với những tháng ngày hoa niên dấu ái, nhà thơ có 
cảm tưởng như thời gian trở gót. Hẳn nhiên, không ai có thể níu 
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cành thời gian, dù có kêu gào xin xỏ như thi sĩ Lamartine cũng 
đành bó tay!. Nhưng trong nỗi nhớ quay quắt, Nguyễn Đăng Tuấn 
đã quay ngược thời gian, mở lại gói kỷ niệm thời hoa mộng, với 
những lời yêu thầm dấu trong trang sách, hòa trong tiếng sóng rì 
rào. Hình như tác giả đã cảm thấy trẻ lại, dù chỉ trong mơ ước, 
tìm thấy tuổi thơ ngày nào trong tiếng sóng ru lời yêu thỏ thẻ, 
trong bước chân chim rón rén, dù hôm nay tóc đã đổi màu, chân 
đã thấm mỏi…
  phả i ta, tuổ i trẻ  vẫ n cò n xanh
  như trong sá ch cặ p lờ i chân thà nh
  tiế ng só ng cò n ru lờ i yêu nhủ 
  đừ ng vỡ  trăm năm ró n ré n quanh

 Các chàng trai Võ Tánh nhớ mãi những mối tình học trò 
ngày xưa là chuyện dĩ nhiên, nhưng các nàng Võ Tánh-Nữ Trung 
Học-Huyền Trân cũng luôn luôn canh cánh bên lòng hình ảnh 
mái trường xưa với một thời “Ôm nghiêng tập vở”, tóc dài tà áo 
vờn bay”. Này nhé, Phan Lang, nữ sinh Nhất C Võ Tánh 69, mãi 
vẫn ôm ấp hình ảnh trường xưa bạn cũ, và chỉ ao ước bước đi trên 
những nẻo đường kỷ niệm, những ngõ ngách thân thương với tà 
áo trắng vờn bay thuở nào:

  Sẽ về qua con phố
  Đi dạo những con đường
  Những ngõ nghách thân thương
  Của một thời sách vở

 Còn Phan Thị Ngôn Ngữ lại trải lên thơ hình ảnh “O Huế” 
ngày nào mà Phạm Tín An Ninh đã một thời “trồng cây si”, nơi 
cổng trường Nữ Trung Học. Hoàn cảnh đã ngăn cách. O Huế 
đã bay xa. Ta đã mất nhau. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần nửa đời 
người. Có người tò mò muốn hỏi O Huế của Phạm Tín An Ninh 
và O Huế của Phan Thị Ngôn Ngữ là hai hay chỉ là một? Không 
biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là dấu chân kỷ niệm có 
thực của một thời hoa mộng? Nhưng thay vì thổ lộ lòng mình 
như Phạm Tín An Ninh, Phan Thị Ngôn Ngữ lại mang guốc đi 
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vào lòng người, mượn thơ diễn tả nỗi lòng ai đó(?) đã từng đau 
nhói đến khờ khạo vì bị đánh động bởi mái tóc dài xỏa xuống tà 
áo trắng của o quai nón tím:

  0 con gái tóc dài - quai nón tím
  chiều ni về - 0 có nhớ ai không?
  guốc khua chi - cho đây nhói cả lòng
  áo trắng quá - khiến hồn đây khờ khạo

 Khỏi cần biết ai nhói cả lòng đến khờ khạo, chỉ cần biết 
là tình thật tuyệt vời! Kinh qua bao khổ ải trong thế giới hư 
vọng vẫn được gọi là phù vân huyễn hóa, như thoảng gió lướt 
qua làm buốt tim người, các chàng trai Võ Tánh như Nguyễn 
Đăng Tuấn,Lê Mau, Phạm Tín An Ninh, và các nàng Nữ Trung 
Học như Phan Lang, Phan Thị Ngôn Ngữ… đã tìm lại được cái 
trường cửu trong cõi người ta nơi chính tâm thân của mình. Đó 
chính là tình yêu, được thể hiện qua hình bóng yêu kiều của em 
Huyền Trân/Nữ Trung Học, gắn bó với chàng trai hùng Võ Tánh 
Nha Trang, dù đó chỉ là yêu thầm nhớ trộm:

  tó c xanh ngà y cũ  đôi mắ t mộ ng
  cò n ở  trong ta, thế  giớ i nà y
  kinh qua khổ  ả i từ ng hư vọ ng
  và  buố t tim ngườ i ngọ n gió  bay

 Thế đó! Hằng năm, cứ vào khoảng tháng tám tháng chín, 
lại có ngày Hội Ngộ Võ Tánh-Nữ Trung Học/Huyền Trân tại 
quê nhà cũng như tại hải ngoại. Đó là những dịp các thầy cô và 
cựu học sinh hai trường gặp nhau, tay bắt mắt mừng, trao nhau 
những cái nhìn thật thân tình. Đó cũng là dịp để cùng nhau gợi 
nhớ mái trường xưa, tìm lại tà áo trắng của O Huế, của em Phước 
Hải. Nay trường đã mất tên và người cũng xa vắng, nhưng kỷ 
niệm mãi còn nguyên.  Riêng với nhà thơ Nguyễn Đăng Tuấn, 
ngày hội ngộ là ngày sống lại tuổi thơ, dù cách xa ngàn dặm, vẫn 
nguyên vẹn tình em.. “Tóc xanh ngày cũ đôi mắt mộng. Còn ở 
trong ta thế giới  này”
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 Em còn trong ta. Võ Tánh còn trong em. Nữ Trung Học/
Huyền Trân còn trong anh. Tất cả còn nguyên vẹn đó. Chúng ta 
còn mãi những gì chúng ta đã mất…Xin kết lời chia sẻ tâm tình 
Hội Ngộ bằng 4 câu thơ của người viết đã được Lê Văn Thành 
từ quê gửi ra bằng nét bút nguyên thủy, và Tố Anh gợi nhớ tại 
hội ngộ Florida: “Em mang mùa thu vào lớp học. Phấn trắng ngỡ 
ngàng trên tay anh. Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp. Chữ nghĩa 
vỗ cánh bay rất nhanh..”. Chữ nghĩa vỗ cánh thuở ấy, nay đọng 
lại như dấu chân chim ghi khắc trong tim trong đời…
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Vai Mẹ Gánh Cả Sao Trăng
 Mẹ là tác phẩm tuyệt vời của Tạo Hóa. Lòng Mẹ là suối 
nguồn yêu thương bất tận và bàn tay mẹ là niềm an ủi vỗ về đầy 
âu yếm. Thi ca nhạc không đủ lời tôn vinh mẹ. Riêng đối vời dân 
tộc Việt Nam, tình mẹ lại càng tha thiết, bao la như biển Thái 
Bình, tuôn chảy như nước trong nguồn bất tận…Mẹ còn là thể 
hiện của hy sinh như thân cò lặn lội trong hiểm nguy, quên mình 
cho hạnh phúc con cái. 

 Cảm nghiệm tình mẹ, người ta đã nói nhiều về “Lòng mẹ” 
của Y Vân, “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước và 
“Bông Hồng Cài Áo” của Phạm Thế Mỹ, Nhất Hạnh…Hôm nay, 
xin mời thưởng thức bài thơ “Mẹ” được biết là của một nhà sư, 
ẩn danh,với những tâm cảm tuyệt vời dành cho nguồn thương lai 
láng bất tận..

 Mở đầu bài thơ, tác giả đã bày tỏ nỗi lòng đứt đoạn trước 
sự ra đi vĩnh viễn của mẹ như dòng sông chảy xuôi, cuốn trôi bao 
kỷ niệm yêu dấu, nay cố tìm lại cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ 
còn mình con cô đơn trên bãi cát dài trống vắng hiu quạnh trong 
nắng chiều phai:
  Chiều ra bên dòng sông vắng
  Thẩn thơ theo bờ cát dài
  Con tìm dấu chân của mẹ
  Tìm hoài không thấy, chiều phai...

 Tìm không thấy dấu chân mẹ trên cát, hình như đã bị sóng 
nước khỏa lấp, nhà thơ chỉ còn biết nhớ về thương về mẹ đã một 
đời hy sinh cho con như thân cò lặn lội nơi quãng vắng. Chín 
tháng mười ngày “mang nặng đẻ đau”, rồi sớm chiều tần tảo nắng 
mưa, hai vai gánh bao khổ nhọc, quên mình cho hạnh phúc con 
cái. Nhà thơ đã mượn hình ảnh “gánh nước” đầy ấn tượng đễ diễn 
tả tình mẹ tha thiết ngọt ngào như chuối ba hương, như ngọn mía 
lau. Nếu Phạm Duy ngày nào đã cảm thương những bà mẹ “vất 
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vả trăm chiều” để “nuôi đàn gà con chắt chiu”, thì hôm nay, nhà 
sư cũng thương đôi vai mẹ gánh nước như gánh cả cuộc đời nặng 
chĩu trên đôi vai gầy.

 Sớm mai, mẹ đi gánh nước khi mặt trời chưa mọc và 
sương đêm còn trắng phủ. Với cái nhìn đầy thi vị, tác giả đã 
thấy trên vai mẹ lủng lẳng hai “thùng sương đầy”. Sương mai 
lóng lánh tuy có vẻ thơ mộng, nhưng cũng chuyên chở những bi 
thương như thể những giọt lệ nhỏ từ những  mảnh đời buốt giá, 
cô đọng những nhọc nhằn bất hạnh của cuộc bể dâu. Nguyễn 
Khuyến đã khóc Dương Khuê với  cảm nhận “tuổi già hạt lệ như 
sương”, và Nguyễn Hữu Thiết đã khuyên “Ai đi ngoài sương gió 
gió thôi chớ buồn vì mưa. Ai đi ngoài sương gió chớ nức nở nhạc 
sầu”, thì ở đây, nhà sư cũng nhìn thấy trên gánh nước sớm mai 
của mẹ, đầy những giọt sương như nước mắt cuộc đời lắng đọng 
thành nụ buồn:
  Sớm mai Mẹ đi gánh nước
  Mẹ gánh hai thùng sương đầy
  Khi mặt trời còn yên giấc
  Bờ lau sậy còn ngủ say.

 Sáng mẹ gánh sương thì trưa mẹ lại gánh nắng.! Hình 
ảnh gánh nắng ban trưa có vẻ tươi tắn và ấp áp hơn. Thật vậy, 
sương lạnh ướt vai của mẹ, thì nắng vàng sẽ làm khô những giọt 
lệ sương và sưởi ấm vai mẹ. Nhà thơ đã nhìn thấy mây trời mênh 
mang trong gánh nắng của mẹ như thể niềm vui và nguồn sáng 
trong đời. Nắng vàng trên hoa lá, nắng vàng trong cuộc đời, nắng 
vàng trong tâm hồn chính là những tia tin yêu và hy vọng vào một 
ngày mai tươi sáng. Trên gánh nắng trưa của mẹ lủng lẳng cả một 
bầu trời  huy hoàng đầy mộng ước. Đó là ước mơ thành công của 
con trên đường sự nghiệp, là mộng ước huy hoàng của đất nước 
trong tương lai, nói chung là giấc mộng đời thắm tươi, vượt trên 
hiện thực héo úa:
  Buổi trưa Mẹ đi gánh nước
  Mẹ gánh hai thùng nắng vàng,
  Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy
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  Thấy cả mây trời mênh mang...

