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Mơ Một Dòng Sông

Khi còn bé tôi đã bị hấp dẫn bởi giang hồ sông nước vì muốn đi
theo chị tôi. Thuở ấy tôi còn quá bé, tôi không được đi khỏi con
hẻm trước nhà, thấy chị tôi đi chơi tôi muốn đi theo, chị tôi nói là
đi ra bờ sông xem, tôi không hiểu sông là gì chỉ nghe chị tôi nói nó
có màu xanh đẹp lắm, tôi cũng không biết màu xanh là gì nên đòi
đi theo để xem, nhưng ba tôi không cho chị tôi dẫn tôi đi vì sợ tôi
gặp nguy hiểm. Chính vì thế mà ý muốn khám phá ra sông nước là
gì lại ngày càng thôi thúc trong tôi.

Cho đến một hôm, khi tôi đã lớn cứng cáp hơn thì ba tôi đã đồng ý
cho chị tôi dẫn tôi ra sông để xem cho biết, nhưng dặn chị tôi phải
trông coi tôi cho cẩn thận, con nít xuống sông bị chết chìm là
những lo lắng của bậc cha, mẹ nên ba tôi phải dặn đi dặn lại chị tôi
là phải luôn luôn trông chừng em rồi mới cho chúng tôi đi.



Vừa mới đi vòng quanh vài con hẻm, đến một xóm khác, đã thấy
xuất hiện những con mương nhỏ. Chị tôi kéo tay tôi chỉ cho tôi
xem những đàn cá liềm kiềm và lòng tong đang bơi lượn dưới dòng
nước trong vắt, lẫn trong những đám rong xanh. Ôi lần đầu tiên
được thấy những con cá bơi lội tung tăng tôi bỗng ngạc nhiên và
khoái chí làm sao, có đứa trẻ khác nhào xuống mương lội bắt cá
tôi cũng muốn làm như nó nhưng chị tôi cản lại không cho. Rồi chị
tôi lại dẫn tôi đi tiếp qua con đường đất, hai bên là hai hàng dừa
xanh, phía sau là những cái ao cá thật lớn, có đàn vịt trắng đang
tung tăng bơi lội kêu oang oát, cạp cạp, thỉnh thoảng có anh vịt
chúi đầu xuống nước để bắt cá hay rửa mỏ gì đó. Ôi tâm trí trẻ thơ
tôi lúc đó như được mở tầm mắt ra , khám phá hết cái này đến cái
khác, tôi càng lúc càng tò mò, háo hức vô cùng.

Chúng tôi tiếp tục đi ra một chút nữa thì tới con đường đất đỏ lớn
hơn, đó là đường Thái Lập Thành, hai bên đường nhà nào cũng đào
ao thả cá. Thuở ấy, người ta vẫn sống phổ biến trong những căn
nhà lợp lá hoặc nhà cất bằng gỗ, lợp mái ngói âm, dương, chưa có
nhiều nhà xây bằng gạch, cát, xi măng, cũng chưa xuất hiện nhà
xây lầu, nhà có gác gỗ là ngon lành lắm rồi. 

Tôi còn nhớ lúc ấy trên đường vẫn còn những vũng nước lớn, khi đi
qua chúng tôi phải xắn quần lên, nòng nọc bơi tung tăng trong
vũng, tôi không biết gì tưởng là cá nên lấy tay bắt, không ngờ tôi
lại bắt được nó một cách dể dàng. Nhưng chị tôi bắt tôi phải thả
chúng lại, chúng là cá cóc, không phải là cá, tôi thắc mắc hoài, sau
này mới biết. Đi tiếp tới nữa thì đã tới sông, dưới sông các anh chị
lớn đang bơi lội, vẫy vùng, trong đám đó có ông anh trai của tôi
nữa. Chị tôi kêu anh tôi ơi ới, nói sẽ về mét ba tôi về tội tắm sông,
nhưng anh tôi không nghe vì anh tôi biết bơi nên Ba, Má tôi
không cấm đoán. Ôi tôi cũng muốn tắm lắm, nhưng chị tôi quyết
chí không cho, và giải thích cho tôi về sự nguy hiểm của sông
nước, tuy tôi cũng không hiểu gì mấy, nhưng cũng thấy sờ sợ.



