THÁNG TƯ
C A O V Ị K H A N H

Ta sống sót nghĩ thương trời đất rộng
Đón triều lên, giáp nước, quạnh hiu dầy
Ngó quanh quất bỗng tuôn hàng lệ mỏng
Còn ai không, ngồi nhắc chuyện thề phai !

THÁNG TƯ
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Tháng tư như một vết sẹo gần
Tưởng quên rồi lại bồi hồi nhớ
Khi máu trong tim vụt trở trăn
Tháng tư ồ tháng tư xuân
Đâu đây lấp ló góc mộ phần
Nửa chìm lặng lẽ, nửa trồi hận
Ôi tháng tư gian dối vô nhân
Tháng tư ôi tháng tư thầm
Rền rền như từng nốt nhạc câm
Réo kêu đục đẽo dao tùng xẻo
Ôi tháng tư bạc bẽo sát nhân
Tháng tư, ờ tháng tư đen
Nám da nắng lửa tù thay ngựa
Kéo lết căn phần tội-tổ-tông

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

tháng tư, tháng thầm !
Ờ

thì tôi muốn viết một điều gì đó cho em, khi tháng tư đang lật bật sắp hết và
những hàng phố quanh đây đang háo hức bày bàn ghế ra vỉa hè. Rồi thì trên trời
những đám mây xám thôi không còn dậm dật những hột tuyết cuối mùa. Hoa
xuyên tuyết đã rút ngược vào lòng đất và những đóa uất-kim-hương nở sớm, bụ
bẫm như gò má bầy con nít sỗ sữa. Rồi thì những tia nắng sẽ dài hơn, trong trẻo
hơn và nồng nàn hơn trên những lọn tóc thả rối, nâu sẩm, vàng hoe hay ưng
ửng đỏ... Rồi thì người ta sẽ thi nhau kéo ra đường, phơi trần những cánh tay,
những bờ vai, những thuôn lưng mặc kệ những con mắt suồng sã... Những cặp
tình nhân sẽ ríu rít như chim, thả lang thang hay ngồi lơ mơ quanh những bàn
cà-phê để nói huyên thiên hay để không nói gì hết -nói gì nữa khi người ta đang
có nhau trong mắt trong tay và nhất là trong tấm lòng đang vui như mở hội ...
Chiều qua tôi đã thấy cặp bồ câu trắng trở về đậu lại trên nóc nhà thờ đỏ ở cuối
con dốc có hàng cây bạch dương đang nhú lá xanh non, phải là cặp bồ câu từ
năm trước hay chỉ là một lứa đôi mới bạn bầy, rủ rỉ rỉa lông rỉa cánh cho nhau,
như xuýt xoa lắm về cái mùa đông vừa hậm hực bỏ đi...
Vậy thì còn điều gì để nói về cái tháng tư sắp sửa đi qua, khi lòng tôi lại cứ loay
hoay với những hồi tưởng buồn bã...
Ờ thì có nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều, dù tôi biết có nói triệu điều cũng
không thay đổi được gì nữa......
(dù từ đầu xuân năm ngoái, trong cái chộn rộn của trời đất chuyển mùa, tôi đã
hứa với em, như hứa với chính tôi, sẽ rất biết điều với mọi sự đổi thay )
Vậy là tôi lại lần nữa thất hứa với em. Thì thôi có hề gì những lời hứa đâu em.
Như chính cái tháng tư và những bội phản của nó.
30-4-1975/ 30-4-2004
hai mươi chín năm.
Buổi sáng tháng tư này, sao bỗng nhiên tôi phát giận vu vơ. Ở bên kia đường,
chỗ có một góc công viên nhỏ, những người làm vườn của thị xả đang hốt dọn
rác rưới, gom quét lá mục, cắt tỉa nhánh khô, sửa sang mấy sợi giây đu cầu tuột.
Họ làm một cách nhẩn nha, chậm rãi, vừa làm vừa hút thuốc, lơ đãng đến độ
mấy con sóc nhỏ cũng chẳng thèm để ý tới, cứ thập thò nhảy nhót ra vào mấy
lùm cây vạn niên thanh. Không khí gây gây mùi tuyết tan, lẫn trong mùi cỏ chết,
mùi đất cũ dậy hơi ủ mốc lâu ngày cộng thêm mùi nhựa non hơ hớ như cứ chực

trào ra khỏi kẽ lá. Vậy mà tôi phát giận vu vơ. Vu vơ đến nỗi không hẵn là cơn
giận. Dường như là một nỗi cay đắng thì đúng hơn.
Đêm hôm trước tôi mới nói chuyện với người anh ruột đã gần 70, nguyên là môt
sĩ quan của quân đội miền nam, đã chiến đấu như một chiến-sĩ, tù tội như một
kẻ-sĩ, và gần hai mươi năm nay, trên phần đất chạy chết ông đã sống như một
nhà tu cấm phòng. Mọi thở than, trách móc, đổ thừa, biện giải, phân bua, đều
không cần thiết... Trong đêm, ở bên kia đường giây viễn liên, ông đã đọc cho tôi
nghe mấy câu thơ của Alfred de Vigny, giọng đã thầm nhưng tiếng còn đãi trọng
từng chữ.
À voir ce que l'on fait sur terre et ce qu'on laisse
Seul le silence est grand; et tout le reste est faiblesse
Seul le silence est grand. Chỉ có sự im lặng là lớn lao.
Thì chính vì cái IM LẶNG LỚN đó, buổi sáng tháng tư này, tự nhiên tôi thấy mình
bèo bọt đến phát giận. Không, chua xót thì đúng hơn. Anh em tôi, bạn bè tôi,
những con chốt sang hà của cái bàn cờ thí.
Tôi sẽ nói gì thêm với em, buổi sáng tháng tư này, trời xanh cao trong vút, chim
chóc tung hê cánh lượn, cây cối hoa lá tung hê nhựa sống, đường phố quét dọn
sạch trưng... và tôi, tôi thì thúc thủ như một tên du thủ hết thời ( đã có lúc tôi
thèm hết sức được đập phá tung hê hoặc ít nữa được bắt chước một nhân vật
của Kim Dung để ngửa mặt lên trời mà xắn xả ... lão-tặc-thiên ! ) Nhưng để làm
gì em hả, những lời than van, cầu khẩn hay nguyền rủa...
Có còn lại không, sau hết, cũng chỉ là tiếng kêu thống thiết trong cái im ỉm bí ẩn
của kiếp người.
Tôi sẽ nói gì thêm với em sau buổi nói chuyện sáng hôm nay với người bạn viết
văn ở một thành phố nhỏ bên rìa Nữu ước. Từ nhiều năm nay, ở xứ người, ngay
trong sự hạn chế đến tội nghiệp của sinh hoạt nghệ thuật lưu vong, anh vẫn tiếp
tục xông pha giữa trường văn như con ngựa chứng của thời tuổi trẻ xông pha
giữa trận mạc. Viết văn, làm thơ, in ấn... mặc kệ vó câu đã có triệu chứng chùn
mỏi của một con ngựa già ở cuối những dặm hành. Mặc kệ cái đời sống cùn
mằn quanh quẩn, ngày đêm sớm tối giữa phố xá ì ầm và tiếng đời ì xèo, giữa
những tranh sống ti tiện và những tranh cãi chí chóe, anh vẫn cưởi hồn-thiên-lýmã... Sao sáng hôm nay tự dưng tôi nghe ra đằng sau giọng cười khinh bạc đó,
một chút gì đó, não nề. Tại có sự trùng hợp bất ngờ của ngày tháng ? Tại tôi
tưởng đã quên mà vẫn nhớ ? Hay tại cái hình ảnh so sánh tình cờ mà sao hiện
thực quá đổi? Ờ thì những con ngựa ! Những con ngựa đã tung vó câu mãi miết
qua cánh đồng thanh xuân mình, bất kể. Những con ngựa đã nám mình qua
vòng gai lửa, đã phỏng móng trên những bãi chiến ngút khói, đã bị tròng xiềng

xích trong những chuồng giam hôi thối ...và đã hơn một lần, hất tung hai vó lên
trời hí tiếng oan khiên.
Em thấy không, còn cái hình ảnh nào bi tráng hơn, để nói về những người anh
của tôi, những người bạn của tôi, trang lứa tôi trong buổi sáng tháng tư này ?
Ở trong tận cùng niềm im lặng lớn đó, em có nghe chăng tiếng hí thảm thiết của
bầy ngựa Hồ mỗi kỳ cơn bấc thổi.
29 năm. Thời gian đã đủ lâu để xếp lại một trang sử, dù đó là trang oan ức nhất
của suốt dòng lệ sử. Người ta đã kể với tôi về những mồ mã bị đào xới, những
thương phế bị bạc đãi và hàng triệu điều oan ức khác, ở đó. Những chuyện
nghe ra chỉ biết ngậm ngùi về giá trị của một chiến thắng !
Ở đây, người ta đã kể, đã viết, đã phân tích, đã giải bày... chiến lược chiến thuật
chính trị xả hội ... đủ thứ bởi-tại-vì.... Có triệu điều đã nói... nhưng có điều nào
nói đến chưa cái niềm-im-lặng-trầm-thống của bầy ngựa già thất tán đang phóng
mình vào những dặm chót của cuộc lữ đoạn trường.
Ở đằng sau những vinh quang và tủi nhục, ở đằng sau những cái chết và những
phế tật, ở đằng sau những con số thống kê cộng trừ nhân chia... còn bao nhiêu
điều không đếm được. Sẽ không bao giờ đếm được những vết thương chưa
từng chảy máu, những vết thương tâm linh còn đó, đã không lành.
Những người lính Mỹ, sau hai cuộc chiến ngắn hạn ở vùng vịnh, trở về nước với
vòng hoa chiến thắng đã hô hoán lên về những cơn ác-mộng-hậu-chiến. Thử
nghĩ đến những người lính đã chiến đấu đến già đời trong một cuộc chiến nhùn
nhằn, năm này sang năm khác, mọi phản ứng tâm sinh lý đã bị chiến-tranh-điềukiện-hóa... cộng thêm với thời gian tù đày không bản án trong những trại giam
khổ sai... cộng thêm cuộc sống vất vưởng khi trở về lại trong một xả hội đã đổi
chủ... cộng thêm sự ngỡ ngàng khi tìm sang đất mới lúc tuổi đời không còn trẻ
nữa, sức lực trí óc đã tàn phai. Thử nghĩ đến... thử nghĩ đến...
Trong tác phẩm Exodus của Léon Uris, có một nhân vật... thằng bé Do Thái gốc
Ba Lan lẩn trốn một mình dưới những cống rảnh của thành phố Varsovie sau khi
chứng kiến tận mắt cảnh toàn thể cha mẹ anh em thân quyến bị bắt và đưa vào
lò thiêu... một mình, mười mấy tuổi, đói, rét, xanh xao, gầy gò, lẩn lút như một
con chuột ban ngày chui rúc trong những lỗ hang ẩm ướt hôi thối, ban đêm ló ra
lục lọi thức ăn trên những bãi rác mênh mông của thành phố... vậy đó suốt cuộc
chiếm đóng dằng dặc... bao nhiêu ngày ? bao nhiêu đêm?... rồi nó được giải
cứu... khỏi cái nhà ngục kẻm gai và hầm hố nhưng không khỏi cái nhà ngục tâm
linh. Nó mắc một chứng bệnh lạ... bệnh buồn. Mọi cố gắng chữa trị ( sinh lý, tâm
lý ) đều vô hiệu... Bệnh buồn. Càng lúc nó càng chìm sâu vào một nỗi buồn kỳ
lạ... Nỗi buồn như một rào chắn vô hình ngăn cách nó với thế giới chung quanh.

Tệ hơn nữa, nó chỉ thấy an bình trong cái cõi quạnh hiu của riêng nó... Bệnh
buồn.
Tôi đã gặp những người lính già, buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối nơi
những quán cà-phê lề đường, đâu đó giữa một góc phố lạ, ngồi một mình hay
năm bảy, lơ đãng ngó trời đất hay chuyện trò nọ kia... mà làm gì đi nữa, từ trong
con mắt lạc thần, vẫn còn nguyên đó... một nỗi buồn.
Tôi đã gặp những người lính già, ban ngày thở dốc lê lết trong những xưởng thợ
ám bụi, ban đêm gò mình trên những phiếm chữ gỏ lốc cốc những hoài niệm
những vọng tưởng những thê thiết cũ những tha thiết mới... để gởi đi... gởi đi
đâu...
Buổi sáng tháng tư này em, những sợi giây tơ giữa lòng tôi bỗng chùng điệu
oán.
Không phải ai cũng muốn mang lấy cho mình nghiệp chướng. 29 năm chừng đủ
chưa sau khi đã tự nhận lấy phần trách nhiệm của mình trong cơn đọa lạc
chung. Im-lặng hay lên-tiếng-ngay-thật cũng chỉ là sự chọn lựa cuối cùng rất
trân trọng của kẻ sĩ trầm luân. Có điều đáng nói là giữa cái thế giới thờ ơ đến
lạnh tanh đây đó, mọi sự xem như đã an bày đến đáng ghét. Những ngày những
đêm đối lòng diện bích hay trải lòng nhỏ máu ra năm đầu ngón tay, anh em tôi
bạn bè tôi càng lúc càng thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Câm nín thì đã đành. Mà
lên tiếng rồi cũng chỉ như nói giữa thinh không. Đã có mấy ai chạnh lòng thấm
khô cho những giòng hãn mã.
Ta sống sót nghĩ thương trời đất rộng. Giữa triều lên, giáp nước, quạnh hiu dầy.
Ngó quanh quất, bỗng tuôn hàng lệ mỏng. Còn ai không, ngồi nhắc chuyện thề
phai.
Thật ra tôi có muốn làm buồn lây em đâu, em và cái tuổi lưng chừng, gạch nối
giữa đám trẻ lớn lên thành đạt ở xứ người, xa lạ với chính cội nguồn của họ. Và
đám cha chú đã đánh mất tuổi trẻ ở xứ mình, lại quá quen thuộc với những gì đã
bỏ lại.
Nhưng ít ra, ít ra em cũng có nghe được tiếng vó câu buồn bã đó, phải không?
Thì cũng xin cám ơn em, buổi sáng tháng tư này.
Hãy phóng nước đại tiếp đi những con chiến mã bất kham, mặc kệ cái nẻo hư vô
chờn vờn trước mặt.

VÔ ĐỀ
Ôi xót dạ những đêm nằm chờ sáng
Nhớ hoài câu sầu-sát-độ-giang-nhân
Cuối trời xa đâu thấy dạng mây Tần
Biết ai thức để xẻ sầu gởi tặng

BÀI HÀNH THÁNG TƯ

Vậy đó , tưởng quên mà vẫn nhớ
Từ đêm vỡ tuyến lạc ven đô
Người thua trận chót đền trăm tuổi
Ta gánh thù sâu chốn hải hồ
Những tưởng mười năm đời sáng lại
Ta về bươi kiế́́́ m miểng xương khô
Vét hết oan khiên người lỡ vận
Vùi sâu xóa dấu một hoang mồ
Ta đi rong khắp Nam cùng Bắc
Gom hế́́́ t muôn ngàn vải tám thô
May đủ hai hàng cờ lá phướng
Treo lên trắng toát một cơ đồ

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm đủ lạnh một hương nguyền
Người thơm áo mới mùi hoa vải
Ta cứ u hoài một nỗi riêng
Đã quá xa xôi ngày thất tán
Biển xưa chừng lắng những con thuyền
Ôi trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Chắc cũng nhạt nhòa chuyện đảo điên
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm đánh đổi chuyện keo sơn
Người thân biệt xứ lên rừng núi
Kẻ ngóng đầu non đến mỏi mòn
Thư nhắn trên đầu trang giấy rách
“ quên đi mà cứu trẻ măng non
mười năm thân đã mềm như lá
như xác ve sầu đã héo hon
bồng bế con ra ngoài cõi ngoại
giữ lấy giùm nhau chút mộng tròn ”
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm giậu đổ nát bìm xanh
Mười năm thôn xóm thành hang ổ
Người sống như loài thú mọc nanh
Con lớn hoang đàng theo cỏ dại
Mẹ buồn như cái vạc sang canh
Mẹ gởi con đi ngoài biển lạnh
Bằng như cọng cỏ ném sau gành
Thuyền con mỏng mảnh trời đen kịt
Mẹ thức từng đêm mắt lạnh tanh
Con đi một sống trăm lần chết
Mẹ đứt từng khoanh ruột đoạn đành

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm ngờ ngợ giữa chiêm bao
Ngày đi tóc rối còn đen mượt
Mắt sáng còn nguyên đốm lửa sao
Lòng đã dặn lòng chờ Câu Tiễn
Gom mộng bình sinh nối chí cao
Ai kẻ mài gươm về đấ́́́ t cũ
Ai mang đoản kiếm nhập Tần sâu
Hẹn nhau xẻ núi dầu sạn đạo
Miễ̃̃̃n thấy cờ bay ải địa đầu
Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm nếm đủ vị chua cay
Mười năm mòn lẳn đôi giày cỏ
Ngó lại xem còn mất những ai
Đất khách đãi nhau toàn mật đắng
Tâm giao chưa quá một đêm say
Người ơi ... đất nước mà rao bán
Thiên hạ muôn người sợ lấm tay
Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm ... một giấc mộng không thành
Người chờ cho hết đời cô quạnh
Ta đứng bên trời, lệ chảy nhanh
tháng tư 1985

TÀN CUỘC
Ôi những người trong cuộc chiến chinh
Khi về héo úa quãng đời xanh
Đời sau có nhớ người tù trẻ
Trả súng rồi ... đêm khóc một mình !

ĐIẾU KHÚC
Tôi ba mươi tuổi chết không mồ
Giữa trái tim nồng nhát chém khô
Đã khóc Khuất Nguyên thời trẻ dại
Mắt giờ cay xé chuyện dời đô
Từ thuở giặc tràn qua bến cảng
Thuyền đi như nước vở bờ Nam
Người đi như lá trôi đầu ngõ
Một sớm mưa chìm cửa Định An
Lũ lượt người đi lên ải bắc
Tấc lòng mông muội nhớ mang mang
Máu xương đòi đoạn còn ngây dại
Bẻ kiếm vùi gươm đợi chiếu hàng

Người đi lánh nạn cuối ghềnh xa
Không gió Nhạn môn vẫn sướt da
Lạc bóng Trường an từ lửa dậy
Tủi người mài kiếm dưới trăng tà
Ôi những mồ hoang người tử trận
Ai thắp giùm ta một nén hương
Ai khắc trên đầu bia đá tảng
Sống trung cang chết vượt đời thường
Còn nấm mồ chung đáy biển xanh
Mắt khô trống hoác nhắm không đành
Những trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Phơi trắng đầu doi cuối bãi gành

Này vết thương sầu tận đáy tim
Năm năm vật vã nỗi đau chìm
Đêm đêm máu gọi trường thiên hận
Dậy lúc tàn trăng lạnh bóng đêm .

BIỆT XỨ
Đường lên cực bắc, sa mạc trắng
Gió ngậm gươm đao xẻ thịt xương
Người qua đất trích tim khô, cạn
Mắt trống, lòng sao quá nhiễu nhương
Vách núi vây quanh rừng trắng bụi
Đèo mây ngược gió dốc chênh vênh
Núi sông đã mấy lần sông núi
Thì sá chi thân chuyện thác ghềnh
Chiều lên Đông Bắc trời âm hiểm
Sỏi đá kêu rêu mỗi dặm đường
Ta đi như xác đời đã lịm
Hồn cùm từng xích nợ quê hương
Ta đi ... Nhưng biết về đâu chứ
Đất nước còn chi những miếu đền !

TỐNG TỬU
1.
Có bữa về qua quán bụi đời
La cà đàn đúm kiểu tay chơi
Rượu say bỗng nhớ người hào kiệt
Ba-ngàn-tử-đệ bó thây phơi
2.
Chén đầu xin tống tiễn nhị-ca
Chén này để hết lại phần ta
Rót ra tám cõi mời bằng hữu
Đã chết hay còn nhốt trại xa

CHIỀU THÁNG TƯ VỀ QUA SÔNG CỔ CHIÊN
Gió quậy tư bề sóng nhọn hoắc
Thuyền quay như lá cuối mùa rơi
Người qua sông muộn tay ghìm chặt
Vực trống chìm sâu đến rã rời
Nước chảy hung hăng lở sạt bờ
Tưởng ngàn vó ngựa sải qua mau
Người về từ cõi đầy xương sọ
Lòng bể trăm chiều miểng cứa đau

Nước vẫn tuôn tuôn, sầu cuộn cuộn
Ngó lục bình trôi tưởng rã hàng
Người xưa có đợi ? Chờ có muộn ?
Mà cứ trông chừng một bóng sang
Thuở nhỏ qua sông ý đã liều
Thách trời, kiêu ngạo cả hư vô
Hai mươi năm lẻ về vội vã
Nước mất, đường quê rặt bóng mồ

Gió đẩy thuyền đi, hận quá giang
Cồn xa bỗng lạnh rợn âm quen
Chiêng trống thời xưa gào xung trận
Trách kẻ đời nay để phận hèn !

LỆ BIỂN XANH
Ta nằm úp mặt trên bờ cát
Nghe sóng tiền thân vỗ bập bùng
Bỗng thấy quê hương như có thật
Bên trời bạc trắng tóc rưng rưng
Ta mất người từ dạo tháng tư
Tháng tư trẻ dại đến bạc lòng
Người về giữa một thời oan nghiệt
Đổi mộng bình sinh nửa chấn song
Ta bỏ người đi biệt mấy thu
Người chờ mắt lệ mấy dòng sâu
Còn ta vàng cánh rong phiêu bạt
Đổ tắp ghềnh cao, nắng dãi dầu

Ôi núi trầm luân mọc giữa đời
Đòn thù nhọn hoắc cứa da tươi
Người vai khổ nạn trần chân bước
Lệ chảy ngược lòng, máu chảy xuôi
Ta ngó trời cao vút dị thường
Trời cao im ỉm chuyện nhơn duyên
Giam ta ẩm mốc hồn ốc mượn
Khóc suốt ngàn sau chuyện lỗi nguyền
Hởi gió mùa nam thổi mịt mù
Thổi hồn nhiệt đới rợn đêm sâu
Có qua lũng thẫp luồn trảng trống
Thổi tắt giùm ta mấy đóm sầu

Ta biết rồi ta cũng mất người
Rượu thề nhắp cuối đắng mềm môi
Chén thề đưa đẩy càng thêm lạt
Sao mãi mình ta cứ ngậm ngùi.

CÕI VONG TÌNH
em có biết cõi vong tình rất lạ
hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền
ta quay quắt một đời trai hãn mã
ngại ngùng nghe cố sự kể niềm riêng
ta đã khóc khi miếu đường bốc cháy
lửa phần thư đốt nám mặt kinh thành
ai cố giấu chút hương thời tuổi dại
ủ vườn xưa chờ sống lại mầm xanh
ta sống sót qua từng cơn mộng dữ
xứ quê người được mấy kẻ thương vay
ai khóc lặng cười khan theo hận sử
phấn son phai trơ trẻn cả hình hài
em có đếm nhịp mùa qua tất bật
một mình ta vất vả chuyện cơ cầu
em có tiếc những mảnh đời chân thật
rạc rày sau cơn nát ngọc chìm châu
ôi mùa đông, mùa đông dài bất tận
những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng
em có thấy gió đồng hoang nổi giận
thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không
vậy đó em, tháng ngày qua mất biệt
cõi vong tình chim bạt gió kêu thương
em có gióng hồi kinh cầu bất tuyệt
chỉ thinh không còn dội tiếng đoạn trường !