       Gánh sương mai buốt lạnh, gánh nắng trưa ấm áp, thì gánh 
mưa chiều lại đẫm ướt vai gầy. Gánh chiều chơ đầy cơn mưa làm 
cuộc đời chĩu nặng và lòng người hiu hắt. Người ta không còn 
phân biệt đây là mưa ngoài trời hay chỉ là mưa trong lòng, mưa 
trên quê hương hay mưa trong cuộc đời. Nếu Đặng Thế Phong đã 
than : “Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly”  và Trần 
Dần ngày nào nhòa lệ khóc quê hương, bước đi “không thấy phố 
không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”, thì hôm nay 
nhà thơ cũng chỉ thấy trên gánh nước chiều của  mẹ hai thùng 
mưa đầy của khổ đau, làm mềm nón lá, làm ướt áo mẹ, ướt cả hồn 
mẹ mà mẹ vẫn thản nhiên gánh vác!  
  Buổi chiều Mẹ đi gánh nước
  Mẹ gánh hai thùng mưa đầy
  Mưa lên nhạc mềm nón lá
  Mẹ về ướt áo không hay!

 Gánh ngày chưa đủ, mẹ còn gánh cả đêm khuya. Gánh 
nước đêm không còn sương sớm nắng trưa mưa chiều, mà chở 
đầy trăng sao! Qủa là hồn thơ lai láng, ý thơ tuôn đầy. Thơ mộng 
quá. Truyền cảm quá! Gánh đêm lung linh sao trời và lơ lửng 
trăng trôi. Sao đêm dẫn lối đạo sĩ đến đón mừng Giáng Sinh. Sao 
biển hướng dẫn tàu thuyền trôi dạt lênh đênh. Nếu có ai hỏi, sao 
gánh chiều ướt mưa mà gánh đêm lại đầy trăng sao? Xin thưa 
hình như tác giả muốn vẽ ra một bức tranh về mẹ, như thể một 
ánh nắng giữa cơn mưa, một ánh sao trong đêm tối, một vầng 
trăng giữa đêm thâu;
  Rồi đêm… lại đi gánh nước
  Mẹ gánh hai thùng sao trời.
  Có hôm con nhìn rất lạ
  Trong thùng có cả trăng trôi

 Thì ra mẹ là tất cả! Là niềm vui trong nỗi buồn, là hy 
vọng trong thất vọng, là ước mơ trong hiện thực, là hạnh phúc 
trong khổ đau.. Điều cần khắc tâm là mẹ sinh ra không phải để 
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sống cho mẹ, mà chỉ để sống cho con, gánh vác cho đời. Mẹ cho 
tất cả mà không nhận lại chút gì, kể cả khi phải khi phải lìa con 
cũng chỉ mong được nhắm mắt trong danh dự khỏi làm nhục 
giòng  iống “Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau 
lòng cò con”. Sư hy sinh cao cả đó đã làm nhà thơ nghẹn ngào, 
và cũng làm cho tất cả những ai sinh ta từ lòng mẹ se thắt. Nói 
sao cho vừa và nói cũng bằng thừa, chỉ xin cảm nhận và ghi khắc 
trong đáy lòng và tự hỏi sao “Cha mẹ thương con như trời như 
bể” mà “con thương cha mẹ con kể từng ngày? 
  Một đời Mẹ đi gánh nước
  Gánh theo sương nắng bao mùa
  Gánh cả đời con nằng nặng
  Tình thương Mẹ nói sao vừa!

 Hẳn không cần nói, mà chỉ cần ghi khắc bóng mẹ trong 
hồn, khẻ nhấp tình yêu cao vời của mẹ như mật ngọt trên môi, 
thầm gọi tên mẹ như tiếng gọi đầu đời:
  Một chiều Mẹ lìa đôi gánh
  Bốn mùa thương nhớ gọi tên
  Con nhìn hai thùng nước nhỏ
  Chờ trông bóng Mẹ hiện lên.

  Chờ trông bóng mẹ, thầm gọi tên mẹ, lắng tâm nghe lời 
mẹ nhắn nhủ như tiếng ru hời, rồi ghì siết đòn gánh mẹ như hòa 
vào nỗi đau và  tình thương bất tận. Có thoáng chút buồn khi 
hoàng hôn xuống, nhưng lại tràn niềm an ủi vỗ về trong cánh mẹ 
yêu thương khi đêm về:
  Chiều trên bến ngồi quạnh quẽ
  Còn nghe kĩu kịt trong hồn.
  Tay ôm cây đòn gánh Mẹ
  Mắt buồn... dõi bóng hoàng hôn

 Xin chia sẻ niềm tâm cảm tình mẹ của nhà thơ khoác áo 
tu hành. Xin chia niềm hạnh phúc với những ai có mẹ trong đời. 
Một bông hồng cho những ai có mẹ và còn mẹ…
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Nhan Sắc Trên Đầu Súng
 Súng đạn và thơ văn thuộc hai lãnh vực khác nhau, bên 
văn bên võ, nhưng lại thường kết hợp hài hòa với nhau nơi những 
chiến sĩ vốn có tâm hồn lãng mạn. Cầm súng và cầm bút, vì 
thế cùng thể hiện một nhân cách hào hùng mẫn cảm, như nhà 
thơ Cao Mỵ Nhân, nhà thơ Tô Thùy Yên, nhà văn Phạm Tín An 
Ninh, và đặc biệt, nhà văn nhà thơ Văn Nguyên Dưỡng..

 Trước đây, hẳn chúng ta đã có dịp thưởng thức những 
vần thơ lãng mạn đầy truyền cảm và bi hùng của Văn Nguyên 
Dưỡng, như “Tôi Đã Thấy Trường Sơn Trong Mắt Em”, “Chiếc 
Áo Khinh Cừu” và “Trường ca trên bãi Chiến..” Mới đây, cuối 
thu 2019, Văn Nguyên Dưỡng lại cho phổ biến bài thơ mang tên 
“Khuynh Thành” làm nhiều người thổn thức đến lịm người..

 Mở đầu, tác giả đã mời mọi người cùng rón rén bước vào 
vườn thơ để bắt gặp thật tình cờ một bóng dáng kiều diễm nhưng 
rất dễ vỡ như ánh trăng lung linh trong bóng đêm khói lửa điêu 
tàn. Hẳn nhiên đó chỉ là mộng mị, nhưng lại rất thật, bởi lẽ đó là 
kết tinh của vẻ đẹp vượt  thời gian, hầu như vô sắc vô thanh, quên 
cả “gam màu”, chợt đến nhưng  không rời, đúng như ngạn ngữ 
Tây Phương “Ta còn mãi những gì ta đã mất..”
  Chậm một chút
  Đừng vờn trong bóng nguyệt
  Ta yêu em không vội với dung nhan
  Ta yêu em trong khói lửa điêu tàn
  Em chợt đến cho ta đi vào mộng

 Em chợt đến, nhưng bi đát thay! Anh lại chợt đi! Anh phải 
biến vào chiến trường để làm tròn sứ mệnh người trai thời chiến. 
Tình yêu khói lửa vốn mong manh như treo trên đầu súng, đâu 
biết lúc nào hợp tan, dù chỉ trong gang tấc. Thôi thì xin mượn 
chén ân tình như ly bôi để làm cho tim anh cháy bỏng, rồi sẽ mãi 
mãi bồng bềnh trong kiếp gian truân:
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  Trong gang tấc chiến trường xa chợt biến
  Rót cho đầy một chén
  Sôi tim
  Đảo lộn đời ta cái kiếp bồng bềnh
  Chén rượu ân tình

 Anh phải chợt biến, nên chúng ta không thể nhỡn nhơ khẻ 
nhấp chén men nồng, mà phải rót, phải dốc cạn như chạy đua với 
thời gian. Cạn một chén là chỉ mới uống có nửa hồn em. Phải cạn 
cả bầu thì mới gói trọn hình em, không những với làn môi nho 
chín, với làn da mịn màng, mà cả giòng máu chan hoà vào nhau 
như ruột thịt. Thế là tình yêu đã biến chúng ta thành một “Mình 
với ta tuy hai mà một..” Em nhũn mềm trong tim anh. Anh cũng 
nhũn mềm trên môi em. Thế là trọn đời anh chỉ ấp ủ một bóng 
hình:
  Cạn một chén
  Dáng em đầy một nửa
  Cạn một bầu
  Em là máu chảy trong tim
  Đầy đặn thay ôi da dẻ mịn màng
  Ta nhũn mềm khi uống cạn môi em
  Sống một kiếp trọn đời yêu một bóng

 Men cay đã đưa anh vào ảo giác. Anh không còn phân 
biệt chỉ có một nốt nhạc ngân lên hay cả một  tấu khúc vang vọng. 
Chỉ biết rằng, ta đã lịm ngất trong mắt em, và nửa vòm trời thu 
nhỏ trong tay em. Điều kỳ lạ là ánh trăng thường làm hồn người 
dịu mát say đắm như Hàn Mặc Tử đã cảm nhận “Ô kìa bóng 
nguyệt trần truồng tắm.Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe”. Ở đây, 
Văn Nguyên Dưỡng lại thấy ánh trăng đã hóa thân thành đóm lửa 
mặt trời thiêu đốt, làm hồn anh cháy thiêu và kinh thành cũng 
cháy theo. Người xưa vẫn nói “Sắc bất ba đào dị nịch nhân”. 
Nhan sắc không sóng gió cũng làm bao người đắm đuối.. Ở đây, 
nhan sắc cũng làm anh “chìm trong đôi mắt”, nhưng hơn thế nữa, 
đôi tay nõn nà, nét mặt khuôn trăng lại cháy bỏng, thiêu rụi cả 
hồn người, đốt cháy cả trần gian: 
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  Một gam đầy hay một nốt nhạc lung linh
  Sắc hương lửa
  Đừng vội bảo khuynh thành
  Ta chìm trong đôi mắt em say
  Đôi tay nõn ôm trời
  Lưng một nửa
  Trăng nguyệt lãm vơi đầy riêng một cõi
  Cháy hồn ta cháy xém nửa kinh thành

 Thế là em, là trăng đã đốt cháy hồn ta, đốt cháy kinh 
thành. Rồi em lẳng lặng ra đi. Thế chẳng là vô tình đó sao? Thế 
chẳng là  mất mát đó  sao? Thời gian có bao giờ xếp cánh!  Dấu 
chân thời gian chỉ còn là dấu ấn kỷ niệm. Ta nay đầu đã bạc, 
nhưng tim còn nóng, sức sống chưa cạn khô, nên hồn còn run rẫy 
vì tiếc nhớ  một bóng hình, một ánh trăng:
  Em đi rồi
  Ta tiếc bóng thời gian
  Tim ta bỏng
  Mà đầu ta đã bạc
  Và hồn ta run rẩy những từng đêm

 Thì ra tất cả chỉ là mộng. Dung nhan khuynh thành của 
em là thực, nhưng thực đã hóa mộng khi anh khoác chiến y. Khói 
lửa chiến tranh đã làm biến chất thực tại, làm lu mờ kiếp sống. 
Thời gian chỉ còn là một cuộc đuổi bắt dung nhan, níu kéo vẻ đẹp 
mãi vẫn chờn vờn trước mắt, thấp thoáng bay xa…
  Em hỡi em
  Dung nhan đâu
  Ai bảo sắc khuynh thành
  Chỉ là mộng
  Khi ta thành chiến lữ
  Thấy thời gian đang đuổi bắt dung nhan