Chị tôi kéo tôi đi tiếp về phía cây cầu khỉ, cây cầu bắt qua bên kia
bờ sông, là bên địa phận khác dẫn về vùng Tân Định hoặc Bà
Chiểu, bên kia đầu cầu là một ngôi chùa. Nhìn xuống những khe
tấm ván bắt cầu là dòng nước xanh đang chảy cuồn cuộn khiến tôi
vô cùng sợ hãi, nhưng chị tôi cõng tôi đi qua nên cũng không sao,
chúng tôi vào trong chùa, ngôi chùa này hoàn toàn là dạng nhà
sàn bắt trên sông, không trang nghiêm như những ngôi chùa xây
nhưng cũng thờ cúng đầy đủ các tượng Phật. Bao bọc chung quanh
chùa là ruộng hoa sen, hoa sen nở màu hồng và trắng thật là đẹp, y
hệt cảnh thần tiên. Ngày nay có lẽ tôi sẽ còn không bao giờ có thể
tìm thấy được một cảnh chùa mát mẻ và thiên nhiên như vậy.

Dòng sông, bến nước, con đò là những gì gắn liền với đời sống
người dân Sài Gòn thuở ấy. Chính vì thế mà thơ, ca, nhạc, họa đều
có khắc họa hình ảnh sông, nước là những gì thể hiện của nếp sống
ngày xưa mà bây giờ nó càng ngày càng bị nhấn chìm vào quên
lãng của người dân thành thị. Khi cuộc sống càng ngày càng hiện
đại hơn thì người ta không còn nhớ đến, nghĩ đến một thời lạc hậu
nữa.

Nhưng với tôi, đó là sự mất mát to lớn, còn đâu nữa những ngày
tháng êm đềm của ngày xưa đó, những ngày xưa yêu dấu, khi tôi
thường xuyên lang thang trong những con hẻm đất, vòng ra bờ
sông, leo lên cây cầu khỉ gập ghềnh để ngắm những buổi bình
minh, nhìn mặt trời dần lên từ phía chân trời xa tắp sau cánh đồng
rau muống bát ngát và những rặng dừa nước, hít thở sảng khoái
cái không khí mát mẻ của buổi ban mai, lòng tràn ngập những nỗi
hân hoan vô bờ bến.



KẺ CHỐN CHƯƠNG ĐÀI, NGƯỜI LỮ THỨ,

Có khi nhìn dòng nước trong xanh chảy cuồn cuộn dưới chân cầu,
vòng quanh những rặng dừa nước rồi lẫn dưới bãi thảm rau muống
xanh bát ngát và những đám lục bình có hoa màu tim tím. Mặt
trời lặn dần sau những đám mây hồng, cam rực rỡ vào lúc trở
chiều, thôi thúc trong tôi những niềm cảm hứng khôn nguôi. Tôi
vội vàng chạy về nhà lấy cọ, viết, màu nước vẽ lên giấy hình ảnh
mặt trời màu cam, ẩn hiện trong những đám mây xám bàng bạc
trên cánh đồng nhuộm vàng rực rở của ánh sáng ban chiều, khiến
lòng tôi bỗng cảm thấy lâng lâng bay bổng.

LẤY AI MÀ KỂ NỖI HÀN ÔN ? 

TR ,ỜI CHIỀU BẢNG LẢNG BÓNG HOÀNG HÔN

TIẾNG ỐC XA ĐƯA LẪN TRỐNG ĐỒN.

GÁC MÁI, NGƯ ÔNG VỀ VIỄN PHỐ,

GÕ SỪNG, MỤC TỬ LẠI CÔ THÔN.

NGÀN MAI LÁC ĐÁC CHIM VỀ TỔ,

DẶM LIỄU SƯƠNG SA KHÁCH BƯỚC DỒN.