LỆ SỬ
Người thức từng đêm theo vận nước
Lệ sông Gianh thấm ướt ngàn sao
Tội những người đi xanh tóc mượt
Kéo về chết thảm trắng chân hào
Em có nghe rền theo thiên cổ
Lời nguyền rủa động suốt thiên thu
Em có nghe rì rào sóng vổ
Nợ tiền khiên kêu réo oán thù
Người vác nát tan lầm lũi bước
Chín tầng thảm họa bủa giăng giăng
Người chết hai lần không thấy được
Cõi dương gian sống giữa mộ phần
Tôi thức trắng đêm sầu trắng mất
Ngó dòng sông nhỏ hệt chỉ tay
Ai xắn lằn dao đau xé đất
Để rần rần máu chảy đêm ngày
Tôi đã khóc tin anh chết trẻ
Cánh dù xưa giởn gió chín tầng
Anh nổ súng, trăm năm bỗng nhẹ
Đất sững sờ, trời cũng bâng khuâng
Tôi đã khóc đêm anh trốn trại
Xác vắt hờ, rào kẻm gai cao
Tay bấu víu mộng đời bất toại
Mắt nhớ người ấp lạnh hôm nào

Tôi đã khóc tin em vượt biển
Xác bập bềnh vùi lấp bãi hoang
Em rồi tới cõi không hư huyễn
Tự do thường đổi giá trái ngang
Ôi đảo khổ, người hung, biển dữ
Mộng tan hoang hờn gió tha phương
Ai cắm vội hàng bia kẽ chữ
Sống lênh đênh, chết lỡ độ đường
Tôi đã khóc khi thuyền cặp bến
Hồn lao đao, rừng lảo đảo cao
Ngó trùng trùng người ngơ ngác đến
Ngó cờ vàng ba vết đỏ cào
Em có biết mùa đi rất lạ
Tháng trọng xuân, lòng thấy lạnh tanh
Tim thắc thỏm nỗi niềm khó tả
Dường trong ta, thương phế không lành !
Ôi xứ sở muôn trùng, bỗng nhớ
Những oán hờn trầm tích không tan
Tôi đã sống tột cùng tan vỡ
Chờ tin vui nhúm lại tro tàn
............
Ôi ... đất nước có còn vui kịp
Một đời tôi héo úa từng giờ !

LỆ KHÔN CÙNG
Ta thoát chạy trần ai ra bến lạ
Một mình ôm thương tích ngậm ngùi đau
Nhớ quay quắt quãng đời trai hãn mã
Đập gương soi thấy bóng vỡ trăm màu
Em có biết ở đây sầu vô hạn
Đời phồn hoa ai tặng áo khinh cừu
Ta đánh mất trái tim ngoài bãi trận
Lấy gì vui đắp đổi buổi tàn thu !
Ôi giấc mộng cứu nguy ngoài vạn dặm
Có không em lời hứa buổi dựng cờ ?
Ta bỗng tiếc dòng người đi quá chậm
Biết bao giờ tới được xứ rừng mơ

Ta thức trắng những đêm đầy mộngmị
Những khuya im suy tính đến cặncùng
Ai dập tắt bụi tro còn âm ỉ
Mai lấy gì nhúm lại lửa thề chung
Em có sống lưu vong đầu địa cực
Rượu quan san lạnh nứt đáy hồ trường
Ta mù tối như loài dơi đại vực
Ngủ vùi quên cơn bức tử quê hương
Em thấy đó người đi như trẩy hội
Sớm đông vui chiều đã vắng, xế tà
Ta lơ láo giữa bầy chim múa rối
Làm sao về trổi kịp khúc hoan ca

Trót sống sót giữa lòng cơn bảo dữ
Cám thương người trời đất rộng bao dung
Ngó quanh quất còn ai người chép sử
Một mình ta ngồi khóc ... lệ khôn cùng .

CHÍ KHÍ
Tiền giang hề sóng nhọn bủa đầu
Hậu giang hề gió gào long óc
Ngày đi hề tóc còn xanh mọc
Trải lửa hề gổ tróc vàng phai
........................................
Biển dữ hề trời xanh lồng lộng
Thuyền trôi hề phận mỏng long đong
Thù xưa hề trời nghiêng đất lở
Hận nay hề kiến nhỏ miệng vòng

HẬN XƯA
Chợt nghe gió hú dặm trường
Hồn Đặng Dung khóc tiếc đường kiếm hư
Người về, thắp nến án thư
Họa bài Chính Khí, lệ từ nét ngang

GÓC BIỂN
Người tới chân mây góc biển, chờ
Dặm ngàn sinh mạng nhẹ như tơ
Sợi giây oan khuất treo đầu vực
Manh áo bào phai dấu trận mờ
Kẻ ngóng đầu non, đợi cuối gành
Đếm từng tiếng vạc suốt thâu canh
Đã lâu vắng bóng người qua ải
Ngâm tiếp cùng ta vạn lý hành
Kẻ sống như người chết loạn đao
Róc từng sớ thịt xẻ niềm đau
Trái tim từng buổi đời xuôi ngược
Đập chỉ trường thiên nhịp biển dâu

BIỂN BẮC
Ta sống mười năm ngoài Biển Bắc
Chừng như hóa thạch cứng xơ lòng
Bao nhiêu xương trắng chôn trầm tích
Vết bụi hờ bay vạt nắng trong
Ta ngóng chim về huốt đỉnh mây
Nhắm đời tịch mịch chẳng đầy tay
Thương người đợi đến tàn trăng lụn
Để khổ trần ai mộng vá trời
Ta sống mười năm kề cực bắc
Mười năm xuyên suốt mũi tên đau
Mười năm thương phế từ tâm phủ
Còn lại gì không ước nguyện đầu
Biển Bắc chon von tận đỉnh trời
Âm hàn nhọn sắc xé da tươi
Tai nghe tiếng sóng thời gian cuộn
Xóa vết thù xưa, lấp dấu người

ĐÊM CHIÊM BAO
VỀ BÊN BỜ SÔNG MỸ THUẬN
Ôi những giòng sông chảy biệt mù
Hằng hằng con lũ cuốn đời xiêu
Có ai vá víu bờ hoang phế
Chỉ có chim chiều hớt hải kêu

rau răm ở lại
gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Năm con lên năm tuổi, ba để mẹ và em ở lại với ngoại, ẳm con về thăm nội.
Đường về quê năm đó trúc trắc còn hơn sạn đạo. Đường xá, cầu cống sau gần
ba mươi năm giặc phá, lở lói như một tấm thân tàn phế. Xe cộ thì sau mấy năm
giải phóng trở nên hư hao, hục hặc như bầy ngựa già què quặt. Khách đi đường
cứ như một đám giang hồ lang bạt, tay xách nách mang, chầu chực từ sớm đến
tối để giành một chỗ đi. Bến xe như bãi chiến, người ta chụp giựt, xô đẩy, gạt
gẫm nhau chẳng chút ngại ngùng. Ba một tay bế con một tay chen lấn để giành
mua cho được cái vé xe hạng chót vì những ghế tốt đã để dành hết cho cán bộ.
Đến lúc thoát được vòng vây với tấm vế nhầu nát, cha con mình mừng như
được vàng. Năm năm rồi ba không gặp lại nội. Ba thì tù đày, đến khi được thả ra
thì nội đã bị cướp nhà đuổi về quê. Mất nước, mất của, mất con, ông bà nội đã
già chắc còn già thêm trăm tuổi. Còn ba bị cấm ra khỏi tỉnh sau khi ra tù, gia tài
gom góp có gần hai ngàn quyển sách trở thành vô dụng, lớp đốt bỏ, lớp bị tịch
thâu, lớp đem bán ký cho người ta gói thịt. Ba nghèo lắm có khi nhớ một hơi
thuốc lá một ngụm cà-phê mà cứ phải nhịn thèm. Mẹ vẫn còn đi dạy học với mớ
tiền lương chết đói, không đủ mua thêm sửa cho con. Bởi vậy mà ba đành bỏ
nội nhớ thương mòn mõi. Nhiều khi đưa con ngủ trên võng trưa, vô tình nhắc
mấy câu hát ầu ơ mà buồn đến đứt ruột. Đến bây giờ, mãi năm năm sau, ba mới
đưa được con về.
Chuyến xe đò ọp ẹp chật nứt người, nổ máy vùng vằng một đỗi rồi mới chậm
chạp quay đầu rời cái thị trấn ven biển khi trời vừa rựng sáng. Sương đêm chưa
tan, chấp chới trên đầu lá cỏ như một bầy đom đóm đang gượng chút hơi tàn.
Con dụi đầu vào lòng ba cuộn mình ngủ ngon lành. Lòng xe tắt đèn tối om, nồng
nặc hơi người lẫn hơi súc vật. Xe lắc lư, len lách qua mấy hố mìn chưa lấp,
những đoạn cầu sắt gãy sập, chắp vá bằng mấy miếng ván mỏng tanh và
những xóm quê buồn hiu đứng trân mình chịu trận từng đám bụi mù mỗi lượt xe
qua. Đến giữa trưa xe qua Lộ tẻ, ba đón mua cho con gói xôi vò, nhìn ngó ruộng
nước mông quạnh lòng cứ thắc thỏm khi nghĩ tới đường về còn quá xa. Con nhỏ
xíu có biết gì đâu, miệng nhai phúng phính miếng xôi, chỉ chỏ hỏi han đủ thứ.
Chắc trái tim non xèo của con cũng nhảy nhót liên hồi khi lần đầu tiên đi xa và
nhất là được hẹn cho về gặp nội, ông bà nội mà con chỉ nghe nhắc nhở chớ

chưa tùng thấy mặt. Cái thời buổi gì mà khó khăn quá mức, cứ bứt lìa xô dạt
người ta tới cảnh lạc chợ trôi sông. Hòa bình rồi mà vợ chồng tiếp tục ly tán, con
cái vẫn tiếp tục bỏ mẹ bỏ cha, anh em tiếp tục thù nghịch và quê hương, quê
hương mình thì cứ xác xơ điêu tàn như một cõi đời tận thế. Ba có lúc nào không
nhớ tới mẹ cha mà cứ biệt tăm biệt tích suốt cả mấy năm trời. Nghĩ tới đó, tự
dưng ba nhìn xuống cái giỏ đệm mà mẹ đã cẩn thận gói ghém mấy chai nước
mắm cùng với miếng cá khô, chút tiêu hột, chút đường trắng ... lòng ba chùng
xuống như sợi giây đàn đứt phụp. Túi quà nghèo nàn thui chột như đời ba bữa
đó, không mảy may hy vọng dù chỉ là chút xíu mong manh. Nội nuôi ba ăn học
bao nhiêu năm trời, đến bây giờ ba giống hệt đứa con hoang đ
̣ àng đi làm ăn xa
thất bại, tới lúc kiệt cùng quay đầu về quê, túi thì trống rỗng mà lòng thì nặng
trịch oan trái. Đưa con về thăm nội lần này ba lại sợ là lần chót bởi vì ba sắp
phải nói một lời đứt ruột với ông bà nội. Làm sao không thấy xốn xang hả con.
Về tới bến phà sông Hậu thì trời đã chạng vạng. Ba ẳm con xách giỏ đồ chạy vội
theo đoàn người cho kịp chuyến phà sắp tách bến. Gió chiều lồng lộng. Con
ngửa mặt, mắt nhắm híp cười khúc khắc khoái chí theo nhịp chân dồn dập. Lòng
ba thì ngang ngửa như mặt sông ̣đầy, làm sao qua cho kịp chuyến xe cuối về
chợ Vãng. Chiều xuống thật lẹ bên kia hàng dương cuối bãi. Con sông rộng
chảy phăng phăng giữa mùa nước lớn như giục đẩy cơn sầu đi bất tận. Nước đỏ
lờ phù sa tráng lớp nắng bạc cuối ngày, nhấp nháy liên hồi như giục người đi xa
rảo bước. Tìm được xe thì sao hôm đã cao xế đọt cây. Xe hết chỗ, ba phải gởi
con cho người đàn bà ngồi băng chót ẳm giùm còn ba thì đeo trên bửng sau, tòn
teng như tên hề làm xiếc. Chiếc xe nhỏ chạy lúc lắc như ghe nhồi sóng. Lớp bụi
lớp sương chiều là là hai bên đường làm mấy xóm nhà như dạt ra xa rồi lẫn mất
vào mấy cánh đồng mông quạnh. Con đường trước mặt tối lờ mờ kéo dài ra cho
bằng thiên lý. Ngồi trong lòng bà khách lạ con cứ mếu máo nhoài ra đòi ba. Ba
cứ phải luôn miệng dỗ dành vừa phải liếc mắt canh chừng mấy tàng cây de ra
đường quật trúng. Đường về quê nội mà sao thị quá sơn trường con hả.
Xe vào tới đầu phố thì trời đã tối mịt, không còn đò để về đến chỗ ở mới của nội.
Vậy là hai cha con phải tìm chỗ trọ đêm nay. Đêm vàng vọt mấy ngọn đèn
đường, lờ mờ như những con mắt già hấp háy. Ba ẳm con xuống xe, lòng chợt
thấy bồi hồi khi nhìn ra trời đất cũ. Sau hết rồi cha con mình cũng về tới thành
phố quê hương ba. Nơi ba đã trải qua một thời ấu thơ như con chim nhỏ trong
chiếc lồng son của gia đình. Căn nhà xưa lợp ngói âm dương với dãy cột chạm
liễn, hàng cửa sổ lá sách để lọt tia nắng vàng ban mai cùng ánh trăng xanh buổi
tối. Khu vườn rộng thơm phức mùi bông nguyệt quế, nơi ba đã nuôi dưởng
những mộng ước đầu đời, đã tập làm những câu thơ tình lãng mạn, đã có
những hẹn hò lén lút, những đưa đón vu vơ ... Ở đó là lời giáo huấn sang sảng
của ông nội, là lời thủ thỉ vỗ về của bà nội, là cánh tay rắn chắc bảo vệ của mấy
bác, sự săn sóc trìu mến của mấy cô ... Vậy mà đêm nay cha con mình về đây
bơ vơ có một mình, mọi người đã bỏ đi mất biệt. Căn nhà xưa đó đã cháy từ
đêm binh lửa Mậu Thân, ông nội cất lại trên nền cũ ngôi nhà bánh ích nhỏ, vừa
khi sửa soạn về hưu. Giàn bông giấy còn sót lại sau cơn hỏa hoạn đã bắt đầu

đơm bông đỏ tíu tít trên vách tường như những trái tim nhỏ xíu. Tại đó ba đã làm
lễ cưới mẹ có dây tơ hồng và tiếng pháo vui như ngày tết. Cuộc vui đó lại là lần
sum họp cuối cùng. Bởi vì sau đó tai họa khủng khiếp đổ xuống, gia đình nội tan
tác như bầy chim vỡ tổ. Các bác các chú tù đày tận ngoài Bắc, các cô có người
thì theo chồng lánh nạn ở nước ngoài, người thì phải nuôi con nuôi chồng cải
tạo, đầu tắt mặt tối, không còn dịp về thăm nội nữa. Ông bà nội thui thủi vào ra
hết nhớ đứa này lại trông đứa khác, mòn mõi như hai cây tre lão thất lạc mấy
mục măng tơ. Đâu được hơn nửa năm thì bán tháo bán đổ căn nhà gạch nhỏ vì
sự hăm dọa trục xuất của mấy tên cán bộ nằm vùng, trở về làng cũ bên bờ kinh
xáng thổi, cất lại căn nhà lá vách tre trên thẻo đất dòm ra sông cái. Bởi vậy mà
đêm nay hai cha con mình lang thang như hai người khách lạ ngay trong lòng
phố quê hương. Ba ẳm con ghé lại một quán cơm dựng tạm bên vách tường rào
ngôi trường trung học cũ, gọi dĩa cơm và ly trà đá. Ba đút con ăn từng muổng
nhỏ mà lòng đ
̣ au quặn. Phải không có cuộc tang thương này thì con về đây có
bao nhiêu kẻ rước người đưa, đâu phải cùng ba lặn lội, đâu ghé ăn muổng cơm
bên lề đường đầy bụi và sẽ đâu thấy ba chảy nước mắt khi ngó qua mấy chấn
song sắt nhìn ra dãy lớp rêu phong. Phải rồi, bên kia hàng rào là gốc phượng già
đỏ rực mỗi bận hè về, là lối sỏi rộn ràng bước chân tuổi trẻ, ba thấy ba áo trắng
quần xanh, đứng cùng ông nội náo nức giữa sân trường chờ nghe xướng danh
kỳ thi tú tài, ba thấy lại bà nội thức suốt đêm để may cho kịp chiếc áo sớm mai
ba mặc buổi tựu trường ... bao nhiêu hình ảnh bỗng ùa về trong chốc lát. Hình
ảnh nào cũng có nội kề bên.
Ăn xong ba định bụng sẽ tìm lại nhà người bạn cũ ngủ ghé qua đêm chẳng dè
khi tới nơi đã thấy cửa đóng kín mít lại thêm cái giấy niêm phong của công an.
Hỏi ra mới biết chủ nhà đã bỏ đi vượt biên từ tuần nay. Ba bối rối như đứa trẻ
lần đầu ra khỏi nhà mà lỡ lạc đường về. Con thì cứ líu lo hỏi sao chưa thấy nội.
Đến lúc đó ba mới thật sự thấm thía hai chữ bơ vơ. Ba thất thểu ẳm con ngược
ra đầu ngõ mà lòng thì van vái cho tình cờ gặp lại một người quen. Vậy mà đi
suốt mấy dãy phố chỉ thấy toàn mặt lạ. Đêm càng lúc càng đen ngòm. Bầu trời
nhếch nhác vài ba ánh sao thưa. Chung quanh nhà cửa im ỉm, tối om như cố
tình lánh mặt. Ngoài đường đã bắt đầu thưa người đi. Một vài người còn nấn ná
qua lại cũng vội vã như chạy. Không ai để ý tới ai nếu không chỉ là những cái liếc
mắt dò hỏi kín đáo. Phần con chắc quá mệt mõi hay buồn tình, con dựa đầu vai
ba ngủ vật vờ. Gió từ sông lớn luồn qua phố vắng thổi phần phật dãy cờ màu đỏ
bầm càng làm tăng thêm cái vẻ im lìm nghịch lý của một thời đã hết chiến tranh.
Bên hông nhà lồng chợ, chiếc xe bán đồ nhậu còn vài ba người khách muộn
ngồi bu quanh ngọn đèn khí đá đốt leo lét. Kế đó mấy chiếc xích lô bỏ chổng
gọng bên lề đường. Chắc mấy ông khách bụi đời này còn tiếc rẻ muốn kéo dài
thêm dăm ba ly ảo mộng sau một ngày lao lực. Giọng trò chuyện đã lè nhè mà
vẫn còn hăng say đấu khẩu. Bỗng nghe ồm ồm một giọng hát vang lên từ góc tối
khuất sau kệ rượu. Cây cuốc cong ... tang tình là ... cây cuốc gảy. Rồi nghe một giọng
nói nhừa nhựa nhưng làm như còn tỉnh táo lắm nhắc nhở. Thôi về ngủ đi hai. Mày
say quắc cần câu rồi, ở đó mà ca hát om sòm, mấy con bò vàng nó húc mày đổ ruột đó. Bữa

tiệc giang hồ trễ nãi coi bộ cũng muốn tan. Người đàn ông được khuyên can
vùng vằng đứng lên, đưa tay lột chiếc nón vải đi rừng phất phất như phân bua.
Say đâu mà say, tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu mà anh tư. Nói vậy nhưng anh ta vẫn
quay lưng đi ra vừa lúc ba đi trờ tới. Thấy ba anh cười giả lả định nói gì đó
nhưng chưa kịp mở miệng thì đã la lên một cách bất ngờ. Ê mày hả Tân, phải mày
hông Tân ? Hai tay anh đưa ra chụp hai vai ba lắc lắc. Con giựt mình khóc ré lên.
Mấy người còn ngồi lại đó cũng giựt mình nhóng cổ lên nhìn cái cả̉ nh tao phùng
ngộ nghĩnh này. Ba lúng túng vổ vổ lên lưng con vừa nhìn người đàn ông cao
lêu nghêu đứng ngược ánh đèn. Bóng tối đẩy những tảng đen lên trám hết mắt
mủi chỉ còn hở có cái vết sẹo dài bên gò má trái, động đậy như một con rít đang
bò. Ba và anh ta cùng kêu lên một lượt, mừng rỡ. Anh hai rít. Tân đúng mày rồi. Anh
kéo tay ba đẩy lại góc bàn trống ấn ngồi xuống miệng thì la oang oang. Trời ơi tui
nói trái đất tròn vo mà, thấy hông Tân, trời đâu nỡ phụ lòng người ngay, ngồi xuống đây nhậu với
tao đêm nay chết bỏ, chú Thoàng cho thêm vài xị coi, tha hương ngộ cố tri chú ơi. Vừa nói

anh vừa thọc tay vô túi quần móc một nắm giấy bạc ném lên bàn, nói tiếp không
đợi ai trả lời. Đ.M. ba cái tiền lẻ tẻ này anh em mình đêm nay chơi xả láng, sáng về sớm. Anh
làm như không thấy ba đang ôm con trong tay, miệng cười như mếu. Mà sao giờ
này mày ở đây lại ôm con khư khư như Phạm Công cõng con đi tìm vợ vậy. Hỏi mà như
không chờ đáp, anh đẩy cốc rượu sủi bọt về phía ba. Uống đi mày, rượu thuốc ngâm
xuyên tâm liên trừ bá bệnh, một ly phá sầu thành, hai ly ... chưa dứt câu anh đã đánh ực
một hơi cạn ly rồi sửa soạn rót tiếp. Ba lắc đầu đưa tay cản. Thôi anh em uống hổng
nỗi đâu. Em cần một chỗ cho cha con ngủ đêm nay thôi. Đến lúc đó anh mới khựng lại,
cơn hào hứng xịu xuống như quả bóng xì hơi. Ừa phải rồi mày đâu còn cái nhà nào ở
đây nữa. Mấy thằng chó chết nó giựt cái nhà của ông già rồi. Thôi lên xe tao chở về chỗ tao ngủ
đỡ. Mai mày về dưới thăm bác tư hả ? Nói cũng nhanh mà làm cũng nhanh, anh quơ
tay hốt lại nắm tiền rồi đứng đậy. Mượn cái chai nhen chú ba, mai tui trả. Tui phải đưa
thằng em với con cháu tui về ngủ. Vừa nói anh vừa đưa tay xoa xoa đầu con. Bỗng

nhiên ba thấy mủi lòng muốn khóc. Anh hai Bình đây sao ? Bình rít khét tiếng ở
đại đội biệt kích tỉnh. Cái hỗn danh lạ lùng của anh là do viên đạn bắn sướt qua
mặt còn để lại vết sẹo dài cả tấc giống như con rít đeo trên gò má trái. Anh Bình
mà ông nội con đem về nuôi lúc mới vừa lên mười tuổi sau khi cha mẹ anh chết
hết vì đạn pháo kích. Lớn lên, mới đậu được cái bằng trung học, anh đã bỏ đi
lính còn nhắn lại mai mốt tao làm quan về cưới con Ánh ở sau nhà. À thì ra anh
mê chị học trò kẹp tóc má đỏ au mỗi ngày vô tình qua lại trước cửa. Đâu được
khoảng ba tháng gì đó, từ quân trường Đồng Đế anh gởi thư về biểu ba chuyển
giùm cho chị Ánh. Vậy mà cá cắn câu. Từ đó ba trở thành con chim ô thước bắt
cầu đưa tin cho Ngưu Lang Chức Nử. Mối tình kéo dài đâu được gần năm rưỡi
thì gãy đổ. Ba chị phát giác được mấy lá thư hẹn biển thề non của hai người vừa
nổi giận vừa hoảng hốt bắt chị bỏ học đóng cửa nhốt luôn trong nhà rồi đem gả
chị cho con ông bang có nhà máy xay lúa miệt Phước Hậu. Ngày cưới của chị,
anh đang đóng đồn tuốt dưới Chợ Lách, xách lựu đạn về tính hỏi tội người tình
phụ. Nhưng không biết nghĩ sao lại quay về kéo ba ra quán nhậu, uống hết chai
bia này sang chai khác rồi khóc ngất kể lể . Đ.M. Tao bơ vơ côi cút. Trên đời chỉ có hai
bác với mày. Mới tính có thêm con vợ mà mấy ông bang chơi ác nỡ phỗng tay trên. Tao tính nổ

một phát cho rồi đời cả nhà nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm trai mà chết vì mấy cái ... lẻ tẻ uổng
quá nên thôi. Ba không biết nói sao, chỉ ngồi thừ ra tiếp rượu cho anh đỡ buồn.