 Nghĩ cho cùng, cuộc đuổi bắt dung nhan là một cuộc đuổi 
bắt vô vọng, nhưng ký thú. Vô vọng bởi lẽ dung nhan mãi chờn 
vờn như cái bóng, khi ẩn khi hiện, tưởng gần mà xa, ngoài tầm 
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tay với. Kỳ thú bởi lẽ 
dung nhan không bao 
giờ tàn phai, vì đó là 
dung nhan mơ tưởng, 
dung nhan tôn thờ, 
dung nhan bất diệt. Thế 
nên, dù ta có chết đi, thì 
dung nhan sẽ còn mãi 
với thời gian như trời 
xanh vô tận:
 Em nghìn sau
 Xin giữ sắc khuynh
 thành
 Ta có chết sẽ tìm 
em
 Trong mọi cõi
 Tôn thờ em trong 
khoảnh khắc mong 
manh
 Mà bất diệt như 

trời xanh vô tận

 Thôi đành câm nín như Hàn Mặc Tử mà nghe trời giải 
nghĩa yêu đương khi phút thiêng liêng đã khởi đầu, khi cuộc đuổi 
bắt dung nhan biến thành cuộc tôn thờ, dù biết đó là mong manh, 
là khoảnh khắc! Chỉ xin mượn vần thơ để thỏ thẻ vào tai em như 
tiếng lòng thổn thức, như lời kinh nguyện cầu, tôn vinh tình yêu 
vĩnh cửu..
  Em hỡi em
  Ôi sắc đẹp khuynh thành

 Thế là bình an. Thế là con người có thể yên giấc trong tình 
yêu, bất kể mộng hay thực. Nhan sắc khuynh thành dù khoảnh 
khắc cũng thành bất diệt. Tình yêu dễ vỡ nhưng cũng là vĩnh cửu 
ngàn thu…Cám ơn Văn Nguyên Dưỡng. Cám ơn tình yêu vô 
tận..
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Xin Giữ Cho Đời Một Chút Dễ Thương
 Con người ở đời luôn khao khát hạnh phúc. Có thể gọi 
cuộc hành trình trần thế là một cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Nếu hỏi 
tìm kiếm ở đâu thì xin thưa, ở ngoài thiên nhiên, ở trong chính 
mình, và thiết yếu ở giữa cuộc đời với người đời. Thiên nhiên 
có trăng thanh gió mát, nắng ấm  chan hòa, hoa lá muôn màu. 
Chính mình có niềm hãnh diện về kinh nghiệm, hiểu biết cũng 
như thành tích và nhân cách cao vời. Còn người đời thì phải nói 
tới tình yêu, ân nghĩa và ủi an vỗ về..

 Thường tình là thế. Nhưng cảm nghiệm của Trần Ngọc 
về thiên nhiên, về người đời lại khác. Anh đã đọc thấy nghĩa tình 
gắn bó trong thiên nhiên như thể keo sơn, trong khi mối liên hệ 
giữa người và người lại qúa lỏng lẻo, nếu không nói là vô tình, 
bất nhân bất nghiã!

 Trước hết là tình nghĩa của đất và nước. Đất thường làm 
nền móng, làm chỗ đứng của vạn vật. Đền Nam Giao của Việt 
Nam thuở xưa đã thể hiện sự kế hợp hài hòa của Tam Tài Thiên 
-Địa- Nhân. Đất có hình vuông làm bệ ho Trời tròn tạo chỗ đứng 
cho con người “Đầu đội trời chân đạp đất”.Thế nên đất được gọi 
là đất đứng của người và con nguời là gạch nối giữa đất trời.  Còn 
nước lại thể hiện sự hoà lẫn vào nhau của vạn vật. Có nước hòa 
tan mới có sự “hoà đồng” vào nhau thật sự, như “vạn vật nhất 
thể” mà không phải là “đồng hóa”, vì mỗi cá thể vẫn giữ nguyên 
bản chất của mình. Nhất là nước đã thể hiện nguồn sống của vạn 
vật. Con người có thể nhịn ăn 40 ngày, nhưng không thể nhịn 
uống 2-3 ngày. Cũng thế, chỉ cần thiếu nước vài tháng là đất sống 
thành đất chết, cây cỏ tàn úa héo khô..

 Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?
 Đất trả lời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau.
 Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?
 Nước trả lời: Chúng tôi hoà lẫn vào nhau.
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 Tác giả tiếp tục hỏi gió và mây. Gió thể hiện sự nâng đỡ 
nhau để vươn cao tận trời và trải rộng bốn phương. Người ta 
không thể nhìn thấy gió ở đâu, từ đâu đến hay đi về đâu, mà chỉ 
thấy cây rung lá đổ, mặt hồ gợn sóng, mái tóc vờn bay. Không có 
gió, vạn vật sẽ trở thành bất động, và chết ngộp trong nắng thiêu. 
Còn mây, cũng quyện vào nhau như một kết hợp không thể chia 
lìa. Tuy mây có khi hợp có khi tan nên mới gọi là “bức tranh vân 
cẩu”, nhưng bản chất của mây vẫn là tan biến trong nhau:
  Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?
  Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau.
  Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?
  Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau.

 Tiếp theo, nhà thơ đã đi tìm dấu vết của cỏ và cây. Cỏ 
thì hẳn là khiêm tốn, chen lẫn vào nhau như thể tựa vai nhau mà 
sống. Cỏ còn chung lòng chung tiếng, cùng cất tiếng hát như thể 
lời thầm thiên nhiên, réo rắt bên nhau như tiếng sáo diều đồng 
nội, như lời ca dao thỏ thẻ khi làn gió lướt qua. Nguyễn Du cảm 
thấy đời tươi hẳn lên với “Cỏ non xanh tận chân trời”. Thảm cỏ 
xanh non chính là màu tươi mát của cuộc đời tuổi hoa mộng. Còn 
cây thì có cây lớn cây nhỏ, cây cổ thụ rợp bóng che chở cho cây 
non mới lên mầm nảy lộc. Đã thế, còn có những cây leo, bám vào 
thân cây già cỗi để vươn lên, quấn vào nhau như mẹ ôm con vào 
lòng:
 Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?
 Cỏ trả lời: Chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau.
 Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?
 Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

 Thiên nhiên là thế. Tình nghĩa hài hòa gắn bó như ruột 
thịt giữa vạn vật trăm loài nghìn thứ. Còn con người thì sao? 
Con người thường được tôn vinh làm chúa tể vũ trụ, hay hơn nữa 
là tâm vũ trụ. Thử hỏi con người đối xử với nhau thế nào? Trần 
Ngọc không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ khi câu hỏi rơi vào 
khoảng trống như thể hòn đá ném vào khoảng không! Hàn Mặc 
Tử đã nghe được lời thầm của vạn vật như người yêu thỏ thẻ trao 
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nhau lời thương “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều. Để nghe dưới 
đáy nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió.Và để xem trời 
giải nghĩa yêu.” Nhưng sao xã hội con người lại im lặng như thể 
hư vô? Sao con người có thể thờ ơ, quay lưng, bịt tai và nhắm 
mắt, coi nhau như xa lạ, làm Trần Ngọc phải thốt lên một cách 
hằn học:
 Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?
 Không ai trả lời, Không ai nói gì cả!

 Câu hỏi rơi vào hư không, bởi lẽ con người đang dần dần 
bị tha hóa. Nho giáo đặt tên cho con người là “nhân”, với bản 
chất là “nhân ái”, là tình yêu. Nhưng thực tế, con người lại đối xử 
với nhau như lang sói đúng như thành ngữ tây phương “người là 
chó sói của người”, (Homo homini lupus) hay như triết gia hiện 
sinh Andre Gide “Địa ngục là tha nhân” (L’enfer c’est les autres). 
Phật giáo đã nói tới “Tham Sân Si”. Tuân Tử cũng đã xác nhận 
“nhân chi sơ tính bổn ác”. Ở đây, Trần Ngọc cũng ghi nhận con 
người chỉ biết chà đạp lên nhau mà sống, chỉ biết giận hờn, thù 
ghét, tranh dành, bít lối cảm thông và đối thoại với nụ cuời và tâm 
hồn cởi mở:
 Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
 Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ.

 Đã thế, con người còn nghi kỵ, bày mưu chước ám hại 
nhau vì ghen ghét hay để trả thù, gieo rắc bao thương đau bất 
hạnh, biến kiếp người thành địa ngục oan khiên:
 Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
 Vì người còn nặng nỗi thương đau. 

 Con người đang bị nát thây tại Trung Đông. Con  người 
đang bị giập đầu tại Hồng Kông. Và con người cũng đang bị dao 
kề cổ, cùm tra chân tại Việt Nam. Nhất là mới đây, không còn lời 
nào để diễn tả nỗi bi đát của kiếp người trước cảnh 39 nạn nhân 
người Việt, mang thông hành Trung Quốc, đa số là người Nghệ 
An và Hà Tĩnh, đã bị chết ngộp trong thùng đông lạnh như thể 
chiếc quan tài khổng lồ trên đường tìm đến Anh quốc để trốn 
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thoát thiên đường xã hội chủ nghiã. Sao xã hội con người có thể 
đốn mạt đến thế? Sao số phận con người hẩm hiu đến thế? Người 
ta đã đánh mất con tim, nếu không nói là biến con tim thành dao 
sắc, búa liềm hay lưỡi hái tử thần để giết chết đồng loại! Sao con 
người không noi gương thiên nhiên mà sống, mà xem trời giải 
nghĩa yêu, và cùng nhau kiến tạo hạnh phúc như trời che đất chở, 
như chim liền cánh như cây liền cành?

 Rốt cuộc, chỉ vì thiếu tình yêu mà con người đã đánh mất 
bản chất người, đã bỏ quên tình người. Thật mỉa mai! Cuộc đời 
ngắn ngủi. Sự sống rất mau tàn lụi. Nhưng thay vì hối hả yêu 
nhau mà sống như Xuân Diệu đã nhắn nhủ “Mau với chứ vội 
vàng lên với chứ. Em em ơi tình non sắp già rồi” thì người ta lại 
nhìn nhau bằng cặp mắt cú vọ, như thể muốn nuốt sống nhau? 
 Vì người còn quên cách yêu nhau
 Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... 
tàn lụi...

