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Nhân mùa Vu Lan, viết về…

    

Sinh Nhật Xanh
Người ta thường nói là “sinh nhật hồng”, 

nhưng có một ngày tôi bắt đầu thích dùng từ 
“sinh nhật xanh”.

Vì màu xanh đẹp lắm! Đẹp với nhiều ý 
nghĩa như màu xanh của bầu trời bao la, dưới 
đất lại xinh xắn những lộc non vừa chớm 
…Màu xanh đậm đà của cây cỏ, màu xanh 
mênh mông không bờ bến của đại dương 
trong những chuyến hải hành…Đó là những 
màu xanh đầy sức sống và cũng là màu xanh 
hi vọng hoặc là màu xanh của những nỗi sầu 
miên viễn như điệu nhạc blue buồn  … những 
màu xanh lá cây hay thiên thanh mang đầy sắc 

tính và thấm đẫm ý tình nầy có thể ẩn chứa 
trong sinh nhật của mỗi con người. Vì vậy nếu 
có thể gọi là sinh nhật xanh thì thực sự thâm 
thúy hơn như từ trước đến giờ ta vẫn thường 
gọi là sinh nhật hồng khi chỉ nghĩ hạn hẹp đến 
tuổi hồng, những mầu hồng của bông hoa hay 
màu hồng của những ngọn nến lung linh trong 
ngày sinh nhật...

Tôi bắt đầu muốn gọi là sinh nhật xanh sau 
khi tình cờ tôi được người bạn mời dự tiệc sinh 
nhật của đứa em, nhưng tiệc sắp tàn thì mới 
thấy người em vừa về đến. Thì ra vợ chồng 
người em suốt ngày nay đã đưa cha mẹ đi chơi 
và mua tặng một món quà theo ý  Mẹ trong 
ngày sinh nhật của mình. Tôi thật xúc động 
khi nghe người em đã xin lỗi và giải thích lý 
do về trễ vì muốn đem niềm vui đến cho cha 
mẹ mình, nhất là tỏ lòng cảm ơn người mẹ là 
người duy nhất đã chịu nhiều vật vã đau đớn 
vào ngày sinh ra anh! Từ trước đến giờ, tôi chỉ 
thấy chủ nhân trong các buổi tiệc sinh nhật là 
người nổi bật và rất vui sướng, nhất là giây 
phút mở những gói quà…Chưa bao giờ có ai 
đã quên mình mà bỏ hết thì giờ trong ngày 
sinh nhật cho cha mẹ và trân trọng người mẹ 
như vậy. Tôi rất cảm phục và nhận thấy lần 
đầu tiên đã dự được một buổi tiệc sinh nhật 
với ý nghĩa thật thâm thúy…

Về nhà, tôi cảm thấy phấn chấn, suy nghĩ 
loanh quanh như những khi tôi vừa tìm ra được 
điều gì nâng cao cho tâm hồn.  Nhưng tôi chợt 
lặng người khi nghĩ đến những đứa con đã mất 
mẹ vào ngày sinh của họ. Có những người mẹ 
đã hi sinh để cứu con mình trước, bằng lòng 
chịu chết để đứa con được sống, hoặc là có 
thể dùng chút hơi sức cuối cùng đưa đứa con 
vào đời, để rồi nhắm mắt xuôi tay không kịp 
nhìn thấy mặt con. Cũng có những người mẹ 
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đơn côi vì hoàn cảnh phải vội vã cho đứa bé, 
hay tàn nhẫn bỏ rơi núm ruột của mình không 
thương tiếc để rồi đứa con không biết rõ ngày 
nào là sinh nhật của mình, hoặc là không bao 
giờ muốn mừng sinh nhật vì cuộc đời mình 
quá đau khổ từ khi mới sinh ra đời!. 

Gọi ngày sinh của người bất hạnh không có 
mẹ là sinh nhật xanh sẽ giúp cho họ nhận thấy 
rằng màu xanh blue buồn sẽ qua đi, để thay 
vào là một màu xanh hi vọng và màu xanh 
tươi đẹp của cuộc sống sẽ bắt đầu vươn lên. 
Sự hi sinh cao quý của người mẹ là nền tảng 
để họ có một cuộc sống xứng đáng! Còn sự bỏ 
rơi của mẹ sẽ là thử thách cho cuộc đời những 
đứa con muốn thầm bảo với mẹ rằng chúng 
vẫn sống, di tích của mẹ vẫn còn đây, nhưng 
con sẽ sống một cuộc đời đáng sống hơn của 
mẹ để sau nầy thế giới không có những đứa trẻ 
lạc loài như con.

Vì vậy, nếu ta cài hoa đỏ cho những người 
còn mẹ trong ngày Vu Lan, và hoa trắng cho 
những người mất mẹ, sao không ai nghĩ đến 
những cô nhi, những người không có mẹ ngay 
từ lúc chào đời? Có phải chăng họ cũng có 
quyền cài hoa lên áo nhưng sẽ vào ngày nào? 
Không thể là vào ngày Vu Lan báo hiếu nếu 
mẹ họ đã nhẫn tâm từ bỏ họ. Vậy thì họ cũng 
có thể cài một đóa hoa màu xanh vào sinh nhật 
của mình để tự mừng ngày họ được chào đời, 
và dù cô đơn không hề thấy mặt cha mẹ họ 
vẫn sẽ được yêu thương trong tình người, và 
sự hiện diện của họ vẫn cần thiết biết bao khi 
họ đã sống thật ý nghĩa!

Vâng! Dù họ không có tình thương cha mẹ 
nhưng rồi họ cũng sẽ gặp được người cần mình, 
thương mình tựa như trời biển bao la và cách 
biệt nhau trên trời dưới đất, thế mà trên chiếc 
tàu nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn lại thấy 

dường như chúng vẫn gặp nhau từ phía thật 
xa. Cũng như những đồng lúa quê hương hay 
“đồng cỏ non xanh rợn chân trời” của Nguyễn 
Du đã diễn tả những màu xanh mênh mông 
có thể chạm nhau trên trái đất nầy. Tiếng Việt 
gọi cả hai màu blue và green chỉ một tiếng 
“xanh” nhưng thật là nhiều ý nghĩa! Màu xanh 
của những nỗi buồn miên viễn như đại dương 
không bờ bến, như bầu trời thăm thẳm cách 
xa, như những bản nhạc blue buồn man mác 
nhưng cũng là màu hi vọng của những tà áo 
xanh, những ánh mắt biếc, và cũng là mầm 
sống mạnh mẽ của những rừng cây bạt ngàn 
xanh ngát. 

Tất cả những màu xanh đặc sắc nầy có thể 
tập trung để diễn tả cho những sinh nhật xanh 
mà trong ngày ấy, người con nên biết ơn người 
mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng họ, để họ được 
hạnh phúc mà mừng ngày mình ra đời như 
mầm non trong vòng tay mẹ, và được xanh 
cao lớn lên, rồi thành công như hôm nay mà 
có khi người mẹ không còn trên đời để cảm 
nhận. Cũng vào sinh nhật, sẽ có những người 
con vướng nỗi buồn xanh thẳm như biển sâu 
vì tưởng nhớ đến người mẹ cao cả đã hi sinh 
để mình có cuộc sống hiện tại vì ngày sinh của 
mình cũng là ngày giỗ mẹ, nhưng từ đó họ sẽ 
sống vươn lên như cây xanh mang bóng mát 
tình thương của mẹ. Ngược lại, cũng có những 
người con âm thầm nuốt lệ vì bị mẹ bỏ rơi… 
nhưng xin cứ mừng sinh nhật cho họ vì không 
cần biết ai sinh ra nhưng tâm hồn họ vẫn có 
màu xanh hi vọng để đến lúc nào đó,  cho mọi 
người thấy rằng ngày họ bước vào đời là ngày 
thế giới có thêm một con người hữu dụng. 

Đó là những con người có những sinh nhật 
xanh… Dù với bất cứ ý nghĩa nào, những màu 
xanh vẫn hòa hợp và tạo nên những bức tranh 
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đầy sức sống!…
Nếu nghĩ rằng sinh nhật nên là ngày quan 

trọng nhất cho riêng mình và bạn bè, một ngày 
phải toàn một màu hồng; thế thì đó là ngày gì 
đối với mẹ? Vào năm đó, ngày đó ta sinh ra thì 
mẹ như thế nào? Trong một năm dài  có bao 
nhiêu ngày người con thực sự thương và nghĩ 
cho mẹ? Chúng ta không dám nói đến những 
chuyện không vui trong ngày mừng sinh nhật, 
nhưng ngoài những chuyện vui chơi trong 
ngày nầy tại sao lại không thể nghĩ đến những 
ý nghĩa cao vời khác mang lại ta một hạnh 
phúc sâu xa và xanh tươi hơn khi nghĩ về mẹ, 
về người đã cho ta một sinh nhật màu xanh 
như hôm nay.

Có những loài cây xanh mãi xanh,
Dù mùa đông trắng xóa vây quanh.
Niềm tự tin xanh trong tìm ấn,

Sẽ đậm màu với chút nắng hanh.
Như màu xanh biển rộng, trời cao…
Càng sâu, càng xa, càng xanh thẫm.
Những kỳ diệu thâm trầm khó ngẫm,
Nhưng vẫn thường ẩn hiện rất mau!...
Nếu tri thức không thể vươn cao,
Làm sao hiểu được màu xanh ấy?
Trong đôi mắt nhung đen ánh sao,
Trong trái tim đỏ tươi màu máu,
Trong chất xám sáng ngời quý báu,
Trong trắng tay xông xáo cho đời….
Ai sẽ nhìn sâu xa xuyên suốt?
Một màu xanh thăm thẳm tuyệt vời!

Hương Nam 
(Sacramento, Vu Lan 2015)
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Khi chiếc xe Lambretta màu trắng 
của tôi vừa qua khỏi cổng Trung tâm Quốc gia 
Kỹ thuật Phú thọ thì mùa khai giảng niên học 
1967-1968 cũng vừa bắt đầu.

Sau ba tháng hè tập sự ở các xí nghiệp, 
hôm nay các sinh viên của trường Cao Đẳng 
Điện Học, Cao Đẳng Công Chánh, Cao Đẳng 
Hóa Học, Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ bắt đầu 
một niên học mới trong ánh nắng mai vàng 
đầy hy vọng của một khung trời Sài Gòn dễ 
thương. Riêng đối với tôi, đây là năm thứ tư, 

Tình Nghĩa 
Thầy Trò

Võ Văn Hoàng CN9

Montreal, Canada

cũng là năm cuối cùng của một cuộc đời sinh 
viên Phú Thọ.

Ngày khai giảng năm học, một thay đổi 
mới cho trường Công Nghệ là Giáo sư Bùi 
Tiến Rũng, PhD ở Hoa kỳ, thay thế GS Văn 
Đình Vinh, Kỹ sư Arts et Métiers, Pháp, làm 
Giám Đốc. Trong bầu không khí đổi mới, 
chúng tôi hân hạnh đón tiếp ngày đầu tiên thầy 
BT Rũng, dạy môn động cơ (moteurs). Điều 
làm tôi ngạc nhiên là tuy học bên Mỹ, thầy nói 
tiếng Pháp lưu loát như mấy thầy Granottier, 
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Martin dạy công nghệ lúc bấy giờ ... mà thầy 
lại còn trẻ quá, xem như là anh cả của chúng 
tôi. Sau một thời gian ngắn làm Giám Đốc, 
thầy được thăng chức làm Giám Đốc Trung 
Tâm, lúc ấy tôi cũng vừa tốt nghiệp và được 
tuyển dụng ngay làm giáo sư trường Công 
Nghệ khỏi phải làm đơn ...

Thời gian trôi qua, tôi đắc cử Phó Chủ 
Tịch Hội Sinh Viên Công Nghệ và với chức 
vụ nầy, tôi thay mặt sinh viên toàn trường trực 
tiếp gặp thầy Giám Đốc thường hơn và để làm 
viên gạch nối giữa trường và Ban Giám Đốc 
về mọi hoạt động liên quan đến sinh viên. Có 
lẽ trong ánh mắt, qua nhiều lần trò chuyện, 
hội họp với ban giáo sư ... thầy đã bắt gặp ở 
tôi một niềm tin, một sinh viên có hướng đi 
tốt và chính tôi cũng nhận thấy ở thầy điều 
ấy. Hy vọng của tôi lúc bấy giờ là muốn “đổi 
mới” mọi hoạt động văn hóa sinh viên theo 
lối các trường lớn ở Pháp và Mỹ, và tôi may 
mắn được thầy chấp nhận chương trình trên 
nguyên tắc vì cả thầy lẫn trò đều cùng một 
hướng đi lên cho trường được mọi người biết 
đến hơn, ... dễ dàng kiếm việc làm cho sinh 
viên ... Tôi phải quyết tâm thực hiện giấc mơ 
đẹp nầy mặc dầu con đường đi rất khó khăn 
... Thế rồi mọi đổi mới cũng hoàn tất tốt đẹp 
theo năm tháng ...

Ngoài việc học hành, tôi cũng sát cánh 
bên thầy về tình hình chính trị có ảnh hưởng 
đến sự xáo động sinh viên, vì lúc bấy giờ chắc 
hẳn chúng ta đã xuất thân từ Phú thọ không 
ai quên được thời điểm éo le của cuộc chiến 
tranh đau khổ nầy. Đây là giai đoạn khó khăn 
nhất của nước nhà. Sinh viên biểu tình, tranh 
đấu, chính phủ thay đổi lia lịa ... cọng sản 

len lỏi trong sinh viên, rồi Tết Mậu Thân 68, 
chiến tranh kế bên trường, sinh viên cầm súng 
chống kẻ xâm lăng ... Tôi chỉ ghi nhớ vài mẩu 
chuyện «Tình nghĩa thầy trò» quý hóa nầy 
giữa tôi và thầy BT Rũng kể từ năm 1968 đến 
nay 2003, đã hơn 35 năm, mỗi lần nhắc đến 
thầy, vừa vui mừng vừa cảm động

... Trong cuộc đời của tôi, tôi luôn nhớ đến 
hình bóng vị thầy kính mến, hai thầy trò đã 
cùng nhau «Đổi Mới» trường Công Nghệ một 
thời ... Cái tình nghĩa cao đẹp đó, tôi xin cám 
ơn đấng tối cao đã cho tôi cái hạnh phúc này 
...