Đến tàn cuộc anh phải vác ba về trả cho ông bà nội mà miệng thì xin lỗi rối rít.
Tội nghiệp sau đó anh đi mất biệt. Được mấy năm mang lon thiếu úy giải ngũ trở
về, mình mẫy mang đầy thương tích và dẫn theo một người đàn bà son phấn
sắc lẻm, lỏn lẻn đến thưa với ông bà nội phen này con xong nợ nước nguyện
cưới vợ làm ăn. Nghe vậy ông bà nội cười tươi lắm, hứa sẽ cho tiền làm lễ.
Vậy mà chuyện đâu chưa ra đâu đã xảy tới cuộc sẩy đàn tan nghé. Cả nước
chìm trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Đàn ông con trai đa số lính tráng, tự dưng rồi
tan hàng rã đám cái một. Không gia đình nào là không có mất mát, nếu may mắn
đã không xanh nấm cỏ thì cũng bị giam cầm biệt tích biệt tung. Đàn bà con gái
thì cắt ngắn áo dài, bôi bác son phấn, nhảy một bước ra bán đứng bán ngồi giữa
chợ trời trôi nổi. Tiểu thơ khuê các gì một sớm một chiều cũng lấm lem gió bụi.
Đất nước đổi tuồng đổi lớp bày ra cảnh đời dị hợm. Cả một hoạt cảnh cười ra
nước mắt của thời kỳ quá độ, quá độ não nề.
Trong tình cảnh dở khóc dở cười đó mà ba và con trở về ngay trên chính quê
mình đêm nay không còn thân thích, chỉ còn gặp lại một người quen duy nhất,
nửa tỉnh nửa say. Anh Bình chở cha con trên chiếc xích-lô cùa ảnh, chạy vòng
vo qua mấy đường phố vắng tanh. Đêm càng khuya càng lạnh. Con rút mình sát
vào ngực ba như con cuốn chiếu bị động, co quắp cái thân dịu nhĩu. Anh Bình
vừa đạp xe vừa chỉ trỏ giải thích huyên thiên. Chành lúa này là ty lương thực. Rạp hát
kia là tòa án nhân dân. Còn cái đài chiến sĩ này nữa, có cái bảng đồng mà cũng cạy gỡ cho
được... Anh nói mà không cho ba kịp hỏi một câu. Mà chính ba cũng không muốn

lên tiếng khi cảm thấy căng căng ở đầu mũi. Đến một lúc ba chợt thấy mình
đang ở trên con đường quen thuộc dẫn về căn nhà cũ của nội. Vừa lúc anh Bình
bật nói. Để tao chở mày về thăm cái nhà của ông già rồi về ngủ. Bỗng dưng ba thấy mình
hồi hộp như sắp gặp lại một cái gì thân thiết lắm, một cái gì biết đã mất mà vẫn
không muốn tin. Anh Bình cũng vậy, đang nói lang bang bỗng nhiên nín bặt.
Khuya im như nín thở. Con đường tráng nhựa không có lề, cỏ mọc lan chen lấn
sỏi đá. Hai hàng cây sao cao vút, thân đứng thẳng tắp giao tàng lá sum suê lại
với nhau như cái vòm cong nhà thờ. Cách khoảng, vài ba ngọn đèn vàng yếu ớt
không soi nỗi tới mặt đường, chỉ đủ sức làm lao chao mấy bóng lá. Con đường
quen bỗng trở nên huyễn hoặc như chỉ có trong ký ức. Cái ký ức đẹp như một
bài thơ làm không trọn, vất vưởng đâu đó trong góc tối của lãng quên. Xe chạy
một đỗi ngang khu đất thánh tây, rộng thênh thang dưới ánh trăng hạ tuần mọc
muộn. Con trăng thui thủi một mình nhả cái ánh sáng xanh lét lên hàng mộ đá
lặng thinh. Mấy dãy thập giá trắng chạy song song thẳng tắp như một đàn thiên
thần nhỏ đứng dang tay chịu trận. Anh Bình bỗng lên tiếng. Coi vậy mà có yên đâu
mậy. Sắp bị đuổi tới nơi rồi đó. Mày thấy mấy cái mả mới bị bốc dở đó không. Đ.M. Ma kỳ này
cũng thua quỷ rồi. Anh nói một hơi như cho đã tức rồi kết luận nghe xuôi xị. Đúng là
thời mạt pháp ! Vừa lúc đó như một cơn mơ bất chợt, ba thấy lại căn nhà ngói đỏ

của nội. Căn nhà nhỏ nhắn, hiền lành nằm nhẫn nại đằng sau cái cổng gạch với
vòm sắt bắt ngang như chiếc mũ cánh chuồng. Khu vườn nhỏ trước hiên vẫn
còn mấy chậu kiểng uốn hình long lân qui phụng. Đằng góc trái là hòn non bộ

đang làm dở dang. Nhìn qua cửa lớn còn mở, ba thấy cả cái cửa hình vòng cung
mở sang phòng ăn, ở đó những bữa cơm gia đình tụ mặt đông đủ những ngày
giỗ tết. Ở đó ông bà nội nương náu chắt chiu tuổi già như một đôi đủa xưa còn
đủ cặp. Ngôi nhà tựu hình cái giấc mơ khiêm nhường của cả một đời người đã
hết mực bương chải. Cả đời nội lao tâm lao lực trải qua ba cuộc chiến tranh tàn
khốc gom lại một căn nhà gạch nhỏ xíu định làm chỗ an nghĩ lúc về già. Vậy mà
cũng bị giựt mất trên tay lúc không còn sức tự vệ. Ba ngồi trên xe, vỗ nhè nhẹ
lên lưng con mà cứ như dỗ mình đừng khóc. Con trăng lẻ loi lúc nãy treo trên
một góc nghĩa trang bây giờ trôi về đây, nằm chênh chếch ngay trên nóc nhà
như một dấu hỏi buồn bã. Cuộc đời vô lý vậy sao ? Ba nhìn qua vách trái không
thấy bụi bông giấy đỏ. Chắc mấy người chủ mới không thích bông hoa bằng mấy
giàn bầu mướp nên đã đốn bỏ. Tội nghiệp cái giàn hoa đã nuôi cho ba bao nhiêu
là mơ mộng. Nghĩ tới vậy ba thúc anh Bình chạy đi. Từ lúc đó anh nín thinh cho
tới khi về tới chỗ. Cái nhà, đúng ra phải gọi là cái chòi của anh là mấy tấm tôn
dựng tấp vô bức tường của đại chủng viện, ngày trước là trường học của mấy
ông cha, bây giờ dân vô gia cư từ đâu kéo về che trại che lều đông hết sức. Sàn
nhà lót bằng mấy vĩ sắt lót phi đạo, chỗ hụt thì nối bằng ván thùng đạn pháo
binh. Trong nhà lấp ló một ngọn đèn cốc sáng lù mù. Xe vừa ngừng lại, nghe có
tiếng lục đục rồi có tiếng khàn khàn hỏi vọng ra. Anh hai về hả anh hai ? Anh Bình
vừa thò tay kéo tấm bạt che xe vừa nhìn con nói trỏng. Con nhỏ ngộ quá. Phải con vợ
tao nó không bỏ đi chắc tao cũng có con để nựng. Ờ... nhưng mà thời buổi như vầy, sanh đẻ làm
chi cho mệt. Nuôi nó lớn đêm đêm nó “mơ thấy bác Hồ” thôi là cũng đủ tức hộc máu mà chết.

Anh đưa tay chống cao cái liếp cửa cho ba chui vô. Trong nhà một người đàn
ông gầy gò đang ngồi phết hồ dán bao giấy thấy người lạ như giựt mình định
chống tay đứng dậy. Nhưng vì lật đật anh ta té nhào. Anh Bình nhảy tới dang tay
ra đỡ, miệng la oai oái. Hổng thẳng Nhơn, Lý Thiết Quài mà mày cứ làm như ... Đến lúc
đó ba mới thấy anh bị cụt một chân. Anh ngồi thẳng dậy cười hiền lành, giơ tay
phủi phủi cái ghế còn lại mời ba ngồi. Anh Bình giới thiệu ba với Nhơn rồi biểu
ba đặt con xuống cái ghế bố nhà binh kê sát vách. Anh tay quạt muỗi tay giăng
cái mùng cháo lòng miệng dặn. Tối nay cha con mày ngủ đây. Tao với thằng Nhơn ngủ
chung bộ ván. Ở đây coi vậy mà yên lắm, hổng có thằng công an nào xét hộ khẩu đám dân ngu
khu đen này hết. Chật vật suốt một ngày con ngủ mê mệt. Ba đắp thêm cho con

tấm khăn lông rồi quay ra. Nhơn đã dẹp đống giấy báo qua bên, trên bàn anh
Bình bày chai rượu với mấy trái cốc và một con khô cá sặt, vừa rót rượu vừa
mời mọc. Nhậu tiếp mày. Mày với thằng Nhơn vô cái trót tao coi. Nói mà không chờ ai
đáp ứng anh bưng ly nốc ực, khà một cái như khoái trá lắm, rồi chép miệng. Cỡ
này trời trở lạnh chỉ có mấy thứ này mới trị được cái bệnh đau nhức của tao. Cái sẹo dài trên
mặt anh căng căng như muốn động đậy. Hai bên đuôi mắt nhăn nheo không
giấu được chút buồn rầu mà cử chỉ và tiếng nói ròn rã như cố tình lấp liếm. Ba
với Nhơn nhấp nháp hụ hợ ly rượu. Thấy mọi người có vẻ trù trừ ngần ngại, anh
Bình cúi xuống mò mò trong cái rương đặt dưới gầm bàn móc ra một cái keo
nhỏ giống như hủ chao, lắc kêu len ken đặt trước mặt ba rồi nói. Bộ mày muốn coi
mấy cái kỷ vật cho anh rồi mới chịu uống hả. Ba mở nắp thấy mấy đầu đạn nhỏ xíu và
thêm mấy cục sắt đen sì. Đồ thiệt không đó mày. Mà có hết đâu. Còn đầy ấp trong này.

Anh phanh áo chỉ mấy cái sẹo dọc ngang giữa lồng ngực và mạng sườn, tay
vuốt vuốt bắp đùi trái. Còn ở đây nữa, thiếu chút nữa là làm bại tướng cụt chân như thằng
Nhơn vậy. Nhơn cười bẽn lẽn xoa xoa đầu cái chân cụt, tay đẩy miếng khô về
phía ba. Làm miếng đi anh, khô miệt vườn của tui, có tiếng lắm.
Đêm đó, anh Bình, Nhơn và ba ngồi nhậu lai rai cho tới sáng. Hai người thay
nhau kể cho ba nghe cái cửa địa ngục đã chui qua để lộn lại làm người. Thử hỏi
những người lành lặn mà còn tối tăm mày mặt trong cảnh đổi đời cay nghiệt, thì
cái đám cụt tay cụt chân lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo vì đạn mìn còn xấc bấc
xang bang tới độ nào nữa. Ba mệt đừ, mắt nhướng không lên mà không từ chối
được miếng rượu cay hai người mời ép. Ba không từ chối được hai anh mà
cũng không từ chối được lòng mình. Có lúc ba tưởng mình sắp say ngã quay ra
đó mà sao vẫn không say, vẫn cứ ngồi tỉnh bơ, cõi lòng tan hoang nghe tiếng
rượu đổ ào ào trong đầu như tiếng thác kêu gào. Đêm đó ba không say được
mặc dầu miếng đưa cay chỉ là trái cốc chua lòm và con khô khô quắt, mặc dầu
chất rượu nóng đến muốn khè lửa, cháy họng. Bởi vì có nhằm nhò gì miếng
đắng cay đó đâu con. Câu chuyện ba nghe được về những người thương binh bị
đuổi ra khỏi bịnh xá trong ngày tiếp thu, le lết trây trét máu me giữa đường phố
vô tình còn làm ba đứt ruột gấp bội lần. Anh em ba đó, bạn bè ba, những người
ba không từng quen biết, những người gánh chịu hai lần nỗi đoạn trường trong
cùng một kiếp.
Bữa rượu tàn thì đêm vừa sáng. Mặt trời mọc lên uể oải sau nóc nhà thờ. Nhúm
ánh sáng đầu ngày làm ló ra mấy chỗ tróc sơn trên cây thập giá có hình chúa
đóng đinh. Coi bộ chúa độ rày cũng nghèo hơn độ trước. Còn cái xóm lao động
mà coi bộ cũng lười trây ra. Nắng sớm đã loi choi thềm cửa mà chưa thấy ai
động đậy. Chừng như không ai tha thiết gì đến chuyện kiếm ăn. Hay là tại kiếm
hoài mà không ra cái ăn nên ai nấy cứ thả lêu bêu như lục bình trôi. Mãi đến khi
có tiếng rao quà vặt mới nghe có tiếng con nít khóc, tiếng người lớn mắng nhiếc,
tiếng lọc cọc buồn buồn của bánh xe thổ mộ. Cuộc sống hồi sinh một cách ơ thờ.
Anh Bình giục mọi người sửa soạn rồi chất hết lên xe chở ra quán cà-phê đầu
chợ. Căn nhà lồng cũ kỷ rộng mênh mông, bạn hàng thưa thớt bày biện mấy mặt
hàng lạ lùng ngay trên thềm xi- măng. Rau cải thịt thà thì ít mà trái lại quần áo
cũ, đồ vật dụng trong nhà thì nhiều kể cả mấy món đồ trước đây được giữ gìn
như gia bảo. Khách hàng thì phần đông nói tiếng miệt ngoài, quần áo rặt một thứ
vải ka-ki thô, vai mang kè kè túi vải, đặc biệt người nào cũng khư khư chiếc nón
cối như đó là biểu tượng chắc ăn của thành phần tốt. Được cái là miệng lúc nào
cũng xưng em ngọt xớt. Mấy bà bạn hàng cười cợt đưa đẩy mà chắc trong bụng
không vui nên cứ thấy nguýt háy khi khách vừa quay lưng. Cuộc mua bán diễn
ra coi bộ không mấy gì thân thiện. Mấy căn phố tiệm ở hai bên hông chợ, cái thì
kéo cửa sắt kín mít, cái mở hi hí như chẳng còn tha thiết gì chuyện mua bán.
Mấy tấm bảng hiệu xanh đỏ thì cứ chường mặt như lấy có như biết cái thời của
nó đã qua. Giờ này muốn tìm một viên thuốc cảm thì phải chạy ra tìm anh Xìn
đứng ở góc chợ cá, muốn mua mấy thước vải trắng về xé khăn tang thì kiếm chị

hai ngồi dưới cột lồng đèn chớ còn ai vào mấy cái tiệm bít bùng đó nữa. Cách
mạng làm đổi cái một quan hệ mua bán. Ngày xưa người bán ngồi dài cổ chào
hỏi người mua, bây giờ người mua chạy vắt giò lên cổ tìm người bán. Cuộc đời
đổi thay thay đổi không ngừng, lâu lâu lộn lên lộn xuống cho lịch sử đỡ buồn.
Vậy đó, hồi trước uống cà-phê đòi phin tây phin mỹ, bây giờ ly cà-phê chắc pha
bằng vỏ cau khô hay sao mà uống vô cứ nghe chát ngắt. Vậy chớ dù sao chất
nước đen đen, đắng đắng cũng làm tỉnh ngủ và cũng thêm chút đậm đà cho buổi
chia tay. Anh Bình chạy đâu mua được hai cái bánh bao bỏ vô giỏ dặn đem về
cho nội. Ba ngậm ngùi lắc lắc vai anh không nói được lời nào. Mà có lời nào nữa
đâu con. Dường như chúng ta đang ở vào một thời kỳ mà mỗi lời chúc lành đều
có vẻ mỉa mai thế nào. Nhơn cười hồn hậu dặn dò. Thôi anh đi cho sớm. Ráng giữ
thân anh bảy. Anh Bình đưa thêm mấy bước nói vói theo coi chừng gió máy cho
con. Ba ẳm con xách giỏ đồ băng qua lộ xuống bến đò. Nước sớm lồng lộng.
Gió lùa hết cái mùi tinh sương ngoài sông lớn vào phố. Mấy chiếc xuồng tam
bản chen chúc kèn cựa nhau xỉa mũi lên bờ. Đò đậu tuốt ngoài xa, bắt tấm ván
dài cho khách đi cứ lắt lư kẽo kẹt theo nhịp sóng. Mấy cô không quen sóng nước
miệng la oai oái. Mấy cậu trai thì cười khoái chí, chọc ghẹo thả dàn. Đời lẻ ra vui
hồn nhiên vậy đó con. Buổi sáng tỉnh nhỏ trong trẻo như tấm lòng mộc mạc. Ba
ẳm con xuống đò, lòng bồi hồi thấy lại con sông xưa. Ngồi gần mũi đò, ba chỉ
con coi sóng bắn tung tóe như những chùm pháo bông trắng xóa. Ngoài giữa
dòng từng dề lục bình nở hoa tim tím trôi thảnh thơi. Trời trong xanh không một
vẩn mây. Thỉnh thoảng mấy con chim bắt cá phóng xuống sông như tia chớp rồi
bắn vọt lên như sao xẹt vẽ thành một đường vòng cung tuyệt xảo. Sinh đẻ ở
thành, rồi con làm sao biết được cái tình quyến luyến của ba đối với sông nước
quê hương. Lẽ ra sáng nay đưa con đi trên sông ba phải vui lắm mới phải. Giữa
khoảng mênh mông ba như nghe hết trong lòng cái rạo rực của sông nước
chuyển mình. Bởi vì chính dòng sông này là nguồn cội của gia tộc ta. Con biết
không trên dòng nước chảy miên man đó còn lãng đãng khói sương của một
quá khứ chập chùng, thuở ông bà tay dầm tay rựa xấn vào hoang địa, phá rừng
chận nước. Xương máu, mồ hôi, nước mắt không làm sao kể hết để dựng thành
khoảnh xanh um, đùm bọc nhau nên làng mạc. Cả một dãy cù lao dài hằng chục
cây số, nằm nghênh ngang giữa lòng con sông Cái lênh láng phù sa. Vậy mà họ
khiêm cung lắm con. Họ biết mình bèo bọt, biết lượng trời bao dung, biết hạt đất
cưu mang. Họ yêu thương ruộng rẫy, bến nước, cầu ao mà từng đời ông cha để
lại. Họ tiếp tục vun trồng rồi tiếp tục để lại cho đời sau nữa. Những hàng cau
thẳng tắp như ý nghĩ thẳng ngay, những mái lá đơn sơ như tấm lòng giản dị,
những sân vườn phẳng phiu như như bụng dạ để hết ra ngoài. Cuộc sống bình
lặng như hình ảnh con chim xếp cánh về đậu cõi yên lành. Vậy mà rồi đời làm
giặc cho được. Giặc ngoài rồi đến giặc trong. Bắn giết, ám sát, đốt phá ... xóm
làng tiêu điều, đình miểu tan hoang. Người người bỏ nhà bỏ cửa chạy chết. Cỏ
cây sông nước ở lại gánh chịu. Cả một dãy quê hương bây giờ còi cọc hoang
tàn. Những cánh rừng dừa cụt đầu. Những gốc mù u bị tiện ngang ngọt xớt.
Những bụi chuối ngã rạp chỉ còn bụi con mà không còn thân mẹ. Những mương

lạch bị cày xới năm lần bảy lượt. Và con người, con người thất điên bát đảo trở
về tựa một đám hồn hoang ... Bởi vậy mà buổi sáng hôm nay đưa con về lại quê
nội mà lòng ba không thấy rộn rã như những lần về thuở trước, khi làng quê còn
ngan ngát cây xanh. Bởi vậy mà đò càng về gần làng chừng nào ba lại càng xốn
xang chừng nấy. Ba sẽ thấy gì khi đặt chân lên bờ đất lỡ, căn nhà quạnh quẽ và
hai mộng đời tàn rụi sau bao nhiêu đắp đổi lo toan. Ba còn thấy gì nữa đây con,
chiếc cầu tre lắt lẻo như cuộc sống chông chênh của tuổi già đơn chiếc, cái bến
nước hoang mang đã vắng bóng người qua !
Giữa trưa tới chỗ, gặp nước ròng, đò phải đậu lại tuốt ngoài xa, cách bờ
chừng mươi sải tay. Ba ôm con nhảy đại xuống nước. Chân lún sình, nước lên
tới bắp vế. Đò rồ máy rồi quay mũi chạy đi. Sóng vỗ rập rình lên lưng áo. Mấy
bụi bần nước gie ra sông đập phành phạch. Hai cha con ướt như kẻ chìm tàu,
lần từng bước lên bờ, sình kêu ọc ạch dưới chân, ba nghe lạ như tiếng đời kêu
khổ. Sau khi đã leo lên được cái bờ đất cao khỏi đầu người, đứng đó dòm quanh
quất, ba sững sờ hồi lâu mới nhìn ra được cảnh cũ. Cái khoảnh đất trống ngó ra
đầu vàm lạ hẵn. Còn tệ bạc hơn cả ba đã lo nghĩ. Đất đai vẫn là đất đai cũ mà
sao không thấy có gì là thân thuộc. Cỏ cây vẫn là cỏ cây của bao giờ mà sao
thấy quá đỗi bơ vơ. Làm như cuộc sống ở đây đã ngừng thở từ một lúc nào.
Làm như cảnh vật còn ngơ ngơ ngác ngác, vẫn chưa tỉnh lại được sau cơn
chiêm bao quá dữ dằn. Khoảnh sân lục giác lót gạch trước đây vẫn họp chợ bây
giờ cỏ mọc dầy đặc. Dãy quán lá lụp xụp với vài ba cái sạp bày mấy thứ hàng
nhà quê mới giữa trưa mà đã buồn thiu. Ngôi trường tiểu học mà ông cố con đã
dựng lên bị sập mất hơn nửa dãy. Phần còn lại mái lá tốc lổ chổ. Tấm vách tre
chỉ còn sót mấy phên mắt cáo sút sổ. Cây điệp già ở một góc sân trường đã thay
mấy lần lá mà bây giờ trơ trụi đến không đủ sức phe phẩy một dấu gió đong
đưa. Bên hông trường, con đường mòn cũ, lẫn lút giữa đám lau sậy cao ngút
đầu, vắt qua cái lạch cạn bằng khúc thân dừa dộp nát. Hỏi nhà nội, người ta chỉ
ở cuối đường mòn, sát mé nước. Nhóng lên thấy căn nhà lá của nội nằm tuốt
ngoài đầu doi, cửa mở toác hoác như một cõi lòng trống trải. Gió thốc tứ phía.
Hàng cây sua đủa cao nghều, dang cái thân gầy guộc chịu trận, rụng bông trắng
xóa. Vài ba người qua lại đưa mắt nhìn dọ hỏi. Ba bồng con xách cái túi đệm
nhắm hướng nhà đi thẳng chẳng muốn thưa gởi. Sao ba thấy buồn đến làm
biếng cả một nụ cười. Chiếc cầu dừa trơn trợt làm sao bà nội con qua lại sớm
hôm. Chưa gặp nội mà mắt ba đã chực chờ nước mắt. Con thì hớn hở nghe ba
biểu kêu lớn tiếng ... nội ... nội. Tiếng con ngọng nghệu bay lạc trong gió. Trước
hàng hiên con chó già đang nằm ghếch mỏ ngủ lim dim, đánh hơi lạ đứng lên
sủa ăng ẳng rồi như bắt mùi cũ bỗng nhảy cởn lên, quảy đuôi tíu tít, phóng ra rồi
vừa sủa vừa chạy quấn quýt quanh chân ba. Tội nghiệp con Lu đã già lắm. Hai
con mắt chảy trễ xuống lem nhem, bộ lông vàng còi cọc. Ba ngồi xuống, cầm tay
con vuốt vuốt lưng nó. Con Lu rên ư ư chừng như cảm động, lè lưỡi liếm liếm
cánh tay ba. Con vật còn quến hơi người bỏ chạy tuốt vô nhà như để gọi chủ. Bà
nội chắc đang nấu bếp, nghe tiếng sủa lật đật đi ra. Giữa khung cửa hẹp, bóng
nội hiện ra, gầy guộc như một nhánh tre khô. Ba nhìn nội mà chết điếng trong