 Thế là nguyên nhân của mọi tai họa chì vì con người 
quên yêu nhau! Tình yêu là lẽ sống. Tình yêu là suối nguồn hạnh 
phúc. Tình yêu là vĩnh cửu trong cuộc đời tàn lụi..Thôi! Trách 
móc cũng bằng thừa. Trần Ngọc chỉ xin chuyển đi một lời nhắn 
nhủ, như tiếng thì thầm trong gió “Xin giữ cho đời một chút dễ 
thương…” Lời xin tuy đơn giản nhưng rất chân tình. Không biết 
con người có đủ nhân ái để chia sẻ cho nhau một chút..một chút 
dễ thương không?
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Lời Thầm Gửi Gió 
 Tuổi trẻ Việt nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói 
chung đang phải sống trong một chế độ khép kín, hầu như tự cô 
lập đối với thế giới văn minh. Người dân thì bị bịt mắt và huyễn 
hóa bởi những huyền thoại giả trá về chủ nghĩa, chính sách cũng 
như lãnh đạo. Tuổi trẻ lại bị đầu độc bởi những giáo điều vô ng-
hĩa bất nhân. May thay! Với những tiến bộ của kỹ thuật truyền 
thông hiện đại qua mạng lưới toàn cầu, dân Việt dù bị chế độ bịt 
mắt, vẫn có thể mở rộng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Trường 
hợp  cô bé Thùy Dung, sinh va và lớn lên trong lòng chế độ như 
“lòng giếng khô cạn” theo ngôn từ của Nguyễn Từ Huy, cũng đã 
phóng tầm mắt qua đại dương, gửi vào trong gió những lời mộc 
mạc như tiếng kêu kêu thảm thiết vọng ra từ chốn lưu đày…

 Mở đầu bài thơ “Có Ai Gửi Về Đây” Thùy Dung, dù chưa 
hiểu biết nhiều về chính trị, chưa nhận thức rõ ràng xã hội chủ 
nghĩa là gì, tư bản chủ nghĩa là gì, nhưng cũng đã cảm nhận được 
thân phận đọa đày trên chính quê hương mình của dân Việt hôm 
nay. Tuy tuổi còn non trẻ, nhưng lời cô bé bánh mì có thể nói là 
chững chạc đanh thép như “bà cụ non.” Cô bé đã nhận thức rằng, 
sau 74 năm tại miền Bắc và 44 năm tại miền Nam bị đày đọa, dân 
Việt hôm nay đang khao khát Tự Do Dân Chủ như món qùa từ 
thế giới tư bản làm lẽ sống, làm khí thở, thay cho độc tài toàn trị, 
bạo lực cường quyền, đe dọa trấn áp và tù đày…
  Có ai gửi về đây
  Chút tự do bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Tư bản họ quá hay

  Có ai gửi về đây
  Chút dân chủ bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Công dân họ thế này
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 Dân chủ tự do luôn luôn đi đôi với nhân quyền và cuộc 
sống ấm no. Từ Việt Nam hôm nay như nhà tù lớn nhốt gần trăm 
triệu dân Việt trong đói nghèo và phi nhân, cuộc sống lây lất, 
nhân quyền bị dẫm nát, nhân phẩm bị chôn vùi, Thùy Dung đã 
mở rộng tầm nhìn qua then cài ngục thất, bên kia “thiên đường 
mù”, trải rộng tư duy ra bốn phương để chuyển đi mơ ước nhân 
quyền và cuộc sống ấm no sung túc cho dân tộc Việt Nam trong 
cảnh đọa đày: 

  Có ai gửi về đây
  Chút nhân quyền bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Nhân quyền họ thế này

  Có ai gửi về đây
  Chút giàu sang bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Tư bản họ đủ đầy

 Một mối quan tâm lớn đi song song với tự do dân chủ và 
nhân quyền, là môi trường và thực phẩm. Hiện thực xã hội Việt 
Nam hôm nay đang xuất hiện trước mắt Thùy Dung như một bãi 
rác khổng lồ. Môi trường bị ô nhiễm bởi khí thải, bùn đỏ bauxite, 
rác rưởi ngập phố, cống rãnh thối tha, ruồi muỗi dày đặc!  Còn 
thực phẩm bị nhiễm độc bởi hóa chất, phân bón, nhất là chất thải 
từ công nghệ. Biển chết. Cá chết, Dân Việt  cũng đang chết dần 
mòn trên thân xác và tâm hồn, đúng như lời cảnh báo của Đức 
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Nguyễn Thái 
Hợp và Hoàng Đức Oanh về thảm nạn văn hóa trải dài qua bao 
thế hệ. Ở đây, cô bé Thùy Dung cũng biểu tỏ mối quan tâm chính 
đáng đó:
  Có ai gửi về đây
  Môi trường sạch bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Họ sạch đẹp lạ thay
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  Có ai gửi về đây
  Thực phẩm sạch bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Chất lượng họ đủ đầy

 Món ăn thể xác bị nhiễm độc, món ăn tinh thần tại Việt 
Nam hôm nay càng bị nhiễm độc nặng nề hơn bởi chủ thuyết độc 
tài toàn trị, độc đảng độc tôn. Trong khi thế giới hôm nay, ngay 
cả nước Nga là cái nôi cộng sản nguyên thủy, đã liệng chủ thuyết 
Mác Lê vào sọt rác, thì Việt Nam vẫn u mê ngoan cố bám víu vào 
tư tưởng Mác Lê làm chỗ dựa tinh thần để tiếp tục ngồi trên đỉnh 
cao quyền lực. Thế nên, từ lòng giếng cạn khô chất sống, Thùy 
Dung đã mở rộng tư duy dân chủ, mơ ước một nền dân chủ đa 
nguyên, với tam quyền phân lập. Cộng sản vẫn rêu rao “Dân chủ 
cộng sản dân chủ hơn dân chủ Tây phương cả ngàn lần”. Thực 
chất, dân chủ cộng sản chỉ là “chủ dân” với ngôn từ lừa đảo “Dân 
làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”. Tài sản, vận mệnh, 
quyền làm người, ngay cả quyền sống của người dân cũng đều 
nằm trong tay sinh sát của đảng. Cộng sản chính là chủ nhân ông, 
là bạo chúa bóc lột xương máu dân Việt như những đầy tớ không 
công, để xây ngai vàng  đao phủ. Thế nên, ước mơ dân chủ đa 
nguyên, tam quyền phân lập là ước mơ cấp thiết, là con đường 
giải cứu quê hương:
  Có ai gửi về đây
  Cái đa đảng bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Đa đảng họ rất hay

  Có ai gửi về đây
  Tam quyền phân lập ấy
  Để người dân tôi thấy
  Họ phân chia rất hay

 Đặc biệt, từ vũng lầy tăm tối lặng im ngộp thở mà cô giáo 
Lam đã buồn lòng than thở “trước những bất công vẫn không 
dám kêu đòi”, cô bé bánh mì đã biểu tỏ lòng cảm phục đối với 
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tinh thần yêu nước thương nòi của những người tị nạn cộng sản, 
đã một lần nghẹn ngào bỏ nước ra đi. Dân Việt lưu vong khắp 
nơi, dù phải vật lộn với cuộc sống mới, vẫn luôn luôn canh cánh 
bên lòng hình ảnh của quê hương khổ đau, vẫn mãi mãi nâng cao 
niềm tự hào dân tộc, tích cực đấu tranh nhằm giải thể cộng sản, 
giải cứu quê hương:
  Có ai gửi về đây
  Tinh thần đấu tranh ấy
  Để người dân tôi thấy
  Vận nước cần đổi thay

  Có ai gửi về đây
  Chút tự hào bên ấy
  Để người dân tôi thấy
  Nước Việt thật nhục thay

 Và sau cùng, bị bắt buộc sống dưới cờ đỏ sao vàng vẫn 
được gọi là cờ máu, cô bé bánh mì đã gửi vào gió ngàn một ước 
mơ chính đáng và cao đẹp. Đó là ước mơ dựng lại cờ vàng trên 
quê hương thân yêu. Thùy Dung tự hỏi, cờ vàng, biểu tượng của 
tự do dân chủ, là hồn nước đang bay phất phới khắp các nẻo 
đuờng trên vùng đất tạm dung, sao lại không bay phất phới tại Sài 
Gòn ngà ngọc, tại Hà Nội thương hoài?
  Có ai gửi về đây
  Cờ vàng ba sọc ấy
  Để người dân tôi thấy
  Cờ dân tộc là đây

 Điểm cần nói, là để dựng lại ngọn cờ chính nghĩa, dân 
Việt phải chỗi dậy như bão cát từ lòng giếng, như ngọn roi Phù 
Đổng hay cuộn sóng kình ngư, quyết tâm xô ngã bức tường ô 
nhục, xé toang bức màn sắt, dẫm nát búa liềm. Thùy Dung đã 
chắc tâm rằng, một khi cờ máu bị cuốn đi nhường chỗ cho cờ 
vàng phất phới, thì tất cả sẽ đổi thay. Đất nước sẽ đi vào vận hội 
mới, dân Việt sẽ vui hưởng tự do thanh bình, sạch bóng thù trong 
giặc ngoài. 
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  Có ai gửi về đây
  Tinh thần đấu tranh ấy
  Để dân tôi đứng dậy
  Để nước Việt đổi thay.

 Dân tôi đứng dậy. Đất nước đổi thay. Giấc mơ Thùy Dung 
gửi gió ngàn. Bao giờ giấc mơ thành hiện thực? Câu trả lời tùy 
thuộc mỗi con dân đất Việt, nhất là những người “chiến sĩ tháng 
Tám” của Bùi Minh Quốc, trước hiện thực “tự do bị vỡ nợ” hôm 
nay!
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Lời Người Từ Mộ Sâu
 Nỗi lòng uất hận của dân Việt trước cảnh nước mất nhà 
tan mãi còn là một vết thương buốt nhức. Nỗi uất hận đó đã thấm 
đượm thi ca với nhiều sắc thái khác nhau. Có người như Du Tử 
Lê, căn dặn “khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển”. Hoàng Phong Linh 
nguyện trở về cùng với tuổi trẻ tranh đấu “Con sẽ về - hòa chung 
cùng Tuổi Trẻ. Thét vang lên đòi lại Quyền Người. Trần Văn 
Lương lại cương quyết không về “Lòng dặn lòng, trong giây phút 
phân ly, Còn giặc Cộng, quyết thề không trở lại”. Riêng Vũ Đình 
Trường, với tâm thức phẫn nộ, đã tưởng tượng mình là người qúa 
cố, rối mượn lời một tử sĩ để diễn tả nỗi đau tận cùng của người 
dân mất nước.

 Qua bài thơ “Lời Tử Sĩ”, tác giả đã tưởng tượng như mình 
đã qua thế giới bên kia, thân xác mình đang rữa nát trong mộ sâu 
mà hồn mãi khắc khoải ray rứt. Hẳn là “chết không nhắm mắt” 
và hồn tê điếng trào uất hận, nên từ đáy mồ, tác giả đã muốn gửi 
về trần thế những lời thơ trần tình ai oán.

 Trước tiên là lời nhắn gửi mẹ, xin đừng bận tâm xây mộ 
mới cho con, bởi lẽ con chỉ muốn đem thân xác rữa nát làm phân 
bón cây nhân quyền để ngày mai con cháu còn tương lai, không 
bị khô héo chết thảm trong vũng lầy xã hội chủ nghĩa bất nhân 
phản bội này:

  Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
  Để xương con rữa nát với thời gian
  Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
  Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng

 Tiếp đến là lời nhắn cho em, xin đừng bận tâm vì nấm mồ 
của anh xiêu tán. Mặc cho người ta vô tâm trút hết đạn thù lên bia 
mộ, hay cày xới huyệt mộ làm sân chơi, xây biệt phủ, hay thậm 
chí còn bán đất cho ngoại nhân làm khu tự trị. Thêm vào đó, bao 



Ngô Quốc Sĩ  l  269

chiến sĩ gục ngã trong tức tưởi. Bao dân lành nhắm mắt trong 
tủi hờn. Sống không yên mà chết cũng không yên! Ai mà tưởng 
tượng nổi sao người ta bất nhân đến thế?

  Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
  Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
  Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
  thì hồn nào yên được giấc ngàn thu!

 Nhắn gửi mẹ. Nhắn gửi em. Tác giả cũng không quên 
nhắn gửi con, đừng cải táng huyệt mộ bởi lẽ ba muốn được chung 
số phận với các đồng đội và bao chiến sĩ vô danh, đã bỏ xác trong 
rừng sâu, nơi truông hào núi thẳm.  Nào có ai màng tới, và thực 
ra, có màng tới cũng biết đâu mà tìm?  Ra đi trong cô đơn. Giờ 
cũng ba cũng đành gậm nhấm cô đơn trong huyệt mộ:

  Con hãy để xác cha hòa với đất
  Ba chết rồi, cải táng được gì đâu!
  Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
  Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu

 Còn ai nữa để nhớ và nhắn gửi. Thôi thì chị đã từng nâng 
đỡ em khi em vấp ngã. Nay xin chị đừng bận tâm hỏi em có yên 
giấc dưới lòng đất mẹ hay vẫn thao thức cho tình nước tình nhà? 
Làm sao mà yên giấc được hả chị khi mối hận tháng Tư còn 
nguyên đó như vết chém rỉ máu? Tự do bị bức tử, miền Nam bị 
dẫm nát bởi dép râu và nón tai bèo. Dân Việt bị đóng đinh trên 
khổ giá, nước mắt trào tuôn. Trần Dần bước đi trong lệ nhòa, 
không thấy bóng quê hương quằn quại, chỉ thấy “mưa sa trên 
màu cờ đỏ”. Nay em cũng như toàn thể dân Việt cũng nhòa lệ 
nhìn quê hương chìm khuất!  Chị cứ để em phiêu lãng, lang thang 
như hồn ma không nơi trú ẩn, may ra vơi bớt sầu đau:

  Chị hãy để cho em vào phiêu lãng
  cho em quên mối hận tháng Tư buồn
  Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
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  chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn

 Và còn ai nữa? Từ mẹ đến con đến em đến chị, người 
từ mộ sâu còn nhớ tới và nhắn gửi bạn bè, những người đã từng 
chiến đấu bên nhau, thề sống chết có nhau trong cùng lý tưởng 
bảo vệ tự do dân chủ. Xin bạn cũng cho tôi nghỉ yên dưới mộ, 
không muốn ai đó, vì thương hại hay thương tình, xin xỏ chút ân 
huệ của bọn  hoang thú vô đạo, làm tổn thương danh dự và tiết 
tháo của người chiến sĩ cộng hòa, vốn luôn ngẩng mặt nhìn lên 
với lý tưởng trăng rằm: 

  Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo
  Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh
  Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
  Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh

 Và như lời nhắn nhủ cuối cùng, Vũ Đình Trường đã xin 
mọi người “hai chữ bình an”, không cần xây mộ, không cải táng, 
không thương hại, bởi lẽ tất cả đều trở nên vô nghĩa khi đất nước 
còn quằn quại dưới gót cộng thù, khi dân Việt vẫn quàng giải 
khăn tang trắng tưởng niệm quê hương đã mất.  Tác giả chỉ có 
một mơ ước duy nhất là quét sạch bóng thù, dựng lại cờ vàng trên 
quê hương thân yêu. Chỉ khi nào mơ ước đó toại nguyện, tác giả 
mới yên giấc ngàn thu nơi chín suối:

  Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
  xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng
  Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
  Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang

 Quả khó tìm thấy lời trần tình nào bi đát hơn. Phải chăng 
đây là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai còn mê muội tin vào 
những lời đường mật của cộng sản. Nhất là những ai  sau 44 năm 
nếm mùi cộng sản, mà có người  còn  muốn an thân, vô cảm trước 
công cuộc đấu tranh của dân tộc! Dân Việt hãy thức tỉnh, hòa với 
nhịp tim dân chủ đang làm rung chuyển thế giới từ Hồng Kông, 
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bước theo tiếng trống thúc quân của Trúc Hồ qua bản nhạc Biển 
Đen “Hồng Kông mảnh đất tự do. Mảnh đất của bạn. Mảnh đất 
của tôi. Hồng Kông vai kề vai siết tay. Chúng ta là một. Hồng 
Kông ngày hôm nay sáng tươi lên một niềm tin. Hồng Kông ngày 
hôm nay sẽ tương lai là Việt Nam..”

 Đó là những lời tha thiết vọng lên từ đáy mộ oan khiên. 
Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến? Triệu cánh tay giơ lên. 
Triệu bàn chân xuống đường. Triệu con tim rung nhịp..Sao lại 
không? Sao lại không?
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Sài Gòn Trong Tim Tôi
 kể từ ngày cánh cửa tự do khép lại, dân Việt đã phải đối 
diện với bao oan khiên bất hạnh. Người rời bỏ quê hương sống 
lưu vong nơi đất khách quê người. Người ở lại quê nhà mang tâm 
trạng bị lưu đày trên chính quê hương mình. Riêng đối với người 
Việt tha hương, nỗi thương nhớ quê nhà đã làm cho cuộc sống 
mới tuy no ấm sung túc, vẫn thiếu vắng một cái gì không thể bù 
đắp. Đó là cội nguồn, là quê cha đất tổ, là tổ ấm của bọc mẹ trăm 
con…

 Trong nỗi nhớ quay quắt đó, có người tìm về sông Hương 
núi Ngự với giải khăn sô, người khác hướng về Đà Lạt với rừng 
ái ân, đồi thông hai mộ, hoa đào đỏ thắm hay tìm về Nha Trang 
với dừa xanh cát trắng, tháp Bà linh thiêng..Riêng Ngô Minh 
Hằng, hình ảnh thủ đô Sài Gòn luôn luôn canh cánh bên lòng, 
làm cho nhà thơ luôn  mang tâm trạng tầm gửi, xác ở đây mà hồn 
ở nơi đâu!

 Vào thơ, tác giả đã kêu lên 2 tiếng Sài Gòn như một điệp 
khúc văng vẳng tiếng quốc ão não. Còn đâu Sài Gòn năm xưa với 
hàng me bay, với con đường ngập nắng, chiến hạm đậu trên  bến 
mơ?
  Sài Gòn !... tôi nhớ Sài Gòn ! ...
  Nhớ hàng me thắm, nhớ con đường dài
  Bạch Đằng, nhớ buổi ban mai
  Hải quân, chiến hạm đậu ngoài bến mơ

 Thơ mộng nhất là trên bến mơ đó, dưới chân tượng đài 
Đức Thánh Trần, những cặp uyên ương âu yếm nắm tay nhau 
sóng bước như thể dạo bờ sông mây:
  Trong màu nắng đẹp như thơ
  Uyên ương từng cặp dạo bờ sông mây
  Hóa Giang, hùng sử ghi đây 
  Đức Trần Hưng Đạo chỉ tay thề nguyền ..
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 Rời bến Bạch Đằng, khách  nhàn du có thể nhẹ gót vào 
Nguyễn Huệ ngắm hoa xuân, đến Lê Lợi hớp ngụm nước mía 
Viễn Đông, qua Bến Thành ngắm trai thanh gái lịch. Ôi lý thú 
làm sao! Ôi đất nước mình tươi đẹp làm sao!

   Ngọt ngào nước mía Viễn Đông
  Mai Hương kem lạnh mát dòng tuổi xanh
  Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành
  Ngựa xe, gái lịch, trai thanh sớm chiều

 Đáng nhớ nhất là con đường Thống Nhất được coi như 
xương sống thủ đô, với nhà thờ Đức Bà ngọn tháp ngất nghểu, 
vang vọng lời kinh, vút cao giấc mơ thanh bình, với Dinh Độc 
Lập oai nghiêm tráng lệ, tiêu biểu chủ quyền và cuộc sống hạnh 
phúc của vùng đất tự  do:
 
  Tự Do, Thống Nhất dập dìu
  Và Dinh Độc Lập thân yêu, vàng cờ
  Đức Bà cung thánh nhà thờ
  Tháp cao vói đỉnh trời mơ thanh bình !

 Cuối đường Thống Nhất là sở thú dập dìu bước chân chim, 
phất phơ tà áo trắng thư sinh một thời hoa mộng. Bên cạnh đó, 
con đường Duy Tân với Trường Luật bóng mát, thèm ly chanh 
đường của Nguyễn Tất Nhiên, càng làm tăng thêm nỗi luyến nhớ 
một thời dấu ái:

  Thảo Cầm Viên thuở học sinh
  Lang thang, những bước chân tình chơi vơi 
  Duy Tân, trường luật, đông người
  Trái tim Nguyễn Trãi, nụ cười Trưng Vương

 Nếu thảo cầm viên có gót hài Trưng Vương, thì Vườn Tao 
Đàn lại phất phơ tà áo Gia Long mượt mà, gợi tình gợi nhớ một 
thời  “nghiêng nghiêng tập vở, tà áo vờn bay..”
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  Gia Long nhớ đỏ má đào
  Nhớ tà áo trắng làm xao xuyến lòng 
  Tao Đàn nhớ thuở song song
  Ngây thơ mộng biếc tình trong ngọc ngà

 Đó là Sài Gòn ngày xưa. Đó là quê hương thuở ấy. Nay 
thì tất cả đã chìm vào qúa khứ. Bộ mặt sài Gòn ngà ngọc mỹ miều 
nay đã bị hoen lấm, che phủ bởi nón tai bèo, dẫm nát bởi dép râu 
hoang thú. Thế là sài Gòn đã bị cưỡng đoạt, như thể giai nhân 
nhàu nát trong  vòng tay ác qủy:

  Bây giờ ... mộng biếc ... trôi xa ...
  Sài Gòn đã bị người ta cướp rồi !!!
  Người đem đau khổ cho người
  Nát cân Công Lý, tan đời Tự Do !

 Đã thế, Sài Gòn, tên gọi lịch sử ngời sáng còn bị thay tên 
đổi họ, mang tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, làm con tim dân 
tộc buốt nhức, tủi nhục đến rướm máu. Nếu Nguyễn Đình Toàn 
đã thổn thức “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên, 
như giòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa 
lòng ,ta hỏi thầm em có nhớ không?” Và Nam Lộc đã nghẹn ngào 
“Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã 
hết thời gian tuyệt vời. Còn lại đây, những kỷ niệm sống trong 
tôi, những nụ cười tắt trên môi, những giọt lệ vương sầu đắng..” 
thì Ngô Minh Hằng cũng xót xa đến nghẹn lời, khát khao lấy lại 
tên Sài Gòn cho hòn ngọc Viễn Đông:

  Sài Gòn, người gọi thành Hồ
  Viễn Đông, viên ngọc ngày xưa đâu rồi ?!
  Ai ơi, xin hãy cứu đời
  Đứng lên, lấy lại giùm tôi Sài Gòn !

 Từ nỗi khát khao lấy lại tên Sài Gòn, Ngô Minh Hằng còn 
lên tiếng kêu gọi trăm con Việt can trường đứng lên quét sạch nội 
thù, viết lại lịch sử đã bị bôi đen bởi lũ con hoang phản bội  công 
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lao tổ tiên đã dày công dựng nước và giữ nước:

  Đời cần những tấm lòng son
  Và quê cần những người con ngoan cường
  Để mà quang phục quê hương
  Để đem bất khuất can trường cứu quê !