Tôi nhớ mãi vào lối tháng 10 năm 67, tôi 
có mời thầy Rũng và gia đình đi viếng thăm 
và dự tiếp tân, xem văn nghệ nhân dịp lễ Phụ 
Huynh (Fêtes des Parents), được tổ chức hằng 
năm để giới thiệu cho cha mẹ, bạn bè, hội đoàn 
trong và ngoài nước, nơi ăn, chốn ở của tôi 
và khoảng 60 sinh viên đủ mọi ngành, được 
cái may mắn sống tại cư xá sinh viên Đắc Lộ 
(Foyer Alexandre de Rhodes), đường Yên Đỗ, 
do các cha Dòng Tên (Pères jésuites), phần 
lớn là các linh mục Canadiens điều khiển. 
Ngoài việc cư ngụ trong một campus tân tiến 
kiểu Âu Mỹ, sinh viên được hướng dẫn sống 
tập thể lành mạnh, kỷ luật, tương thân tương 
ái, dạy dỗ về mọi khía cạnh theo chiều hướng 
làm người tốt, “Esto Vir”, nhất là tham gia 
công tác xã hội, giúp đỡ đồng bào nghèo ở 
thôn xóm ngoại ô Sài gòn vào mỗi cuối tuần. 
Chúng tôi hoạt động với đầy đủ phương tiện 
y tế, giáo dục, tiền bạc ... của một hội đoàn 
quốc tế yểm trợ nhiệt tình ... Thầy Rũng rất 
ngạc nhiên về cuộc sống sinh viên ở đây, nên 
thầy và tôi bàn luận để áp dụng vào cuộc sống 
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của sinh viên trường Công Nghệ. Vào dịp gần 
lễ Giáng Sinh, chúng tôi tổ chức ngày lễ Phụ 
Huynh cho trường Công Nghệ. Tôi áp dụng 
thêm lễ “Đỡ Đầu” (Baptème et Parrainage) 
như các trường kỹ sư bên Pháp cho mỗi sinh 
viên mà sau này tôi có dịp tham dự lúc học 
Arts et Métiers ở Aix en Provence.

Để có tài chánh, chúng tôi huy động một 
số sinh viên đi mời các kỹ nghệ gia, các công 
ty lớn vùng Sài Gòn, Thủ Đức, Khu kỹ nghệ 
Biên Hòa ... tham dự ngày lễ và được sự 
hưởng ứng về tài chánh dồi dào, nhờ vậy mà 
sinh viên và gia đình cũng như quan khách 
tham dự lễ, ăn uống, dạ vũ ... đều thoải mái, 
khỏi lo chi phí. Ngày lễ bắt đầu từ chiều, tất 
cả sinh viên đều ăn mặc đồng phục complet 
đậm và thắt cà vạt, rất đẹp mắt. Họ hướng 
dẫn từng toán quan khách gồm gia đình, bạn 
bè, kỹ nghệ gia ... và nhất là rất đông các cô 
ăn diện phần lớn jupe dài kiểu dạ hội, có cô 
mang găng tay trắng, như tài tử xi-nê-ma ... 
đi thăm trường, giải thích các môn học, viếng 
xưởng cơ khí, luyện kim, máy dụng cụ ... với 
máy móc được chùi rửa sạch sẽ cả tuần trước, 
chuẩn bị rất chu đáo. Đây cũng là một hình 
thức quảng cáo trường với báo chí và quan 
khách ... chiều lại có lễ «Baptème», tiệc tiếp 
tân, và tối đến có dạ vũ nhạc sống vui nhộn 
cho đến giới nghiêm, ra về với bao luyến tiếc 
... Ngày ấy có cả ngàn người tham dự, trong 
lịch sử của trường chưa bao giờ trung tâm đón 
nhiều khách lạ như thế ... Danh xưng Kỹ Sư 
Công Nghệ không còn xa lạ với quần chúng 
và xí nghiệp nữa, và được đánh giá cao ... rồi 
từ đó thành thông lệ cho trường ... Hy vọng 
đổi mới của tôi đã thành sự thật ...

Trong khói lửa của Tết Mậu Thân 68, sinh 
viên Công Nghệ được huy động bảo vệ tổ 
quốc canh gác tại Bến Hàm Tử, Chợ Lớn, tay 
cầm súng, thầy và tôi đi thăm hết đơn vị nầy 
đến đơn vị nọ, để làm tăng lên tinh thần yêu 
nước của mấy chú lính sinh viên thơ ngây, ban 
đêm cầm súng carabine kiểu “nhân dân tự vệ”, 
đứng gác trên mấy chung cư, không biết kẻ 
thù ở nơi nào tới ... Dạo ấy trung tâm như một 
trại lính khổng lồ ...

Hè 68, lúc tôi ra trường, mặc dầu tôi không 
phải là sinh viên xuất sắc, tôi được đặc biệt 
tuyển dụng ngay về làm giáo sư trường Công 
Nghệ, với ý định của thầy là sẽ đưa tôi đi học 
thêm ở Mỹ vài năm, nhưng vì tôi phải lập gia 
đình, và vì nhiều lý do khác ... nên sau vài 
tháng dạy học, được sự thông cảm của thầy, 
tôi rời chức giáo sư, để làm việc cho hãng Dệt, 
rồi Điện Lực Việt Nam, ... Nếu lúc ấy tôi còn 
độc thân thì tôi sẽ đi học thêm bên Mỹ là cái 
chắc rồi, nhưng cuộc đời thay đổi chỉ trong 
giây phút mà thôi ... và sau đó vài năm, thầy 
Rũng cũng lìa chức Giám Đốc Trung Tâm để 
đi làm Tham Vụ Ngoại Giao.

Vào năm 71, lúc làm việc cho công ty 
Điện Lực Việt Nam, nhân dịp được đi Pháp 
tu nghiệp cùng với hai bạn là TS Thực và NV 
Thích, chúng tôi có ghé thăm thầy Rũng tại 
Bangkok, Thái Lan, trên đường đi Paris. Thật 
vô cùng cảm động và sung sướng cái tình cảm 
thầy trò cao đẹp mà thầy đã dành cho chúng 
tôi. Chỉ cần tôi báo tin sẽ ghé thăm thầy là 
hôm ấy, lúc xuống phi trường Bangkok đã có 
sẵn xe của Ngoại Giao đoàn tiếp đón về ở chơi 
với thầy và gia đình, cùng nhau thăm viếng 
thủ đô Thái Lan suốt ba ngày, thầy không cho 
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trả một xu ...

Kể từ ngày mất nước 30 tháng Tư năm 75, 
sau khi đến Pháp và đã yên ổn cuộc sống mới, 
tôi bắt đầu tìm kiếm thầy Rũng. Gặp ai có liên 
hệ đến Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ tôi đều 
hỏi thăm không biết nay thầy ở phương trời 
nào, gia đình thầy có bình an hay không ... 
Cho mãi đến năm ngoái 2002, nhân dịp anh 
chị NV Thích ở Canada qua Pháp thăm chúng 
tôi, tôi có nhờ anh kiếm dùm tôi vì nghe tin 
thầy Rũng ở Canada. Lúc trở về bên ấy anh 
Thích đã tìm kiếm thầy và cho tôi e-mail của 
thầy ở Montréal.

Lúc được thơ tôi, thầy Rũng bàng hoàng, 
cảm động, không nói nên lời, thầy tưởng như 
là giấc mơ gặp lại được học trò cũ, và tôi cũng 
thế, nước mắt cứ trào ra khi cầm trên tay mấy 
hàng chữ đầy thương mến của thầy. Thầy hẹn 
với tôi ngày mai mới viết dài được, vì quá cảm 
động tưởng như là không bao giờ gặp lại được 
tôi ... Rồi hôm sau, tôi được một lá thư rất dài 
của thầy nhắc lại dĩ vãng êm đẹp đã qua đầy 
thương mến và thầy khen ngợi tôi với tất cả 
tấm lòng của một vị giáo sư tài ba, mà âm 
thầm ... Lá thư dài tôi để trên đầu nằm, mỗi lần 
đọc, niềm hạnh phúc chạy từ từ lên người tôi, 
rồi cái sung sướng ấy tôi để nước mắt cứ trào 
ra ... Tôi có thưa với thầy là chừng ấy chữ đầy 
“tình người» của thầy đủ cho tôi sống mạnh 
trong cuộc đời ly hương, tôi không muốn 
đòi hỏi gì thêm nữa vì hạnh phúc đang trong 
tầm tay của gia đình tôi. Trong cuộc sống hải 
ngoại, vật chất dư thừa mà nhiều lúc vẫn cô 
đơn, chỉ thiếu chút “tình người» ấm áp mà 
thôi ... Trong suốt 35 năm xa cách, thầy Rũng 
vẫn còn nhớ đến tôi như ngày hôm qua, thầy 

viết: J’étais vraiment ému par le message de 
H... Je me souviens de H comme si celà était 
hier...

Ngày 10 tháng 6 năm nay, 2003, chúng 
tôi đi Canada theo lời mời của bạn bè và anh 
chị Thích, những người đã ghé thăm chúng 
tôi tại miền nam nước Pháp trong suốt gần 
27 năm qua. Biết tin vợ chồng chúng tôi ghé 
Montréal, thầy cô đã sắp đặt đón chúng tôi 
bằng một buổi họp mặt với các thân hữu đã 
cọng tác tại TTQGKT Phú Thọ mà chính thầy 
là Giám Đốc, và tôi là sinh viên rồi là giáo sư 
được mấy tháng,... tôi mong sao cho mau đến 
ngày gặp lại thầy và các bạn bè thương mến 
của chúng tôi... chắc chắn sẽ rộn rã tiếng cười 
và nước mắt tái ngộ... Tôi nghĩ: nơi nào có 
tình yêu thương, nơi đó ắt có Thành đạt, Giàu 
có, Hạnh phúc, Hòa bình vĩnh viễn ...

35 năm đã qua, «Tình nghĩa thầy trò» dưới 
mái trường Công Nghệ vẫn được tiếp tục nối 
vòng tay thân ái, kính mến của cả hai dòng 
sông St Laurent và sông Seine... nước xanh 
một màu hy vọng và nước của hai dòng sông 
sẽ không bao giờ vơi cạn ...

Tình nghĩa thầy trò là thế đó ... cao đẹp 
biết bao ...

(Viết cho thầy Bùi Tiếng Rũng kính mến)

Võ Văn Hoàng CN9
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Giống như truyện dài võ hiệp kỳ tình 
vốn hấp dẫn chúng ta từng hồi từ thời còn 
cắp sách tới trường bên mái đầu xanh với 
bao kỳ vọng. Truyện hấp dẫn từng hồi, mỗi 
hồi đều có những tình tiết, diễn biến éo le 
gay cấn. Nói lái cũng vậy, nó cũng hấp dẫn, 
ly kỳ không kém. Nó phổ biến từ những 
giai thoại văn chương đến đời sống thường 
ngày bình dị. Nó thể hiện tính hóm hỉnh, óc 
khôi hài của ông bà mình từ xưa, thấm sâu 
trong huyết quản và truyền tụng trong dân 
gian thành thứ văn chương truyền khẩu mà 
bất cứ ai cũng một thời nghe qua hoặc nói 
tới, hoặc đọc thấy đâu đó trong đời.

Tui không viết về nói lái qua những giai 
thoại văn chương, những câu hò đối đáp 
của các đôi trai gái, hoặc về thời sự chính 
trị…mà người ta viết ra, kể lại rất nhiều 
trên lưới nhện mà đa số được lặp lại giống 
nhau. Đây tui muốn viết về những khiá 
cạnh khác của nói lái. Nói lái có thể tới-
lui-xuôi-ngược 4 chập rồi trở lại từ đầu. Có 
một số đôi chữ lái được như vậy, có một số 
chỉ lái được một lần rồi thôi, không nữa, 
hết. Những chữ không lái được vì cùng 
dấu hay không dấu như: le le-ba ba- đa đa-
lui cui-lao xao…Bí mật-lái tới là bật mí-lái 
lui là bị mất-lái xuôi là bất mị-lái ngược lại 
bí mật. Hay phố biển-lái tới là phiến bổ-
lái lui là phổ biến-lái xui thành phiển bố-
lái ngược lại là phố biển. Cũng như vậy, 

NÓI LÁI
(Hồi 2)

Huy Phan
Nói lái là đề tài tôi đã ấp ủ, cưu mang từ lâu lắm rồi; từ nẳm từ năm ngàn chín trăm 

hồi đó lận. Chưa kịp sanh nở thì huynh Đắc Ứng đã đi một bài trên KSCN số 5 rồi. Bởi 
vậy bài nầy có thêm tựa đề là Hồi Hai cho phải đạo.

bà Bảy-bày bả-bả bày-bảy bà-bà Bảy. Hay 
Bầu cô-bồ câu-bâu cồ-bô cầu-bầu cô-bồ 
câu…

Có ông anh lớn trong xóm nhỏ của tui 
hay cắc cớ đố như vầy “”Káo chình quá 
khán gỉ? tui lại tưởng ổng nói tiếng Tàu 
nên ú ớ hổng biết trả lời. Tiếp sau ổng lại 
phán thêm câu nữa “Tú sỉ dèo mận thì tịnh 
ngụi mò” đố là gì? Hay”ngầu lôi tăng kể”.
Tui thật sự ngu ngơ lắc đầu chào thua.Quý 
vị có biết không ổng trả lời tỉnh bơ “Kính 
chào quý khán giả đây là tên những con 
giáp trong Tử vi”Tý-sửu-dần-mẹo-thìn tỵ-
ngọ-mùi” đó. Ngồi lâu thì tê cẳng. Lúc này 
tui mới tỉnh ngộ ra là ổng nói lái.! Từ đó về 
sau ổng phang câu đố nào tui cũng trả lời 
ron rót hết. Thí dụ như “Trong nhà bước ra 
hỏi cái gì bán? Là cái giàn bí. Hoặc “Bên 
đây cưa ngọn, bên kia cũng cưa ngọn, đố 
là gì? Thưa là con ngựa. “Ông đánh cái 
cheng, Bà biểu đừng” Là chưn đèn…Hay 
cái gì vừa đi vừa lũi vừa mổ? Là lổ mũi…
và nhiều nữa. Từ đó, tui thấy đố lái hay nói 
lái nó ngộ ngộ, hay hay. Tui bỏ nó trong 
trái tim khằn và mang theo tới giờ.

Nói lái của huynh Đắc Ứng có tính tổng 
quát giống như khi anh lái chiếc Hyunhdai 
Santa Fe chạy bon bon trên xa lộ Mỹ quốc. 
Đi, về một cái rẹt. Giống như cởi ngựa 
xem hoa. Đọc chưa thấy đã nên tui phải 
lái chiếc Suzuki cà tàng mà một thời được 
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quảng cáo rầm rộ và ra rả mỗi ngày trên 
radio Sài Gòn là “An toàn trên xa lộ. Thanh 
lịch trong thành phố. Tiện lợi khi vào ngỏ 
hẻm”. Tui tàng tàng xuyên qua những hẻm 
nhỏ trong xóm, giống như “thăm dân cho 
biết sự tình” nên nghe được những câu 
chuyện diễn ra trong những căn nhà bình 
dân. Tui sẽ từ từ kể ra cho tất cả quý bà con 
cô bác anh chị cùng các bạn nghe.