lòng. Nội con già như cả thiên thu chụm lại. Tóc bạc phơ lơ đểnh như một vệt
mây thưa, đôi mắt sâu, hai gò má tóp lại nhăn nheo, dáng khom khom như sắp
ngã. Bộ quần áo vải đen trắng mốc đến bạc lòng. Ba muốn kêu lên tiếng má mà
sao miệng ba ngậm cứng. Bởi vì ba biết rằng nếu ba mở miệng chắc tiếng khóc
sẽ lọt ra trước làm bà nội không kềm được xúc động. Nhưng có được đâu con,
ba chưa kịp nói, nội đã ùa vỡ hết cả nghẹn ngào. Ba bỏ chiếc túi xách xuống đất,
ẳm con chạy lại, ôm nội và con cùng một vòng ôm. Trời ơi nội nhẹ như một
manh vải trắng, tay ba chạm mấy đầu xương thắc thỏm. Nội đưa tay ra ẳm con,
con nhìn nội chăm bẳm, miệng mếu máo như sắp khóc rồi không biết sao bỗng
nhoẻn miệng cười. Con rờ rẫm mấy vết nhăn trên mặt nội. Ba nhìn ngón tay con
mủm mỉm trên làn da khô héo của nội lòng bể ra từng mảnh nhỏ. Con lớn lên nội
già đi là phải. Nhưng sự đối nghịch vô tình có vẻ cay nghiệt thế nào. Ngay lúc đó
ông nội đi ruộng về tới, chân cẳng dính đầy bùn đất. Mặt ông nội đen sạm, mấy
vết nhăn sâu như mấy luống cày. Hai con mắt mệt mõi nhưng vẫn còn lóe chóp
tinh anh. Cánh tay trần đã bắt đầu xương xẩu để lộ những đường gân ngoằn
ngoèo. Ba nắm bàn tay chai cứng của ông nội và nước mắt ba kềm giữ từ nãy
giờ bựt trào ra như con nước lớn. Từ mấy năm nay, ba đã giữ tiếng khóc im ỉm
trong lòng nhứt định không để lọt một giọt dù một giọt căm hờn. Bây giờ ba khóc
ngon lành. Tiếng khóc thoát ra từ nỗi ấm ức lâu ngày, bay đi trên nỗi nghiệt oan,
dấy lên từ trong tận tuyệt. Khóc được, ba thấy như trút bớt cái tảng đá vô hình
đã đeo khư khư giữa lòng từ mấy năm nay. Đã mấy năm nay, ba tự dối gian để
tìm sự an ổn, như vẫn cố tưởng ra một lằn rào ngăn cản nào đó để chống chỏi
sự tàn phá của thời gian và cuộc đời. Để hy vọng nội đừng quá khổ, đừng quá
tàn tạ. Nhưng con ơi, thực tế không như vậy, thực tế tàn nhẫn lắm. Ông bà nội
con trong cõi già hiu quạnh vốn đã đau mòn thể xác, còn dậm thêm cơn thắt
ngặt của thời cuộc. Cùng một lúc bốn người con trai và năm người con rễ bị bắt
vào tù thử hỏi lòng dạ nào chịu nỗi. Ngay trong mấy tháng đầu tiên, ông con lo
buồn rầu rĩ đến độ sụt mất ngay một lúc hơn mười kí-lô. Mười ký thịt xương là
bao nhiêu đêm không ngủ, lòng thao thức gởi gắm ra các trại tù U minh, Bến giá,
Suối máu, Thái Nguyên, Thanh hóa ... Còn bao nhiêu mất mát suy sụp của tinh
thần lấy cân nào đo được. Nội con như chiếc lá khô trong cơn bão dữ, gió đẩy
gió đưa tan tác. Mất con, mất tài sản, mất luôn chỗ trú ngụ cuối cùng. Ông bà dắt
díu nhau về quê cũ, dọn lại miếng đất hoang, che căn nhà nhỏ, bữa muối bữa
dưa lần lữa. Hơn bảy mươi đâu còn sinh thú gì nữa, nội con sống cốt chỉ để chờ
đợi đó thôi. Đợi một ngày có đứa con nào ra tù trở lại. Ông con phát cỏ đào
mương khai nước cắm lại giàn trầu rẫy mía trồng thêm chục cây cam, mươi cây
quít chỉ để chờ đám con trở lại có chút huê lợi mà sống. Bà nội con nát tay xước
tre chẻ lạt đan rổ chỉ để có tiền mua thêm chút gạo thóc gởi ra nuôi bầy con
trong tù. Ba về nội vui được một chút, nhưng một chút có thấm được gì đâu với
cái biển sầu của nội. Bà nội ẳm con đi vào nhà. Ba theo ông nội đi vòng ra cái
sàn nước ghép bằng mấy mảnh thân dừa chẻ hai. Đã có mấy cây đu đủ trổ trái
chín vàng lườm. Chuối cũng bắt đầu ra buồng. Dưới cái giàn rau vuông vức cao
ngang thắt lưng trồng mấy bụi húng ngò, vài bụi hành lá, treo lủng lẳng cái ơ bể

vùi một hai nhánh gừng. Một bầy gà con kêu tíu tít bươi xột xoạc mấy gốc chuối
bên hè. Cảnh vườn sau gọn ghẽ ngó ra con kinh nước đục lờ. Ông nội khoát
nước rửa tay chân, ngó mông lung ra đầu vàm khuất sau mấy vạt bần xanh um,
nói nhỏ. Cỡ này trời trở bấc con đi đường xa mà mặc áo mỏng te vậy. Tiếng nội khàn đục
nhỏ lên lòng ba từng giọt dịu dàng. Đã lâu lắm đâu có ai nhắc ba ấm lạnh. Ba
nghe lòng ba trĩu xuống nặng nề. Sao nội vẫn lo cho ba như ba còn nhỏ lắm.
Còn nội, mai kia mốt nọ ở đây một mình lấy ai sớm thăm tối viếng khi trái gió trở
trời.
Chiều bỗng nghiêng xuống chạng vạng bên kia bờ. Con nước rong chảy suồng
sã qua mấy hàng dừa nước làm mấy tàu lá run lẩy bẩy. Chốc chốc một vài con
vịt trời lẻ bạn bay ngang qua kêu quang quác. Nhà quê buồn như một cảnh đời
trễ muộn.
Nội với ba quay vào nhà. Bà nội một tay ẳm con một tay nấu bếp. Miệng hai
chiếc hỏa lò cháy riu riu. Khói ám đen tấm vách tre có móc cái nồi đất nhỏ sút
quay. Bàn cơm đã dọn sẵn với ơ cá lòng tong kho khô và tô canh mướp ít cái
nhiều nước. Ba đi thẳng ra nhà trước. Nhà trống trơn. Bàn ghế kệ tủ xưa đâu
mất hết chỉ còn sót lại cái tủ thờ bằng gụ cẩn xa-cừ hình Khương Thượng ngồi
câu cá bên bờ sông Vị, trên đó đặt bài vị ông bà cố và hàng chữ Hán nội con đã
viết câu thụ dục tĩnh hề nhi phong bất tức. Cái bàn thờ cổ kính kê giữa gian nhà
vách tre lợp lá trông lạc lõng một cách tội nghiệp. Ba đứng giữa nhà mà bỗng
nhiên như lạc vào sa mạc, cái sa mạc của cõi lòng trống rỗng, mất tăm quá khứ.
Mặc dầu đã nghe phong phanh nhưng đến chừng thấy tận mắt cảnh nhà mới
biết được lòng mình đau đến chừng nào. Như vậy nghĩa là nội con đã mất hết tất
cả tài sản đặc biệt của một thời phong lưu bút mực. Từ những cái tủ sách lớn
bằng cả tấm vách nhà chứa đến ngàn bộ sách quý đóng gáy da mạ chữ vàng
mà từ đó ba đã phiêu lưu thỏa thích vào thế giới chữ nghĩa đến cái bàn viết đóng
theo kiểu án thư xưa mà ông nội đã cầm tay tập ba nắn nót mấy nét chữ đầu
đời. Cặp ghế trường kỷ chạm trổ rồng rắn lót bằng mấy phiến đá cẩm thạch ba
đã ngủ những trưa hè nóng hực. Cái tủ đồ xưa với bộ tách trà ngũ liễu, chén
men xanh đời Tống, tô sứ đời Thanh, lục bình da rạn ... Những buổi sớm tinh
sương nội vừa uống trà vừa tỉ mỉ dẫn giải cho ba cái nguồn gốc xa đến mịt mù
của nó. Tất cả đã mất hết, đã thất tán vào tay của đám cướp ngày từ rừng rú đổ
về. Như chính người chủ phong nhã của nó cũng không còn một chỗ đứng trong
cuộc đổi đời tàn khốc này nữa.
Bữa cơm chiều đạm bạc không làm ai ngon miệng. Chắc mọi người còn quá xúc
động sau khi ba bậm gan nói với nội về cái chuyến đi sắp tới. Ba kể cho nội lòng
tốt của người bạn dành cho gia đình mình một chỗ miễn phí trên chiếc ghe của
anh ta tính khởi hành đêm mùng chín tết. Như vậy là còn hai tuần nữa ba sẽ
không còn gặp nội nữa nếu chuyến đi suông sẻ. Cũng như ngay cả, khi rủi ro ...
Ông nội đang và cơm nửa chừng buông đủa ngưng ngang, hớp vội ngụm nước
trà, cặp mắt tối lại, chép miệng nói rất khẻ. Ba chờ cái tin đó lâu rồi. Bà nội đang
móm cơm cho con khóc oà lên. Rồi thôi. Rồi không ai nói gì nữa. Đêm xuống mịt

mùng ngoài kia. Gió từ đầu vàm thổi xào xạc qua hàng lá thấp. Ông nội đi nằm
sớm. Còn bà nội lo lui cui dọn dẹp mà thỉnh thoảng cứ nghe thút thít. Ba nằm
trên võng dổ con ngủ, tim rã rời như vừa chạm phải chính ngay niềm tuyệt vọng
khiến mọi tấm lòng vỡ ra, nát vụn. Đêm im lìm, biệt tích. Ngọn đèn cạn dầu cháy
leo lét hắt bóng nội lên vách lá chập chùng. Cái bóng cũng buồn lây nên đổ
xuống nằm xuôi tay nơi góc nhà. Biết vậy nhưng làm sao đây con. Dắt vợ con
chạy trốn trước nạn nước ba đã cảm thấy tủi nhục hết sức lại còn mang thêm tội
bất hiếu. Ra đi thì nguy hiểm chực chờ mà ở lại thì cũng như nhử mình trước
miệng chó sói, không biết bị bắt lại lúc nào. Mà rồi nếu tiếp giúp gì được cho nội
cũng cam. Đằng này, một thân ba còn phải ăn nhờ ở đậu, chẳng làm được trò
trống gì. Đã có lúc ba buồn và quẩn trí đến muốn tự vận. Muốn ra đi nhưng nhớ
tới cảnh sinh ly tử biệt lại thấy bần thần mà ở lại rõ ràng là chỉ để chết chùm.
Nghĩ tới ngày con lớn lên quấn cái khăn quàng đỏ với tâm hồn bị nhiễm độc lòng
ba không nỡ. Cái xả hội vô đạo làm sao ba thả con vào đó cho đành. Ra biển
chưa biết lành dữ thế nào nhưng ở lại ba thấy như chính mình cầm dao giết con.
Vả lai đây là dịp may duy nhất. Giữa cái thời mà người ta tính đầu người bằng
vàng lượng chưa kể những gian trá lừa lọc mà có người thiệt tình giúp đỡ chẳng
đòi hỏi một xu nhỏ thì phải kể là hết mực hiếm hoi. Ba đã suy tính cặn cùng, cân
phân lợi hại để sau cùng phải quyết định bỏ đi. Ba đã sắp xếp không biết bao
nhiêu lời để về an ủi nội. Vậy mà đến chừng đối diện cảnh nhà miệng ba như
cứng lại, mọi lời như bỏ trốn đâu mất. Làm như chữ nghĩa cũng đau lòng nên
lánh mặt để khỏi ngậm ngùi. Bà nội rửa tay rồi đòi bồng con vào giường ngủ
chung. Ba nằm lại một mình trên võng nghe đêm đi thăm thẳm. Nhìn qua kẻ
vách, sao khuya thưa thớt như một bầy đom đóm thất lạc. Chung quanh nhà
tiếng côn trùng càng lúc càng rền rĩ. Có con vạc nào lẻ loi bay qua mà kêu nghe
đứt ruột. Mãi đến gần sáng ba mới chợp mắt được một chút đã nghe tiếng lục
đục nơi dàn bếp. Ông nội dậy pha trà sớm. Tiếng nước sôi reo lụp bụp khi gà
chưa gáy sáng nghe như tiếng ai gọi lầm thầm. Ba ngồi dậy mở cửa ra sân sau.
Sương đêm vả ra lênh láng. Cây cỏ ướt như dầm mưa. Đêm sửa soạn quay đi
còn bỏ quên lại vạt áo sương thả bay phất phơ trên mặt nước. Ngó quanh quất
một lúc lại thấy lòng dấy lên niềm ân hận. Phải mình đang bứt lìa núm ruột của
cha mẹ già ?
Ông nội lặng lẽ ngồi uống trà từng ngụm nhỏ. Chút khói mỏng như sương ngoài
trời ai thổi nhẹ vào nhà phả lên mặt nội một vẻ gì hư ảo. Ba kéo ghế ngồi xuống
bên nội nhắp chút trà đắng. Ông nội đằng hắng rồi nói chậm rãi, giọng trầm thấp.
Tại vận nước thôi con. Ba biết lòng con như biết chính lòng ba vậy. Nhà đông anh em, nhưng
con là đứa ba tưng tiu nhứt. Lúc sanh con, giặc giã tứ tung, má yếu quá nên chính tay ba bồng
ẳm tắm rửa. Con ngủ với ba ngay từ mới sơ sinh. Năm năm nay sợ má con biết ba khóc thầm
không biết bao nhiêu nước mắt khi nhớ tới cảnh anh em con tù đày. Ba nuôi con bằng sữa mà
ba còn nuôi con bằng chính tinh thần ba nữa. Trong mấy đứa con, con là đứa lớn lên giống tánh
ba nhứt. Ba thương hết thảy con cái, không phân biết đứa nào, nhưng tại đúng thời đúng lúc,
chính ba bắt miếng, dạy con nói, tập con đọc, cầm tay con đồ từng nét phẩy, nét sổ như muốn
gởi gắm nơi con những gì ba đã mơ ước mà không thực hiến được. Ba cho con học tây, mà ba
còn cho con học nho để lo giữ giềng mối của gia đình. Lớn lên, con làm ba vừa ý lắm, chưa có
điều gì để ba phải phật lòng. Ba biết con buồn khi phải xa cha mẹ. Nhưng con phải nghĩ thêm

rằng cứu được đời con và bầy cháu nội của ba là con cho ba má niềm vui để sống thêm ít năm
nữa. Ba má già rồi, sống nay chết mai mà còn làm dây dưa con cháu thì cũng chi bằng chết sớm
cho nhẹ nhàng con cháu. Tới giờ ba má còn sống đây cũng chỉ vì tụi con. Ba ráng làm cho được
vài công ruộng và miếng vườn phòng hờ mấy anh con có được thả về thì có chỗ mà nương náu.
Chớ hơn bảy mươi rồi, ăn không còn thấy ngon, ngủ không đầy giấc thì kéo dài kiếp sống chỉ là
hành xác thôi con. Chỉ tội nghiệp má con bẩm sinh yếu đuối mà nhớ thương dằn vặt làm ba đứt
ruột mà chỉ biết ngó chịu trận. Ba thì quần quật cả ngày ngoài vườn cũng khuây khỏa ... Ông
nội nói một hơi dài, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Con đi là phải. Xứ này không còn
phải là chổ của người có học. Đi để còn có cơ hội dạy dỗ con cái nên người như ba mong muốn.
Vả lại trâu chậm thì uống nước đục. Ở lại một ngày là uổng một ngày. Con đi xa xây dựng lại cho
cháu nội của ba là báo hiếu cho ba má đó. Mang tụi nó đi là giữ cho ba chút hy vọng của gia đình
còn có cơ nở mày nở mặt. Chớ ở lại đây chỉ sẽ tàn mạt thôi con.

Ba về đây cốt để thăm viếng và tìm lời trấn an nội về chuyến đi sống chết của
mình. Rốt cuộc chính nội tìm cách an ủi để giục ba đi. Đi để tìm đường sống.
Lớn lên chút nữa con sẽ hiểu thế nào là ĺòng kẻ làm cha làm mẹ. Ông nội biết ba
do dự nhưng ông nội còn biết hơn ba cái nghĩa của mấy chữ bao dung. Sự chọn
lựa nào cũng có mất mát. Làm sao cho sự mất mát đó còn có ý nghĩa. Ba hiểu
hết lòng của nội cố tình giúp ba hóa giải một hoàn cảnh khó xử chớ cha mẹ nào
mà muốn xa con, nhất là biết rằng xa con lần này là xa vĩnh viễn. Ba khóc nhưng
nội không khóc. Nội để tay lên vai ba xoa nhè nhẹ, cặp mắt già nhìn thấu cõi
mênh mông, lặng lẽ mà chạm tới vô cùng. Nội nín thinh không nói gì nữa mà âm
vang như còn dội lại trong lòng ba những lọn sóng dịu dàng. Sao tự dưng ba
nhìn thấy trên gương mặt gầy gò héo hắt của nội một vẻ gì lẫm liệt như nét quắc
thước của những bậc trượng phu xưa. Đó có phải là gương mặt của người hành
giả tự nướng mình trong lửa đỏ để hiến cho đời miếng thịt cứu đói hay không ?
Bà nội đã dậy từ lúc nào không biết từ trong buồng ngủ ẳm con đi ra mà mắt đỏ
hoe. Chắc bà nội đã nghe hết từ nãy giờ. Mà ba chắc đêm qua nội không ngủ
được bao nhiêu bời vì trông nội héo xèo như chiếc lá úa. Con thì đeo cứng lấy
nội làm như quen hơi đâu đã lâu lắm rồi. Nghĩ cũng ngộ, con chỉ mới gặp bà từ
chiều hôm qua thôi, vậy mà dường như hột máu xa đã nằm sẵn trong tim nội. Có
phải không đó là cái người ta gọi là máu huyết ruột rà mà những chủng tử vẫn
bay vần vũ trong cõi thiêng để đợi giờ ngẫu hợp. Con nấn níu lấy nội, nhỏng
nhẻo, nói năng líu lo làm nội vui nhiều hơn mà rồi lại cũng buồn nhiều hơn, khi
ba và con không còn ở đây nữa.
Ngày hôm đó bà nội nấu mâm cơm cho ba và ông nội ra cúng ở vòng mộ tổ tiên.
Vòng thành xây bằng đá ong phần thì sụp phần người ta cạy gỡ trông hoang tàn
đến tội nghiệp. Cỏ dại mọc lấn tới mộ chí. Ngó ông nội thắp nhang đứng lâm râm
khấn vái ba thấy lòng dấy lên nỗi thương cảm hết sức. Làm sao một mình nội
cáng đáng đủ trăm bề. Mấy công ruộng, miếng vườn, lại thêm mồ mả ông bà,
chỗ nào cũng đòi hỏi công sức, tuổi bảy mươi đã mảnh như sợi chỉ còn trì kéo
được bao lâu ? Tới phiên ba, ba phải khấn vái thế nào ? Hộ độ cho mình đi thoát
nạn ? Bảo trọng cho ông bà nội kéo dài thêm nữa kiếp nhục nhằn ? Ba thấy
mình như đứa con hoang đàng đang phủ phục xưng tội trước những cặp mặt
nghiêm khắc của cả một gia tộc. Đứa con cháu vô tài bất tướng đã để cho sụp
đổ hết công lao của ông cha. Ở đây là cái xóm nhỏ nằm hiu quạnh cuối một góc

trời, còn xa kia là cả một quê hương đã dành được từ trong núi xương sông
máu. Tất cả đã mất hết như một cơn mơ. Một cơn mơ quái đản !
Ba lẩn thẩn đi vòng quanh mấy nấm mộ. Mộ nhiều lắm, cả dòng họ ba đi đâu rồi
cũng về nằm đây. Miếng đất bằng trên gò cao, ngó thẳng ra chỗ giáp nước, nơi
có ba nhánh sông tụ lại. Nước chảy theo luồng, lừng lững an nhiên bất kể ngày
đêm. Những ngày mưa giông, sông đổ xối xả, khói nước bốc lên mịt mù ngó
không thấy bờ. Chính chỗ xoáy nước sâu ngùn ngụt đến chóng mặt đó có người
nói là miệng rồng có vượng khí. Vậy mà sao chỉ thấy những đời đi thất lạc. Đã
nhiều năm giặc đuổi người sống chạy thất điên bát đảo chỉ còn người chết nằm
trơ trọi dưới ba tấc đất. Bây giờ hết giặc rồi mà con cháu cũng chẳng thể tụ về,
lại còn tính chuyện bỏ đi xa. Trời trưa đứng bóng, không gợn một vẩn mây. Gió
cũng bỏ đi đâu mất. Cả một không gian như đứng sửng, bất động. Có một lúc ba
tưởng chừng thời gian cũng khựng lại nữa, mỗi một hạt bụi một cọng cỏ đều có
vướng vất một cái gì đó cứ làm mình thắc thỏm như có bóng hồn xưa nào hiện
về. Rồi mùi cỏ khô, rơm rạ pha lẫn mùi sỏi đá rong rêu lâu ngày bốc lên từ lòng
đất phưởng phất một thứ hương cố thổ làm người cứ ngầy ngật bồn chồn. Đằng
sau chỗ nội đứng một và bông lau bay phơ phất. Sao ba thấy nội xa như đã ở
ngoài cõi lụy.
Đêm đó trong nhà lục đục tới khuya mặc dù không ai có chuyện gì để làm. Ông
nội dành con trong tay bà nội ẳm đi tới đi lui. Bà nội lẩn quẩn đi theo. Hai ông bà
như có trăm điều để nói mà rồi không nói gì hết ngoài đôi điều mưa nắng. Mà có
lời nào để nói đâu con bởi vì một lời động đến chuyện đi xa sẽ là một lời tử biệt.
Một lời nấn nuối nghe ra như trăn trối vậy thôi. Ba hết nhìn ông nội, nhìn bà nội
rồi nhìn con. Ba cố tìm một lời khuây khỏa bởi vì ba biết giờ ly biệt đã cận kề
nhưng rồi ba cũng chỉ im lặng. Ba giờ khuya đêm nay, chuyến đò từ Tân Thiền
lên tỉnh sẽ chạy ngang qua đây, ba và con sẽ từ giã nội xuống đò. Trong đêm tối
mập mờ chắc mọi người sẽ không nhìn rõ mặt nhau, chắc mọi người sẽ khóc, có
thể sẽ khóc rất thầm vì sợ khách đi đò để ý. Nhưng dù thầm lặng cách mấy thì
đó cũng sẽ là những giọt lệ cay đắng nhất của một kiếp người.
Nửa đêm ông nội bỏ đi vào phòng một lát rồi trở ra dúi vào tay ba tấm huy
chương đồng của bà nội. Con giấu đem theo làm kỷ niệm. Cái huy chương Giáo Dục
bội tinh mà chính phủ đã trao tặng bà nội như một tri ân của đất nước sau hơn
bốn mươi năm tận tụy dạy học với cả ngàn môn sinh thành đạt. Món kỷ vật mà
ông nội đã trân trọng cất giấu sau bao nhiêu tai biến bỗng trở thành chút tài sản
cuối cùng của gia đình mà nội muốn để lại cho ba. Có phải đó là lời dặn dò chót
của một tâm hồn cao ngạo, chút khí tiết sót lại của kẻ sĩ ở cuối cuộc phong trần.
Trong cái nhìn dịu dàng mà dứt khoát của nội ba nhìn thấy trùng trùng những
tiếc thương, uất hận nhưng rõ hơn hết là cái kiêu hãnh kín đáo, lặng lẽ nhưng
chắc nịt, của một người biết mình đúng và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ niềm tin
đó. Một ông già bảy mươi tuổi, sức sống đang chảy mòn đến giọt cuối mà sao
lừng lững như chiếc đỉnh đồng giữa đình làng. Ba ôm lấy nội và trong một
thoáng ba thấy mình nhỏ nhoi, non nớt giữa lồng ngực nội mênh mông. Ba bỗng
thấy tiêu tan hết những đau khổ mà ba đã gánh chịu từ mấy năm nay bởi có