 Niềm mong ước trở về của Ngô Minh Hằng chắc chắn sẽ 
thành hiện thực một ngày không xa: 

   Bao giờ tôi được trở về
  Sài Gòn, nhớ lắm, nhớ ghê...SÀI GÒN !!!

 Nhìn trụ bia “Little Saigon” tại San Jose, tôi cũng xin 
rưng rưng đồng cảm với Ngô Minh Hằng trong nỗi nhớ khôn 
nguôi:
  Chiếc lá xuyên ngang đời hai nửa
   Lạc bước quê người khuất nẻo quê cha 
  Sài Gòn nhỏ tim hoài vẫn lớn
  Khung trời gần níu mảnh trời xa…

 Đó cũng là tâm cảm của mỗi người dân Việt tha hương..
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Nẻo Về Quê Hương Đích Thực
 Đời là một cuộc hành trình về quê hương “sống gửi thác 
về”. Quê hương đích thực đó là Niết Bàn trong cõi Phật, là “Nhà 
Cha” trong tâm thức Kitô hữu. Ngay trong cuộc hành trình trần 
thế ngắn ngủi, con người cũng có một quê hương để trở về, là cội 
nguồn tiên tổ, hay là nơi chôn nhau cắt rốn, chôn dấu bao kỷ niệm 
tuổi thơ…

 Tuệ Sỹ, một Thiền Sư, một Triết gia, và một nhà trí thức 
yêu nước, luôn  luôn ấp ủ một tâm thức trở về trong sáng. Trở về 
với quê hương mơ ước vĩnh hằng, cũng như quê hương hiện thực 
hôm nay..

 Trước hết, là một triết gia thiền sư, Tuệ Sỹ luôn luôn  
hướng về quê hương bên kia bến mê khổ hải, mong sớm chấm 
dứt cõi sinh diệt, giã từ cuộc lữ hành trên chuyến đò ngang để 
dừng chân nơi quê nhà.
  nghe từ thiên cổ
  lời ru mênh mang
  bước vào cuộc Lữ
  mấy chuyến đò ngang.

 Trên chuyến đò ngang ngắn ngủi đó, lữ khách đã phải đối 
diện với thực tại bể dâu vô thường, với ánh tà dương ướt lệ, với 
thiên địa hoang tàn:
  Tà dương có khóc
  Nắng ngả ánh vàng
  Mưa bay thoảng chốc
  Thiên địa hoang tàn

 Lữ khách chỉ ngày đêm mong đò ngang tới bờ đễ chấm 
dứt cuộc đời lưu ly, thấp thoáng nhìn thấy nẻo về quê hương đích 
thực bên kia bờ tử sinh, với tâm thức giác ngộ: 
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  Ðồi mai ngơ ngác nụ cười
  cánh hồng lả mộng của đời lưu ly
  tồn sinh thấp thoáng nẻo về
  dấu trơ bãi tuyết, ngoài tê cánh hồng

 Đó là nẻo về của một thiền sư. Đi vào thực tế cuộc đời, 
đối diện với thực tại, như một con tim Việt Nam, Tuệ Sỹ lại mơ 
về quê hương thanh bình bên kia hiện thực đất nước tang thương 
hôm nay.  Nhìn quê hương quằn quại  trong cùm đỏ, con tim Tuệ 
Sỹ đã se thắt, bởi lẽ chỉ thấy đồng hoang nhỏ máu, sông dài huyết 
lệ, khói sương mịt mờ hận tủi:
  Mười năm sau anh băng rừng vượt suối
  Tìm quê hương trên vết máu đồng hoang
  Chiều khói nhạt như lòng ai còn hận tủi
  Từng con sông từng huyết lệ lan tràn

 Trên mảnh đất hoang tàn đó, nhà thơ không còn tìm thấy 
con người, mà chỉ thấy lũ ma vương qủy sứ. Nếu Mục Sư Hoàng 
đã thấy xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là chuồng khỉ và Đức 
Tường chỉ thấy cả bầy chó hoang, thì Tuệ Sỹ cũng chỉ thấy xã hội 
Việt Nam hôm nay chỉ toàn lũ qủy ma từ âm ty kéo về tràn ngập 
cả rừng xanh, gieo sầu tủi cho cả dân tộc:

  Ta đã hát những bài ca của suối
  Gã anh hùng bẻ vụn mặt trời
  Gọi quỷ sứ từ âm ty kéo dậy
  Ngập rừng xanh lấp lánh ma trơi

 Qủy Việt Nam hôm nay là qủy đỏ, chuyên môn hút máu 
người. Với chủ trương “giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ”, 
thì sông nước thành sông máu, núi non thành núi xương:

  Ðêm qua chiêm bao ta thấy máu
  Từ sông Ngân đổ xuống cõi người
  Bà mẹ soi tim con thành lỗ
  Móc bên trong hạt ngọc sáng ngời.
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 Thế là sử Việt biến thành huyết sử gọi là sử đen, nước tràn 
núi lở, như cơn hồng thủy nhận chìm đất nước và dân tộc xuống 
đáy vực. Trời Đông chẳng còn thấy minh châu mà chỉ còn khói 
mù lấp kín. Quê hương đã chìm khuất, mịt mờ dưới mái tóc trắng 
rũ rượi vô vọng:
  Hận thù sôi giữa ráng chiều
  Sông tràn núi lở nước triều mênh mông
  Khói mù lấp kín trời đông
  Trời ơi tóc trắng rủ lòng quê cha

 Tuy trong đêm đen khói mù lấp kín trời mây, với niềm 
uất hận dâng trào và niềm đau chất ngất bật thành tiếng khóc uất 
nghẹn, Tuệ Sỹ vẫn không tuyệt vọng. Ông vẫn chờ đợi “một tia 
sáng cuối đường hầm”, đúng hơn, một ánh sao như niềm hy vọng 
le lói giữa đêm đen hận thù:
  Tôi vẫn đợi những đêm dài khắc khoải 
  Màu xanh xao trong tiếng khóc ven rừng 
  Trong bóng tối hận thù, tha thiết mãi 
  Một vì sao bên khóe miệng rưng rưng. 

 Khi vì sao hy vọng xuất hiện trong đêm tối ba mươi, thì 
trời Đông cũng lặng gió. Một tia sáng bừng chiếu giữa mây mù, 
như thể ánh mắt sáng ngời của dân Việt soi thấu lịch sử, giúp con 
cháu Lạc Hồng nhận chân được những nỗi bất hạnh của dân Việt 
hôm nay và tương lai của dân tộc mai sau. Từ đó, đau khổ sẽ biến 
thành tin yêu, đúng như mơ ước của Nguyễn Chí Thiện, máu sẽ 
nở thành hoa tô thắm sử Việt:
  Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió 
  Màu đen tuyền ánh mắt tự ngàn xưa 
  Nhìn hun hút cho dài thêm lịch sử 
  Dài con sông tràn máu lệ quê cha.

 Chỗi dậy với ánh mắt tin yêu, dân Việt sẽ quên đi qúa khứ 
tủi nhục đau buồn của thời sử đen. Đó là nỗi đoạn trường của 
người tị nạn phải gạt lệ rời bỏ quê hương ra đi, đối diện với sóng 
gió, với tử thần và hải tặc cuồng dâm. Đó cũng là nỗi đau tột cùng 
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của người ở lại bị hành hạ trên hè phố, bị ruồng rẫy nơi công viên, 
bị cướp đoạt nơi làng xóm, hay rũ liệt sau then cài ngục thất, như 
thể bị lưu đày trên chính quê hương mình.
  Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ 
  Quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương 
  Người ở lại giữa lòng tay bạo chúa 
  Cọng lau gầy trĩu nặng ánh tà dương 

 Và thêm nữa, ngày đó dân Việt sẽ không còn phải nhìn 
thấy những trại tù dị sử, những hàng rào kẽm gai treo xác tù nhân, 
những xiềng xích dính máu tinh hoa đất Việt:
  Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng 
  Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu 
  Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng 
  Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều.

 Thế là Tuệ Sỹ như một triết gia, đã trải vào thơ nỗi thao 
thức của người  đời trong cuộc hành trình trần thế, luôn luôn tìm 
về quê hương đích thực bên kia sinh kiếp ngắn ngủi.  Đồng thời 
như một nhà trí thức yêu nước thương nòi, Tuệ Sỹ đã chia sẻ nỗi 
đắng cay của dân Việt trong hoàn cảnh khốn cùng bị cộng sản đọa 
đày. Nhưng điều đáng cảm phục, là Tuệ Sỹ đã đốt lên một ngọn 
nến, thắp lên một ánh sao, khơi dậy lòng tin yêu của dân Việt, đợi 
ngày quê hương phục sinh. Mẹ Việt Nam đã tìm thấy hạt ngọc 
sáng ngời trong tim con. Giấc mộng của Tuệ Sỹ, cũng chính là 
giấc mộng của dân Việt, lóng lánh như suơng mai, êm nhẹ như 
mây chiều, và sáng ngời như châu ngọc…
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Vô Duyên Chi Lạ
    
 Khóc với cười là chuyện thường tình của con người ở đời 
có vui buồn sướng khổ. Vui sướng thì cười, buồn khổ thì khóc là 
lẽ đương nhiên. Nhưng lắm lúc cũng có những hoàn cảnh thật trớ 
trêu “Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười” như Nguyễn Công 
Trứ đã ghi nhận. Thậm chí, còn có những cái cười mỉa mai như 
tiếng cười hả hê của dân Việt trước cái chết Trần Đại Quang và 
Đỗ Mười, hay những cái khóc thật buồn cười của cổ động viên và 
cầu thủ Việt Nam khi đội bóng nhà U23 thua đội tuyển Myanmar 
2 năm trước đây. Từ Tiền Giang, Kha Tiệm Ly đã viết bài thơ “Có 
Đáng Khóc Không Em?” để biểu tỏ sự tức bực trước cái khóc “dư 
nước mắt”, vô duyên và tủi hổ mỉa mai, làm hoen mờ suy tư về 
hiện thực đất nước đang lầm than điêu đứng:
  Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si Gem
  Mà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
  Làm mờ đi những suy tư trên vầng trán
  Nước mắt em thừa thãi thế sao em?

 Bực mình là phải, bởi lẽ trong khi dân Việt đang nhỏ lệ 
trước thảm cảnh trẻ thơ phải mò mẫm trong đêm tối, vất vưởng 
đầu đường xó chợ, như những kẻ ăn xin, hay lê lết dưới bàn nhậu 
bọn tham quan, chờ một nắm cơm thừa, thì người ta lại quay mặt 
đi, để rồi khóc cho những qủa banh vô hồn tung lưới:
  Còn giọt nào chừa lại ở trong em
  Để dành cho những mảnh đời cơ nhỡ
  Vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ
  Cả cuộc đời chẳng khác một màn đêm!