Chính những không gian hồn hậu ấy mới khiến cho lòng người cảm
nhận được nghệ thuật. Tôi còn nhớ mãi niềm cảm xúc liên tưởng
tới những cảnh trời chiều như trong bài thơ của bà Huyện Thanh
Quang mà tôi được học vào năm lớp đệ lục ( Lớp 7):



Chim non lề đường

Tôi không biết là có sớm quá hay không? Đó là tâm lý bình thường
hay khác thường? Các bạn đồng trang lứa có ai giống tôi thuở đó
hay không? Nhưng lúc ấy tôi chỉ mới đang học lớp 7 ( Đệ Lục ) mà
đã biết để ý tới một người bạn gái trong lớp và cứ đi sau lưng cô ấy
sau mỗi lần tan lớp. Giống y hệt bài hát NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
của nhạc sĩ PHẠM DUY phổ nhạc từ bài thơ của tác giả PHẠM
THIÊN THƯ vậy:

Nằm im giấu mỏ

Lòng anh nức nở

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Đường mưa nho nhỏ

Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Đường mưa nho nhỏ

Chân anh nặng nề

Ôm nghiêng tập vở

Tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng

Bờ vai em nhỏ



Em tan trường về

Mai vào lớp học

Anh theo Ngọ về

Trưa trưa chiều chiều

Thu đông chẳng nhiều

Xuân qua rồi thì

Chia tay phượng nở sang hè

Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Mưa bay mờ mờ

Môi em mỉm cười

Anh trao vội vàng

Man man sầu đời tình ơi

Chùm hoa mới nở

Bao nhiêu là ngày

Ép vào cuốn vở

Theo nhau đường dài

Muôn thuở còn thương còn Thương



Hôm nay tình cờ

Đi lại đường xưa đường xưa

Xưa tan trường về

Anh theo Ngọ về

Nay trên đường này

Đời như sóng nổi

Xóa bỏ vết người Chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về

Ôi con đường về

Cây xưa còn gầy

Nằm quay ván đỏ

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Áo em ngày nọ

Như phai nhạt mờ

Phai nhạt mây màu

Đường xanh nho nhỏ

Âm vang thuở nào

Như phai nhạt mờ

Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Đường xanh nho nhỏ



Ngắt vội hoa này

Nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa theo Ngọ về

Mái tóc Ngọ dài

Hôm nay đường này

Cây cao hàng gầy

Đi quanh tìm hoài

Ai mang bụi đỏ đi rồi

Ai mang bụi đỏ đi rồi

Ai mang bụi đỏ đi rồi

Xưa tan trường về

Anh theo Ngọ về

Xưa tan trường về

Anh theo Ngọ về

Đôi chân mịt mù

Bông hoa còn đẹp

Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Lòng sao thấm mềm



Thật ra tôi không chủ tâm để ý người bạn gái ấy, chỉ vì do một lúc
chúng tôi đang ngồi trò chuyện chung trong đám bạn thân, cô ta
bỗng quay qua khen tôi vẽ đẹp, lời khen ấy chẳng khác nào mật
rót vào lòng khiến tim tôi vô cùng xao xuyến , đâm ra ngày đêm tơ
tưởng . Lúc ấy tôi mới biết thế nào là thấm thía câu ca dao khá là
phổ biến: " Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ / Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai".
Mỗi buổi chiều về nhà tôi cứ vào ra, thơ thẩn, ôm ấp nỗi thương
thầm , nhớ trộm khôn nguôi.

Thuở ấy rất là ngây thơ lắm, chính vì thế mà sau này tôi mới hiểu
tại sao một đứa trong đám bạn gái học chung lớp tự nhiên thì
thầm với mấy đúa khác là nhìn mặt tôi khờ hết mức, làm tôi nghe
thấy được vừa tức lại vừa quê quá độ, mà không biết tại sao tự
dưng con nhỏ đó nói vậy.

Vào thời gian đó, chúng tôi đã được học môn Giảng văn mà môn
này lại chia ra làm hai phần đó là: " Kim văn và cổ văn". Lúc ấy
chúng tôi rất quý mến cô giáo như một người mẹ thứ hai của mình,
cô thường khuyên chúng tôi nên tìm những quyển sách hay để đọc
như sách: "NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG của dịch giả Hà
Mai Anh, QUÊ NGƯỜI hay DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ của tác giả
Tô Hoài, các tác phẩm của các nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn, hoặc
các tác phẩm của các nhà văn Nhật Tiến hay Duyên Anh v.v...