Ngang qua một hẻm nhỏ, có giọng ai 
đó phát ra “Có cô Cả ca cổ cổ ca cả cô. Có 
cô Cả ca cổ”. Lại có giọng khác nói “Có 
anh Cả a Cảnh ảnh ca ả canh. Anh Cả a 
Cảnh” Tới một quán nhậu gần đó có một 
ông nói “Tui thò bịt thịt bò mà nó cứ theo 
bịt thịt beo. Bực quá, bá quực!”. “Nó còn 
nói thà gịt chớ không ăn thịt gà, thà để a 
cắn chớ nhứt định không ăn cá”. Tới gần 
một ngã tư có một bà dắt 2 đứa nhỏ nói 
“Đứng bên nây thì bây nên, qua bên kia là 
… là bia kên, nghe bây!”. Bên kia đường 
là mấy ông đang ngồi cao hứng uống bia. 
Hèn chi bà nói coi chừng bia kên nếu qua 
bên kia. Hai đứa nhỏ đứng lơ ngơ không 
hiểu gì. Tới một đoạn khác, nghe một ông 
nói “Gần ba giờ con ra bờ gia, hể thấy một 
bà giơ trái bơ già thì con biết là đúng ba 
giờ”. Đây thuộc loại lái tới-lái lui-lái xuôi-
lái ngược. Đi một tràng dài giống như bắn 
súng la-phang!

Tui nhớ có lần kể một câu chuyện 
ngắn về nhân vật Trạng Héo trong lớp tui 
thời Trung học trong một cuộc họp bỏ túi 
uống cà phê rồi ngồi đía dóc với mấy ông 
bạn già. Bão lốc bốc lão Trạng Héo trẹo 
háng trán hẹo tréo hạng văng ra va răng 
và gảy cái vảy gà. Mới đầu, tất cả theo dõi 
nhưng im re không hiểu có chuyện gì xảy 
ra, nhưng sau khi nghe hết chuyện họ đều 
cười một cái rần. Ngộ quá chừng, lão bị va 
răng vô đâu đó nhưng lạ một cái lão không 
bị gảy răng mà chỉ gảy cái vảy gà!? 

Qua một hẻm nhỏ khác, tui lại nghe ai 
đó nói “Tại sao má cần mần cá mà cấn mấn 
cà? Má đang mang đá mà sao mi đá má đi? 
Không có tiếng trả lời. Gần đó, lại có tiếng 
người nói Tui đố mấy người tìm được một 
cặp hai con vật gì mà nói lái lại thành hai 
con khác, ai trả lời được càng nhiều con 
càng hay, nghen. Một hồi im lặng, giống 
như tất cả đang chìm trong suy nghĩ, tìm 
tòi. Tui cũng ngừng lại lắng nghe. Có một 
người trả lời “Con cua-con rồng thành con 
công-con rùa”. Con cò-con sóc thành con 
cóc-con sò. Con cáo-con bò thành con cò-
con báo. Con sâu-con dế là con dê-con sấu! 
Còn nữa. Con ong-con kiến thành con yến-
con công. Con cóc-con sáo thành con cáo-
con sóc. Lại im lặng. Tui cũng nghĩ coi có 
còn con gì nữa không, nhưng vẫn không 
thể tìm thêm được con gì khác. Chắc là hết. 
À, còn con công đùa với con cua đồng!

Tui lại tiếp tục tà tà qua một xóm nhà 
khác thì nghe một giọng the thé nói “Lấy 
xà bông xông bà” đem xa rông xông ra! 
Tui sợ quá, nhấn ga dọt lẹ. Sáng ăn nhiều 
ragú nên rú ga dữ quá. Qua một xóm nhỏ, 
lại nghe một giọng hỏi “Bác Rỏ đâu bây?”. 
Tiếng trả lời từ một đứa nhỏ “Dạ, Bác Rỏ 
đi bỏ rác rồi Ba!”. Còn anh Chương? Anh 
Chương thì đang ương chanh. Còn anh 
Cảnh? Anh Cảnh thì đang hù cái củ hành! 
Còn mầy, tính đi đâu đó? Dạ con đi đo đấu. 
Còn mớ dâu ở đâu ra dậy? Dạ, đây ra dậu 
nên đậu ra dây, con đậy ra dâu.

Ngang qua một nhà kia tui lại thấy đào 
rụng đụng rào. Nhưng không thấy ông đạo 
rùng…

Đó, một vòng qua những xóm nhỏ bình 
dân, tui đã nghe những câu nói lái thật bình 
dị trong đời sống hàng ngày kể hầu quý vị, 
mong cũng mua vui được một trống canh.
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Vợ chồng xã xệ tôi quyết định làm một 
chuyến Mỹ du. Từ Perth, một thành phố nhỏ 
êm đềm, đẹp hiền hòa, thủ phủ của tiểu bang 
miền viễn tây xứ Kangaroo, chỗ mà bà con 
vẫn gọi là Miệt dưới, chưa kể 5 giờ ngồi chờ 
ở hai phi trường, chúng tôi phải bay ròng rã 
18 tiếng phi cơ mới hạ cánh xuống phi trường 
quốc tế Los Angeles, một phi trường lớn thứ 
nhì của xứ Cờ Hoa. Trước khi ghi tên tham 
dự Đại hội Kỹ Sư Công Nghệ thế giới lần thứ 
7 tổ chức ở thành phố gió Chicago, tiểu bang 
Illinois, tôi đã đắn đo lắm vì nỗi háo hức được 
hội ngộ với Thầy và bạn đồng môn sau nhiều 
thập niên lưu lạc chưa thắng được sự lo ngại 
về chuyến viễn du quá xa xôi khi tuổi đời đã 
khệnh khạng vào hàng bảy rồi.

Nghĩ lại, nhớ hồi trẻ mình cũng gan lì lắm 
sao về già lại chết nhát cũng hơi dở, đành cố 
suy nghĩ một cách “tích cực” hơn là không đi 
bây giờ vài năm nữa chống gậy làm sao đi! 
Thế là gởi email cho anh Đỗ Huỳnh Hổ, đồng 
trưởng ban tổ chức đại hội 7, xin ghi tên tham 
dự. Nhận được thư này, anh Hổ đã mau mắn 
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gởi cho một số bạn báo tin kỳ hội ngộ thứ 7 
tới đây sẽ có mặt người từ Miệt dưới mà anh 
em đang chờ. Nhận hồi báo bản sao thư của 
anh Hổ tôi mới biết đây là những bạn đã hứa 
là sẽ đi phó hội nếu có tôi tham dự. Thật cảm 
động khi biết còn nhiều bạn bè mong mỏi và 
chờ đợi, vì đã 6 lần đại hội tôi đều vắng mặt. 
Điều làm tôi xúc động nhiều hơn là anh Hổ đã 
kêu gọi anh em lo cho tôi khi tôi đến Hoa Kỳ. 
Với tính cẩn trọng và tỉ mỉ anh không quên 
dặn dò khi tôi qua đừng để tôi lái xe, như thế 
rất nguy hiểm vì bên Úc xe chạy bên trái còn 
bên Mỹ chạy bên phải. Với các anh “nhà báo” 
Công Nghệ thì không khí rộn ràng hơn. Anh 
Nguyễn Giụ Hùng (CN9) dặn dò đủ thứ cho 
chuyến đi, anh Quản Gia Nguyễn Đắc Ứng 
(CN13) gởi email liên tục, gần như mỗi tuần, 
nhắc đi nhắc lại là “Phải đi, chứ đừng đổi ý 
nghe!” và gởi gấm ông bạn già này cho mấy 
anh em trẻ ở Cali vì biết tôi sẽ ghé ở đó trước 
khi bay đi Chicago. Một trong những bạn 
đồng môn nhận được thư của anh Quản Gia là 
Lê Quang Đức (CN16), dù đang du lịch ở thật 
xa, đã sốt sắng gởi thư trực tiếp cho tôi hứa 

Vĩnh Ngộ
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chắc như đinh đóng cột là “Cứ yên chí. Đức sẽ 
có mặt ở phi trường đón anh chị”. 

Có nhiều người chờ đợi và lo toan như 
thế thì còn phải lo gì nữa, xã xệ tôi lên mạng 
mua vé khứ hồi với hãng bay lớn nhất Úc cho 
yên tâm. Từ cái xứ “nhà quê” của tôi muốn 
Mỹ du phải qua Đông Úc trước. Từ đó, có thể 
lựa chọn nơi đến là một trong hai phi trường 
Los Angeles hoặc San Francisco. Tới đây, xin 
tự ý lạc đề để kể một chuyện vui về việc lựa 
chuyến bay. Nói vui thì sợ độc giả thất vọng, 
phải nói là chuyện lẩm cẩm của một thanh 
niên hơi nhiều tuổi mới đúng. Trong số bạn 
đồng môn Kỹ Sư Công Nghệ tôi có hai người 
thân thiết, là bạn “lối xóm” và học chung từ 
thời niên thiếu ở Saigon, đó là Huỳnh Văn 
Phước (CN11) và Võ Văn Bé (CN9). Phước 
đã bỏ anh em mà đi năm ngoái. Còn Bé, bận 
việc gia đình không dự ĐH 7 năm nay. Vì vậy, 
tôi mới quyết định ghé Cali trước để thăm gia 
đình Bé rồi mới bay đi Chicago. Tôi nhớ là Bé 
đang ở Santa Anna, mở Google maps ra xem 
thấy chỗ này gần phi trường LAX, bèn mua vé 
phi cơ đến đó. Chờ gần tới ngày đi mới điện 
thoại báo tin “surprise” cho bạn. Đang chuyện 
trò vui vẻ, khi nghe tôi hỏi từ khách sạn tôi 
sẽ ở ngay Little Saigon đến nhà Bé bao xa, 
anh chàng nhỏ giọng xuống ngay “Không xa 
lắm Thành ơi! Chừng 700 cây số thôi. Cũng 
không sao. Khi tới gọi cho hay, mình sẽ ngồi 
xe đò Hoàng xuống gặp Thành!” Tay còn giữ 
điện thoại, miệng tôi ngọng luôn! Lần cuối 
cùng anh em gặp nhau là năm 1972, vào ngày 
đám cưới của vợ chồng tôi ở Saigon, đến nay 
là 43 năm. Tuy chưa gặp lại nhau suốt ngần 
ấy năm, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc từ 
khi Bé sang Mỹ năm 1982. Từ đó, gia đình 
Bé vẫn định cư ở Santa Clara cho tới bây giờ. 
Thật đáng giận là không biết sao cái trí nhớ 
cùn mằn của tôi cứ nghĩ tới cái địa danh Santa 
Anna và hấp tấp không chịu mở sổ ra xem 
lại địa chỉ của bạn để mua vé máy bay đi San 
Francisco thay vì LAX ! Để cho bạn phải đi 

hơn 700 cây số để gặp mình thật chẳng phải, 
nên tôi đã hứa sau đại hội, từ trạm chót của 
chuyến Mỹ du là Sacramento, tôi sẽ đi xe đò 
xuống San Jose để gặp bạn hiền. Tôi đã làm 
được việc này. 

Ngày 13-8-2015, vợ chồng xã xệ tôi đã có 
một buổi họp mặt thật cảm động ở nhà anh chị 
Nguyễn Giụ Hùng (CN9), được gặp lại Bé và 
gần đủ mặt anh em  KSCN đang ở San Jose. 
Trước khi xuống San Jose, tôi đã tìm hiểu trên 
net thấy xe khởi hành từ Sacto lúc 7 giờ sáng 
sẽ đến nơi khoảng 9 giờ 30. Chuyến về sẽ rời 
San Jose lúc 4 giờ chiều, như vậy sẽ có đủ thì 
giờ gặp gỡ hàn huyên. Chuyến đi không nhanh 
như dự tính, mãi đến gần 12 giờ trưa xe mới 
đến San Jose vì không chạy suốt, phải ngừng 
nhiều lần dọc đường để đón thêm khách và 
bác tài xế cho biết xe sẽ trở về Sacto lúc 1 giờ 
30. Có cả vợ chồng người bạn thân ở Sacto đi 
theo “hộ tống” vì sợ dân Kangaroo hay chạy 
nhảy lung tung sẽ lạc đường. Anh Giụ Hùng 
ra trạm xe buýt đón chúng tôi về nhà. Anh chị 
Nguyễn Văn Quang (CN1), anh cả của Ban 
Biên Tập ĐS Nguyễn Sáu (CN6), Võ Văn Bé 
(CN9) và anh Âu Hùng (CN9) đã cùng anh 
chị Nguyễn Giụ Hùng thết tiệc khoản đãi bạn 
phương xa.

Khi nghe kể sự gấp gáp của chuyến trở 
về Sacto, anh Sáu lật đật gọi cho công ty 
xe đò VN đặt chỗ cho 4 người về Sacto vào 
chiều tối để anh chị em được ở bên nhau lâu 
hơn. Xe đón tại nhà ở San Jose, đưa về tận 
nhà ở Sacramento với giá chỉ có 100 đô cho 
bốn người. Chị Giụ Hùng và Bé không muốn 
chúng tôi tốn tiền nên bảo đừng đi xe đò, hãy 
để chị hỏi thăm và sẽ đưa chúng tôi ra bến xe 
buýt miễn phí đưa dân cờ bạc từ San Jose đi 
casino Red Hawk ở Sacto. Khi thấy chúng tôi 
còn lo ngại, chị hứa nếu không đi được xe miễn 
phí này anh chị sẽ đích thân lái xe đưa chúng 
tôi trở về Sacto, có anh Bé chạy theo cho vui. 
Buổi tiệc hội ngộ không ngờ có được sau hơn 
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bốn thập niên xa cách thật là vui nhưng đã qua 
quá nhanh. Những món ăn thịnh soạn các anh 
chị khoản đãi còn dư nhiều quá vì cả bàn tiệc 
say sưa tâm sự quên cả ăn. Trước khi chia tay, 
anh chị Giụ Hùng, anh Sáu và Bé đưa chúng 
tôi đi một vòng cho biết thành phố San Jose. 