đáng gì đâu con nếu đem so với cái núi trầm luân mà nội đã trần vai vác mỏi,
nhất là từ lúc đời lộn kiếp thả cho thú dữ nhoi lên làm người. Hãy hình dung sự
chịu đựng của lớp đất đá mỏng tanh đang kềm giữ cái khối dung nham hừng
hực, con sẽ hiểu. Sự chịu đựng còn dữ dội hơn ngàn lần cơn phẫn uất cốt chỉ để
bảo toàn người bạn đời tấm mẳn đang mỏn hơi vì chờ đợi. Thử tưởng tượng
cảnh người làm xiếc đi trên sợi giây căng ngang miệng vực vừa cõng thêm
người bạn đồng hành mang thương tích thập tử nhất sinh, con đường khổ nạn
thì dài như không có chỗ tới, con sẽ biết. Hình dung thêm chút nữa một ngày
của nội giữa vòng dây thù địch, con sẽ thấy. Lội bộ năm bảy cây số đường đồng
từ một hai giờ khuya, đến sắp hàng từ bốn giờ sáng để chờ mua năm ba lít xăng
chạy máy bơm nước ruộng khi trời làm khô hạn, đến đứng bóng vừa tới phiên
mình thì tên cán bộ xả lạnh lùng lắc đầu bảo không đủ xăng bán cho gia đình
ngụy. Răng có cắn chặt môi đến đổ máu chắc cũng không nuốt được hết bão
bùng. Vậy mà nội không nói một lời, không van xin cầu khẩn, nội không nói lời
nào hết, chỉ lặng lẽ xách thùng lội năm bảy cây số đường đồng trở về, chờ đêm
canh nước xách gàu lặng lẽ ra xẻ mương tát nước. Suốt một mùa ruộng như vậy
đó con. Suốt hai mùa, rồi ba mùa ... như vậy đó con. Người đàn ông phong lưu
văn vật, vốn liếng chữ nghĩa ngùn ngụt, với lòng trung thực thẳng như giây cung
và trọng nghĩa nhân hơn mọi thứ trên đời, còng lưng đứng tát nước một mình
đêm này qua đêm khác, con thấy không con, giữa bóng tối mịt mùng của đêm
quê hương khổ nạn, để giành lấy từ tay trời đất hột gạo thừa cho mình và cho
người bạn ấm lạnh của mình qua cơn đọa đày. Làm sao nói hết với con hằng hà
tủi nhục của kẻ trượng phu cố giữ thế đứng thẳng băng trong khi miệng lang sói
thi nhau cấu xé. Bao nhiêu máu đã rỉ tuôn còn bao nhiêu nước mắt nuốt trửng
hết vào lòng. Năm năm đã qua, còn bao nhiêu năm nữa sau khi mình đã đi rồi,
ông bà nội còn ở lại ?
Khuya đó ông bà nội đốt đuốc đưa cha con mình ra bờ sông chờ đò lên tỉnh.
Nước lớn mênh mông chảy lênh láng sát mé bờ. Gió như bầy thú sút chuồng
rượt đuổi nhau chạy giỡn ngoài vàm trống. Ba đứng giữa quấn kín con trong
chiếc khăn lông ôm sát vào lòng. Ông bà nội đứng hai bên chắn gió, dáng bà nội
xiêu xiêu như tàu lá mỏng. Con chó Lu già sụm cũng lẩn quẩn chạy theo chân rồi
nằm ngốc mỏ bên chân nội. Ngọn đuốc cháy bập bùng, chập chờn mấy cái bóng
im im. Đêm chưa muốn sáng thấp thỏm chờ mấy vì sao đến muộn. Rồi đò tới.
Ông bà nội ôm hôn ba và con lần chót. Ba quay mình bước xuống đò ngoái nhìn
lên thấy bờ bãi lạnh tanh. Hình bóng nội lung linh như có như không. Đò quay
mũi. Ngọn đuốc sắp rụi hắt đóm lửa cuối bùng lên đủ cho ba nhìn thấy hai khuôn
mặt thân yêu lần nữa. Mặt bà nội ướt đẩm như sương. Mặt ông nội hun hút hằn
sâu như khắc. Ba còn thấy kịp nữa con hình như chân bà nội khịu xuống tay ông
nội dang ra đỡ rồi đuốc tắt ngấm, đò chạy xa thêm, bóng tối trùm lên mù mịt. Đò
chạy xa thêm. Ba mất nội và mất cả quê hương từ lúc đó.
Hai tuần sau, đúng như dự tính, ba mẹ và hai con rời bỏ Việt Nam. Cũng đêm tối
mịt mùng, cũng con thuyền nhỏ xíu. Nhưng lần đi này không có ai đưa tiễn.
Cũng không có gì để cụ bị mang theo. Tất cả ba đã bỏ lại từ hai tuần trước. Tất

cả đã bỏ lại trong căn nhà nhỏ nằm cheo leo bên vàm sông cái, giữa mấy luống
đất khô cằn, trong nhịp võng hắt hiu, trên mâm cơm chiều thui thủi. Ba đã bỏ lại
hết ở đó đạo hiếu tử, nghĩa tận trung. Ba đã bỏ lại hết ở đó niềm nhớ thương vời
vợi, nỗi tiếc hận mang mang, và nhất là tấm lòng thương phế mãi không lành. Ba
chỉ đem theo có tấm huy chương đồng may giấu trong lớp áo lạnh và một vừng
hình bóng của nội rừng rực trong đầu. Khi thuyền ra tới cửa biển, ý thức vừa
chạm đến cõi lớn lao bỗng nhiên ba nhớ nội thê thiết. Rồi cùng lúc hình ảnh tấm
thân đầy thương tích của anh Bình, cái chân cụt của anh Nhơn, cơn uất hận của
bao nhiêu người bạn tù đày, cuộc sống tắt nghẽn của những phận người còn kẹt
lại ở đó ... bỗng hiện ra chập chùng, chập chùng như từng lớp sóng nhấp nhô xa
mút đến không thôi. Phải rồi, như sóng vỗ triền miên vậy, những vết thương trời
biển đó sẽ còn đau mãi đến cuối đời. Cái cơn đau kỳ quặc được nhắc nhở bằng
mấy miếng đạn kẹt cứng trong xương thịt, bằng khoảng trống của bàn chân thất
lạc, bằng chén cơm khô trộn lưng nước mắt, và sau hết bằng triệu triệu chia
cách đoạn lìa. Người ta sẽ sống và chết với cái vết thương không bao giờ lành
miệng. Bởi vì đó là những cơn đau quá khổ ở ngoài tầm cảm nhận của con
người. Chính ba sau nhiều năm lưu lạc ở xứ xa tưởng lòng đã chai sạn, vậy mà
lắm khi chợt nhiên nhớ lại thấy đau y nguyên như mới bữa hôm qua hôm kia.
Cái đau thương không ở lại bên đó, nó theo sang bên này dù cách nhau một
lòng biển. Cơn đau quá lớn, lớn tới muôn trùng.
Bảy năm sau bà nội con mất. Rồi tiếp đó vài năm, ông nội như chiếc đũa lẻ đôi
cũng buồn mà qua đời. Cả hai lần miếng vải xé khăn tang cho ba để dành lại
qua bên, không người đội. Ba ở bên này, cách trời cách biển, ba ôm hết hận tủi
một mình. Cả hai lần sao ba thấy nỗi đau đông đặc đến gần như không chia sẻ
được với ai. Hai lần ba ghé lại ngôi nhà thờ nhỏ cuối dốc phố, mặc dầu không có
đạo, một mình ba ngồi trong góc khuất giữa buổi trưa vắng người. Ba ngồi đó,
một mình, khóc lặng lẽ. Dưới cái vòm nóc cao đến thăm thẳm, sâu trong tận
cùng của im hơi, ba nhìn thấy lại từng mảng đời qua. Kỷ niệm vụn rời, từng hồi
từng đoạn chồng chất lẫn khuất vào nhau không đầu không đuôi. Từ hạnh phúc
đến khổ đau sao chỉ có chập chùng dâu bể. Lần nào cũng vậy, ở cuối cuộc truy
niệm ba vẫn thấy một nỗi ân hận lớn lắm. Làm như ba đã thiếu sót một điều gì
chẳng những đối với nội mà còn đối với đời chung quanh nội nữa. Sao ba thấy
nội như cả một trời quê hương ba đã đánh mất. Nội và quê hương trộn lẫn vào
nhau nằm bát ngát trong lòng ba đã lâu lắm, tự một thuở nào. Cái quê hương
khốn khó tội tình của những anh Bình, anh Nhơn, của mấy chục triệu anh em
khác họ bị bỏ lại bơ vơ côi cút trong rẻ rúng lãng quên. Ba thấy nội như chính
dòng sông bến nước ba đã qua một lần, và đã quay mặt đi luôn không ngoảnh
lại. Sao có một cái gì giống nhau đến tê tái giữa hình ảnh nội tóc bạc lưng còng
vả mảnh đất cong cong cằn cỗi. Phải không ? Cũng bao nhiêu chừng ấy khổ
đau, cũng bao nhiêu chừng ấy oan ức. Phải nội chính là cái quê hương lầm than
mà ba đã nhớ thương một cách vô vọng và vẫn tiếp tục nhớ thương một cách vô
vọng từng phút từng giây. Nhớ thương trong sự bất lực thảm hại bởi vì rồi ra ba
có làm được gì đâu cho cuộc lầm than đó. Chừng như sẽ không bao giờ ba biết

được hết cái biển khổ mà nội đã trầm luân cũng như nỗi tuyệt vọng mà đất nước
đã hệ lụy.
Tuổi già cũng lành như đất mẹ, lệ nhỏ như sương đâu thấm ướt được vạt áo
người đi xa quá bước. Có phải giọt lệ của nội là cơn mưa đầu hạ, hay chính con
nước lớn nước ròng là nỗi lòng nội hoang mang. Làm sao ba biết được buổi
chiều ba mươi tết nào nội trông đứng trông ngồi có đứa con nào về bất chợt, hay
cơn nắng hạn nào làm đất đai nứt nẻ giống y như sự chờ đợi vô vọng làm khô
héo tuổi già. Những đêm rằm nào con trăng bị xẻ làm đôi, nửa soi nội quê nhà,
nửa lơ láo rọi bầy con thất lạc. Còn bao nhiêu mùa màng thất bác vì thiếu nước
thiếu phân. Còn bao nhiêu ép uổng mà nội phải cam tâm, bao nhiêu thúc bách
mà quê hương khứng chịu. Miếng cháo rau nội nhín nhút từng bữa cũng giống
như cơn ngặt nghèo của đất nước túng cùng. Kể làm sao hết được con bởi vì
chính những cái vụn vặt đó là đời sống hằng ngày của người bị lưu đày ngay
trên chính quê hương trong khi bầy con cháu bị lưu đày ngoài ngàn dặm. Nói
cảm thông là cảm thông phơn phớt ngoài da làm sao đau thấu cái đau trong thịt.
Nói thì nói là trăm ngàn cay đắng mà thật ra làm sao đếm được cay đắng đây
con. Người đi xa, rất xa, làm sao nghe được tiếng đoạn trường của người ở lại
bởi vì chiếc cầu đoạn trường nào rồi cũng lót bằng mấy manh ván vô tình. Cho
nên người ở ngoài có khi thấy lòng mình thanh thản tưởng như đời đã thôi hết
phong ba.
Mà thật ra đâu phải vậy, mút ở bên kia biển lớn, cho mãi tới bây giờ, những
phận người vẫn chẳng khác mấy cọng rau răm lúc trời trở gió, ở lại rồi gánh hết
tội tình khi ngọn cải đã bỏ đi xa.

CỔ ĐỘ
Những mùa trăng châu thổ
Có làm lạnh chiêm bao
Những thuyền xa cổ độ
Còn nhắc biệt ly nào
Ta cầu sương điếm cỏ
Em quán khách dặm trường
Ôi một đời lữ thứ
Kể sao hết niềm thương

QUÊ HƯƠNG
Có bữa chợt thấy lòng đau dội
Đau suốt con tim đến lạ thường
Chắc tại quê hương ngoài cõi đợi
Bên trời đau đáu lệ kêu thương

NHỚ NHÀ
Vĩnh Long ở đó tận cuối đời
Nghe từng gang tấc mỗi xa xôi
Hẵn lòng dâu bể chưa khô lệ
Nên mỗi mơ về mỗi mặn môi

THƯ NHÀ
Thư tới chậm quằn đôi cánh mõi
Giấy võ vàng héo muộn đường xa
Dấu chấm nặng như từng viên sỏi
Ném vào tim ngàn trận phong ba
Thư em kể những đời nông nổi
Nợ áo cơm nặng vuột hai tay
Anh cũng biết tuổi người qua vội
Gởi gì thêm cho đủ sức cày
Thư em nhắc từng chiều ngóng đợi
Mẹ ngồi hong nắng nhẹ đầu hiên
Mắt hấp háy như ngàn dấu hỏi
Đất phương trời có lạnh triền miên
Thư em viết cha thường mất ngủ
Dậy pha trà đối bóng mình ên
Ngó khói bay gởi lời nhắn nhủ
Đứa đi xa chân cứng đá mềm

Thư không kể những điều hờn tủi
Sống tạm dung trên đất quê hương
Tim thấp thỏm đợi chừng lửa nguội
Kéo xác đời qua buổi nhiễu nhương
Thư đâu nói những lòng mong đợi
Ngóng từng ngày đổi thế cờ sai
Nhưng em ơi dặm ngàn chân mõi
Người giờ yên thân ấm phận bày
Viết gì đây cho em an ủi ?
Viết gì thêm cho mẹ cho cha ?
Có lời nào chẳng lầy cát bụi !
Có lời nào chuyên chở thịt da !
Đón cánh thư nhà sao thắc thỏm
Biết lòng đau vẫn cứ đợi chờ
Ôi thương khó con đường đá lõm
Thập giá đời vác mõi lòng trơ.

CHIM TRỜI
Người ở xa xăm chừng vẫn đợi
Bên trời bạc phế́́́ ch áo mơ phai
Còn ta cánh mỏng loài chim dị
Lê lế́́́ t tang thương suốt dặm dài

KHI TÔI VỀ
Tôi sẽ về như cánh vạc đêm
Nương theo đốm sáng những đường tim
Ghé qua con phố còn thiu ngủ
Đậu nhẹ lên hàng cây lá im

Tôi sẽ chờ em vụt thoáng qua
Mong manh như phím mỏng tỳ bà
Em gầy như cả niềm tuyệt vọng
Bỏ lớp trường xưa, gánh chợ xa

Tôi sẽ chờ trăng non héo đi
Căn nhà ngói đỏ bỗng thầm thì
Ba ngồi tụng sớm hồi kinh khổ
Gởi bốn phương trời, hướng biệt ly

Tôi sẽ chờ con nắng trở chiều
Nhuộm vàng khóm trúc ngã xiêu xiêu
Cho tôi thấy lại màu sương khói
Bảng lảng khi trời đổ quạnh hiu

Tôi sẽ nhìn qua đám lá nghiêng
Má tôi gom lá rụng đầu hiên
Tóc già run rẩy niềm trăn trở
Cặp mắt buồn sâu như mới nguyên

Tôi sẽ nhìn thôi rồi bỏ đi
Cánh tôi chắc sẽ nặng như trì
Tim tôi vở vụn thành trăm lệ
Hóa đá từ khi chực ướt mi

Tôi sẽ chờ tia sáng ban mai
Len qua kẽ vách giọt nắng dài
Tôi nhìn thấy lại căn phòng cũ
Một góc đời riêng vẫn ngủ say

Thôi nói làm chi chỉ ngại ngùng
Quê nghèo có nhỏ lệ bao dung
Bữa đi ai nói lời sông núi
Mà chỉ còn đây những viển vông

Sao không về như cánh dơi mù
Như đời câm nín tự ngàn thu
Không về như một người khuất mặt
Chết giữa mùa xuân, giữa oán thù
...........
Sao không về như cánh dơi mù !!!

RỪNG TRÀM
Tiền giang hề gió gào dậy sóng
Hậu giang hề cọp rống bốn bề
Biết đâu bờ bến mà về
Linh đinh phận gởi thân lê xứ đày

LẠC ĐIỆU
Ô hay tết đến chẳng chờ xuân
Tuyết trắng còn băng những mấy tầng
Một tiếng chim chiều không đủ ấm
Đất trời chưa dậy sắc thanh tân
Vậy đó mà tết đến thật sao
Cõi mù còn lạc dấu đời nhau
Bên kia biển lớn mùi tang chế
Người có chờ nhau cuối vực sâu
Vậy đó mà tết đến rồi sao
Thiên thu chẳng động chút âm hao
Người quên chưa kịp bồi hồi nhớ
Một chút thừa dư tự thuở nào
Vậy đó mà tết cũng đến sao
Ai chờ cho đến cuối đời đau
Bao nhiêu sông nước còn xa bãi
Mù mịt dòng xanh thoáng bóng dâu
Vậy đó mà sao vui được em
Những đời phụ bạc đã hư chìm
Ngậm ngùi cố quận giờ xa ngải
Gói kín dìm sâu cuối biển quên

VĨNH LONG - CÒN ĐÓ NỖI NIỀM
Có bữa mơ về ngang Mỹ thuận
Ngay mùa gió chướng nước tuôn tuôn
Bên kia sông cái, con đường lớn
Ngó mút hàng cây ... chợt thấy buồn
Vĩnh long còn đó, ở cuối đường
Cách mấy cầu ngang, mấy dặm sương
Như thể dang tay là giáp mặt
Sao lòng thiên lý vẫn tha hương

Em có còn qua những lối trăng
Ðường về Tân ngải miệt Trường an
Nhà ai bông bưởi rơi đầy cổng
Vương vướng chân quen mấy nụ vàng

Vĩnh long sao thiếu một nụ cười
Dường như thưa thớt một làn môi
Nghe như xa vắng, như hờn tủi
Như đã chờ nhau lỡ một thời

Em có về qua ngõ hẹn xưa
Ðường Trương-Vĩnh-Ký nắng hay mưa
Thềm rêu mấy dấu giày thương nhớ
Chắc cũng mòn theo ngọn gió lùa

Sao nghe như vẫn tiếng thở dài
Ngờ trong sương khói có mây bay
Có người trắng tóc mù đôi mắt
Khóc suốt mười năm cuộc đổi thay

Em có về theo chuyến xe chiều
Ngang cầu Thiềng đức lạnh mùi rêu
Xe đi có nhớ lòng gỗ mục
Khi nắng mùa mưa đổ quạnh hiu

Vĩnh long, này chút nghĩa cũ càng
Không về đâu tại thiếu đò ngang
Ba sinh cũng muốn dài hương lửa
Nhưng giữa lòng ta ...những mộ hoang !

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Rồi có còn lại gì không, cuộc chiến tranh thảm khốc và dai dẳng, dài hơn cả tuổi
tôi .
Này viên đạn ghim giữa tim, vết nổ tan hoang lưng chừng trán.
Này trận đánh suốt mùa mưa châu thổ, lấn rền sang cơn nắng hạn
tây nguyên.
Này quả bom nổ tung như cơn thịnh nộ không chừng.
Này trái mìn nổ chậm như một lời rủa xả ầm ỉ.
Này thịt xương tung toé hốt chưa đầy nắm tay.
Này cái núm vú khô sữa của người mẹ chết tự bao giờ mà đứa con
còn thòm thèm bú móm.
Này đôi mắt của thanh xuân mộng mị, bàn chân của khởi hành rộn
rã, ngón tay của tình thư vụng trộm... tất cả đã bỏ lại dập vùi đâu đó trên những
xó đất nghèo nàn, tàn phế đến từng cọng cỏ ngọn câỵ
Có nói ra được hết không, cái trò chơi kỳ cục đó?
Người sinh ra ngoài Bắc, kẻ đẻ ở trong Nam, có hẹn hò không mà cùng kéo
nhau đến chết rạp ở một ngọn đồi không tên, giữa dãy Trường sơn mịt mùng.
Có lý giải nào không cho giọt nước mắt lặng lẽ của cha, giọt nước mắt
não nề của mẹ và giọt nước mắt tủi hờn của người vợ trẻ vừa mới cưới hôm
nào.
Có nói được hết không, những người chồng vùi thây vợ bên đường chạy loạn,
những người mẹ điên ôm xác con ru hoài điệu ầu ơ thê thiết ...