Tình của tôi giống tương tự như bài hát nhưng khác là tôi không
biết trao vội vàng cành hoa mới nở mà chỉ biết đi tò tò phía sau
của cô bạn học chung lớp mà thôi. Nhà của cô ấy phải đi từ Tân
Định qua một cây cầu gỗ đường Trần Khắc Chân để vào những khu
xóm giống như khu cù lao thông qua Bà Chiểu hoặc Phú Nhuận,
chính vì thế mà tôi hay thích đi qua cây cầu khỉ và những ruộng
rau muống để tới trường thay vì đi ngoài đường lộ gần hơn.



Có lần tôi đã xung phong lên thuyết trình cuốn truyện nhỏ có tựa
là XÓM NHỎ của tủ sách Hoa Xanh mà tác giả là ai bây giờ tôi
không nhớ nổi, hay là thuyết trình về tác phẩm CON ĐƯỜNG
SÁNG của nhà văn Hoàng Đạo. Kỹ năng của chúng tôi lúc đó khi
lên thuyết trình là kể lại tóm tắt nội dung câu chuyện, chúng tôi
được về nhà soạn ra rồi khi vào lớp, đem lên cầm đọc một lèo
trước cả lớp, lâu lâu phải ngẩng mặt lên nhìn mọi người ở dưới
giống như xướng ngôn viên đài truyền hình vậy. Kể xong thì các
bạn ở dưới được quyền nhận xét, có thắc mắc gì thì thuyết trình
viên phải giải thích cho tường tận. Tuy mỗi lần lên thuyết trình
như vậy tôi đều thấy rất run, sau đó cũng lấy được bình tỉnh.
Những luyện tập như vậy sau này đã có ảnh hưởng rất tốt cho
chúng tôi sau này.

Cũng nhờ nghiên cứu các tác phẩm mà tôi nhớ mãi bài thơ TÌNH
TUYỆT VỌNG được nhà văn Khái Hưng trích dịch từ một bài thơ
của một nữ văn hào mà tên người này nếu cần tôi phải mở ra xem
lại trong loạt truyện ngắn gộp chung trong tập ANH PHẢI SỐNG
của hai nhà văn Khái Hưng và Nhất Linh. Ngay cả tên truyện ngắn
có bài thơ này tôi cũng không nhớ nỗi, hình như là TIẾNG SÉT ÁI
TÌNH thì phải. Lời của bài thơ như sau:

Lòng ta chôn một khối tình

Tình trong giây phút mà thành thiên thu

Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu

Mà người gieo thảm như hầu không hay

Hỡi ơi người đó ta đây

Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân.



Còn gì nữa thì đã quá lâu rồi tôi không tài nào nhớ hết, chỉ biết
rằng lời bài thơ đã làm cho tôi nhớ thương cô bạn gái ngày ấy một
cách da diết. Cảm giác đó người ta thường gọi là " Nỗi đau dịu
dàng " hay là " Nỗi cay đắng ngọt ngào " với tôi đều đúng hết.

Cô bạn ngày xưa ấy cũng có giọng ca rất hay, rất truyền cảm.
Những buổi liên hoan lớp Cô ấy thường được các bạn yêu cầu ca
bản ĐÒ CHIỀU hay DUYÊN QUÊ nghe rất hay và gây nhiều cảm
xúc. Bây giờ, đôi khi nghe ca sĩ PHƯƠNG DIỄM HẠNH hát
những bản nhạc thân quen ngày xưa ấy , tôi bỗng hồi tưởng lại
giọng hát của cố nhân thuở nào, chạnh lòng muốn được gặp lại
những bạn cũ ngày xưa mà thời gian đã làm trôi dạt đi phương trời
nào không còn biết nữa.

Cũng thời gian đó là thời gian thịnh hành và là đỉnh cao của bài
hát THÀNH PHỐ BUỒN của nhạc sĩ Lam Phương. Mặc dầu là
một học sinh rất ham học và luôn luôn muốn tới trường mỗi ngày
để được há hốc mồm mà nghe các thầy cô giảng bài một cách say
mê, tôi cũng không tránh khỏi sự cám dổ của các buổi trình diễn
văn nghệ nên đã bắt đầu biết cúp cua để xem ca sĩ Chế Linh hát bài
Thành phố buồn cho bằng được. Vả lại từ trường tôi học ở Tân định
mà ra Trung tâm xổ số kiến thiết đâu có bao xa. 