Giả làm dân cờ bạc, 4 người chúng tôi lên 
xe buýt của Casino Red Hawk lúc 7 giờ tối để 
trở về Sacto. Chờ cho xe lăn bánh anh chị Giụ 
Hùng và Bé mới ra về. Bé còn gọi điện thoại 
theo dặn dò là khi tới sòng bạc nên vào chơi 
kéo máy vài bàn thay vì về nhà ngay có thể bị 
hỏi han phiền phức. Làm bạn với nhau từ thuở 
ấu thơ, đến nay hai đứa đã là hai lão già cổ lai 
hi, bạn hiền của tôi vẫn chu đáo, tỉ mỉ không 
khác ngày xưa. Trên đường về, vợ chồng 
người bạn cứ nhắc nhở, thán phục và cám ơn 
sự lo lắng tận tình của chị Giụ Hùng và các 
anh chị ở San Jose đã dành cho chúng tôi. Anh 
bạn của tôi cứ lo và hỏi hoài “Xe này có phải 
thực sự miễn phí không, hả ông?”. Tội nghiệp 
bạn tôi, trước 75 là phi công một thời chọc trời 
khuấy nước, 33 năm sống ở Mỹ vợ chồng làm 

lụng vất vả, chắt chiu lo cho đàn con năm đứa 
ăn học thành tài, có rảnh đâu mà đi cờ bạc nên 
không hề biết chuyện sòng bạc có tổ chức xe 
đưa rước dân mê đổ bác. Cho đến khi xe dừng 
ở một trạm nghỉ dọc đường, trước khi tiếp 
tục chạy bác tài người Mễ đi đến từng hành 
khách thu tiền “tip” mỗi người một đô, anh 
ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lượt đi, chúng tôi 
sắp hàng lần lượt lên xe thoải mái tự chọn ghế 
ngồi. Khi xe đến nơi, vừa dừng bánh có hai bà 
mặc đồng phục nhân viên an ninh đón ở cửa 
xe vui vẻ giải thích thủ tục và xem giấy tùy 
thân từng người. Khi nhìn thấy passports biết 
vợ chồng xã xệ tôi đến từ Úc, không cần ghi 
tên tuổi gì cả, một người rút túi lấy ra hai tấm 
thẻ plastic cỡ bàn tay lúi húi ghi chép. Khi trao 
cho trả cho tôi giấy thông hành và hai tấm thẻ, 
bà ấy tươi cười nói “Chào mừng ông bà từ Úc 
đến Red Hawk Casino. Mời ông bà vui chơi 
thoải mái, nếu ngày mai chưa về chúng tôi 
sẽ thu xếp phòng khách sạn thượng hạng cho 
ông bà nghỉ ngơi. Chừng nào muốn về sẽ có 
xe limousine đưa ông bà về lại San Jose. Ông 
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bà sẽ không phải trả khoản tiền nào cả. Chúc 
may mắn!” Khi xem lại mới thấy hai tấm thẻ 
cũng ghi đúng như vậy. Bất ngờ được chào 
đón như đại gia cũng thích thật. Chúng tôi vào 
sòng bạc, hai lão ông thong thả kéo máy, tiêu 
cho hết tiền lẻ đễ trả nghĩa cuốc xe đường dài 
miễn phí. Còn hai bà cứ xách kè kè mấy túi 
thức ăn mua ở San Jose đi tới đi lui trông thiểu 
não, cứ vài phút lại nhắc “Nhanh nhanh rồi 
về. Hai chị em tôi cứ sớ rớ ở đây không chừng 
an ninh tưởng là khủng bố hỏi han mất công 
lắm!”. Thôi thì về, cũng đã quá nửa đêm rồi. 
Cô cháu lái xe đến đón đang chờ ở bên ngoài. 
Chuyến đi này thật quá đã. Lần sau chắc phải 
nộp đơn với Hollywood xin đóng phim vì đêm 
nay đã đóng vai một tay cờ bạc thật trọn vẹn 
và rất “nhập vai”. Đây cũng là một kỷ niệm 
không dễ gì quên.

                                           *  *  *  *
 
Phi cơ đưa chúng tôi đến xứ Cờ Hoa hạ 

cánh an toàn xuống phi trường quốc tế Los 
Angeles lúc 8 giờ sáng ngày 25-7-2015. Tôi 
thấy choáng ngợp với sự tấp nập, bận rộn và 
vĩ đại của phi trường này. Lấy hành lý xong, 
vì sợ lạc tôi vừa đi vừa hỏi thăm lối ra bãi 
đậu xe theo chỉ dẫn rất kỹ lưỡng của anh Lê 
Quang Đức từ trước ngày đi. Ra tới cửa thấy 
ngay bạn đang chờ với nụ cười thật tươi. Tôi 
bắt tay người bạn đồng môn mới gặp lần đầu, 
thấy lòng tràn ngập nỗi vui và hạnh phúc. 
Lúc đó, tôi mới cảm được mình đang đứng 
trên một đất nước kỳ diệu vào một buổi sáng 
mùa hè chan hòa nắng ấm ngoài trời và ấm áp 
cả trong lòng. Sống ở một xứ thời tiết khắc 
nghiệt hơn ba mươi lăm năm, mùa hè nóng 
cháy da, trên 40 độ bách phân là thường. Sang 
tới California, trưa hè không nóng quá 27 độ 
C thật là lý tưởng. Suốt năm ngày vui với các 
bạn đồng môn KSCN, Cali đã đón tiếp chúng 
tôi với những ngày hè tuyệt vời như thế.

Anh Đức lái xe đưa chúng tôi về nhà vì 

chưa đến giờ nhận phòng khách sạn. Từ phi 
trường về Little Saigon khá xa, xe chạy hơn 
một tiếng nhưng thấy khá nhanh vì chuyện trò 
không dứt. Nếu có người thứ tư cùng ngồi trên 
xe nghe chuyện sẽ tưởng là hai anh em ruột đã 
lâu ngày mới gặp lại nên có quá nhiều chuyện 
nói cho nhau nghe, chứ không ngờ đây là hai 
bạn đồng môn mới lần đầu gặp gỡ. Điều lý 
thú thứ nhì là được ngắm hệ thống xa lộ thênh 
thang và tân kỳ của nước văn minh nhất thế 
giới. Theo dòng xe cộ nối đuôi chạy không 
ngớt, chúng tôi về đến thủ đô của dân VN 
tị nạn CS ở Cali. Ở đây, cũng là quê người, 
nhưng tôi có cảm giác thân quen như đang ở 
ngay trên quê nhà vào những ngày thanh bình 
xa xưa khi anh Đức đưa chúng tôi đi ăn sáng 
trước khi về nhà. Điều ngạc nhiên thứ ba là giá 
cả mọi thứ ở đây rẻ không ngờ, chẳng những 
ở Phước Lộc Thọ mà còn ở khắp tiểu bang. 
Những cái tên quen thuộc như Mì LaKai, Phở 
Pasteur, Chè Hiển Khánh …. đã kéo tôi về một 
thời dĩ vãng vàng son đầy ắp những kỷ niệm 
đẹp của những ngày quần xanh áo trắng tung 
tăng hè phố khi tan lớp học. Có lẽ, sống nơi 
đây không cần phải nói tiếng Mỹ. Chắc quí 
vị cũng thích thú và nghĩ như tôi nếu chứng 
kiến và nghe những lời đối thoại ở một gian 
hàng bán thức ăn “food to go” trong thương 
xá Phước Lộc Thọ. Một anh chàng Mỹ trắng 
trẻ tuổi, ốm và rất cao, râu ria rậm rạp đang 
đứng sắp hàng trước tôi. Khi anh đến sát quầy, 
cô bán hàng nhìn anh hỏi to “Bữa nay ăn cái 
gì, mậy ?” “Hôm nay tao ăn bánh quấn” Anh 
chàng Mỹ này tươi cười trả lời bằng một giọng 
nghe rặc “Bắc kỳ” rất dõng dạc và rõ ràng. Trả 
tiền xong, anh còn “Cám ơn nhé!”. Xin nhắc 
lại, “nhé” đàng hoàng, nghe thật khoái. Tôi 
đoán, sư phụ dạy tiếng Việt cho anh chàng Mỹ 
trông có vẻ bụi đời nhưng mặt mũi dễ thương 
này phải là một Bố người Phương Liệt, Hà 
Đông. Ấy chết! Nói thế coi chừng đụng chạm, 
vì hình như Phương Liệt là quê của anh Giụ 
Hùng. Chắc anh ấy không giận đâu! Ngày 
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xưa, từ Hà Nội về quê Chương Mỹ của tôi vẫn 
nghe bà con nói là “bánh quấn” thay vì “bánh 
cuốn”. Anh Giụ Hùng chắc còn nhớ một địa 
danh không mấy xa Phương Liệt, Chương Mỹ 
là Thanh Trì, quê hương của bánh cuốn ăn với 
nước mắm cà cuống ngon nức tiếng, không 
thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác trên quê 
nhà Việt Nam thuở sông Bến Hải còn ngăn 
cách đôi đường. Tôi bắt chước anh bạn Mỹ 
mua một dĩa bánh cuốn. Giá thật rẻ, bánh nhìn 
thấy ngon nhưng đựng trong một khay nylon 
đen trông kém hấp dẫn. Tôi bèn nói với một bà 
bán hàng mượn một cái dĩa để ăn tại chỗ. Nghe 
xong, bà này trừng mắt, giọng gắt gỏng “Cứ 
thế mà ăn thôi, không có dĩa tô gì cho mượn 
cả!” Tôi thất vọng vì thấy ở xứ văn minh bậc 
nhất này, ngay thủ đô của người Việt tị nạn 
CS cũng có người đang học cái văn hóa “phở 
mắng, cháo chửi” của dân Hà Nội xã nghĩa!

Năm ngày ở Cali, chúng tôi được tiếp đón 
và chiêu đãi thật nồng hậu và thân tình bởi gia 
đình của ba người bạn đồng môn đều thuộc 
khóa 16 KSCN. Lê Quang Đức và Nguyễn 
Anh Châu là dân “local” Orange County, 
Nguyễn Trung Trực từ Saigon sang thăm các 
con đang du học ở Cali và dự Đại hội KSCN 
7 Chicago. Tuy mới gặp lần đầu nhưng cả ba 
và “nửa kia” đã dành cho vợ chồng xã xệ tôi 

sự quí mến và săn sóc 
chân tình thật cảm động. 
Anh Đức đã ngưng công 
việc làm ăn để dành hết 
thì giờ đưa chúng tôi đi 
chơi các nơi và kiêm 
luôn việc tổ chức họp 
mặt và tiệc tùng cho 
bốn anh em KSCN và 
gia đình mỗi ngày, ở tư 
gia và những nhà hàng 
ngon nhất Cali. Chỉ tiếp 
xúc qua mấy ngày ngắn 
ngủi, chứng kiến cơ 
ngơi cùng đời sống khá 

giả và thành tích học tập của các cháu tôi thấy 
rõ các bạn KSCN trẻ tuổi của tôi đã nỗ lực và 
đầy bản lãnh để thành công trong mọi lãnh 
vực nghề nghiệp, như xây dựng của Đức và 
Châu ở Hoa Kỳ hay chế tạo cơ khí của Trực 
trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở quê nhà.

Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi ở 
đây thật đáng gọi là “Tiểu hội Califonia” để 
chuyến Mỹ du này của tôi có nhiều kỷ niệm 
đẹp. Chúng tôi có những buổi họp mặt tâm 
tình thật cởi mở và sảng khoái, cười đùa vui 
nhộn như những trẻ thơ vô tư lự. Tôi cho rằng, 
có một thứ gì đó quí hơn “thịnh tình” và đẹp 
hơn “hiếu khách” giúp cho những người mới 
sơ ngộ mau chóng trở thành bạn tâm giao. 
Đó phải chăng là tình đồng môn Kỹ Sư Công 
Nghệ, không khác chi tình huynh đệ trong 
một gia đình. Ngồi trên phi cơ trên đường về 
xa thẳm, cũng như khi trở về nhà rồi, bà xã tôi 
nhắc hoài đến ba cô em Huyền, Minh Thu và 
Khánh Ngọc. Sao cô nào cũng dễ thương đến 
thế! 

Và nửa kia của tôi cũng không quên mấy 
chén chè hạt sen có nguyên nhụy đắng Huyền 
nấu cho chị Mai ăn để bớt ho, và nhờ Đức đã 
đưa đi khám bác sĩ ở Little Saigon mới mau 
khỏi bệnh viêm cuống phổi để có sức đi dự đại 
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hội. Bác sĩ Kỳ, người đã cống hiến nhiều năm 
khi ông còn trẻ cho công tác theo tàu cứu vớt 
dân tị nạn trên Biển Đông, là bác sĩ gia đình 
của anh chị Đức, chỉ lấy tượng trưng 20 đô 
la sau khi khám bệnh cho toa mua thuốc. Đa 
tạ vị lương y khả kính của đồng hương VN ở 
vùng Orange County.

Đến xứ lạ gặp người đồng hương, gốc gác 
ở ba miền đất nước thật là vui. Tôi và Nguyễn 
Trung Trực cùng với nửa kia Khánh Ngọc 
đều là dân Saigon. Trực lại có liên quan về 
công việc làm ăn với Xi Măng Hà Tiên của tôi 
trước đây nên có nhiều chuyện xưa thật vui. 
Lê Quang Đức, người xứ Quảng, nên duyên 
với Huyền, một cô gái Bắc duyên dáng, đồng 
hương của tôi. Còn chàng “đồng khói” Bắc 
Kỳ lưu lạc Nguyễn Anh Châu phải lòng cô 
gái Huế đẹp quí phái là Minh Thu. Nhìn chị 
Minh Thu tôi lại nhớ cô em gái thứ năm của 
tôi vì hai người thật giống nhau. Sau đại hội 
Chicago, chúng tôi sẽ bay đi Atlanta, Georgia, 
để thăm gia đình cô em này và gia đình một 
chú em nữa sau nhiều năm không gặp. Trong 
đêm cuối ở Cali, cả nhóm ngồi ở quán cà phê 
trên đỉnh cao nhất thành phố, Victoria Hill, 
khi đùa vui về chuyện “tình Bắc duyên Nam” 
tôi đã nhại hai câu đồng dao để ghẹo hai chàng 
kỹ sư phong nhã Đức và Châu để không khí 
buổi họp mặt thêm ấm cúng và vui nhộn.

“Học trò xứ Quảng ra thi. Thấy cô gái Bắc 
chân đi không đành” và

“Học trò xứ Bắc vào thi. Thấy cô gái Huế 
chân đi (cũng) không đành”

Ngày thứ ba ở Cali, anh Đức dành nguyên 
một ngày chở vợ chồng tôi và Trực xuống San 
Diego thăm một người bạn đồng môn Phú 
Thọ vừa là một cây bút nổi danh trên nhiều 
website. Dân Phú Thọ có nhiều người cầm 
bút, hai người được ái mộ nhất là Caubay và 
Tràm Cà Mau. Người chúng tôi sắp đến thăm 
là Caubay, tác giả của nhiều bài viết trào lộng 
thật cay độc với một văn phong độc đáo, cũng 

là kỹ sư kiêm thi sĩ Võ Thiêm. Tôi rất cảm 
động khi nghe anh Đức cho biết đã gọi hỏi 
Caubay ngày nào rảnh để đến thăm thì được 
trả lời “Rất mong các anh chị xuống chơi. Cứ 
cho biết giờ nào tới là tôi nghỉ làm để đón 
tiếp”. Caubay Võ Thiêm đã chào đón chúng 
tôi thật niềm nở và thân tình. Tâm tình cởi mở 
với tính khiêm nhường đáng quí của Caubay 
khiến tôi thêm quí trọng một cây viết đã thành 
danh mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Caubay đã 
đưa chúng tôi đi thăm một vòng San Diego, 
thành phố đẹp nhất với khí hậu tốt nhất của 
tiểu bang Cali. 