... Căn nhà từ đường bốc cháy, ngôi trường loang lổ dấu đạn, chiếc cầu sắt gãy
sụp, phường phố tan hoang, viên đạn đồng gởi đến từ một xứ xa xôi, người xã
trưởng bị cắt cổ đêm qua, đứa bé trần truồng chạy ra từ một vòm lữa, lưỡi dao
nhọn trui rèn trong lò-thép-anh-em ... cuộc hội nghị tay ba tay tư, bản tuyên ngôn
hoa mỹ, trò mặc cả trâng tráo, những thúc ép nghiệt ngã, còn lại gì không, thân
phận anh, số kiếp chị, đoạn trường tôi...
Có còn lại gì không…

Rồi tất cả sẽ qua đi như không có gì đã xảy ra.
Mọi trái tim sẽ rổng không như chưa từng có thống khổ.
Không có chi. Không còn chi.
Có còn không là chút vị đắng chát cặn lại trong lòng chúng ta, mỗi khi nhớ lại !
............................................
C A O V Ị K H A N H
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KHÚC
ĐOẠN
TRƯỜNG

1
Có một thuở lòng người ly tán
Bắn giết nhau đến cạn nhân tình
Trời cao xót dạ, cũng đành
Để người sống sót ngỡ mình chiêm bao
2
Cờ thấm máu, đỏ màu cuồng vọng
Làm lính thuê ''giải phóng quê hương''
Mồ hoang kín nẻo, chật đường
Chỉ còn hai tiếng đoạn trường, khóc nhau
3
Thử đong cạn máu đào mấy biển
Xếp cho đầy xương miểng mấy non
Bao nhiêu tóc bạc, da mòn
Bao nhiêu khăn trắng quấn tròn đầu xanh

4
Từ tháng tám, nhân danh chủ nghĩa
Miệng tươi cười độc địa mưu sâu
Hô hào ''dân tộc'' làm đầu
Mượn câu''trung hiếu''làm màu''chính danh''
5
Hang Bắc-bó đổi hình thay họ
Giống cáo già đặt rọ Việt-minh
Mặt trận chống Pháp lộ hình
Bề trong giết kẻ ngay tình quốc gia

6
Anh đọc sách trăm nhà kim cổ
Chị bên đường bưng rổ bán rau
Tin lời, vội vội mau mau
Phong thư xếp gánh theo trào đấu tranh
7
Vào Nam bộ cấy nhân ''đả thực''
Vượt Trường-sơn gài thức ''bài phong''
Dành quyền dân tộc Lạc Hồng
Ôi ''cao quí'', ôi ''sạch trong'' vạn phần !
8
Chú quỳ lạy hai thân, gởi vợ
Dì bôi son, quên nợ trầu cau
Giã nhà, chẳng đợi chiến bào
Chẳng roi Cầu Vị mà sao yên hùng
9
Anh chân đất tầm vông vạt nhọn
Chị khăn rằn dấu gọn truyền đơn
Lấy thân xương thịt công đồn
Bọc lòng yêu nước, thân chôn xó rừng
10
Trải chín năm gió bừng sóng dập
Đánh Điện-biên bảo táp mưa sa
Những người chết trận đồi xa
Có đâu chỉ phủ cờ ma sao vàng !
11
Ngặt một nổi lòng lang dạ sói
Ép uổng người, buộc trói đòi phen
Mập mờ đánh lận con đen
Nhận bừa chiến-tích, trổi kèn phát loa

12
Người thế giới nhập nhoà chẳng biết
Dẫu biết gì, cũng tiếc mà chi
Sá gì một tộc "man di "
Xắn tay gạch chéo, chia ly sơn hà
13
Anh đội pháo ngỡ là nhẹ gánh
Chị dân công mừng sánh được vàng
Ngỡ đời, thôi hết dở dang
Ngỡ tình, thôi hết bẽ bàng từ đây
14
Gió chẳng lặng sao cây được lặng
Người muốn yên mà đảng chẳng ưng
Dỗ người bỏ phố vào bưng
Lại chiến khu, lại trùng trùng hầm chông
15
Ôi miền Nam ''thành đồng tổ-quốc''
Mỗi cuộc vuông, một tấc mìn chôn
Mỗi làng, một địa-ngục-môn
Tiếng than dậy đất, oán xôn xao trời

16
Ôi miền Nam, ''trái tim đáng tội''
Bác trót yêu ráng đội vòng gai
Chờ ngày ''Bác'' vững tay ngai
Chỉnh xong đất Bắc định ngày tiến công
17
Tiếng ''cải cách'' ruộng đồng nhuộm máu
Lại ''sửa sai'' trở giáo diệt bầy
Những người yêu nước bấy nay
''Tấm lòng trinh bạch'' từ đây phải chừa
18
Trung với nước phải vừa lòng đảng
Thật với dân là phản nhân dân
Ôi Phùng-Hoán, ôi Trần-Dần !
Năm cửa ô đỏ phải chăng cửa tù ?
19
Buông màn sắt, mắt mù ly cách
Siết vòng dây, tai vách mạch rừng
Nhà nhà hộ khẩu kín bưng
Bắc-hà bịt tiếng, tường dừng công an
20
Đất quê mẹ dựng đàn thử nghiệm
Học thuyết cùn, xác liệm Hồ Mao
Mỗi nhà là một chiến hào
Mỗi người ngậm một lưỡi dao oán cừu
21
Nông dân phải hận thù địa chủ
Trò tố thầy, dã thú rừng xanh
Sống đời giương vuốt, nhe nanh
Cháu con rình rập, em anh canh chừng

22
Năm năm đủ, năm từng địa ngục
Chén cơm lưng hình nhục đòi cơn
Lặng lờ bò dọc Trường-sơn
Xắn rừng, xẻ lối đường mòn chuyển quân
23
Phát tín hiệu, đất bằng dậy sóng
Miền Nam còn nhong nhóng liệu toan
Cửa trường chưa được vuông tròn
Đất vườn chưa sạch miểng bom mảnh chì
24
Cài cán bộ ''trường kỳ mai phục''
Giấu ''nằm vùng'' đợi lúc ra tay
Thôi thì nào lựu đạn gài
Nổ tung giữa chợ sớm mai, đông người
25
Đào, cuốc, đắp tơi bời quốc lộ
Bắn, chém, đâm đủ bộ lục hình
Trò nào cũng được "khen vinh"
Miễn sao náo loạn, dân tình khiếp ghê
26
Từ sáu mốt, tuồng hề giải phóng
Dựng ''cục R'' bắt bóng bỏ hình
Nữa người, nữa ngợm linh đình
Tấn-Phát, Hữu-Thọ, Thị Bình ra bưng
27
Ngoài mặt phất cờ trưng xanh đỏ
Kín bên trong rặt đỏ màu Hồ
Tuyên ngôn, cương lĩnh ngây ngô
''Lâm thời chính phủ'' mưu đồ ngụy trang

28
Người có biết cầm bằng chẳng biết
Súng thúc hông dao miết sau lưng
Hoan hô, đả đảo tưng bừng
Dân quê đi trước , đảng lừng khừng theo
29
Miệng xách động lời gieo tiếng dữ
Xúi trẻ con, bày nhử thiên đàng
Người Nam chơn chất mơ màng
Làm bia đở đạn cho phường sát nhân
30
Súng có nổ, kêu rằng đàn áp
Vác xác người làm áp lực đòi
Bạc lòng ''cán bộ'' như vôi
Miễn sao khuynh đảo được đời bình yên
31
Thành phố loạn, bưng biền cũng loạn
Ruộng bỏ hoang, đất trộn mìn chông
Năm-căn, Thúy-liểu một tròng
Vị-thanh lên đến Lâm-đồng một dây
32
Từ miền đông, Đồng-nai, Vàm-cỏ
Rừng cao su, đất đỏ bạt ngàn
Hải-vân, đèo Cả, Mang-giang
Bồng-sơn ra đến La-vang hoang tàn
33
Nay Bình-giã, giặc tràn xóm đạo
Mai Plei-me, ngập máu gia binh
Mỗi ngày thêm một hung tin
Chính quy xâm-nhập Hồ tinh đường mòn

34
Ròng rã suốt năm tròn tháng lẻ
Lập lờ như lòng kẻ ngay tình
Chiến xa, đại pháo thu hình
Đêm đi, ngày nghĩ rập rình vô Nam
35
Du kích chiến biến làm địa chiến
Sách lược Mao, người biến bọ sâu
"Biển người" chiến thuật làm đầu
Luộc con dân đỏ chảo dầu chiến-tranh
36
Bộ đội chết muôn anh chưa đủ
Hậu phương còn hàng lũ thanh niên
Xích vòng, buộc cẳng tổ viên
Súng người một sợi dây liền chiến xa
37
Hung hản tới trời già xót dạ
Giọt máu đào có lạ gì nhau
Cùng chung một giống da màu
Giết nhau chẳng gợn chút đau ruột rà

38
Người sinh Bắc lìa cha xa mẹ
Chết trời Nam ai kẻ gói thây
Tủi người nát bấy hình hài
Còn thương tâm sự đắng cay vạn phần
39
Lính miền Nam chết trần, chết trụi
Bộ đội Hồ chết bụi, chết bờ
Bé nào nằm chết như mơ
Già nào chết chẳng có mồ có quan
40
Đâu hả dạ lòng lang dạ sói
Chểm chệ trong hang tối Ba-đình
Gầm gừ kế độc điêu linh
Xua quân vào phố, đinh ninh bất ngờ
41
Đón Tết đến Xuân chờ hoa nở
Xóm làng Nam hớn hở sum vầy
Mẹ mừng con tụ đông đầy
Giao thừa rước lễ pháo dây nổ dòn
42
Dưa hấu đỏ, trái tròn chưa xẻ
Bánh chưng xanh, nếp tẻ chưa sôi
Bập bùng, lửa dậy sáng trời
Pháo mừng chưa tắt đã nhồi pháo binh
43
Du kích xả rập rình ngõ tối
Bộ đội miền nón cối lao nhao
''Người nách súng, kẻ tay dao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi''

44
Anh về phép bên nôi con nhỏ
Chị đãi chồng cho bỏ lúc xa
Vui vầy chưa kịp chào cha
Nỗi vui sum họp thành ra nỗi sầu
45
''Tổng-công-kích'' đập đầu chôn sống
Tết Mậu Thân rõ giống hung tàn
Cả làng trọn phố tan hoang
Ba mươi, mùng một, khăn tang trắng đường
46
Khắp miền Nam phừng phừng lửa dậy
Mỗi tỉnh thành, một bãi tương tàn
Làm sao cho sập cho tan
Làm cho tàn rụi bẽ bàng mới oai
47
Ôi Vĩnh-long, nhớ hoài phố nhỏ
B 40 cháy đỏ đêm xuân
Người người tốc chạy gian truân
Con cõng mẹ trốn đạn tưng ngang đầu
48
Tiếng khóc kể, giọng sầu đêm thẳm
Người lết bò, chân giẫm tử thi
Hỡi người điên giữa xuân thì
Sao nằm chết, có hiểu gì đạn bom!
49
Ôi Phú-thọ, xóm chòm hiu quạnh
Ngõ tối nghèo tẻ lạnh, đời thua
Vách nhà thưa dột nắng mưa
Sớm hôm cơm hẩm, canh thừa nuôi con

50
Ai bày chuyện tranh còn được mất
Xua đặc công bám rát dân nghèo
Chốt cày từng tổ da beo
Nhà nhà bốc cháy, của vèo vèo bay
51
Anh thương phế cụt tay, què cẳng
Địu con thơ gánh nặng nồi niêu
Chị mù quờ quạng gậy xiêu
Trần vai áo rách chạy liều thoát thân
52
Đêm thương khó, tần ngần ánh chớp
Lửa hoả châu thoi thóp ma trơi
Mèo hoang gào đói rụng rời
Chó rong lạc chủ tru bồi hồi khuya

53
Ôi Huế đẹp, Huế xưa muôn thuở
Nón lá che cặp vở qua sông
Nắng mưa e ấp, thẹn thùng
Những cô gái Huế ngại ngùng làm duyên

54
Ai bảo Huế xây nền đất yểm
Hồn ma Hời tím rịm đền hoang
Những đồi, những núi lang thang
Muôn binh ngàn tướng chết oan trận tiền
55
Giặc vào Huế, thú điên thoát cũi
Say máu tươi, tanh tưởi thù riêng
Những chàng mang nợ bút nghiên
Những nàng khuê các xâu liền từng dây
56
Thầy kinh kệ đêm ngày chuông mõ
Cha áo chùng hằng tỏ niềm yêu
Những o buôn thúng chợ chiều
Những anh lính trẻ lỡ trìu mến ai
57
Tết sum họp đổi ngày tang khốc
Hố bươi nông chẳng nhọc công sâu
Đẩy xô ra chốn thảm sầu
Dao đâm, mắt bịt, đạn xâu từng hàng
58
Ai đã khóc, khô cằn nước mắt
Ai đã la, tiếng tắt đầu môi
Uất hờn nghẹn ứ chẹn lời
Ai nghe được tiếng ''hởi trời'' vô thanh
59
Muốn tốc chiến, bất thành kế hoạch
Thừa cơ lơi, mất sạch hạ tầng
Vội vàng nghị hội điều trần
Đàm đàm, đánh đánh đổi dần chủ trương

60
Miệng sửa giọng ra phường nhân nghĩa
Tay dao găm đâm chỉa sau lưng
Dựng tuồng ''hoà hiệp'' lừng khừng
Thêm bài Ngô-Bá-Thành cùng Huỳnh-Liên
61
Thấy nước mất, lòng phiền không tỏ
Rủ rê thêm đám nhỏ lô nhô
Nực cười cho đám môn-đồ
Vẽ mày, bôi mặt dại rồ ''đấu tranh''
62
Núp cửa Phật chẳng rành tụng niệm
Dựa nhà thờ dựng tiệm hoà bình
Thêm lũ chính khách dại hình
Quí-Chung, Ngọc-Nhuận, Dương-Minh làm đầu
63
Đòi hoà hiệp, bắt cầu cho giặc
Trong đánh ra, ngoài Bắc đánh vô
Miền Nam nhứt địch quần hồ
Hỏi sao đầy dẫy những mồ vô danh
64
Người khờ dại? Ham danh tiếng hão?
Chống chiến tranh không báo đúng nơi
Không ra ngoài Bắc mà đòi
Biểu-tình phản chiến chống người nạn nhân!
65
Ai háo chiến, ai cần khủng bố?
Ai tự phòng, chống đỡ làng thôn?
Ai đi hội-nghị bàn tròn
Lại đem đạn pháo bắn lòn dân quê?

66
Phường háo sát không chê độc thủ
Nghĩ mưu sâu tiên thủ vi cường
Mặt ngoài nghị hội bình thường
Bề trong thầm lén dọn đường chuyển quân
67
Mở chiến dịch Hè Xuân cao điểm
Dùng máu xương lấn chiếm biên cương
Tập trung bộ đội, công trường
Tấn công cùng lúc tiền phương bốn vùng
68
Dàn đại pháo hoành tung bắn giết
Xua bộ quân tùng thiết công đồn
Mùa hè nóng hực hoàng hôn
Mùa hè, lửa cháy đỏ đồn biên khu
69
Từ Quảng-trị, đạn thù xối xả
Đến Bình-long, pháo giã mịt mù
Kon-tum về đến Plei-ku
Đường 14, dốc mù u hiểm nghèo
70
Giặc bứt phá đồn theo biên giới
Bứng Khe-sanh, đánh tới Làng-Vei
Mũi thù chọc thủng tuyến dầy
Đâm sâu quê mẹ, đất gầy Trị-Thiên
71
Quân Nam lui giữ triền Mỹ-chánh
Dân lui theo chạy tránh thù chung
Tội người giới tuyến đường cùng
Tầng tầng thảm họa vây trùng, chặn quanh

72
Ôi dãy đất mỏng manh khô đét
Đá sỏi cằn, người vét hạt cơm
Đến khi chết, cũng không hòm
Con bú xác mẹ từ hôm giặc về
73
Lòng dẫu cứng cận kề sắt nguội
Kẻ vô tâm đến trụi nhân tình
Nếu người thấy dấu điêu linh
Hẳn người phải khóc tưởng mình chiêm bao
74
Ôi còn có tên nào tội nghiệp
Hơn giòng sông nước nhịp nhàng xuôi
Gọi Thạch-hãn, nghe ngậm ngùi
Tưởng chừng trăm nổi dập vùi nghiệt oan
75
Dứt cao điểm, đổi sang cường tập
Bám bãn thôn, cắt dập viện binh
Đường 13, máu sinh linh
Đỏ bờ bụi đất, đỏ mình cao su

76
Nhớ An-lộc nai thu lạc lõng
Người Thượng hiền khố mỏng gùi vai
Những chiều, những sớm mưa bay
Xuống Kinh trao đổi một vài củ sâm
77
Phố nhỏ xíu, đường dăm dốc ngược
Quẩn quanh vài quán nước tiêu điều
Một liều, ba bảy cũng liều
Hết tung quân bộ lại điều xe tăng
78
Thương đất thảm hứng ngàn đại pháo
Mỗi tấc vuông trộn máu dân lành
Khổn vây tứ phía rừng xanh
Làm cho rõ chữ ''tan tành'' là sao
79
Pháo bằm nát đường cao, ngỏ tắt
Đạn xé người tay Bắc, chân Nam
Sớm chiều đeo dính như sam
Điểm cao bắn tỉa, hiểm nham vô lường
80
Sờ nỗi chết chỉ dường gang tấc
Chạm tử thần, từng khắc, từng giây
Hởi người lính giữa trùng vây
Ai đem anh đến bãi lầy tử sinh?
81
Lương thực hết, đạn xin từng kíp
Nước cạn bình uống tiếp rãnh mương
Bậm môi, ứa máu oan ương
Cắn răng đi hết đoạn đường trần ai

82
Trên đất chết chờ ngày sống lại
Giữ gìn nhau chẳng ngại ân cần
Hởi người Biệt Cách vong thân
Ai đưa anh đến đỡ đần cho nhau
83
Trong bão lửa, bụng đau quặn thắt
Phút tử sinh ruột vắt máu khô
Bốn bề bóng giặc lô xô
Chị bể túi nước, đâu cô mụ vườn
84
Anh lính trẻ kích đường tuyến trũng
Mắt ó đen xuyên thủng màn đêm
Tay ghìm súng thép, tay êm
Lăng xăng cuống quýt xoa mềm nỗi đau

85
Đáy địa ngục nôn nao mầm sống
Cõi hoang tàn ngong ngóng nhiệm mầu
Một tay chống giặc đầu cầu
Một tay cắt rún chôn nhau, đỡ đần
86
Ôi người lính tầng tầng lẫm liệt
Vác oằn vai oan-nghiệt-việt-nam
Vác đồi, vác núi hờn căm
Vác rừng, vác cả bể trầm luân sâu
87
Giặc hung hản, rừng cao đánh riết
Mộng cuồng chinh giới tuyến đánh qua
Mùa mưa mây phủ la đà
Khói đen mù mịt, trời xa não nùng
88
Miền Nam chống giặc trùng trùng điệp
Tránh đòn ngoài, đở tiếp đòn trong
Một đầu chịu đựng mấy tròng
Sức đè, lực ép vẫn không rã hàng
89
Cờ chiến quốc đổi sang màn mới
Lén ''đi đêm'' gian dối máu xương
Đổi trao, trao đổi lọc lường
Mưu sâu lừa gạt cả phường thế gian
90
Ký hiệp định bình an hôm trước
Ngày hôm sau lấn lướt dành dân
Thôi thì đủ thói gian-manh
Mua lòng thế-giới, giết đành con thơ

91
Ôi Cai-Lậy, trường xơ xác lá
Những chiều đông, mưa lả tả rơi
Ướt vai cô giáo yêu đời
Ướt trang sách học dạy lời yêu thương
92
Buổi sáng sớm, nhập trường đông đủ
Học trò xa, từng lũ tươi cười
Bùng bùng pháo nổ nháng trời
Máu xương, tập vở tơi bời trộn chun
93
Này em nhỏ tuổi chừng bảy tám
Mắt tròn xoe xam xám hạt điều
Mà người nhắm mắt, bắn liều
Để tay đầu ngõ, chân treo cổng trường
94
Ôi cháu nhỏ ''Bác'' thường ôm ấp !
Hình ''yêu thương'' treo khắp nẻo đường
Trường làng nào phải chiến trường
Tuổi thơ nào biết chủ trương, ý đồ
95
Người thế giới cơ hồ chẳng biết
Lương tâm mù, giả điếc làm câm
Lợi quyền chia chác âm thầm
Làm ngơ ngoảnh mặt như ngầm phủi tay
96
Mực ký kết chưa phai một chấm
Máu lương dân đã thấm đầy sân
Năm trăm ngày Tống-Lê-Chân
Hoà bình chẳng thấy, thấy càn chiến xa

97
Đồn anh nhỏ, rừng già phủ lấp
Hai trăm anh lính tập giữ làng
Giặc vây bằng cả sư đoàn
Quyết lòng bứt nút chặn ngang đường mòn
98
Anh chiến đấu bằng hồn sư tử
Một chống mười, mười cự hàng trăm
Lồng lộn như cọp sa hầm
Hận sôi sục máu, giận bầm tím gan
99
Anh chiến đấu muộn màng đơn độc
Năm trăm ngày, ngược dốc trần ai
Trói tay hiệp định lầm sai
Cắn răng vùng vẫy, chim bay mắc vòng

100
Anh chiến đấu cho giòng giống Việt
Anh, chính anh, người-Việt-đoạn-trường
Khoá lời, bịt miệng dọn đường
Giải giao cho giặc, pháp trường phanh thây
101
Giặc thừa thế dương vây múa vuốt
Đợi mùa khô đánh suốt đông tây
Rừng cao chạy xuống đồng lầy
Dân lành chưa hết đoạ đày chưa thôi
102
Nay giặc pháo đỏ trời Đồng-tháp
Mai quân dàn tràn ngập Phước-long
Thập thò đánh lận, thử lòng
Bình chân như vại, bạc lòng thế gian
103
Chuông báo tử, giọng khàn tiếng đục
Đổ từng hồi, réo giục ma vương
Gọi hồn người chết chiến trường
Dẫn hồn người sống tìm đường qua truông
104
Buôn-mê-thuộc, xứ buồn muôn thuở
Gọi tên như tiếng thở đêm sâu
Phải chăng tiền định từ đầu
Cờ sai một nước để sầu trăm năm
105
Giữa tháng ba, giặc cầm mạn ngược
Rút Plei-ku định chước bảo toàn
Lui về qua tuyến đường mòn
Sai lầm chiến-lược, hở sườn cận sơn

106
Đường thì nhỏ, chon von vách núi
Rừng thì dầy, bờ bụi âm u
Giữa ngày, trời cũng sa mù
Hay trời cũng muốn che lu hiểm nghèo
107
Giặc hung dữ đỉnh đèo đóng chốt
Dân chân trần da lột lòi xương
Xuôi Nam, bồng ẳm theo đường
Lết bò hớt hải, tránh phường Cộng-quân
108
Đâu chịu kém vua Tần bạo ngược
Toạ độ canh lần lượt rõ ràng
Pháo chùm, pháo chụp nổ vang
Máu xương tung toé giữa đàn tản cư
109
Kẻ say máu gầm gừ kênh kiệu
Chủ nghĩa gì bẩn thỉu tột cùng
Lời nào cho hết bi hùng
Lời nào, lời chẳng nổ tung uất hờn
110
Tin dữ tới người còn ngớ ngẩn
Gió đổi chiều còn chẳng nhanh hơn
Ngỡ ngàng, bóng giặc chờn vờn
Thôi thì chút của tóm gom chạy càn
111
Bường qua núi, suối ngàn chặn lối
Nhóng về Nam, ngõ lội còn sâu
Pháo mìn gài kín hai đầu
Mảnh thân sâu kiến về đâu hở trời ?