 Thê thảm hơn nữa là nỗi đau của những em học sinh thơ 
ngây, trong tuổi hoa mộng, đã phải liều thân qua sông vượt suối 
bằng cầu treo vắt vẻo, bằng bao ni lông lềnh bềnh, hay đu dây tử 
thần qua vách núi để đến trường, chỉ mong học được ít chữ nghĩa 
để khỏi mang tiếng thất học ngu dốt. Có khóc là khóc tuổi thơ 
đang bị chế độ bỏ quên, là khóc cho tuơng lai dân tộc đang đi vào 
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ngõ cụt, cho nền giáo dục đã bị phá sản và nền văn hoá đã băng 
hoại:
  Hãy khóc cho các em đến trường ngày hai buổi
  Bằng bao ni lông, bằng những chiếc cầu treo
  Hay đu dây tử thần qua bên kia suối
  Gởi mạng mình cho vách núi cheo leo!

 Và còn đáng nhỏ lệ để tiếc thương những chiến sĩ đã nằm 
xuống cho chính nghĩa dân tộc, cho lý tưởng tự do, cho nhân 
quyền và nhân phẩm, cho công lý và sự thật, thay vì khóc cho 
trái cầu da vô tình lăn trên thảm cỏ. Những nấm mồ vô danh, 
những nắm xương vô thừa nhận đang chờ đợi những gịọt nước 
mắt cảm thương của con dân đất Việt, dù không một bó hoa, một 
nén nhang tưởng nhớ:
  Ước gì một phần nước mắt của em
  Dành cho những anh hùng nằm xuống
  Để lấy tự do, để giành từ bờ cây thửa ruộng
  Mà nắm xương tàn giờ chẳng biết nơi đâu!

 Thêm vào đó, sao không dành nước mắt để khóc cho 
những ngư thuyền bị tàu lạ đánh chìm, những ngư dân ra khơi 
kiếm sống trong vùng biển nước mình, mà bị người anh em “láng 
giềng tốt” vùi xuống lòng biển sâu, nhắm mắt không một lời trăn 
trối, để lại cả nỗi đoạn trường cho vợ con, với niềm thương nhớ 
bay theo hương khói trên những nấm mộ hoang:

  Sao em chẳng khóc cho những chiếc tàu đánh cá
  Đang lướt êm đềm trên mặt biển quê hương.
  Rồi vô cớ bị đâm chìm bởi những con “tàu lạ”
  Cho vợ con bơ vơ cạn lệ đêm trường!
  Những gì để lại chỉ là ngôi mộ gió
  Khói nhang buồn cay mắt đau thương!

 Và trên tất cả, hãy dành nước mắt để khóc cho thảm cảnh 
nước mất nhà tan. Giang sơn gấm vóc, với lịch sử kiêu hùng, với   
văn hiến ngàn năm, tổ tiên đã dày công xây dựng tô điểm, nay 
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bọn con hoang đã dâng hiến sơn hà biển đảo cho ngoại bang để 
đổi lấy chiếc ghế lãnh đạo, phè phỡn ngồi trên ngai vàng hưởng 
thụ, mặc cho dân chúng đói không cơm ăn, rét không manh áo, 
bệnh không thuốc men chữa trị:

  Ước gì một phần nước mắt của em
  Để khóc cho một dãy sơn hà.
  Của tiền nhân tạo bằng xương bằng máu
  Nay đã mất rồi núm ruột Hoàng Sa!

 Oan uổng nhất là những anh hùng liệt nữ đã nắm xuống 
trong lòng đất mẹ, một thời một đời xả thân bảo vệ tổ quốc, trên 
đất liền cũng như ngoài biển đảo, nay hoàn toàn bị lãng quên! Ai 
đã hy sinh tính mạng quyết bảo vệ Hoàng Sa năm 1974? Ai đã 
bỏ xác tại biên giới trong cuộc chiến 1979?  Và ai đã nhắm mắt 
tức tưởi tại Gạc Ma năm 1988? Tất cả chỉ còn những nắm xương 
tàn bị chế độ bỏ quên, không tên tuổi, không nghĩa trang, không 
nhang khói tưởng niệm:

 Để khóc cho những anh hùng chết trên đất liền, hải đảo
 Như Bắc biên thùy, như ở Gạc Ma! 

 Còn nỗi xót xa nào hơn nỗi xót xa thấy những dòng lệ nhỏ 
xuống một cách vô duyên trên sân bóng tròn huyên náo, trong khi 
đất nước đang bị nhận chìm dưới vực thẳm, dân tộc bị đày đọa 
trong gông cùm và văn hoá bi phá sản toàn diện! Thế chẳng là 
vô duyên, đúng hơn là vô tâm vô cảm, nếu không nói là mê muội 
trước nỗi đau chất ngất của dân tộc đó sao? Qủa là bốn ngàn năm 
vẫn chưa chịu lớn như lời cô giáo Lam, hay là nỗi chết trong tâm 
hồn của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: 

  Em khóc chi một trận thua bóng đá
  Thắng chưa hẳn vinh, bại chắc chi đã nhục
  Là trò chơi có gì đâu vinh, nhục?
  Tổ quốc mất, còn mới vinh, nhục em ơi!



Ngô Quốc Sĩ  l  283

 Đúng thế! Niềm vinh nhục của dân Việt chính là sự tồn 
vong của tổ quốc. Làm dân một nước nô lệ ngoại bang mà không 
biết nhục là vong bản. Làm dân một nước mà quay mặt đi trước 
nỗi thống khổ của đồng bào là tha hóa mất gốc. Cũng thế, làm 
dân một nước mà đem gia tài của mẹ bán đứng cho ngoại tặc là 
phản bội tổ tiên, và chắc chắn, trời không tha đất không dung…
Hỡi những ai đã khóc sụt sùi trên sân bóng đá mà reo cười trước 
cảnh đất nước điêu linh, dân tộc tan tác, hãy mau hồi tâm mà 
nhận thức rằng “Tổ Quốc mất còn mới vinh nhục em ơi!”
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Tình Yêu Trong Lửa Khói
 Tình yêu và chiến tranh là đề tài rất quen thuộc trong thi 
ca Việt Nam. Đoàn Thị Điểm với Chinh Phụ Ngâm, Lê Thương 
với Hòn Vọng Phu đã từng trải vào thơ nhạc tính cách bi đát của 
chiến tranh, nói lên thân phận hẩm hiu của người đàn bà thời 
chiến với bao nỗi bất hạnh chất ngất.Tính cách bi đát đó cũng đã 
thấm sâu trong dòng nhạc Anh Bằng, Nhật Ngân, dòng thơ Hữu 
Loan, Văn Nguyên Dưỡng..Riêng Phạm Tín An Ninh đã được 
biết đến như một nhà văn tên tuổi. Nhưng qủa là bất ngờ thú vị 
khi bắt gặp bài thơ “O Huế” của anh, thổ lộ mối tình chân chất 
thơ mộng tuổi học trò, rồi kết thúc trong ngậm ngùi chua xót vì 
lửa khói chiến tranh.

 Vào thơ, tác giả đã tự thú nhận mình thuộc nòi tình, đã 
biết yêu và yêu say đắm từ tuổi mới dậy thì, khi chữ nghĩa còn 
nguệch ngoạc, bước chân còn ngu ngơ và tâm hồn còn giấy trắng:

  Tôi phải lòng O, khi O còn đệ lục
  Nón trắng, áo dài – trắng cả mùa thu
  O đạp xe đi hồn nhiên quá đỗi
  Cuốn hồn tôi theo vào cõi sa mù

 Cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tôi phải lòng O không hẳn vì 
tôi lãng mạn, mà vì O qúa gợi cảm làm tôi không trói được con 
tim:
  Cũng tại vì O mà tôi biết yêu
  Tập viết thư tình từ năm đệ ngũ
  Đọc thư tôi làm sao O hiểu
  Cái nghĩa yêu đương mù mịt quá chừng

 Nhất là tại O là cô gái Huế, đa tình sầu mộng, làm bao 
chàng trai ngẩn ngơ điêu đứng “Học trò trong Quảng ra thi, thấy 
cô gái Huế chân đi rụng rời..”. Thế là dễ hiểu! Cậu học sinh đệ 
ngũ Võ Tánh đã “trồng cây si” trước cổng Nữ Trung Học chỉ vì tà 
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áo dài, tha thướt, chiếc nón trắng nên thơ đã cuốn anh vào sa mù:
  O sinh ra tận mô ngoài Huế
  Hà cớ gì trôi dạt tới Nhatrang
  Để một thằng “Võ Tánh” phải lang thang
  Đem cây si trồng trước sân trường Nữ

 Thật đẹp như mơ và ngây ngất như thơ, mối tình học trò 
thuở tóc em đuôi gà mới chớm. Nhưng oái oăm thay! Hoàn cảnh 
chiến tranh đã chia lìa đôi ta mỗi người một nẻo. Anh khoác áo 
chiến binh, gót giày lấm bụi quân hành, nay đây mai đó, còn em 
vẫn vùi đầu vào sách vở, nâng niu mối tình trong trắng thiên thần: 

  Khi O biết yêu thì tôi đi lính
  Lời tỏ tình chưa nói trọn câu
  Đời lính chiến rày đây mai đó
  Sáng ở bưng biền – tối cuối rừng sâu

 Lúc này, những lá thư tình O gửi đã làm người chiến sĩ 
mềm lòng, nhưng thân trai thời chiến biết làm sao khi đất nước 
ngả nghiêng? Thôi đành ôm súng mà nhớ về sân trường, tưởng 
tuợng có người yêu còn đứng đợi dưới gốc cây bàng lá đỏ:

  Những chiều dừng quân đọc thư O gởi
  Quay quắt nhớ về một thuở Nha Trang
  Sân trường xưa – con đường cũ – gốc cây bàng
  O đứng đó chờ gã khờ đến đón

 Thế là cách ngăn! Anh tiền tuyến em hậu phương. Từ 
rừng núi xa xôi, anh vẫn nhớ về em trên từng bước quân hành qua 
những đồi sim tím, đồng cảm với Hữu Loan ngày nào: “Chiều 
hành quân qua những đồi sim.Những đồi sim, những đồi sim, đồi 
tím hoa sim. Tím cả chiều hoang biền biệt..”

  Rồi mấy năm sau O trở thành người lớn
  Tôi vẫn là thằng lính chiến ngày xưa
  Vẫn núi rừng – vẫn sáng nắng chiều mưa
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  Vẫn da diết nhớ O qua bao mùa sim tím nở

 Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng xa mặt mãi cũng phải cách lòng. 
Chắng trách em, hay trách hoàn cảnh trái ngang. Có trách là trách 
chính mình đã để cho con tim rung động qúa sớm:
 Còn O, trong giảng đường mô nớ
 Chắc bận học hành nên chẳng còn nhớ đến tôi
 Tôi âm thầm tự trách chính mình thôi
 Ai bảo mới nhỏ xíu mà theo O trồng cây si chi rứa !

 Bi đát nhất là khi chiến tranh chấm dứt, tưởng ta sẽ gặp 
lại O tay bắt mặt mừng. Ngờ đâu trời chẳng chiều người và cuộc 
đời cũng qúa bi thảm. Chúng ta đã lạc mất nhau. Em đã qua cầu, 
vui duyên mới. Còn anh làm kẻ bại trận, bước vô tù với bao cực 
hình nhục nhã, gặm nhấm hờn căm như hổ nhớ rừng. 