Lên thăm hàng không mẫu hạm SSS 
Midway, nay làm Nhà Bảo Tàng tôi đã có một 
ấn tượng khó quên hình ảnh đau thương của 
ngày tàn cuộc chiến. Trước khi chia tay, anh 
chị Võ Thiêm đãi chúng tôi một bữa ăn tối 
thật ngon miệng ở nhà hàng Việt Nam. Từ 
giã San Diego lòng nặng trĩu lưu luyến. Tôi 
và Trực mới gặp Caubay lần đầu nhưng đã 
quí mến như bạn lâu năm. Khi Đức bàn về 
tờ Đặc San KSCN tôi mới tiếc vì vui quá đã 
quên mục đích của chuyến đi thăm Caubay 
là để nói lời cảm ơn đến một người bạn văn 
nổi tiếng đã cộng tác bài vở đều đặn suốt 6 số 
báo để làm cho đặc san của dân kềm búa tăng 
thêm phần giá trị văn chương. Nếu Caubay 
có đọc những giòng chữ này, xin cho tôi gởi 
lời đa tạ muộn màng, cho những bài văn tuyệt 
cú, những bài thơ làm xúc động lòng người đã 
đóng góp cho đặc san KSCN suốt mười năm 
qua và một ngày vui khó quên ở San Diego. 
Mong được đón tiếp bạn hiền ở Miệt Dưới 
một ngày không xa.

Ngày 30-7-2015, nhóm 7 người chúng tôi 
có mặt ở phi trường Los Angeles lúc 4 giờ 
sáng để làm thủ tục gởi hành lý cho chuyến 
bay của Hãng Spririt cất cánh lúc 6 giờ đi 
Chicago. Sở dĩ phải đi cận ngày vì có một 
bạn không thể xin nghỉ phép sớm hơn và cả 
nhóm muốn đi chung cho vui. Gần tới giờ 
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bay, quầy kiểm soát vé lên phi cơ báo cho 
biết chuyến bay hoãn 3 tiếng. Chờ tới 9 giờ 
sáng lại thêm một tin xấu, vì phi cơ hỏng nên 
chuyến bay bị hủy bỏ, hành khách phải lấy 
hành lý ra chờ sắp xếp một chuyến bay khác. 
Mấy trăm người đến chỗ nhận hành lý và lại 
rồng rắn sắp hàng chờ tới phiên lên nhận vé kế 
tiếp mà Spirit đang chạy vạy mua từ các hãng 
bay khác. Chờ đợi quá lâu trong tâm trạng bồn 
chồn, mệt mỏi và chán nản. Quầy vé Spirit có 
lúc ồn ào gần như náo loạn vì một vài anh Mỹ 
đen nổi nóng chửi bới rất thô lỗ. Có lúc, an 
ninh phi trường phải đến can thiệp. Chúng tôi 
cũng bực tức, nhưng thấy vẻ mặt chịu đựng 
đến chai lì của nhân viên hãng bay, muốn nói 
gì cũng chẳng nỡ nên kiên nhẫn chờ. Nhóm 
chúng tôi thay phiên ngồi giữ hành lý và sắp 
hàng đến quầy lấy vé. Sau 13 tiếng chờ đợi, 
đến 5 giờ chiều chúng tôi nhận được 7 vé cho 
chuyến bay Delta sẽ cất cánh lúc 7 giờ 05 tối 
bay đi Chicago, có ngừng ở San Francisco 2 
tiếng chờ chuyển sang phi cơ United. Lại ký 
gởi hành lý và lại chờ với nỗi buồn ê chề vì 
đã mất một ngày Tiền Đại hội, là ngày quan 
trọng nhất. Vận xui còn chiếu cố thêm một lần 
nữa, chuyến bay Delta lại hoãn 3 tiếng! Cuối 
cùng rồi cũng tới phi trường O’Hare, Chicago. 
Xe buýt đưa phái đoàn 7 người mệt mỏi bèo 
nhèo, hành lý lỉnh kỉnh tay xách nách mang về 
đến khách sạn Four Points Sheraton lúc 8 giờ 
15 sáng ngày 31-7-2015, trông thật giống một 
nhóm tàn quân bại trận tìm đường về đến hậu 
cứ. Lúc ấy, mọi tham dự viên Đại hội 7 đến từ 
hôm trước đang lục tục lên đoàn xe buýt màu 
vàng để đi du lịch thành phố Chicago. Anh Đỗ 
Huỳnh Hổ không nỡ bỏ anh em đến trễ ở lại 
nên yêu cầu chuyến đi chờ 30 phút để chúng 
tôi nhận phòng và sửa soạn để đi theo đoàn.

 Cũng vì vận xui quái đản này mà 7 người 
từ Cali mới có gần một đêm không ngủ ở phi 
trường LAX. Nếu chỉ có vợ chồng xã xệ tôi 
thôi thì mệt lắm. Có ba bạn đồng môn CN16 
với hai phu nhân đi cùng chuyến, là bạn đồng 

cảnh ngộ nên thời gian qua cũng nhanh. Phi 
trường về đêm vắng vẻ, các quán ăn chỉ còn 
mở lác đác với những món ăn cho đỡ đói thôi. 
Nhờ dịp này, bên ly cà phê nóng bốc khói, 
chúng tôi đã có những giờ phút tâm sự thoải 
mái. Những chuyện vui buồn của thời áo xanh 
Công Nghệ kể nhau nghe để thương để nhớ 
một dĩ vãng xa vời. Sau cuộc sảy đàn tan nghé 
năm 1975, dù còn ở lại hay may mắn vượt 
thoát ra nước ngoài, ít có ai không từng trải 
cuộc đời lắm truân chuyên. Sau chuyến Mỹ 
du này, tôi hãnh diện vì anh em Kỹ sư Công 
nghệ trẻ sống và làm việc ở đất nước cơ hội 
bình đẳng này đã chứng tỏ một ý chí vươn 
cao trong lãnh vực nghề nghiệp thật đáng ca 
ngợi. Trong đêm không ngủ bất ngờ này, bốn 
anh em đã hàn huyên thật cởi mở và thân tình, 
trao đổi kinh nghiệm sống từ gia đình, công 
ăn việc làm, cho đến việc giao tiếp xã hội bên 
ngoài để cảm thấy gần gũi và hiểu nhau nhiều 
hơn. Về lại Miệt dưới buồn hiu này, tôi nhớ 
những người bạn KSCN đã cùng tôi trải lòng 
ra qua những tâm tình chân thật nhất để tôi 
thấy cõi đời này vẫn còn những tấm lòng tin 
yêu của những người cùng xuất thân từ một 
mái trường dù đã mất tên, nhưng vẫn còn hiện 
diện mãi trong tâm tưởng của chúng ta.

Chỉ riêng ở Cali, chúng tôi đã có những 
ngày vui và biết bao kỷ niệm đẹp không thua 
gì Đại hội ở Chicago. Vì thế, tôi đặt tựa cho bài 
viết này là TIỂU HỘI CALIFORNIA 2015. 
Cám ơn tất cả những tấm lòng Công Nghệ ở 
tiểu bang nắng vàng tươi, ấm áp tình người 
này đã làm cho chuyến viễn du của chúng tôi 
thành một chuyến đi nhớ đời.

 
VĨNH NGỘ
Perth, Tây Úc, cuối đông  2015
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Thưa các niên trưởng và các bạn đồng môn,

Hôm nay nhận được tin anh Quán mất tôi 
thật bàng hoàng và xúc động. Nhất là được 
xem tấm hình chụp buổi họp mặt bỏ túi của 
một số KSCN ở nhà anh Tâm, CN14 ở trên.

 Tôi muốn chia sẻ với các anh một số tình 
cảm của tôi với anh Quán trong ngày họp mặt 
ở nhà anh Tâm mà tôi cũng tham dự.

 ***

Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi biết mặt 
anh Quán. Tôi nhớ hôm đó sau khi khách đã 
đến đủ và bữa tiệc bắt đầu khai mạc thì anh 
chủ nhà Tâm gọi điện thoại cho ai đó rồi sau 
đó bỏ đi. Hơn nửa tiếng sau anh Tâm mới trở 
về nhà cùng với anh Quán mà anh vừa rước 
từ nhà anh ở Santa Ana. Anh Tâm giới thiệu 

Tưởng Niệm 
Anh Nguyễn Văn Quán CN7

Nguyễn Anh Châu CN16

với mọi người anh Quán,là KSCN K7. Bữa 
tiệc thật vui, mọi người nói đủ các chuyện, 
đủ đề tài về ĐHCN vừa qua lẫn lần sắp đến ở 
Úc. Riêng tôi có nói chuyện qua với anh Quán 
thì biết anh không được khỏe, mắt nhìn không 
được rõ, không lái xe được, nên đi đâu cũng 
phải có người chở đi.

 Tiệc tàn, trước khi ra về mọi người ra trước 
nhà chụp một số hình lưu niệm, tấm hình trên 
là một trong những tấm đã chụp. Biết đến tình 
trạng sức khỏe của anh Quán nên tôi ngỏ ý 
muốn đưa anh về nhà, vì nhà anh cũng thuận 
đường về của tôi. Trên xe, chỉ có anh với vợ 
chồng tôi, chúng tôi nói với nhau được nhiều 
chuyện hơn, nhất là về chuyên môn và sức 
khỏe của anh. Anh nói anh bị tai biến mạch 
máu não nên sức khỏe rất yếu. Về công việc 
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làm, anh nói vì sức khỏe anh đã xin về hưu và 
vừa dọn về từ Houston, TX.

 Xe về đến nhà anh, một căn nhà nhỏ trong 
một khu hơi tối và vắng ở Santa Ana, đáng 
lẽ thả anh xuống rồi chúng tôi định về ngay, 
nhưng anh gõ cửa, bấm chuông mà chưa có ai 
mở, nên chúng tôi phải nán lại xem anh vào 
nhà được mới dám về. Cuối cùng phải vòng ra 
cửa hông anh mới vào nhà được. Anh ra mở 
cửa chính, cùng với chị đi sau, anh mời chúng 
tôi vào nhà uống nước. Chúng tôi nhận lời vì 
nghĩ là uống xong ly nước, chỉ mất khoảng 
5-10 phút rồi về nhà cũng không muộn gì lắm.

Nhưng phải mất hơn một giờ rưỡi sau 
chúng tôi mới có thể chấm dứt câu chuyện với 
anh để đi về tuy rằng vẫn còn rất nhiều đề tài 
để nói. Lý do là khi vào nhà, tôi với anh lại 
tiếp tục nói về chuyện chuyên môn của anh. 
Với một thái độ rất khiêm tốn và thành thực, 
anh kể cho tôi nghe về các việc làm của anh 
từ khi anh đến Mỹ. Cũng như tôi, trước khi 
vào Công nghệ anh cũng học Cao Thắng và 
các công việc chủ yếu của anh là vẽ kỹ thuật, 
thiết kế máy móc, hoặc hệ thống dây chuyền 
sản xuất một sản phẩm mới nào đó. Đây cững 
là ngành nghề mà tôi đã làm với sự say mê từ 
lúc tốt nghiệp đến nay. Có lẽ cùng sở thích 
nên một người hỏi, một người trả lời hoài mà 
không biết chán!

Anh dẫn tôi vào phòng làm việc của anh 
cho tôi xem các thành tích của anh: trên tường 
là 17 tấm bằng phát minh của anh trong cả 
một đời làm việc. Anh lấy xuống một tấm 
bằng phát minh được bọc bằng khung rất đẹp 
và đưa cho tôi xem. Đây là bằng chứng nhận 
phát minh được cấp cho anh bởi Văn Phòng 
liên bang Phát Minh và Sáng Kiến của Mỹ ở 
Washington DC. Anh giải thích cho tôi nghe 
về tính chất kỹ thuật chuyên môn của nó. Tôi 

nhớ là nó liên quan đến kỹ thuật khoan dầu 
ngang kiểu mới. Đây chỉ là một trong nhiều 
bằng phát minh liên quan đến kỹ thuật khoan 
dầu mà anh nhận được trong những năm làm 
việc cuối cùng của anh ở Houston, TX. Giải 
thích về nội dung kỹ thuật của tấm bằng này 
cả 10 phút cũng chưa hết ý, mà tôi cũng chỉ 
hiểu lờ mờ. Tôi có hỏi anh về giá trị tài chính 
của tấm bằng như thế này và những lợi nhuận 
mà nó đem về cho anh. Anh trả lời là chỉ được 
hãng thưởng ít thôi, chứ anh không quan tâm 
nhiều về tiền bạc. Anh cũng kể có lần anh 
được hãng anh làm việc phái qua nước Ý để 
bán một kỹ thuật mà anh mới phát minh cho 
một công ty theo lối franchise, nghĩa là chế 
tạo máy, lắp ráp và vận hành hệ thống, phân 
phối sản phẩm rồi chia lợi tức. Công tác kéo 
dài cả năm mà ngoài tiền di chuyển, ăn ở anh 
chỉ được hãng «thưởng vài chục ngàn» mà 
thôi. Tôi nghe anh kể mà thấy ứa gan, hãng nó 
bóc lột chất xám của anh như thế mà anh vẫn 
vui vẻ làm việc! Anh cũng bảo trong chuyến 
công tác đó, từ lúc rời nhà ra phi trường(anh 
được xe limousin đón) để xuất ngoại luôn có 
người lạ theo dõi anh từ xa. Qua đến Ý anh 
cũng có cảm giác như vậy. Anh nói những lúc 
đó anh sợ lắm nhưng sau này hỏi ra mới biết 
là hãng thuê người bảo vệ ngầm cho anh, bất 
kỳ lúc nào, vì họ xem anh như một chuyên gia 
kỹ thuật thượng thặng, sợ đối thủ bắt cóc!!! 
Anh thật đúng là một người hiền lành, chỉ 
biết làm việc miệt mài, không đòi hỏi quyền 
lợi tương xứng với thành quả. Đây chỉ là một 
trong những chuyện anh kể cho tôi nghe từ lúc 
anh qua Mỹ làm việc mà tôi nhớ nhất.