112
Đường số 1 mẹ rời con lạc
Bãi Tiên-Sa vùi nát thịt xương
Đóng bè, kết mảng tìm đường
Còn đâu xứ Huế mà thương mà chờ !
113
Ôi bể khổ người dò sao thấu
Núi xương kia, người dấu được sao?
Năm lăm ngày, chẳng là bao
Bảy ngàn đêm , máu hận trào đỏ quê.
114
Cao nguyên mất người tê điếng lạnh
Miền Trung kia chưa đánh mà tan
Đàn chim vở tổ, hoang mang
Xác xơ bạt gió theo tàn quân đi

115
Miền Nam rút, chí trì ôm gọn
Dãy đất bằng bao trọn Cửu-Long
Miễn là còn chút núi sông
Miễn còn chút mộng giữa dòng tự do

116
Ai tính được mà lo phút cuối
Lão tướng già mặt muối lòng trơ
Ba muơi ngày ấy, ai chờ
Lịnh trên bỏ súng dẹp cờ, chào thua
117
Tin sét đánh, người chua chát đón
Máu tim sôi, giận rợn lằn mi
Súng kê đầu, giữa quân-kỳ
Đánh thêm trận chót, người đi giữ thề
118
Anh nằm xuống, bốn bề gió dậy
Máu xương này gởi lại sơn khê
Người đi, giờ đã lỗi về
Người quê, giờ gói nặng nề áo tang
119
Người ở lại, thân tàn ý dại
Máu lập đông, tâm hoại hồn suy
Sững sờ, đầu nặng chân trì
Lòng như Từ-Hải biết khi mình lầm
120
Ngàn dấu hỏi đâm mầm nẩy ngược
Mọc hoang vu cào xước nảo cân
Hỡi ơi mộng cũ xa gần
Hỡi ơi sự nghiệp trần thân, trụi lòng
121
Chim vở tổ rũ lông gãy cánh
Rắn mất đầu, thân lạnh đuôi teo
Hai mươi năm, thoáng lá vèo
Nữa thương, nữa giận, nữa theo, nữa ngờ

122
Ôi miền Nam vật vờ bóng quế
Ôi Sài-Gòn bóng xế đời tan
Những đường, những phố lang thang
Áo dài cắt ngắn, tóc vang bóng thề
123
Hè Lê-Lợi có về thứ bẩy
Góc Văn-Khoa mắt lẫy hẹn hò
Phố Hiền-Vương, ngõ Tự-Do
Đường Duy-Tân ấm, cây so chụm đầu
124
Quán sách nhỏ dạ cầu treo lững
Bước chân quen hờ hững qua chiều
Đêm Bạch-Đằng, nhớ Bích-Chiêu
Qua sông vắng, nhớ nhạc chiều Phạm-Duy
125
Ôi bổng chốc sinh ly tử biệt
Chạy thoát thân đứt tuyệt tăm hơi
Một thân, xó biển góc trời
Trải thương, gói nhớ, hồn phơi dặm ngàn
126
Thời oan nghiệt, xẩy đàn tan nghé
Mẹ xa con, em bé đòi cha
Chị chờ anh, dưới cổng nhà
Tuổi xuân để rụng theo tà huy bay
127
Người ở lại, oằn vai gánh hận
Vác thù chung thêm giận thù riêng
Lỡ làng, nước đục thêm phiền
Lầm mưu thâm hiểm, thân xiềng ý gông

128
Nghe phủ dụ vào vòng cải-tạo
Rét, che thân vá áo miệng bao
Khổ sai cho kiệt máu đào
Đoạ đày cho chẳng ngẩng đầu được lên
129
Anh đói lã ruộng triền Thanh-Hoá
Kiệt sức cùng rừng lá Tây-Nguyên
Mồ hôi tưới ướt ba miền
Tay không xắn đất, chắt nghiêng nước đồng
130
Rừng nước độc, chân còng ứa máu
Lượm bã rau làm cháo nuôi thân
Đứng, đi tuồng giống dã nhân
Một phen "giải phóng "ngang hàng cỏ cây

131
Cha tuổi hạc, đèo mây rong ruổi
Vác gạo khô, mè, muối, nuôi con
Rừng chiều, trại lán chon von
Cổng tù khép kín, mồ con lạn mờ
132
Chị ẳm gởi con thơ cho nội
Bán nhẫn vàng cưới vội anh trao
Mua thêm chút muối, chút dầu
Gởi thêm hết cả nỗi sầu đợi mong
133
Tin chậm tới quà không thấy tới
Người đợi quà chẳng đợi được lâu
Gói quà bạt gió, phai màu
Trên tay lạc phách, hồn đầu cõi âm
134
Nếm đắng cay tính trăm khôn xiết
Chịu nhiều bề khốc liệt khôn thôi
Nghĩ ra, rồi lại bồi hồi
Ai đem xương trắng mà bồi núi xanh
135
Chìm đáy vực thấu tình Hồng-Lĩnh
Trải bể dâu khi tỉnh khi mơ
Một phen thay chúa, đổi cờ
Mảnh thân chiếc lá biết bờ bến đâu
136
Đau đứt ruột, người sau có hiểu
Đội mũ quan chẳng biểu một câu
Dập đầu, dạ dạ, tâu tâu
"Nữa đêm máu chảy năm đầu ngón tay"

137
Người ở lại hồn say bóng dại
Mắt mở to vọng ngoái thiên nhai
''Biết thân đến bước lạc loài
Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung''
138
Năm năm lẻ chìm trong địa võng
Mắc lưới rồi tung bổng mà chơi
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
139
Đường lên Bắc xuôi Nam chạy vạy
Kẻ tay còng, người lại chân gông
Ma múa rối, quỷ xoay vòng
Tự mình tìm chốn đau lòng mà đi
140
Đi với sốt môi chì, bụng rổng
Đi bằng chân phù thủng Tam-Biên
Đi ngang đèo Cả mưa nghiêng
Đi lên núi Lạng, về miền U-Minh
141
Đi cho biết quê mình ''thống nhất''
Đi cho tường cuộc đất ''hợp hoà''
''Bắc Nam sum hợp một nhà''
Rỡ ràng cả nước, một nhà tù chung !
142
"Giặc" đã rút, khoai ung cho mẹ
"Ngụy" đã tàn, nước lã cho em
Bao nhiêu đá cứng tay mềm
Dành con dân đỏ xây thềm vinh quang

143
Xin "cám ơn"người mang danh đảng
Xin vòng gai khắc bảng, dựng mồ
Một đời chém giết, mưu mô
Đổi bao nhiêu máu xoá bờ Hiền-Lương
144
Cầu phết lại một phường đồng nhất
Nước thay nguồn, đục mất dòng trong
Nhưng đời còn triệu dòng sông
Nhưng người còn triệu lòng không nối lòng
145
Xin một phút để lòng chạnh nghĩ
Xin một giây chung thủy niềm riêng
Thắp lên một nén hương nguyền
Thôi đừng hận tủi hồn thiêng chín từng
146
Hãy yên nghỉ xó rừng góc núi
Hãy quên đi nỗi tủi niềm đau
Hãy im tiếng khóc bưng đầu
Đừng cho cay đắng làm sầu cuộc vui
147
Hãy sửa lại mặt người tan vỡ
Hãy lau khô vết nổ lằn dao
Đừng cho gió hú đồi cao
Gọi hồn tử sỉ dậy gào thiện tâm
148
Thử tính lại tháng năm vun vút
Hai mươi năm phải lúc trần tình
Thì xin chút nghĩa phân minh
Cho hương lửa ấm u minh cõi ngoài

149
Đã đành người sống phân hai
Bến Nam bờ Bắc cũng tay yên hùng
Đã đành người chết lạ lùng
Cũng đều sĩ tốt sang sông một lần
150
Thì thôi tuổi ấy bạc phần
Thôi thì cha khóc, mẹ lần hạt kinh
Thì thôi phận ấy linh đinh
Thôi thì vợ goá, con xin ăn đời
151
Cũng đều chỉ một cuộc chơi
Cũng đều lót đá cho người xây dinh
Đếm bao nhiêu dặm trường đình
Bấy nhiêu nước mắt cho mình chan cơm
152
Đếm bao sao sáng chiều đơm
Là bao giấc mộng cỏn con không thành
Còn bao nhiêu cuộc trường chinh
Bấy nhiêu bội phản tử sinh cợt đùa
153
Chốn thiêng ngậm nín câm thưa
Cầm như gió đẩy gió đưa cuối ngày
Gió không động lá rung cây
Người qua chỉ thoáng bóng ngoài song thưa
154
Có ai nhớ thắp hương thừa
Biết sao van vái cho vừa lòng đau
Có ai đo trước lường sau
Biết đâu bờ bến vực sầu trong tim

155
Dẫu người có khóc ngàn đêm
Khóc sao cạn được cả thăm thẳm sầu
Còn đây hai tiếng Nguyện Cầu ...

QUÊN
Chợt nghe chim nhỏ kêu chiều
Lòng dưng bỗng nhớ trăm điều tưởng quên
Ơi nhà, ơi nước, ơi tên
Ơi sao trăm sợi tơ phiền, còn như ...

SẦU Ở LẠI
Tế́́́ t đã qua đi, sầ̀̀̀ u ở lại.
Quê nhà xa huố́́́ t một đường bay
Rượu xuân ai ướp mùi quan ải
mà thấy xa ... thêm những dặm dài !

ĐOẠN TRƯỜNG KHÚC

V ũ gốc người Vãng Phố, theo cha đọc sách ở tuổi còn ham đánh đáo, chưa lên
bảy đã làu thông quốc sử, lại lấy sách Tang thương ngẫu lục mà luận chuyện
đời, làm ai nấy đều lạ. Lớn lên đổi tánh bê tha, cứ tính chuyện rong chơi, rồi lân
la kết bạn với bọn văn nhân phóng đãng, chẳng coi gì là trọng, cứ đem thơ ca đi
ghẹo cợt ái tình. Ý tứ lông bông, chẳng để tâm vào đâu cho chắc. Gặp kỳ loạn
lạc, phải tới ẩn thân ở Tây Trấn, lấy nghề dạy học làm kế sinh nhai .
Xảy tới năm Cộng Hòa thứ hai mươi mốt, giặc Hồng Kỳ thừa cơ triều chính lỏng
lẻo, nhân tình suy thoái, chẳng những không giữ lời ước giải binh mà còn tung
quân đánh tràn rồi bắt chước thói bạo Tần mà trị nước. Chính sự hà khắc đến
nỗi cọp beo cũng thua xa. Nhất là chủ trương đốt sách chôn học trò, đày người
vào cõi vô minh như giọt nước làm tràn miệng chén. Người ta chẳng thà chịu đói
không ai chịu ngu. Vũ phải nuốt lệ lạy bỏ cha mẹ già theo người lánh nạn lên tận
xứ Thiên Đỉnh. Ở đó trời đất mênh mông, âm hàn lạnh lẽo. Lại thêm nỗi nhớ nhà
nhớ nước, Vũ buồn đến bỏ phế bút mực. Lòng như có chỗ giận hờn, bọn cẩu trệ
đâu cần chữ nghĩa cũng làm nên chuyện lớn, thì còn sá chi cái mớ văn chương
phù phiếm đó.
Ngày lặn lội kiếm ăn, đêm về gối đầu lên nỗi nhớ mà ngủ. Có bận chiêm bao mơ
về chốn cũ, còn thấy cay mắt hoài vì tàn lửa phần thư. Bởi vậy mà mặc cho sóng
đời rậm rật, trong lòng cứ ui ui như ngày không nắng, chẳng dấy lên được một
chút âm thưa. Kể ra cũng đáng buồn.
Đầu thiên niên kỷ thứ hai, nghe tin có hội vui ở Cam Thành, gần chỗ mặt trời lặn.
Nhân tiết trời ấm áp, nghe lời xúi biểu, Vũ cũng khăn gói rong chơi. Xứ nóng cái
gì cũng lạ. Nước non cây cỏ người vật đều toát ra một vẻ nồng nàn. Cảnh trí
hữu tình càng xui lòng hớn hở. Thiên hạ áo quần lộng lẫy ai nấy như cầm trái tim
mình trên tay mà chào hỏi. Tiếng cười phung phá chẳng chút e dè. Bãi trống

mênh mông mà làm như nhỏ lại. Người ta ở đâu đổ xô đến như nước chảy. Chỗ
giải trí đông đến chen chân không lọt. Nam thanh nữ tú đua nhau vui đùa thỏa
thích. Hàng quán che rạp bán đủ thứ vật thực, từ thức ăn đến đồ kỷ niệm, không
thiếu món gì. Từ quần áo tây tà đến lụa là gấm vóc, tranh sơn mài nhập cảng,
đen đen đỏ đỏ vẽ hình chim phượng to bự giống con gà mái dầu, tranh xa cừ
cẩn hình vinh qui bái tổ chất la liệt chắc là bán chạy lắm vì làm như cứ treo lên là
danh dự đến cả tổ tông. Lại thêm mấy hàng bán du lịch về thăm xứ Địa Ngục
đông nghẹt, khách phải sắp hàng theo kiểu rồng rắn ra tới tận vòng rào. Kế bên,
hảng bán bảo hiểm nhân thọ loa quảng cáo kêu réo rùm beng, người ta tranh
nhau trả trước tiền an táng mình. Mua bán cò kè bớt một thêm hai, đắt hàng
không thua chợ tết. Vũ cũng vui lây qua lại sờ ngắm thỏa thích. Đến khu đồ cũ,
Vũ thấy một sạp nhỏ bày bán vật dụng lỗi thời như sách Việt sử ám bụi gáy bìa
sút sổ, bản đồ địa dư có dạng một thân người gầy guộc, ngồi còng lưng bó gối
mà giấy mực gì cũng loang lổ nhếch nhác như đã trãi qua bao nhiêu lần mưa
nắng. Mấy lá cờ vàng gạch thêm ba lằn đỏ rách te tua, vải màu lợt lạt mà lại dính
mấy dấu gì đen đen như vết máu đọng khô... Người ta qua lại đông như nêm mà
không ai ghé mắt. Chủ nhân là một ông già cao nhòng mà gầy như que củi ngồi
buồn hiu trong góc. Thấy lạ Vũ đứng lại ngó xem. Lòng bỗng chập chùng như có
núi sông chuyển động. Đồ cũ quá không bắt mắt được ai, chiến y lủng lổ chổ,
nón sắt hai lớp móp méo, giây ba chạc sút chỉ rối lòng thòng nằm trơ không ai
chiếu cố. Mà lạ thay, chốc chốc lão bán hàng lại đứng lên cầm khăn lau lên lau
xuống mấy cái nón sắt bể, giũ bụi tới lui mấy bộ quần áo rách làm như thân
thương gì lắm. Vũ thấy tội nghiệp định mua giúp. Lục lọi trong đống thập vật, Vũ
tìm được sợi giây đeo cổ đính hột sắt tròn có tấm thẻ bài lủng một lổ nhỏ như
đầu mút đũa. Đeo thử thấy dây dài vừa vặn Vũ đòi đổi miếng nguyên. Tìm mãi
không có đành trả tiền mà đi. Miếng thẻ bài đeo tòn ten trước ngực, lúc la lúc lắc
theo nhịp chân thả lang. Có lúc gặp tia nắng quái ửng lên màu thép lạnh. Vũ
trong bụng vốn không chủ đích cứ len lách dài theo mấy lối cỏ. Cỏ mịn như
nhung, điểm chút nhụy vàng xinh xắn không thua gì mấy cặp bông tai sính lễ.
Nắng ấm như hơi thở người tình cũ cứ thôi thúc nhớ bên vai. Càng lúc lòng càng
mỏng ra thấm nhuần lộc đời non trẻ. Rồi có lúc sao thấy nằng nặng trước ngực
mà lại cảm như có một cái gì động tịnh chờn vờn đâu đây. Một cái gì đó mong
manh quá như có như không. Một cái gì như cũ như mới, như xưa như nay, lẫn
lộn chập chùng, lung linh như ở giữa ranh giới của thiên thu và hiện tại. Xảy đâu
một trận gió lạ thổi ngang, hương trời hơi đất bỗng lao chao xây xẩm làm mấy
vạt áo dài xanh đỏ tím vàng đồng loạt bay lên chấp chới như ổ bướm động tình.
Rồi bỗng nhiên tất cả vụt mất, cỏ cây, hoa lá, người ta biến đi đâu hết. Vạn vật
xoay trở nhanh hơn dao cắt. Vũ thấy mình đang thơ thẩn giữa một chỗ rất lạ mà
như quen. Bãi cỏ xanh vén khéo lúc nãy biến đâu mất mà thay vào đó là một
đồng cỏ dại rối mù. Đủ loại đủ giống. Cỏ mực mọc từng bụi thấp lè tè mà lại
cứng như rễ tre chen chúc mấy bụi cỏ tranh ẻo lả. Xa xa điểm thêm vài bụi cỏ
lau lất phất những chòm tóc trắng. Gần hơn lẫn lút mấy bụi hoa mắc cỡ thập thò
e thẹn. Gió bỗng trở mình thổi lắt lay. Vũ ngần ngại lần theo một lối mòn chạy

ngoằn ngoèo song song với con lạch nước đục lờ. Mấy tàu dừa nước nghiêng
nghiêng dịu quặt, run lẩy bẩy kêu lao xao theo tiếng sóng gợn từng hồi. Chiều
vắng ngắt, không cả bóng chim. Vũ thấy rờn rợn như lạc vào âm cảnh. Chàng
ngại ngùng muốn dừng bước nhưng rồi lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cứ tiếp tục đi tới.
Đàng xa Vũ đã thấy lãng đãng mấy lọn khói xám bay loanh quanh sau hàng cau
thẳng tắp sát tận chân trời. Cảnh vật giống in một bức tranh nhà quê đã có lần
thích lắm. Vũ ngạc nhiên ngớ ngẩn, lòng cứ bồi hồi từng chập. Lâu rồi, trời đất
đó xa mù đến mấy lần thiên lý. Vậy mà bây giờ bỗng chốc hiện ra gần trong
gang tấc. Vũ vói tay ngắt một cọng cỏ mực, vò cho dập ra rồi đưa lên mũi hít lấy
hít để cái mùi hương cố thổ. Ôi cái mùi nhựa cỏ quen thuộc làm Vũ ngây ngất
muốn say. Tự nhiên Vũ thèm được nằm dài ra đó cho mình mẫy tắm đẫm hết
hương hoa đồng cỏ nội, rồi đảo mắt nhìn quanh thăm hỏi đến từng ngọn cỏ cọng
cây. Còn đang ngần ngừ bỗng nghe đâu từ bìa vườn có tiếng sáo chiều văng
vẳng lại. Lúc đầu còn nhẹ, thoang thoáng. Rồi lớn dần mà lại cứ đứt khúc chen
lẫn tiếng gì như tiếng nấc làm như người chơi sáo cứ vừa thổi vừa sụt sùi. Vũ
lắng nghe, tự nhiên nước mắt chảy ra lúc nào không biết. Người thấy bần thần
như vừa hay một tin gì buồn lắm. Nhắm hướng tiếng sáo mà đi độ chừng dập bả
trầu đã thấy thấp thoáng vài ba mái nhà lá lụp sụp, cái ngả cái nghiêng xem ra
chừng chỉ tạm bợ. Cảnh vật ở đây có vẻ quang đãng hơn nhưng vẫn cùng một
vẻ tiêu sơ. Căn nhà ngay đầu ngõ chỉ là một mái lá sơ sài dựng trên bốn cột tre
khẳng khiu, ở giữa kê một cái bàn gỗ tạp và vài ba cái ghế bỏ lỏng chỏng. Ngay
phía sau là giàn bếp với hai miệng lò nhả khói riu riu. Góc trái có một chiếc
chõng tre hẹp té. Người thổi sáo ngồi xếp bằng trên đó. Chiều chạng vạng làm
tối sẫm mặt mày. Tiếng sáo vẫn là là bay, sầu thảm. Xóm vắng tanh, lâu lâu có
vài bóng người qua lại, bộ dáng âm thầm. Chiều như đứng sựng. Sợ làm kinh
động người thổi sáo, Vũ dừng lại đứng nép bên bụi trúc vàng, tim trì nặng.
Người thổi sáo chẳng màng khách lạ, cứ để hồn quặn theo từng khúc u trầm. Vũ
đứng đó mà lòng vật vã không yên. Tâm cảnh thay đổi liền liền. Tiếng sáo như
tiếng ma quái rủ rê kéo hồn Vũ qua không biết bao nhiêu sông nước đồi núi phố
phường làng xóm. Mà chỗ nào làm như Vũ cũng quen thuộc lắm. Có khi tiếng
sáo vụt lên cao làm chàng thấy mình đang ở giữa cao nguyên, đất đỏ tươi như
máu ngày Buôn Mê thành thất thủ. Có lúc tiếng sáo chùi sâu xuống rồi qượn lên
cuồn cuộn như tiếng kêu bi phẩn của chín con rồng bị vuột móng xiềng chân.
Tức tốc Vũ thấy mình đang ngụp lặn bè gỗ giữa rừng trầm thủy lúc bị lưu đày ở
tận xứ U minh. Có khi tiếng sáo giận dữ tức bực như đang bị vây khổn giữa tử
địa Bình Long rồi lại nghe ra náo nức rậm rật như tiếng cờ giỡn gió trên cổ thành
Quảng Trị. Âm thanh rộn rạo níu kéo xô đẩy làm hồn Vũ rách bươm. Rồi y như
điệu kèn đưa xác, tiếng sáo buông ra dài lê thê như muốn dứt mà âm vang như
còn tức tưởi chưa thôi. Vũ sực tỉnh thấy mình một tay níu nhánh trúc, một tay dụi
mắt, mình mẫy thì rã rời như thể đã trân mình bất động quá lâu. Còn đang lớ
ngớ định thần thì đã nghe sang sảng tiếng mời chào. Giọng người thanh thản
mà không kém phần quyết đoán :
- Xin mời vào cho biế́́́ t mặt

Vũ giựt mình sửa áo chưa kịp bước tới đã thấy một bóng người cao, gầy đứng
trịch bên liếp cửa như thể nhường lối. Vũ vòng tay vừa cúi đầu vừa nói :
- Xin thứ lỗi tội đường đột phá rầy.
Chủ đưa khách vào nhà rồi phân ngôi thứ ngồi đàm đạo. Chừng đó Vũ mới thấy
mặt người đàn ông đã có tuổi. Khuôn mặt dài mà quắc thước, mấy vết nhăn
chạy ngang dọc như đường dao chém phạm, đôi mắt sâu hoắm như hai miệng
giếng khô, ngay gò má trái một vết sẹo sâu và dài chạy tới chót càm lún phún bộ
râu quai nón nối liền với chòm tóc bạc rối bung như bờm sư tử. Toàn người toát
ra một vẻ gì vừa nhu thuần vừa dữ dội. Bộ quần áo không biết may bằng thứ vải
gì mà ra vẻ dầy lắm, lâu ngày không còn rõ màu chỉ thấy ưng ửng xanh như đã
có lúc là màu lá rừng. Cây sáo trúc mắc trên cột tre còn đong đưa lủng lẳng.
Không khí tĩnh mịch đến nghe cả tiếng lá tre sột sạt. Người đàn ông lẳng lặng
nhìn Vũ đăm đăm. Vũ thấy bứt rứt như hồi nhỏ bị cha khảo bài mà biết mình
không thuộc. Còn đang lựa lời thì chủ đã lên tiếng :
- Cảnh nhà đơn chiếc có độc mụn gái còn bận chợ xa không người hầu
trà nóng. Có chút nước mưa xin mời khách đỡ khát.
Vũ đưa tay cầm chén nước thấy trong vắt không thua gì giọt lệ mới tươm. Nhắp
vừa chạm đầu lưỡi đã tê tê như cắn tuyết. Vũ buột miệng khà một tiếng sảng
khoái, đặt chén xuống bàn rồi từ tốn hỏi :
- Dám thưa tôn ông đây là đâu mà cảnh trí vừa lạ vừa quen...
Chủ bỗng ra chiều thờ thẩn, giọng nói trầm tựa tiếng thở dài :
- Đất này đã mất tên từ sau cơn đại họa. Đất đai còn nguyên nhưng hồn
đất đã tiêu vong.
Vũ thấy lạ chưa kịp hỏi thêm thì chủ đã khoát tay ngăn lại, chừng không muốn
nhắc thêm cố sự rồi chỉ tay ra ngoài quãng đồng mông quạnh mà rằng :
- Huynh đài không thấy sao, quen lắm mà ?
Vừa lúc có mấy con cò trắng bay qua kêu quang quác. Tiếng cò lẻ loi như nốt
nhạc lạc điệu làm buổi chiều như dang rộng tới vô chừng. Vũ bỗng dưng thấy lại
cánh đồng trước nhà nội tổ, thuở lên mười, còn xắn quần lội dọc theo mương
ruộng vớt cá lia thia. Cũng hàng trâm bầu xanh mướt, cũng mấy bờ đê ngoằn
ngoèo chạy loanh quanh huốt khỏi cái đầm trâu dậm. Cũng đụn rơm cao tới
chóng mặt và cũng mấy lọn sương chiều bay rà rà sát gốc rạ. Lạ một điều là
cảnh cũ thì y nguyên mà người xưa thì không một bóng. Cảnh vì vậy lặng lờ
thiếu sinh khí giống như cảnh giả trên sân khấu về khuya. Chủ nhân buông
thõng tay xuống nói như trách móc :
- Người ta kẻ chết kẻ bỏ đi, kẻ tù tội còn ai đâu mà ngóng...
Vừa lúc có bóng ai thoáng ngoài ngõ. Dáng con gái thanh tân đi như lướt. Còn
đang thắc mắc đã nghe tiếng chào hỏi nhẹ như gió khẽ bên tai. Trong bóng tối
chập choạng, mặt người gái đẹp huyền ảo như giai nhân lộn về từ tiền kiếp.
Chiếc áo ngắn tay, cổ bà lai hở nút để lộ làn da ngực trắng ngần phập phồng
theo nhịp thở nhẹ như không. Quần lãnh đen mướt giấu cặp chân thuôn dài mà
lại ôm sát bờ mông tròn lẳn hơ hớ một vẻ gợi tình nôn nả. Vũ thấy lòng lao xao
như mới vừa tuổi đôi mươi. Giọng chủ nhân dòn dã nhắc con sửa soạn món