 Hết chiến tranh ta lạc mất nhau
 O cùng ai đó bước qua cầu
 Tôi bất ngờ thành người bại trận
 Bước vô tù theo cuộc biển dâu

 Vô tù theo cuộc biển dâu, rồi ra tù, trôi giạt xứ người, 
mang thân phận lưu vong cũng là tiếp tục theo cuộc biển dâu. 
Ngày nào chinh phụ đứng cuối sông Tương mà nhớ về chinh phu 
từ đầu sông Tương. Tuy ngăn cách đầu nguồn cuối sông, vẫn 
được uống chung dòng nước như thể dòng thương: “Quân tại 
Tương Giang đầu, thiếp tại Tương Giang vĩ, tương cố bất tương 
kiến, đồng ẩm Tương Giang Thủy”. Ở đây, tác giả và người yêu 
đã biệt tích, cách ngăn đôi bờ đại dương, đâu được diễm phúc 
uống chung dòng nước! Chàng chỉ còn biết mơ về O Huế và thầm 
ước vu vơ:

 Đúng hai mươi năm, tôi trôi giạt xứ người
 Còn O lưu lạc nơi nào chẳng biết
 NhaTrang xưa giờ trùng khơi cách biệt
 Dưới cây bàng – có còn ai đứng đợi để về thăm ?
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 Tính đến nay, đã trên 40 năm cách biệt, dò tìm mãi vẫn 
không một dấu tích thân quen. Tuy tìm mà không gặp, nhưng 
lòng ta vẫn mãi mãi bên em, em vẫn bên ta như chiếc bóng còn 
mãi sau khi đã vĩnh viễn mất nhau! Nếu Văn Nguyên Dưỡng 
luôn ôm ấp chiếc áo khinh cừu như thể ấp ủ bóng hình người yêu 
thuở ấy, thì Phạm Tín An Ninh cũng mãi mãi ghì siết bóng hình 
O Huế, càng muốn quên lại càng nhớ ray rứt: 

 Thời gian qua – đã hơn bốn mươi năm
 Mà hình bóng O vẫn còn theo tôi mãi
 NhaTrang ơi – xin trả lại tôi một thời thơ dại
 Để tôi khỏi phải chạy hoài theo một bóng mây bay

 Vẫn biết chạy hoài đuổi theo một bóng mây bay là mộng 
tưởng, là ảo ảnh, nhưng đời là thế. Tính cách bi đát của tình yêu 
thời chiến là thế! Trần Quảng Nam “mười năm cách biệt tình 
đành quên lãng”. Phạm Tín An Ninh trên 40 năm không gặp, 
nhưng tình vẫn đậm đà. Hình ảnh O Huế vẫn còn canh cánh bên 
lòng. Tìm em như thể tìm chim! Từ Na Uy về Anaheim, Hous-
ton, rồi San Jose, tìm em trong các kỳ hội ngộ, mà O Huế vẫn 
biệt tăm! Không biết thời gian còn lại có ưu ái cho tác giả gặp lại 
người xưa để khỏi chạy hoài không? Dù sao, cũng chúc Pham Tín 
An Ninh một lần kỳ ngộ nhiệm mầu để ôn lại tấm chân tình trong 
lửa khói…
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Những Mùa Xuân Vấn Khăn Tang
   
 Mùa xuân Kỷ Hợi đã trở về với nắng ấm, cỏ mướt và mai 
đào khoe sắc đó đây. Nhưng với dân Việt, mùa xuân vẫn khoác 
màu thâm đen, đượm mùi tử khí, với bao oan khiên trút xuống 
đầu dân tộc. Qua thảm nạn Lộc Hưng mới đây, Như Thương đã 
trải lòng mình lên nỗi đau dân tộc qua bài thơ “Nước mắt 2 Mùa 
Xuân”, mùa xuân Mậu Thân 68 và mùa xuân Kỷ Hợi 2019. Chen 
vào giữa 2 mùa xuân ảm đạm đó, chúng ta còn phải kể thêm mùa 
xuân 75, được Hà Nội gọi là “Mùa xuân đại thắng”, thực chất 
chỉ là mùa xuân tang tóc loang máu khi tự do bị bức tử dưới bàn 
tay bạo cường. Nếu mùa xuân Mậu Tý 1288 Hưng Đạo đại thắng 
Nguyên Mông, xuân Kỷ Dậu 1789 Quang Trung đại phá quân 
Thanh, được gọi là những mùa xuân huy hoàng, thì mùa xuân 68, 
75 và 2019 là những mùa xuân ảm đạm, mùa xuân vấn khăn tang 
khóc cho đất nước Việt Nam quằn quại dưới bàn tay cộng sản bạo 
tàn..

  Mùa xuân 75 đánh dấu một thời sử đen! Miền Nam bị 
bức tử một cách phi lý. Cánh cửa tự do khép lại trong uất nghẹn 
và tủi hận ngất trời. Từ đó, bao tinh hoa đã vùi thân trong những 
trại tù dị sử, bao sinh linh trôi giạt giữa biển khơi, bao thiếu nữ 
nhũn mềm trong tay hải tặc! Cũng từ đó, cả một dân tộc bị nhận 
chìm xuống vũng lầy đày đọa, trẻ thơ lây lất, dân oan thét gào, 
người người nối đuôi nhau vào ngục tối trong khi bọn đao phủ 
ngồi chễm chệ trên ngai vàng, phè phỡn vui đùa trên nước mắt và 
máu xương dân lành!!

 Còn xuân Mậu Thân thì mãi mãi vẫn là giải khăn sô rướm 
máu. Thật mỉa mai! Trong khi Hà Nội tổ chức ăn mừng chiến 
thắng Mậu Thân, thì dân Việt vấn khăn tang tưởng nhớ trên 5 
ngàn dân lành bị chôn sống, xác lấp vệ đường, Đá Mài nức nở, 
Hương Giang nghẹn ngào:
  Tang cho Huế vẫn muôn đời sắc tím
  Dẫu tháng năm hồn phiêu dạt muôn phương
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  Mậu Thân ơi, Suối Đá Mài tìm kiếm
  Xác em đâu ai vùi lấp bên đường

 Đau đớn nhất là oan khiên đã đổ xuống trong giây phút 
giao thừa linh thiêng!  Em chưa kịp điểm son đón chào xuân mới, 
chưa kịp thắp nhang cúng tổ tiên, thì máu đã lênh láng:
  Phút Giao Thừa không trầm hương khói tỏa
  Máu em loang trên mâm cúng Gia Tiên
  Tội tình chi em Huế ơi tóc xõa...
  Giặc giết em. Son chưa kẻ môi viền

 Ngờ đâu hương khói kính nhớ tổ tiên lại chính là hương 
khói niệm hồn những chàng trai Việt bị chôn sống không một 
lời từ biệt. Vết thương Mậu Thân mãi còn nhỏ máu?
  Mạ khóc ngất, con Mạ đâu mất biệt
  Chôn sống rồi đau lòng Mạ siết bao
  Đau thương này có thấu chăng nhật nguyệt
  Sông Hương về rên xiết giấc chiêm bao

 Thế đó! Huế mộng mơ nay chỉ còn là đống tro tàn, tiếng 
đạn bom thay pháo nổ:
  Còn đâu nữa Huế nghìn xưa...Phố cổ
  Áo lễ chùa còn nếp gấp thơm tho
  Tiếng bom đạn rền vang thay pháo nổ
  Giặc đốt nhà, người bỗng hóa bụi tro 

  Hôm nay, mầu tang tóc của Huế lại phủ lên Vườn Rau 
Lộc Hưng, Tân Bình. Mảnh đất sống nhỏ bé của đồng bào di cư 
từ miền Bắc năm 1954 phút chốc biến thành đống gach vụn do 
bàn tay của bọn côn đồ khát máu. Qúa uất ức, Trúc Hồ đã nghẹn 
ngào lên tiếng:
  Vì ai vì ai đau thương lan tràn
  Vì ai vì ai trót tạo hoang tàn 

 Ở đây, Như Thương cũng đã cảm thấy đứt ruột trước 
những mảnh sống nhỏ nhoi bị cướp mất. Còn lại gì cho em, dù 
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chỉ một cành mai chơ vơ trên hoang tàn đổ nát!
  Em đi tìm một nhành mai sót lại
  Trên mảnh vườn giữa đổ nát tan hoang
  Lộc Hưng ơi, chỉ còn là hủy hoại
  Chẳng còn chi giữa bình địa, điêu tàn

 Phạm Thanh Nghiên đã òa khóc: “Tôi bật khóc. Con 
ngõ quen thuộc, những luống rau xanh mướt, những căn nhà 
trọ của xóm lao động nghèo đã hoàn toàn biến mất sau chỉ một 
đêm. Tôi dò dẫm, bước từng bước liêu xiêu trên đống đổ nát, 
đôi chân run rẩy như chực ngã. Tôi không ngăn được dòng nước 
mắt và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.”

 Thế là mọi hy vọng đều tiêu tan. Hiện tại thành gạch 
vụn. Tương lai thành bụi mù! Kiếp sống thành đêm dài thức 
trắng: 
  Đây đất bằng của những ngày nổi sóng
  Một ngọn cây, ngọn cỏ cũng chia lìa
  Viên gạch vỡ... Thôi tan niềm hy vọng
  Dựng lại nhà. Em thức trắng đêm thâu..

 Đồng cảm với Thư Hương, Từ Thức đã thật sự phẫn nộ 
trước hành động phi pháp của bọn côn đồ: “Ngày nay, người ta 
kéo hùng binh, du đãng đâm thuê chém mướn, tới phá nhà cửa 
của dân nghèo, không một ánh mắt tới cháu gái ngồi buồn bã 
trước cuộc đời tan vỡ” 

 Nếu Nhã Ca đã quấn giải khăn sô cho Huế trong tết Mậu 
Thân, thì Như Thương cũng muốn dựng lên những mộ bia để 
tưởng niệm nỗi đau tột cùng của Lộc Hưng, để tang cho gạch 
ngói, cho vườn rau, cho hàng cây và giải đất thắm đượm tình 
người. Đồng thời cũng để ghi khắc tội ác của cộng sản vào lịch 
sử, để con cháu nhớ mãi thời sử đen với búa liềm cờ đỏ:

  Dựng mộ bia để tang cho gạch ngói
  Cho vườn rau đang xanh mướt đợi Xuân
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  Cho hàng cây bên hè trên cao vói
  Cho đất nâu thầm lặng chữ nghĩa nhân

 Thế rồi trong khổ đau, Như Thương đã tìm thấy chân lý 
giải thoát. Nếu khổ giá là con đường phục sinh của Đấng Cứu 
Thế, thì Như Thương cũng đã lấy nước mắt rưới xuống đất mềm 
cho động lòng trời, làm gạch đá hồi sinh, cấy lại mầm sống trên 
đất chết:
  Tưới nước mắt cho đất mềm yêu dấu
  Bao nhiêu năm gắn bó ở chốn này
  Gạch đá buồn và nỗi đau... ai thấu?
  Lay động Trời và Đất, hỡi mây bay...

 Thế đó! Nước mắt dân Việt là nước mắt nhiệm mầu, 
máu dân Việt cũng là máu thánh linh thiêng có thể lay động trời 
đất. Với nước nhiệm mầu và máu thánh thấm xuống lòng đất, 
Việt Nam sẽ phục sinh. Đất sẽ nở hoa và dân Việt sẽ thoát khỏi 
đại nạn cờ đỏ sao vàng..
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