Nhưng không phải anh chỉ giỏi trong lãnh 
vực này. Anh kể những ngày mới qua Mỹ, cầm 
tấm bằng Kỹ sư Công Nghệ đi xin việc làm, 
không hãng nào công nhận để cho làm việc 
Kỹ sư, anh phải nhận việc làm họa viên. Việc 
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đầu tiên của anh, để thử khả năng, là phải sửa 
một bản vẽ của một hệ thống máy móc gì đó, 
mà bản giấy vẽ dài đến hơn chục thước. Tôi 
không tin lắm, vì từ trước đến giờ làm công 
việc thiết kế tôi chỉ sử dụng cỡ giấy J là lớn 
nhất, nếu có thêm chi tiết chỉ tăng thêm số tờ 
của bản vẽ. Nhưng tôi biết là anh nói thật. Anh 
được nhận làm việc sau khi làm được công 
việc thằng xếp Mỹ đòi hỏi. Chỉ một tuần sau 
anh được nâng lên hạn ngạch thiết kế viên, 
cao hơn họa viên một bậc. Với những công 
việc khó khăn hơn, những kỹ sư trong hãng 
không giải quyết được, mà anh làm được, sau 
3 tháng sau anh được nâng bậc lên kỹ sư, có 
văn phòng làm việc «trên lầu», chứ không làm 
việc «dưới nhà» như lúc trước. Tò mò, tôi hỏi 
anh hãng đó làm việc gì, anh trả lời hãng là 
công ty tư vấn kỹ thuật, làm việc theo đơn đặt 
hàng của các công ty với các yêu cầu ngành 
nghề khác nhau. Với việc làm ở đây anh đã 
phải vắt óc để tìm ra cách giải quyết những 
vấn đề kỹ thuật mới mẻ của nơi đặt hàng, cũng 
như chưa từng trải nghiệm của anh. Chẳng bao 
lâu anh đã trở thành kỹ sư chính, cột trụ của 
hãng, là «con cưng» của ông chủ hãng! Anh 
cũng nhắc đến một công trình sản xuất đá hoa 
cương theo kích cỡ khác nhau để lót đường, từ 
những tảng đá to thu hoạch từ việc nổ mìn núi 
đá. Đề tài này tôi cũng có kinh nghiệm làm qua 
khi còn ở Việt Nam trong việc thiết kế một số 
máy móc sản xuất bột đá apatite Lào Cai làm 
phân bón cho ruộng. Do vậy tôi rất chú ý đến 
chi tiết anh trình bày. Những máy sản xuất chủ 
yếu trong giây chuyền này là máy kẹp hàm, 
máy đập búa, máy nghiền bi. Sản phẩm cứ 
qua một máy thì kích cỡ lại nhỏ xuống. Tới 
giai đoạn sau máy nghiền bi là ra thành phẩm. 
Dây chuyền các máy chủ yếu được đặt theo 
hàng ngang. Sản phẩm trung gian được đưa 
qua máy kế tiếp bằng băng truyền tải hay gầu 

nâng. Nhưng dây chuyền anh trình bầy với tôi 
được xếp theo hàng dọc, từ cao xuống thấp, 
như vậy sẽ không cần các thiết bị trung gian 
như băng truyền, gầu nâng v.v... Thật là một 
sáng kiến độc đáo vì nó sẽ tiết kiệm thiết bị 
và mặt bằng nhà máy. Tuy chưa hỏi nhưng tôi 
nghĩ dây chuyền sản xuất của anh làm chắc 
đặt ngay trên đỉnh núi, chỗ khai thác đá, và 
thành phẩm ở chân núi đá?

Từ hồi qua Mỹ, qua những lần họp mặt 
nhỏ và lớn như ở những Đại Hội, được tiếp 
xúc với các niên trưởng, tôi nhận biết được 
nhiều tài năng xuất chúng trong đại gia đình 
KSCN, mỗi người một ngành nghề. Tôi đã 
học được rất nhiều điều bổ ích từ các anh và 
cũng rất tự hào là đã được đứng trong hàng 
ngũ của các anh. Tôi rất đau sót là với những 
tài năng đó chúng ta không có cơ hội đóng 
góp và xây dựng cho quê huơng yêu dấu của 
chúng ta. Chúng ta phải mang kiếp sống lưu 
vong và không biết đến bao giờ mới được về 
lại quê cha đất tổ?

 Riêng với anh Quán tôi rất cảm phục tài 
năng của anh. Tôi nghĩ sau lần gặp đó tôi 
sẽ đến thăm anh nhiều hơn để được học hỏi 
thêm. Cứ nghĩ đến anh là tôi cảm thấy thích 
được nói chuyện kỹ thuật với anh, và nói bao 
nhiêu chắc cũng không đủ vì không bao giờ 
hết đề tài. Nay anh ra đi sớm quá, tôi không 
còn được lý thú nghe anh kể về những thành 
tích trong công việc, những chi tiết, nội dung 
trong 16 tấm bằng phát minh của anh còn lại 
mà lần đó tôi không có đủ thì giờ để hỏi anh. 
Chúc anh sớm siêu thoát.

 

Nguyễn Anh Châu CN16

KTCT 68-71
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Nhận được thư Uyên, nàng cho biết sẽ ghé 
về Hà Nội thăm chúng tôi vào áp cuối tuần 
này. Tin đó làm Thi háo hức chờ đợi mấy hôm 
nay mong gặp lại người chị thân yêu của mình. 
Tính ra, chúng tôi đã không gặp lại Uyên từ cả 
tháng nay rồi. 

Không phải chỉ mình Thi háo hức mà ngay 
cả chính tôi cũng muốn gặp lại Uyên. Tôi vẫn 
coi Uyên như một người em vì nàng ít tuổi 
hơn, và tôi cũng còn coi nàng như một người 
bạn thân thiết vì chúng tôi quen biết nhau từ 
thuở nhỏ và có cùng một số sở thích giống 
nhau. 

Uyên có cái đam mê của riêng mình, đó 
là sự ham học hỏi; sẵn sàng thâu nhận những 
kiến thức mới mà không có định kiến trước, 
kể cả những vấn đề có thể dễ gây ra tranh cãi. 
Ý kiến nàng đưa ra thường dựa trên cơ sở lý 
luận cẩn trọng chứ không hời hợt hay phỏng 
đoán. Những đặc tính ấy của Uyên làm cho 
những người đối thoại với nàng luôn cảm thấy 
dễ chịu. 

Những Năm Tháng Ấy

VÀI NÉT VỀ 
DÂN NHẠC VIỆT NAM

Để tưởng nhớ cố Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê
  và cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Truyện của NGUYỄN GIỤ HÙNG (CN09)
  (Trích đoạn từ truyện dài “Những Năm Tháng Ấy”)

 Lời mở đầu: 
-Bài này được viết dưới dạng truyện ngắn để tránh ngộ nhận đây là một bài khảo cứu về âm nhạc Việt 
Nam, một lãnh vực mà người viết không am tường. 

Ngay từ sáng sớm, Thi đã nhắc nhở tôi đến 
đón nàng ở nơi hẹn sau giờ tan học để tiện 
đường cùng ra bến xe khách Sơn Tây-Hà Nội 
đón Uyên chiều nay. 

Chiều Hà Nội, trong giờ tan sở, đường 
phố có nhiều xe cộ và người đi lại tấp nập ở 
vùng trung tâm thành phố. Tiếng tầu điện leng 
keng, còi xe inh ỏi. Chúng tôi phải cố gắng 
lắm mới có thể đạp xe song song bên nhau. Ra 
khỏi khu trung tâm thành phố, đường phố bớt 
đông đúc nên chúng tôi mới có thể nói chuyện 
với nhau được dễ dàng hơn.

Nhìn Thi qua dáng người thon thả với tà áo 
dài trắng học trò đang bay nhẹ ra phía sau làm 
tôi liên tưởng tới những hôm chúng tôi cùng 
từ Hà Nội về quê thăm nhà. 

Trên con đường cái dài vắng vẻ dẫn từ 
đường liên tỉnh vào làng, chúng tôi đi bộ bên 
nhau giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát. Hai tà 
áo dài của Thi bay bay theo từng cơn gió nhẹ, 
đôi khi chúng cuốn vào cánh tay tôi làm tôi có 
cảm giác man mát, mơn trớn nơi cánh tay ấy. 
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Những lúc như thế, trong lòng tôi xao xuyến, 
muốn dừng chân nắm lấy hai bàn tay êm ái và 
đặt lên má nàng một nụ hôn. Chỉ là ước mơ 
thôi vì tôi chưa bao giờ thực hiện được điều 
đó trong hoàn cảnh ấy. Thế mà hôm nay đạp 
xe bên Thi, tôi đã có thể nghĩ về một ngày, 
chúng tôi sẽ cùng được chung sống trong một 
mái ấm gia đình.

Đạp xe bên nhau, chúng tôi toàn nói 
chuyện chẳng đâu ra đâu và cũng chẳng đâu 
vào đâu. Ấy vậy, mà cả hai cùng cảm thấy con 
đường dài trở nên ngắn hơn. Rồi cuối cùng, 
chúng tôi cũng đã tới bến xe. Bến xe tuy vào 
buổi chiều nhưng vẫn còn khá tấp nập. 

Chờ đợi không bao lâu thì chiếc “xe khách” 
của Uyên cũng đã tới. Uyên từ trong xe, thò 
tay ra khỏi cửa sổ vẫy gọi. Thi vội vàng phóng 
xe đạp về hướng đó để đón chị. Tôi cũng đạp 
nhanh theo.

Uyên bước xuống xe với chiếc va-li nhỏ 
và một cái “bị cói” (bị làm bằng sợi cói) xách 
tay trông ra có vẻ khá nặng. Tôi chạy lại đỡ 
lấy chiếc bị trên tay Uyên, còn Thi đỡ chiếc 
va-li cho chị. Chẳng phải đoán già đoán non, 
tôi cũng biết trong bị có một qủa mít chín bởi 
mùi thơm của nó. Uyên đứng chờ lấy chiếc xe 
đạp của nàng đang được anh “lơ xe” (phụ tài) 
đem từ nóc xe xuống.

Trên đường về, chúng tôi đạp xe bên nhau. 
Bị mít trong giỏ xe phía trước, với sức nặng 
của nó, đôi khi làm tay lái của tôi bị chao đi 
mỗi khi quẹo gắt hay tránh vội người băng 
qua đường. 

Càng vào gần trung tâm thành phố, xe cộ 
càng trở nên đông đúc hơn. Tuy trời vẫn còn 
sáng nhưng đèn đường cũng đã được bật lên 
trên vài con phố chính. Sinh hoạt về đêm gần 
như đã chuẩn bị bắt đầu.

Chẳng bao lâu chúng tôi cũng về tới nhà 
trọ học trước khi trời tối hẳn.

***
Mỗi khi có Uyên lên chơi, sau những bữa 

cơm chiều, cả ba chúng tôi thường ra ngồi bên 
chiếc bàn con kê dưới dàn cây leo trong sân 
để truyện trò. Tối nay không có ánh trăng như 
những lần trước nhưng ánh đèn đường hắt vào 
chỗ chúng tôi ngồi cũng đủ sáng thay cho ánh 
trăng kia. Tuy vậy, tôi cũng thắp thêm một 
ngọn nến để khung cảnh thêm phần lung linh, 
huyền ảo và nên thơ hơn.

Dưới ánh sáng lung linh của cây nến, hai 
cô gái trông đẹp và lộng lẫy hẳn lên. Nước 
da trắng mịn với đôi mắt đẹp long lanh trong 
sáng của Thi đã làm nổi bật lên sự thông minh 
và tinh khiết của nàng. 

Thi “diện” ngay chiếc áo cánh bằng tơ tầm 
mầu vàng óng ả do chị Thìn tôi mới nhờ Uyên 
mang gửi tặng cho. Lại thêm chiếc “kiềng bạc” 
(vòng bạc) đeo cổ, mẹ tôi đã cho Thi nhân dịp 
đầu năm. Thi vừa mang hình ảnh của một cô 
gái miền quê xinh xắn, lại vừa mang dáng dấp 
thanh lịch của một thiếu nữ tỉnh thành. Cách 
trang phục, quả thật có ảnh hưởng không ít 
tới vẻ đẹp của người phụ nữ, nhất là đối với 
những cô gái đang ở tuổi mơn mởn dậy thì 
như Thi.

 Uyên cũng nhận ra ngay vẻ đẹp của em, 
nàng buột miệng:

- Cô em của chị đêm nay đẹp quá! Đẹp 
như cô dâu sắp về nhà chồng ấy! 

Thi tỏ ra bẽn lẽn trước lời khen của chị. 
Những múi mít vàng đựng trong đĩa được 

bầy trên bàn đưa mùi thơm ngát. Chúng tôi 
thưởng thức những múi mít chín cây, vừa dòn, 
vừa ngọt, lại khô không dính tay. Tôi nhớ lại 
câu chuyện “ổi nhân thịt” (quả ổi có con sâu 
bên trong) hôm nọ, hỏi đùa Thi:

- Có “mít nhân thịt” không em?
 Thi bụm miệng cười:
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- Mít không có sâu, ổi mới có sâu! 
Uyên và tôi cùng cười khi nghe câu trả lời 

của Thi.
Bỗng Thi dơ một múi mít lên cao khỏi đầu 

hỏi:
- Em đọc sách thấy có câu người ta ví 

người con gái “cứ thơm như múi mít” nghĩa 
là làm sao? Con gái sao lại được ví thơm như 
“múi mít”, con gái thơm như “mùi mít” mới 
đúng chứ! 

 Tôi cúi xuống tủm tỉm cười, đưa một tay 
lên đầu gãi gãi vài cái như tỏ ý: thật là một câu 
hỏi vớ vẩn. Uyên cũng chúm chím cười. Nàng 
ngẩng mặt lên trời như suy nghĩ một chút rồi 
mới trả lời cô em:

 - Thi nói đúng rồi! Phải là thơm như “mùi 
mít” mới đúng. Nhưng ở đây, người ta dùng 
thể tượng hình để ví người con gái như “múi 
mít”. Nó vừa thơm ngon, vừa óng ả đẹp đẽ 
đáng yêu.

 Tôi nhìn Uyên một cách thán phục về câu 
trả lời ấy. Uyên quay lại nói với tôi và cũng để 
Thi nghe:

 - Thi nó sống hồn nhiên và bình an như 
hơi thở vậy!

 Tôi nói tiếp theo ngay sau lời nhận xét ấy 
của Uyên:

 - Uyên nói đúng đấy! Thi cũng là hơi thở 
bình an của chính bản thân anh.

 Thi nhìn tôi với ánh mắt cảm động và 
đầy yêu thương. Im lặng một lúc, Thi mới ôm 
cánh tay tôi, quay sang nhõng nhẽo chị với lời 
phân bua:

 - Chị đừng tin anh Nam (tên tôi)! Anh ấy 
hay “nịnh” em bằng những lời như thế. Em 
nghe quen rồi!