nhậu đãi khách. Vũ còn đang băn khoăn thì người con gái đã bưng đặt giữa bàn
chiếc đèn dầu phộng. Ngọn lửa thắp sáng hai con mắt long lanh mà tia nhìn
thăm thẳm xúi lòng khách lạ sao cứ thấy dạ xốn xang. Đêm xuống đen ngoài
trời. Gió rầm rộ tưởng bầy ngựa không cương chạy lồng ngoài đồng trống, kéo
luồn qua mấy bụi tre già nghe dữ như tiếng quân đi. Cô gái qua lại thoăn thoắt,
chân tay gọn gàng chẳng mấy chốc đã dọn ra dĩa lòng gà xào với bún tàu, điểm
thêm mấy cọng rau thơm ngát. Lại bày thêm bình rượu đế sủi tăm trắng bóc và
hai cái chung nhỏ. Chủ so đủa rồi rót rượu mời khách :
- Chút tiệc mọn xin huynh đài thiệt lòng
Chẳng thể chối từ, Vũ cung kính nâng chung. Hơi rượu cay bốc trắng tròng mắt.
Miếng mồi vừa miệng còn hơn tiệc cao lâu. Chủ uống rượu như rồng hút nước,
nói cười hào sảng, làm khách hứng chí mấy chốc đã thân như tri kỷ. Đêm càng
sâu càng lạnh. Cô gái lẩn quẩn bên giàn bếp, canh chừng ra vô tiếp rượu, thỉnh
thoảng liếc nhìn Vũ kín đáo, đuôi con mắt sắc lẻm như đường phượng bay. Sau
mấy tuần rượu, ngà say, chủ đổi cách xưng hô :
- Trông lão đệ thần sắc cứ như lan huệ sầu đời. Dám hỏi có gì uẩn khúc ?
Hơi rượu mở toang cửa lòng khóa chặt, Vũ hả dạ dốc hết lời kể chuyện nước
non. Cả hai một già một trẻ cùng gặp người tâm đắc, hàn huyên dòn như bắp
rang. Gần sáng, rượu cạn, đèn lụn tim, chủ nhân bỗng vói tay lấy thanh sáo trúc
đen tuyền, đưa lên trước mắt ngắm nghía rồi nói :
- Vừa rồi ta thổi khúc Đoạn Trường lệ thường chỉ mình ta nghe. Nay chắc
hữu duyên nên lọt tai lão đệ. Ngồi xa thấy nước mắt biết lòng nhau nên mời vào
cho giáp mặt. Chỗ đồng tâm không để lỡ cuộc tao phùng. Tiện đây, ta có chút
tình gởi gắm không biết lòng lão đệ có khứng cho chăng ?
Giọng nói trầm nặng dội vào lòng Vũ từng tiếng chắc nịch làm rung tới mấy sớ
gân tim. Vũ rúng động vòng tay thưa :
- Xin lão huynh chỉ dạy
Trán chủ nhân nhíu chằng mấy luống nhăn thành đường cày sâu hút. Đêm loảng
ra tới vô cùng, sao thưa im thấp thỏm :
- Ta áo trận giày sô đánh giặc suốt một thời trai trẻ. Nón đi rừng đội miết
đến tóc húi cua không ngóc kịp quá ba phân. Suốt năm theo chủ tướng hành
quân, quét sạch mạn nam rồi xô rung vạt bắc. Khi thì nhảy diều hâu vồ giặc giữa
lòng địch, khi thì cởi trần cận chiến với đặc công, có lúc xuyên rừng chọc thủng
Hạ Lào, lại có lúc đội pháo giải vây An Lộc, thương tích lắm lần mà chưa lần nào
khuất nhục. Chủ tướng ta binh cơ thao lược lại nhân từ thương quân như con
đẻ, đánh trận bao giờ cũng lấy sinh mạng lính làm đầu. Bởi vậy mà trên dưới
một lòng. Quân đến đâu, giặc khiếp vía chui xuống hang như chuột. Chủ tướng
ta trấn nhậm cả một dãy biên cương vững còn hơn bàn thạch. Phần ta vợ bạo
bệnh chết sớm, ở vậy nuôi con quyết lòng phò chủ. Vậy mà đầu xuân năm Ất
Mão, triều đình nhu nhược, lầm kế dụ hàng ra lịnh giải giáp. Chủ tướng ta không
chịu nhục, bỏ thành cho giặc rồi tự sát. Ta một mình cõng xác, ẳm con đột phá
vòng vây chạy đến Cấm Sơn định tìm đường qua Cam Bố Địa tính chuyện báo
phục. Rủi thay bị lọt ổ phục binh, ta đành vùi thây chủ tướng ở bìa rừng mà tháo

chạy... Ta ôm con lưu lạc, hai mươi mấy năm tóc bạc tuổi mòn mà chuyện lớn
càng lúc càng hư, xác mỗi ngày một héo... chắc rồi cũng bỏ thây nơi đất khách.
Nghĩ tới nợ nước, ơn chủ mà lòng cứ thắc thẻo. Khúc đoạn trường thổi suốt
mười năm không kẻ tri âm. Người đời qua lại như bịt tai làm điếc. Ta đã định bẻ
sáo vùi nông lại sợ tuyệt bản. Còn chần chờ thì thời may đưa lão đệ tới cùng ta,
hẵn là hận lòng còn có cơ nối tiếp.
Nói rồi hai tay cầm thanh sáo đưa ngang. Vũ bối rối còn đang ngần ngừ thì chủ
nhân đã nói tiếp :
- Sáo đã cùng ta lắm phen chìm nổi. Năm năm sau ngày chạy chết, ta lén
về rừng cũ tìm mộ của chủ tướng thắp lại nén hương thì thấy nấm đất vùi nông
đã lạn mất mà lại mọc lên một bụi trúc đen tuyền. Nghĩ là hồn vị quốc linh thiêng
nên tiện về khoét sáo. Từ đó không rời một phút. Nay sức kiệt muốn gởi lại lão
đệ làm tin.
Chủ nhân vừa nói vừa gục gặc đầu, mắt khẩn thiết xoi lủng con tim người đối
diện. Vũ đưa tay đỡ nhẹ thanh sáo, miệng lúng túng :
- Khổ nổi đệ có bao giờ chơi sáo, chỉ sợ phụ lòng bậc trưởng thượng.
Vị chủ nhân cười khổ, khoác tay.
- Không lo, nhạc thơ văn gốc chỉ là một. Bằng cách nào cũng chỉ là nói chí
mình. Ta gởi lại sáo cốt để làm tin. Vã lại tiện nữ thuộc nằm lòng nhạc phổ. Nếu
không chê ... phận cỏ dại hoa hèn ta xin gá nghĩa cho bạn bầy cùng lão đệ ...
Vũ sảng sốt còn đang ấp úng lựa lời thì cô gái đã tới sát bên từ lúc nào, mình
nhẹ tênh như mảng lụa. Nàng đứng im mà âm ba gờn gợn, sóng tình lô xô cuốn
hồn Vũ lao đao. Vũ mất hết tự chủ đứng lên cầm tay cô gái tự nhiên như hẹn
đâu từ muôn kiếp, lòng chuếch choáng như con thuyền không lái. Sẵn mâm bày,
cả hai cùng nhắp rượu giao bôi. Đêm ngoài kia lóe sáng tia đầu ngày. Con vạc
ăn sương bay ngang kêu giục giã. Vị chủ nhân mặt hân hoan đặt tay lên vai Vũ,
miệng ân cần :
- Bảo trọng
Cánh tay nặng bằng đá tảng Trường Sơn, chụp xuống vai Vũ đến mất thở. Vũ
còn đang ú ớ bỗng thấy xây xẩm mặt mày rồi cảnh vật mịt mù lộn lạo y như
người ta thay phông đổi cảnh trên sân khấu. Nhà cửa lùi ra mất hút, chủ nhân và
cô gái vụt rút nhỏ lại thành hai làn khói mỏng, một xám một trắng, vật vờ quấn
quýt quanh Vũ rồi thoắt bay vút lên không. Vũ sợ đến đứng tim, miệng há hốc á
khẩu, vùng vằng mà tay chân cứng đờ. Nói thì chậm mà chuyện đổi thay nhanh
hơn cái chớp mắt. Vũ rán hết sức nhéo bắp vế một cái đau điếng, giựt mình tỉnh
dậy thấy đang nằm ngữa giữa một đám đông vây xung quanh. Hỏi ra mới biết
đang đi bỗng té ngang như bị làm kinh, mọi người hốt hoảng hè nhau vực dậy,
kẻ giựt tóc mai, kẻ xoa dầu nắn bóp. Vũ bẽn lẽn cám ơn vòng tay chào mọi
người rồi đi thẳng. Đêm đã sâu, hội vui cũng đã tàn từ hồi nào. Vũ lòng băn
khoăn thả bộ về khách xá. Đêm đó chong đèn thao thức, miếng thẻ bài cứ kêu
lẻng kẻng mỗi khi trở mình. Mới tinh sương đã khăn gói lên xe quay về trú xứ.

Từ đó Vũ càng ít nói, cứ lủi thủi một mình kiếm ăn rồi về nhà trọ, khóa cửa treo
bảng miễn tiếp khách. Mỗi lúc một thêm thờ thẫn, người lúc nào cũng bức rức
như có nợ nần chưa trả được. Bạn bè có hỏi thì như chạnh niềm riêng, lắc đầu
mà bỏ đi. Riết rồi mọi người cũng bỏ mặc, không ai bảo ai xa lánh dần. Tấm thẻ
bài đem về treo ở đầu giường ngay bên cửa sổ ngày đêm hứng nắng sớm trăng
khuya càng thêm dầu dãi. Có đêm giựt mình giữa giấc, cái lỗ bể trên tấm thẻ bài
óng ánh mấy giọt sao thưa sáng lên như con mắt ai ngó Vũ chòng chọc. Đầu Vũ
căng cứng như đàn lên giây oán. Vũ choàng dậy lục giấy bút, mài mực vội vàng
cứ tưởng hận sử sẽ gào thét ra đầu ngọn bút. Vậy mà rồi đêm trắng đêm, mắt
trắng dã mà trang giấy vẫn trắng tinh. Kỷ niệm máu chực chờ phụt ra, mấy ngón
tay vặn vẹo đến đau điếng mà bút cứ trơ lì, chẳng thể hoành tung theo tâm ý. Vũ
tức bực có lần xé giấy, dằn nghiêng, bưng đầu mà khóc. Chữ nghĩa như đám trẻ
tinh nghịch chơi trò cút bắt, chạy nhảy chờn vờn trước mặt kẻ bại xuội. Vũ buồn
đến thất chí, bỏ phế công ăn việc làm, tối ngày cứ loanh quanh ngoài bờ sông
hay trên đầu núi. Có lúc ngồi nhìn hằng giờ chỗ nước xoáy hay dựa lưng vách
đá ngắm mây bay cả buổi mà nghĩ chuyện tang thương. Cứ tưởng đến bọn sài
lang cấu xé quê hương, đến anh em bè bạn người chết oan người rũ xương
trong ngục thất là Vũ lại há miệng la đến muốn rách toang cổ họng. Rồi lại nhớ
đến lời hẹn thề trân trọng với người nghĩa khí trong đêm từ biệt bên sông lại vò
đầu vỗ trán đến muốn tóe máu. Người quen cứ biểu là bị ma làm. Chỉ có Vũ biết
rõ mình không điên, mình vẫn tỉnh. Duy có điều nỗi u uất lâu ngày biến chứng
thành bệnh buồn bất trị. Vũ đi lại lơ láo giữa đời bất kể tiếng thị phi.
Cho đến một đêm rằm tháng chạp, trời đầu đông lạnh trắng môi, Vũ về nhà sau
mấy ngày vắng mặt. Mới tới trước cổng đã thấy lạ. Ngõ vào ai quét mà tuyết
sạch trơn. Trong nhà lại thấp thoáng ánh đèn. Tấm bảng kiếu khách cũng gở
đâu mất. Vũ còn đang tần ngần thì cửa sịch mở. Chóa mắt Vũ vừa thoáng thấy
bóng người thanh như liễu đã nghe tiếng thỏ thẻ :
- Chàng đã về ...
Vũ bỡ ngỡ lách vào thì tay đã vòng ôm sát rạt. Hơi ấm người nữ thấm lan cả
châu thân. Da thịt gái trinh tỏa mùi thơm ngát. Vũ định thần nhìn lại thì rõ ràng là
người gái đã gá nghĩa đêm nào. Cả hai mừng mừng tủi tủi. Tay vừa rời thì đầu
đã tựa bên vai kể lể ngọn nguồn :
- Từ buổi tạm biệt, bọn âm binh tân triều cậy thế công thần xung chiếm
đất cát, bốc dở nhà cửa người cô thế. Phụ thân giờ không chỗ trú thân, phải lang
thang vất vưởng nơi đình miếu bỏ hoang. Thiếp bận bịu nên trễ nải .
Nói rồi sụp xuống chịu lỗi. Vũ đưa tay chận lại, đảo mắt nhìn quanh. Nhà cửa
quét dọn ngăn nắp, chăn giường phẳng phiu rõ có bàn tay nội trợ. Trên bàn dọn
sẵn tiệc tẩy trần. Phút chốc cả hai đã quấn quýt như chim quyên liền cánh. Đút
sớt, nói năng líu ríu chiều chuộng. Tiệc xong thì con trăng cũng vừa chờm qua
cửa sổ. Ánh sáng xanh ngát rải ra như trải chiếu nuột nà. Đêm trữ tình từ hơi thở
gấp. Áo bà ba trễ nút, quần sa-teng láng lẩy lại thêm mắt gợn thu ba, Vũ cầm
lòng không đậu ra chiều lơi lả. Ngón tay vừa mân mê trên hàng nút bóp, thân gái
đã mềm nhủn như sợi chỉ thêu. Vũ vòng tay bế ngang đặt lên giường. Môi tìm

môi, thân áp thân, trăng lồ lộ. Lạ một điều là vừa khi trút hết áo quần Vũ đã thấy
giữa hai núm ngực thanh tân miếng thẻ bài nằm chênh vênh, méo mó như một
vết thương. Thì ra cô gái đã lấy đeo vào cổ từ lúc nào không biết. Vũ vừa
thương vừa buồn úp mặt vào chỗ trũng mà hôn ngây ngất. Nửa môi chạm thịt da
nóng hổi. Nửa môi chạm sắt thép lạnh ngắt. Cuộc trao tình kỳ lạ nửa hạnh phúc
nửa lại đau thương. Thân gái dịu hoặc uốn cong theo nhịp tình dùi vập. Cơn
khoái cảm cuống cuồng kéo nỗi buồn theo lớp lớp. Nhịp càng mau mối sầu dậm
theo càng dầy. Đến lúc buông nhau ra thì lệ mới ứa còn trong veo khóe mắt.
Còn Vũ thì lòng bời rời như ngày kinh thành thất thủ. Tấm thẻ bài qua cơn vật vã
lật xéo để hở cái lổ thủng như vết thương bể miệng. Cô gái nằm duỗi dài, tóc xổ
lênh láng, im như tượng ngọc. Mắt lệ, tấm thẻ bài và đường cong diễm tuyệt hợp
lại thành một khối nghịch thường toàn bích. Thân gái như hình núi sông tuyệt
mỹ, tấm thẻ bài là cuộc dấn thân khốc liệt và mắt lệ chính là nước mắt đã khóc
suốt ngàn ngày. Đầu óc còn đang mê mãi với những hình ảnh đối nghịch dữ dội
mà lại hòa hợp lạ lùng đó, cô gái đã ngồi dậy, thân truồng, lấy trong bọc vải
chiếc sáo đen kê lên miệng thổi. Tiếng sáo thoát ra nhè nhẹ, khởi đi rì rào như
gió sớm lùa trên ruộng lúa đòng đòng. Thoắt lên thoắt xuống, mấy lúc đã đổi
sang giọng oán. Tiếng sáo như chất xúc tác cuối cùng kéo về một hồn thơ thất
lạc. Thơ ở đâu mà trờ tới, rộn rạo. Ngón tay Vũ run run như máu huyết dồn hết
ra đó. Vũ khoác vội tấm chăn bông chạy lại án thư lấy giấy bút, lục tìm mực thì
không còn một thỏi. Còn đang loay hoay thì cô gái đã tới bên trở đầu sáo mài lên
nghiên đá. Lạ thay, thanh trúc khô cằn như vậy mà mài tới đâu chất nhựa chảy
ra đen lánh không thua gì mực Kiêu Kỵ. Đầy nghiên lại trở đầu sáo kê miệng thổi
như ru. Tóc rối xỏa che nghiêng nửa mặt, mười ngón tay trắng muốt thoăn thoắt
trên phím trúc đen huyền, da thịt nồng nàn sau nhịp quấn quíu ái ân, nàng ngồi
xếp hai chân thuôn thả ra sau, tiếng sáo thoát ra từ cả tấm thân bỏ trần nghe
như rủ rê, như réo gọi, như giục giã ... Tiếng sáo lượn vòng quanh thư phòng, lã
lướt, rồi bất chợt chùi xuống như ve vuốt mấy ngón tay Vũ. Bỗng nhiên, Vũ ngửa
mặt, cười vang. Rồi vẩy tay phóng bút. Nét ngang nét xổ thoăn thoắt. Ý thoát
chạy như cuồng. Lịch sử quay về trong khoảnh khắc. Khói lửa mịt mù. Kẻ chết
người tàn phế. Mỗi làng một địa ngục môn. Tiếng than dậy đất oán xôn xao trời.
Vũ viết như chưa bao giờ được viết. Cuộc chiến tuyệt vọng và lý tưởng bị phản
bội. Được thể ngọn bút chồm lên giận dữ như hào kiệt sa cơ. Anh chiến đấu
bằng hồn sư tử. Một chống mười, mười cự hàng trăm. Lồng lộn như cọp sa
hầm. Hận sôi sục máu, giận bầm tím gan. Ngoài trời trăng lẫn mất tự lúc nào.
Mây đen từ hướng bắc kéo về nườm nượp. Phút chốc đã che rợp góc đông. Rồi
gió thốc rồi tuyết rơi không hẹn. Trong nhà, bếp sưởi cháy hừng hực. Tiếng sáo
vẫn bay lượn đỡ đần. Vũ cúi rạp người mà viết. Càng lúc tiếng sáo càng nghe
nhỏ lại như tiếng rít của một đường tên bay. Mà lạ thay làm như mũi nhọn chỉa
tới đâu là Vũ thấy ngay tới đó. Trên một quê hương bát ngát khổ đau, thơ Vũ
phóng tới ngay từng điểm chết. Cả mấy ngàn năm gom lại, lịch sử của cha ông,
của anh em , của bè bạn, cả lịch sử một đời Vũ trộn lộn máu xương, oan nghiệt,
chân thành và lừa đảo, hy sinh và phản bội, hy vọng và tuyệt vọng... sống dậy

rành rành như mới nguyên. Vũ viết không kịp thở. Cuộc trường chinh ngụy trá.
Trận bức tử hợp đồng. Năm lăm ngày có là bao. Bảy ngàn đêm, máu hận trào
đỏ quê. Vũ viết như lên đồng. Tiếng sáo veo véo thúc hối bên tai. Thân, ý, bút
nhập lại làm một. Chữ chạy nhanh đến không ngó kịp. Nét bút như đường kiếm
thượng thừa đã phá vỡ được ranh giới giữa thân, tâm và khách vật. Ý mới bén
chữ đã tựu, không trễ một sát na. Chưa tới canh ba mà cả tập giấy đã đầy chữ.
Ngoài hiên gió quét tuyết kêu rào rào. Lò đốt hết cũi chỉ còn than riu riu. Hơi lạnh
thấm tới làm Vũ run lập cập. Nhà hết cũi, cô gái phải ngưng sáo gom mớ sách
cũ châm thêm lò rồi quấn khăn đến ngồi bên, vòng tay ấp Vũ bằng da thịt hường
nhan. Hơi nóng lan nhanh. Vũ phấn chí viết tiếp. Chữ chở nghĩa vẹn tình. Trại
máu. Ngục xương. Công trường. Biển dữ. Từng hồi từng nỗi nối tiếp nhau không
ngưng. Thời oan nghiệt xẩy đàn tan nghé. Mẹ xa con, em bé đòi cha. Chị chờ
anh dưới cổng nhà. Tuổi xuân để rụng theo tà huy bay. Vũ viết đến đầu tay tê
buốt mà không ngừng được. Thanh sáo đen ngắn dần mà tiếng sáo vẫn không
thôi nức nở. Giấy trắng như vỏ thuyền bị lỗ mọt phá nước, chữ trào ra cuống
quýt, lấp đầy hết tờ này đến tờ khác. Đêm càng khuya Vũ càng kiệt lực. Làm
như có bao nhiêu gan ruột Vũ rút ra hết để giải bày một lần cho đủ trọn phận
người. Rừng nước độc chân còng ứa máu. Lượm bã rau làm cháo nuôi thân.
Đứng, đi tuồng giống dã nhân. Một phen “ giải phóng” ngang hàng cỏ cây. Thơ
càng dài bụng Vũ càng trống. Đã hơn ngàn câu Vũ thấy người nhẹ hẫng như
không còn xác nữa. Gần sáng, hơi thở đã gấp rút lắm. Cô gái cũng tỏ bộ mệt
mỏi, mặt tái xanh. Lò sưởi đã tắt ngấm. Không khí trong nhà lạnh ngắt như hầm
mộ. Khúc sáo chỉ còn một đoạn ngắn chưa tới nửa gang tay. Vậy mà nàng vẫn
tiếp tục. Tiếng sáo càng nghe ra tiếng hấp hối của người sắp chết. Đứt đoạn. Bi
thương. Mắt Vũ mờ đi. Tai chỉ còn nghe sáo văng vẳng khi gần khi xa. Bàn tay
cầm bút nặng trì như không còn của mình nữa. Vũ gục xuống rồi lại ngẩng lên,
thở như nấc cụt, nguệch ngoạc từng nét một. Cho hết. Cho xong. Từng nét rời
rạc, chắp nối lẫy bẫy. Cho đến lúc Vũ cố giữ thẳng mình mà không thể, bật ngã
ngang, tay trái giương ra chụp tựa vào người cô gái vừa lúc tay phải điểm xong
nét chấm cuối cùng, gởi lại cho bạn lứa. Hỡi người lính tầng tầng lẫm liệt. Vác
oằn vai oan-nghiệt-việt-nam. Vác đồi vác núi hờn căm. Vác rừng vác cả biển
trầm luân sâu. Vũ tắt thở liền khi đó.
Cơn bão tuyết kéo dài mấy ngày liền. Trên trời dưới đất chỉ còn độc một màu
trắng xóa. Đường xá trơn láng như mặt gương. Chợ búa đóng cửa. Phố xá bất
động. Cho đến lúc đi lại được, láng giềng thấy lạ, phá cửa vào nhà thì xác Vũ đã
đóng băng mà vẫn còn nguyên ở vị thế ngửa nghiêng bên bàn viết, một tay cầm
bút một tay nắm lại như giữ rịt một cái gì. Quan sở tại cho người đến điều tra.
Cạy ra thì thấy một tấm thẻ bài. Đến chừng khám thi thể thì ruột đã đứt từng
khúc một.
Thơ thì bay lạc tứ tung. Có người hâm mộ gom lại gọi đó là khúc Đoạn Trường.

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Ở đây riêng một góc trời
sống lây lấ́́́ t đợi chào giờ chung thân
Chào anh đã lạn mộ phần
mươi năm chưa xóa vế́́́ t hằn bại vong
Chào chị chìm nổi biển đông
xác quanh bãi lạ, hồn vòng bế́́́ n quê
Chào người quên mất câu thề
Chào đất khách lạnh bố́́́ n bề quạnh hiu
Chào non chào nước tiêu điề̀̀̀ u
Chào tôi bỏ lại thân kiều xót xa

EO CHẾT
Bài viết : CAO VỊ KHANH
Diễn đọc : DUY TRÁC

Eo chết-CVK+Diễn đọc-Duy Trác.mp3
BẤM mp3

để nhớ bạn bè tôi
còn sống hay đã chết
những người đã thực sự chiến đấu -dù trong cô đơn
và tuyệt vọng- cho sự tồn vong của Miền Nam
vì chỉ có anh -người đã hiến cả tuổi trẻ và máu xương của chính mình ;
đã hứng nhận trước nhứt và sau cùng những đòn thù tối độc bằng thân xác và tinh thần mình
đã cày cục để trả cho xong món nợ áo cơm, ở đâu đó, trên quê hương hay nơi xứ tạm...
chỉ có anh, mới hiểu thế nào là hai chữ ĐOẠN TRƯỜNG

-vô vàn tri ân những nghệ sĩ tên tuổi hoặc vô danh đã để lại những hình ảnh vô giácvk