 Sau câu nói đó, Thi tựa đầu vào vai tôi. 
Bất chợt nàng thổi mạnh vào tai tôi rồi bỏ 
chạy vào nhà. Thi nói với lại:

 - Để em mang nước trà ra uống và mang 
cây đàn ra cho chị Uyên hát nhé!

 Thi quay trở lại với ấm nước trà và một 
cây đàn “Tây ban cầm” tôi thường đánh. Uyên 
cũng đứng lên, đi vội vào trong nhà tiếp tay 
Thi đem ra mấy cái tách nhỏ.

 Thế là không khí nói chuyện, ăn mít đã 
chuyển sang không khí văn nghệ.

 Chúng tôi thay phiên đánh đàn và hát cho 
nhau nghe. Uyên hát thật hay. Giọng nàng 
trong trẻo, lúc trầm ấm, lúc cao vút. Tiếng 
hát trầm bổng, luyến láy, du dương của nàng 
có khả năng đưa tâm hồn, cảm xúc của người 
nghe vào cõi thật xa xăm, bay bổng. Thi hát 
cũng hay nhưng không thể sánh được với 
Uyên. 

 Tôi ngồi đánh đàn cho Thi hát, tôi lại nhớ 
về một câu chuyện hôm nào mà tôi chưa có 
dịp kể lại cho Uyên nghe.

 Hôm ấy, cách đây đâu ba tuần lễ thì phải, 
tôi và Thi cùng được mời tới dự một buổi tiệc 
sinh nhật của một cô bạn cùng lớp với Thi. 
Chúng tôi đã phải mất gần nửa ngày trời, Thi 
mới chọn được món quà mừng vừa ý. 

 Cũng như mọi buổi họp mặt mừng sinh 
nhật khác, bao giờ cũng bắt đầu bằng một 
vài lời tuyên bố lý do, chúc tụng rồi tới phần 
ăn uống và cắt bánh. Phần cuối chương trình 
được dành cho văn nghệ “bỏ túi” trong vòng 
thân mật. Buổi mừng sinh nhật hôm đó cũng 
không ra ngoài thông lệ.

 Buổi sinh nhật rất vui, sống động và tự 
nhiên vì đa số những người tham dự đều là 
những người bạn học cùng lớp với nhau. Nếu 
kèm theo, chỉ là vài ông anh hay bạn trai của 
mấy cô trong số đó. 

 Thi cứ chạy lăng xăng với mấy cô bạn học 
và để mặc tôi ngồi một mình. Thỉnh thoảng 
mới chạy lại ngồi với tôi dăm ba phút rồi lại 
bỏ đi. Tới phần văn nghệ, sinh hoạt buổi tiệc 
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trở nên sống động hẳn lên. Vài cô đã lần lượt 
lên hát giúp vui.

 Bỗng tiếng hát của Thi chợt vang lên từ 
phía “sân khấu” (tạm gọi là sân khấu cho oai). 
Tôi nhổm người lên hướng nhìn về phía nàng. 
Thi vừa hát vừa chăm chú hướng nhìn và vẫy 
tay về phía tôi như tỏ ý nàng hát chỉ để tặng 
riêng tôi. Trông Thi thật duyên dáng làm sao. 
Tôi mỉm cười tự hào. Đứng sát đằng sau Thi 
là một thanh niên đệm đàn “Tây ban cầm” cho 
Thi hát, một anh chàng khá đẹp trai có dáng 
vẻ hào hoa và lịch lãm. 

 Tôi phải công nhận là Thi hát thật hay. 
Hay trội hẳn lên so với những cô khác vừa 
mới trình diễn trước đó. 

 Thi vừa hát xong, nàng chạy ngay lại ôm 
lấy cánh tay tôi.

 - Em hát có được không? Em hát tặng anh 
bài đó đấy! Em không cho anh biết trước vì 
em muốn làm anh bất ngờ.

 Tôi vuốt tóc Thi nói nhỏ:
 - Em hát hay lắm! Hát hay như chưa bao 

giờ hát hay như thế! Anh cám ơn em đã hát 
tặng anh!

 Thi cảm động ghì chặt cánh tay tôi. 
 Một cô bạn thân của Thi, tên Trang, ngồi 

cùng bàn bật đứng dậy nắm tay tôi và Thi kéo 
lên “sân khấu” giới thiệu:

 - Xin giới thiệu với các anh chị và các bạn. 
Anh Nam cùng bạn Thi sẽ song ca một bản 
nhạc giúp vui cho đêm nay.

 Mọi người vỗ tay. Những câu đối thoại, 
cười đùa lao xao trong đám bạn học của Thi 
ngồi túm tụm cùng bàn kê gần ngay đó.

 - Anh con Thi đẹp trai nhỉ!
 - Có vẻ là người yêu của con Thi thì đúng 

hơn chúng mày ạ!
 - Tao có thấy con Thi nói nó có người yêu 

bao giờ đâu! Nó bé nhất lớp mà!

 - Nó lại phải khai với tụi mình à! Thối thế!
 - Nếu “hắn” là anh nó, tao xí phần!
 Sau câu nói đó cả bọn cùng cười khúc 

khích.
 Một cô đưa ngón tay lên môi “suỵt suỵt” 

mấy cái để cả đám giữ im lặng:
 - Chúng mày có im ngay đi không! Để tao 

còn nghe hát chứ!
 Tôi chỉ mỉm cười khi nghe thấy vài câu 

lao xao ấy. Chắc hẳn Thi cũng đã nghe như 
thế.

 Thi cứ nắm chặt lấy bàn tay tôi một cách 
lo lắng vì sự giới thiệu của Trang thật bất ngờ 
cho cả hai chúng tôi. Tôi mượn cây đàn “Tây 
ban cầm” để đệm và cùng hát với Thi một bản 
nhạc đang thịnh hành. Bản nhạc này chúng tôi 
đã thường hát với nhau ở nhà nên cũng không 
bị lúng túng lắm. 

 Thi đã lấy lại được bình tĩnh và tỏ ra có 
tự tin hơn. Tôi đứng hát bên Thi với trọn trái 
tim mình. Chắc Thi cũng thế. Hai tâm hồn, 
hai trái tim đương độ yêu nhau nên đã xuất 
thần, cả hai tiếng hát đã nhanh chóng trở nên 
nồng nàn, tha thiết, quyện vào nhau đầy đam 
mê, quyến rũ. Cả phòng yên lặng lắng nghe. 
Gian phòng chỉ còn lại hai tiếng hát vươn lên 
trong lời nhạc yêu đương tình tứ, hoà trong 
âm thanh của cây đàn lúc trầm bổng, lúc sôi 
nổi mà tôi đang say sưa đánh. 

 Khi chúng tôi vừa dứt câu hát cuối cùng 
của bài hát, cả phòng đứng lên vỗ tay cuồng 
nhiệt. Chúng tôi tự biết là cả hai đã hát và đã 
diễn tả bản nhạc này thật trọn vẹn trong đêm 
nay. 

 Thi được vỗ tay nhiều nên cứ níu lấy cánh 
tay tôi mà nhẩy lên như đứa trẻ con. Các cô 
bạn cùng lớp của Thi cũng chạy tới ôm lấy 
Thi và không quên khen tôi hát hay và đánh 
đàn giỏi. 
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 Chúng tôi trở lại bàn. Trang vẫn ngồi đó 
vỗ tay khen thưởng tiếp. 

 Tôi nhớ lại đêm đó như một kỷ niệm vui.
 Và cũng từ sau hôm ấy, Thi cảm nhận 

được một điều rất quan trọng là tôi không 
muốn nàng đi hát ở ngoài như thế nữa. Tôi 
tự biết, tôi đã ích kỷ với nàng một cách vô lý 
nhưng thật cần thiết đối với tôi. 

***
 Chúng tôi tạm ngưng hát để quay sang ăn 

mít, những múi mít dòn, thật ngon và ngọt. 
Như nhớ một điều gì, Uyên sững nhìn tôi rồi 
chợt lên tiếng:

 - Hôm đi chơi Hoa Lư, nhân nghe cô lái 
đò hát bài “Hát ru”, anh nói về nhà sẽ nói 
thêm cho em nghe mà! (Xin đọc truyện “Hoa 
Lư” của cùng người viết)

 Tôi vờ ngừng ăn, lấy tay vuốt vuốt cổ như 
cố gắng đưa miếng mít xuống cho khỏi nghẹn. 
Tôi nói với Uyên:

 - Anh nghe Uyên nhắc làm anh nghẹn 
không nuốt nổi miếng mít!

 Uyên đánh nhẹ vào tay tôi:
 - Anh hứa chứ em có tự nhiên đòi đâu mà 

anh đổ tội!
 Thi cũng trợn mắt đánh vào cánh tay tôi:
 - Anh làm em sợ! Tưởng anh bị hóc thật.
 Tôi xoa nhẹ đầu Thi rồi nói với Uyên: 
 - Ừ, thôi được! Anh sẽ nói với Uyên về 

những điều về hát ru và vài làn điệu dân ca 
miền Bắc mà anh có dịp được nghe và được 

đọc trong sách nhé. Anh nhặt nhạnh mỗi nơi 
một tý của các nhà nghiên cứu âm nhạc thôi 
đấy. 

 Uyên cười:
 - Em biết rồi! Anh cứ rào đón mãi! Ghét 

ghê!
 Uyên quay sang Thi:
 - Nếu anh Nam không nói, em “cắn” cho 

anh ấy một cái thật đau dùm chị!
 Thi vờ nhe răng dọa cắn. Chúng tôi cùng 

cười vang.
 Tôi hỏi Uyên:
 - Uyên còn nhớ bài “Hát ru” của cô lái đò 

hát hôm đó không?
 - Thưa anh, em còn nhớ! Bài này ai mà 

chẳng thuộc. Để em hát lại cho anh nghe nhé!
 Uyên hắng giọng mấy cái trước khi hát.

Hát RU

À…à…ời! À …à…ơi!
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằnh Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
À…à…ời! À…à…ơi!
Bờm rằng Bờm chằng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
À…à…ời! À…à…ơi!
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi hòn xôi. Bờm cười!
À…à…ời! À…à…ơi!
Sau khi nghe Uyên hát xong, tôi mới bắt 

đầu đóng góp ý kiến.
- Cứ dựa vào nội dung và âm điệu của bài 

hát ru này ta thấy hai điểm:
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 Về nội dung: tính chất thực tế và công 
bình. 

 Thằng Bờm tượng trưng cho người nông 
dân chất phác. Bờm có óc thực tế nên nhận 
đổi quạt mo lấy nắm xôi vì nắm xôi có thể ăn 
được liền. Bờm có óc công bình vì chiếc quạt 
mo chỉ có giá trị tương xứng với nắm xôi mà 
thôi. Đó là những triết lý thực tiễn của người 
nông dân ta.

Về âm điệu, tiết tấu của điệu hát ru.
Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu dân 

ca thì cho rằng: (tiếng hát ru mang tính chất 
êm đềm, du dương để đưa đứa bé vào giấc 
ngủ. Đó là những âm điệu, tiết tấu đầu tiên 
mà đứa bé được nghe từ bà hay từ người mẹ, 
người chị . . . Dần dần, tiếng hát ru ăn sâu vào 
tâm thức của đứa bé. Âm nhạc dính liền với 
đời sống con người nên khi đứa bé lớn lên, 
những tiếng hát ru nằm trong tiềm thức được 
thể hiện ra trong tình cảm lứa đôi trai gái. Hát 
ru trở thành những nhân tố thiết yếu tạo thành 
những điệu hát dân ca trữ tình]. (Dựa theo G.s 
Trần Văn Khê)

Làn điệu hát ru được thay đổi tùy theo địa 
phương. Và cũng vì vậy, những điệu hát dân 
ca thuộc mỗi địa phương thường cũng bị ảnh 
hưởng phần nào bởi điệu hát ru đặc thù của 
địa phương đó. 

Hát ru miền Bắc thường được bắt đầu bằng 
tiếng À ơi! hoặc Bồng bồng!

À ơì! Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về.
Hoặc:
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo;
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
Hoặc:

Bồng bồng ! cái bống là cái bống bình
Thổi cơm gánh nước một mình bống sơi !
Bồng bồng ! Cái bống là cái bống bang 
Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ.

Nhiều khi nội dung của bài hát ru không 
mang một ý nghĩa gì cả. Chỉ cần âm điệu du 
dương, êm đềm để đưa đứa bé vào giấc ngủ.

Uyên nhìn tôi với nét mặt đăm chiêu, suy 
nghĩ:

- Lúc nẫy anh nói hát ru trở thành những 
nhân tố thiết yếu tạo thành những điệu hát 
dân ca trữ tình. Anh có thể nói rõ hơn cho 
em được không?

Tôi trả lời Uyên:
- Có nhiều điệu hát dân ca có âm điệu, tiết 

tấu, thang âm rất gần gũi với hát ru như điệu 
hát xẩm, cò lả và một số làn điệu quan họ. . . 
chẳng hạn. Mà những điệu hát ấy cũng thường 
chứa đựng những giai điệu trữ tình rất phong 
phú. 

Tôi đan cử một vài điệu dân ca miền Bắc 
để chứng minh.

 Hát cò lả: Hát cò lả là loại hát dân gian, 
nơi đồng quê thuộc vùng đồng bằng sông 
Hồng. Người ta cũng thường dùng những bài 
hát cò lả để thay thế cho những bài hát ru. Nội 
dung của những bài hát cò lả tương tự như bài 
hát ru vậy. Người hát chỉ mượn chuyện con 
cò để tỏ bầy tâm sự, những nỗi nhớ nhung, 
những lời nhắn nhủ với người tình. Loại này 
thường hát một mình như để tự sự, kể lể.

Con cò cò bay lả lả bay la. Bay từ từ cửa 
phủ, bay ra là ra cánh đồng. Tình tính tang là 
tang tính tình. Anh chàng rằng ới anh chàng 
ơi, rằng có biết là biết hay không? Rằng có 
nhớ là nhớ hay không? . . . . . . Rằng có nhớ là 
nhớ em chăng?

Một nét hết sức độc đáo trong điệu hát “cò 
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lả” là có nhiều điệp ngữ. Những điệp ngữ và 
“tiếng đệm” này không có nghĩa gì cả ngoài 
trừ thể hiện sự mềm mại như cánh vạc bay của 
điệu hát. Hình thức này gọi là “xếp mái ngói”, 
nghĩa là tiết tấu phía trước gối liền lên tiết tấu 
phía sau. 

Hát quan họ: Quan họ là thể ca trữ tình 
sâu sắc, vui tươi yêu đời với lời ca tinh tế và 
trau truốt của vùng Bắc Ninh. Về âm điệu, hát 
quan họ đã đa dạng, thăng hoa đến tuyệt đỉnh, 
có đến cả trăm làn điệu khác nhau, trong đó 
người ta thấy lẫn vào đủ các điệu ca kể cả hát 
ru, cò lả, hát xẩm, trống quân, chèo . . . Về 
nội dung, bài hát cũng thường mang những 
nét tâm tình giữa trai gái, gửi gấm nỗi lòng sâu 
kín cho nhau. Thông thường người ta hát cặp 
đôi hay hát nhóm, một bên trai và một bên gái 
gọi là liền anh, liền chị.

Người ơi! Người ở đừng về,
Người về em vẫn (i i i i i)
(Có mấy) khóc (i) thầm,
Đôi bên (là bên song như) vạt áo,
(Mà nay cũng có a ướt đầm)
Ướt đầm như mưa.
. . .
Người ơi! Người ở đừng về.
(Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam-Vũ Ngọc Phan)

* * *
 Sau khi nghe vài lời ngắn gọn về làn điệu 

hát “cò lả” và “quan họ” có chút liên quan tới 
hát ru của tôi, Uyên lại ngồi ngẩn người ra 
như đang suy nghĩ điều gì. Thi cũng nhận ra 
sự khác thường của chị mình nên khều tay tôi, 
bịt miệng cười, chỉ về phía Uyên. Tôi quay 
sang hỏi Uyên:

 - Uyên có chuyện gì mà ngồi thừ người 
ra thế?

 Thi tinh nghịch:

 - Chắc chị Uyên em đang mơ màng tới 
anh chàng nào ngồi hát cho chị em nghe bài 
quan họ “Người ơi người ở đừng về” đấy mà.

 Uyên lườm yêu cô em, mỉm cười:
 - Gớm! cô em của chị cũng biết chuyện 

lắm đấy chứ! Sắp lấy chồng rồi có khác!
 Thi vênh mặt lên với chị:
 - Em lớn rồi chứ bộ! Em đã muời sáu tuổi 

rồi, mười sáu trăng tròn. Chị không được coi 
em là còn bé nữa!

 Tôi hỏi lại Uyên:
 - Anh thấy lúc nẫy, hình như Uyên có thắc 

mắc gì mà cứ thừ người ra. Nếu có câu hỏi 
nào, anh sẽ nói lại cho.

 Uyên tỏ ra vui hẳn lên khi nghe tôi nói thế. 
Uyên hỏi ngay:

 - Em chỉ sợ anh chê em dốt. Em thấy trong 
dân ca của mình hay có những chữ liến láy, 
điệp ngữ và những tiếng đệm hay quá anh nhỉ. 
Anh cho em biết thêm về vấn đề này được 
không?

 Tôi cười với Uyên:
 - Anh chê cô giáo Uyên dốt hồi nào đâu! 

Anh chỉ thấy có mỗi một người dốt toán mà 
lúc nào cũng tưởng mình giỏi. Mình sai mà cứ 
cãi mình đúng. Lúc ít điểm, về nhà ngồi khóc.

Hình minh họa
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 Thi đứng bật dậy:
 - Em khóc bao giờ?!
 Tôi cười:
 - Anh xin lỗi! Em chỉ mới “mếu” thôi!
 Thi cười cười ngồi xuống
 Tôi nhìn Thi rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc và 

kéo nhẹ nàng về phía mình. Thi nũng nịu đẩy 
tôi ra:

 - Em ghét anh lắm!
 Thấy Thi tất tả bỏ vào nhà, tôi gọi giật lại:
 - Thi! Em đi đâu đấy! Giận anh thật đấy 

hả?
 Thi quay lại cười:
 - Không . . . ! Em đi lấy thêm mít!
 Tôi và Uyên nhìn nhau cười. Tôi bắt đầu 

giảng giải cho Uyên về những tiếng đệm trong 
dân ca Việt Nam.

Hình minh họa (internet)
 
Những tiếng đệm.
(Dựa theo ý trong bài nói chuyện của G.s Trần 

Văn Khê) 

Một số nhà nghiên cứu về âm nhạc dân 
tộc cho rằng có những bài hát dân ca có khi 
chỉ vỏn vẹn có vài câu thơ hoặc câu ca dao 
ngắn ngủn. Nó cần được kéo dài bài hát ra 
bằng những điệp ngữ, những tiếng đệm, tiếng 

láy, tiếng đưa hơi . . . để hoàn thành cấu trúc 
của một bản nhạc mà không làm mất ý nghĩa 
của lời ca. Thêm vào đấy, tiết tấu của nó lại 
trở nên thêm phần linh hoạt, mềm mại, mang 
nhiều màu sắc, thấm vị đậm đà.

@/ Như trong bài hát “ru cháu” trong hát 
ru miền Bắc.

Cái ngủ mày ngủ (í i a)
(Á a a) cho (à) lâu
Mẹ mày đi cấy (í i a)
(Á a a) ruộng sâu chưa (à) về
Bắt được con diếc (í i a)
(Á a a) con (à) trê
Nắm cổ (í i a) (á) lôi về
Cho cái (í i a)
(Á a a) ngủ ăn . . .
(Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam-Phạm 

Duy)
 
@/ Như trong bài hát “cây trúc xinh” 

trong quan họ.
Cây trúc xinh (tang tình là) cây trúc mọc,
(Qua lối nọ như) bên đình . . .
Chị Hai xinh (tang tình là) chị Hai đứng,
(Đứng) một mình (qua lới như) cũng xinh 

. . .
Cây trúc xinh (tang tình là) cây trúc mọc,
(Qua lối nọ như) bên chùa,
Chị Ba không yêu (tang tình là) tôi cũng 

lấy,
(Lấy) đạo bùa (qua lới như) cùng yêu,
(Lấy đạo bùa, qua lới như cùng yêu . . .) 
(Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam-Vũ Ngọc Phan)

@/ Như cùng trong bài “qua cầu gió bay” 
được trình bầy qua nhiều điệu dân ca khác 
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nhau với những tiếng đệm khác nhau.
Chỉ trong hai câu:

 Yêu nhau cởi áo cho nhau, 
 Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay.

*/- Đưọc trình bầy theo điệu quan họ:
 Yêu nhau cởi áo (ới a) cho nhau
 Về nhà dối (rằng) cha dối mẹ (ơ ớ ơ) . . . 
 (Này a ới a) qua cầu
 (Này a ới a qua cầu)
 (Tình tình tình) gió bay
 (Tình tình tình gió bay).

*/- Được trình bầy theo điêu cỏ lả.
Yêu nhau (nhau) cởi áo (áo) cho nhau,
Về nhà (nhà) dối mẹ (mẹ) qua cầu (cầu) 

gió bay.
(Tang tính tình, tình tính tang) . . .
*/- Được trình bầy theo hát chèo:
Cởi áo cho nhau (chứ) yêu nhau (dẫu mà) 

cởi áo cho nhau,
Về (í) nhà (í mà) dối mẹ (í a) qua cầu (í) 

gió bay.
*/- Được trình bầy theo điệu trống quân:
Cởi áo cho nhau (chứ) yêu nhau (mà) cởi 

áo cho nhau,
Về nhà (mà) dối mẹ (chứ) qua cầu (bay) 

gió bay.
*/- Được trình bầy theo điệu ngâm sa mạc 

hay bồng mạc:
[Ngâm sa mạc và bồng mạc: Những câu 

“lục bát” ngâm theo lối sa mạc, những câu 
“song thất lục bát” thì ngâm theo bồng mạc] 
(Theo N/S Phạm Duy)

Yêu nhau (ư ư) cởi (ư ư) áo (ư ứ ừ) cho 
nhau, 

Về nhà dối mẹ (ư) qua cầu (ư ư) qua cầu 
gió (ừ ư) gió bay (i i i).

*/- Được trình bầy theo điệu tuồng Tầu 
(Hát bội)

Yêu nhau (ứ ư ư) cởi (ư ư) áo (ứ ư ư) cho 
(ứ ư) nhau, 

Về nhà (ư ư) dối mẹ (ứ ư) qua (ư ư) cầu (ư 
ừ) gió (ứ ư) bay (ứ ư ư).

[Nói chung, những quy luật thơ văn của lời 
ca rất chặt chẽ, gò bó nhưng nhờ những tiếng 
đệm này ta có thể tháo gỡ được những quy luật 
chặt chẽ đó. Gò bó bao nhiêu thì mình vuột ra 
bấy nhiêu. Nhưng phải nhớ, những tiếng đệm 
của số đông bài hát, không thể hoán chuyển 
cho nhau. Như bài hát quan họ với những 
tiếng đệm “í a ư ơ. . . “ không thể thay bằng 
tiếng đệm của tuồng Tầu như “ứ ừ ư. . .”, hay 
ngược lại. Điệu hát nào thì có tiếng đệm riêng 
của điệu hát ấy. Ngoài ra ta còn có những chữ 
đệm kép như “ới a”, “ấy mấy”, “dẫu rằng”, 
“rằng là” . . . mỗi chỗ có cái hay riêng của nó.] 
(Dựa theo ý của G.s Trần Văn Khê)

@/ Như trong điệu hát trống quân 
Tôi mới (chứ) tới đây.
Ở nhà (thời) tôi mới (chứ) tới đây
Lạ thung (này) lạ thổ (ứ ư) tôi nay (lại) lạ 

nhà (ỳy) 

Ba cô (nàng) tôi lạ (chứ) cả ba,
Bốn cô (tôi) lạ bốn (ứ ư) biết là (mấy) quen 

ai (ỳy).
Đến đây (thời) lạ cả (mấy) bạn giai.
Lạ cả (này) bạn gái (ứ ư) biết ai (bên) mà 

chào (ỳy).
Bây giờ (thời) biết nói (là) làm sao.
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Biết ai (nào) quen thuộc (í a) mà vào (thưa 
là) trình thưa (ỳ y)

(Dân ca trống quân-Nguyễn Gia Liên trong Đặc 
san Bắc Ninh)

@/- Như trong những “câu hò”.
*/ Hò làm việc trên bờ thường có hò kéo 

gỗ, hò đẩy xe với những tiếng “dô”, “hò dô 
ta”.

Hò cái : Ta dô ta !
Hò con : Dô !
- Ta kéo gỗ !
- Dô !
- Gỗ làm đình !
 - Dô !
- Đình là đình !
- Dô !
- Bao nhiêu ngói !
- Dô !
- Ta thương mình !
- Dô !
- Nhiêu bấy nhiêu !
- Dô !
(Đặc Khảo Về Dân Nhạc Ở Việt Nam- Phạm Duy)

 Sau mỗi tiếng “Dô” hay “Hò dô ta” là 
cùng nhau kéo.

 Dô ta kéo gỗ làm đình
 Con gái vô tình thì để vú ra !
 Hò dô ta !
 (Cầm Ca Việt Nam - Toan Ánh)

 */- Hò làm việc dưới sông nước thường 
có hò chài lưới hay hò chèo thuyền với những 
tiếng đệm “rố khoan rố khuầy” hay “rố khoan 
rố hầy” :

 Chồng chài là chài vợ lưới . . .

 Rố rố khoan rố khuầy !
 Vợ lưới vợ lưới con câu . . .
 Rố rố khoan rố khuầy !
 Sông Ngô là Ngô bể Sở . . .
 Rố rố khoan rố khuầy !
 Biết đâu biết đâu bến bờ . . . 
 Rố rố khoan rố khuầy 
 . . .
(Đặc Khảo Về Dân Nhạc Ở Việt Nam - Phạm Duy)

* * *
 Thấy câu chuyện cũng tạm đủ và trời cũng 

đã khuya, tôi đề nghị mọi người chuẩn bị giải 
tán để đi ngủ. 

 Trước khi chia tay, tôi gõ nhịp lên bàn, hát 
điệu trống quân bài ca dao: 

 
Ngồi buồn may túi đựng trời
Đan xề, sẩy đá, giết voi xem giò,
Ngồi buồn lấy thước ra đo,
Đo từ núi Sở, Núi So, núi Thầy (*)
Lên trời, đo gió đo mây
Xuống sông đo nước, về đây đo người,
Đo người mười sáu mười lăm (**)
Đo được một người vừa đẹp vừa xinh!
(*) Núi Thầy ở Sơn Tây
(**) Nguyên bản: mười tám đôi mươi

 Hai nàng lại rũ ra cười. Đến hai câu cuối 
Thi nhìn tôi cảm động.

 Hát xong tôi “xướng” to như anh “giáo 
tuồng”:

 - Kiếm được “người xinh” rồi thì phải làm 
sao?
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 Tôi lại vỗ tay theo nhịp trống quân và hát 
tiếp. Uyên cũng vỗ nhịp theo. Riêng Thi biết 
tôi sắp trêu nàng nên không vỗ tay theo, chỉ 
đứng tủm tỉm cười chờ đợi.

Rủ nhau lên hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em.
Ba hào thì để mua tem
Tư giấy mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết ngãi Châu Trần
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình.
Hai họ ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy nhau (*)
(ca dao)

(*) Nguyên bản: lấy ta

 Uyên cười nói:
 - Nghèo gì mà nghèo đến đỗi phải cầm 

khăn để cưới vợ vậy? Nghèo quá! Không gả 
em gái tôi cho anh đâu!

 Thi cứ đứng nhìn chị cười cười. Hết nhìn 
chị nàng lại nhìn tôi.

 Uyên bỏ mặc chúng tôi đứng lại ngoài sân. 
Nàng tự dọn dẹp rồi tất tả bỏ vào trong nhà.

 Còn lại hai người. Tôi nắm tay Thi hồi 
lâu. Nàng cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt 
nhìn âu yếm của tôi. Tôi cúi xuống hôn phớt 
lên mái tóc nàng.

 Thi vẫn cúi xuống trong im lặng, nắm tay 
tôi bóp nhẹ:

 - Chúc anh ngủ ngon!
 - Em cũng ngủ ngon!
 Tôi buông tay Thi ra rồi quay đi về phía 

cuối sân, leo lên cầu thang về phòng. Phòng 
gác của tôi cách phòng Thi một quãng sân 
nhỏ.

 Thi đứng nhìn theo tôi trước khi nàng 
quay bước. Tôi cũng đứng lại ở cửa phòng gác 
nhìn xuống sân đợi cho tới lúc Thi khuất bóng 
sau cánh cửa phòng nàng.

 Tôi lâng lâng, ngây ngất với niềm hạnh 
phúc vô biên.

 

 THAM KHẢO:
 - Buổi nói chuyện của giáo sư Trần Văn 

Khê.
 - Đặc Khảo Về Dân Nhạc Ở Việt nam - 

Phạm Duy
 - Cầm Ca Việt Nam - Toan Ánh
 - Tục Ngữ Ca Dao Dân Ca Việt Nam –Vũ 

Ngoc Phan.
 - Dân Ca Trống Quân - Nguyễn Gia Liên 

(trong Đặc san Bắc Ninh)
 - Hình minh họa lấy trên NET 
 - Trong dấu [ ]: Trích hoặc lược trích 

Nguyễn