Thuở ấy sau mỗi lần xổ số kiến thiết quay xong thì luôn luôn là các
buổi biểu diễn văn nghệ, có cả các tiết mục tấu hài của các danh hề
Khả Năng,Phi Thoàn, Thanh Hoài, Thanh Việt, Tùng Lâm v.v...
Những lần cúp cua đó thật là đáng đồng tiền, bát gạo. Sau khi xem
văn nghệ xong, đi bộ lang thang ra con đường Duy Tân đầy bóng
mát của hai hàng cây sao, vừa đi, vừa ngẫm lời bài ca, lòng tôi
bỗng bâng khuâng, xao xuyến và nhớ người thương da diết. Tưởng
tượng đến hình ảnh cô bạn về làm dâu nhà người, tim tôi bỗng
thấy buồn bã và thương nhớ khôn nguôi.



Khác với bây giờ, nền giáo dục ngày xưa ảnh hưởng nhiều của Nho
Giáo, dạy con người đi tìm chân thiện mỹ và sống lối sông của
người Quân Tử. Ngày xưa khi trai gái quen nhau hoặc có tình ý
với nhau thì chỉ có việc nắm tay nhau thôi cũng là khó khăn lắm,
bởi vì ông, bà, cha, mẹ và ngay cả nhà trường cũng đều giáo dục
câu :" Nam, nữ thọ thọ bất thân". Con gái là không được cho con
trai nắm tay vì như vậy có thể coi như là mất danh giá gia đình.
Chính vì thế mà dì của tôi khi còn đi học đã trở về nhà khóc sướt
mướt, bù lu, bù loa vì bị một người con trai nắm tay. Dì tôi khi ấy
cứ nghĩ là mình sẽ có bầu vì bị nắm tay, bởi vì ông, bà tôi cấm đoán
không được cho con trai nắm tay, nếu để cho nó nắm tay thì sẽ
mang bầu, làm mất danh giá gia đình, đâu có biết đâu là từ lúc nắm
tay tới lúc mang bầu thì cũng phải có quá trình nhất định.

Cũng vì vậy mà học sinh thời ấy chỉ có những mối tình thầm yêu,
trộm nhớ mà thôi. Lâu lâu mới có vài anh chị chạy theo phong
trào Happy ( Phong trào bận quần ống loe hay quần ống xì gà, con
trai để tóc dài bắt chước thần tượng John Lennon của ban nhạc
The Beatles) phá rào cản cổ hủ, dẫn tới mấy chị bị xem là có chửa
hoang. Cô nào bị có chửa hoang thì coi như là đừng hòng nhìn mặt
bạn bè, vì như thế là nhục lắm.

Người ta nói tình yêu bắt đầu từ ánh mắt cũng đúng. Khi tâm tư
tôi ngày đêm tưởng nhớ nàng thì chỉ mong tới giờ đến lớp để gặp
lại hình bóng ấy cho vơi đi nỗi nhớ nhung khắc khoải. Những khi
đám bạn ngồi tụ họp nói chuyện trên trời, dưới đất thì đó là những
dịp cho ánh mắt của người thầm thương, trộm nhớ trông chờ ánh
mắt của nhau. Khi chạm thấy ánh mắt của cô ấy thì lập tức như có
một luồng điện hay sấm sét gì đó khiến cho tôi choáng ngay lập
tức, luồng điện sinh học truyền mạnh từ đôi mắt, xoáy vào ngay
điểm giữa hai chân mày rồi tỏa khắp cơ thể gây khẽ rùng mình, tim
bỗng tăng trào những nhịp đập sung sướng và thỏa mãn.



BÀY MỰC TÀU, SÁCH, VỞ

BÊN PHỐ ĐÔNG NGƯỜI QUA

Hoa Mai vàng, trắng và các loại Mẫu Đơn, Thược Dược … đua
nhau khoe sắc màu tươi thắm, khiến cho hồn tôi cảm thấy phơi
phới, sức sống của mùa Xuân trong tôi trào dâng mãnh liệt.

Chúng tôi gồm ba nam, ba nữ, hai anh nam kia tuy học chung lớp
nhưng lớn hơn tôi 1-2 tuổi, ba người bạn gái thì đồng tuổi với tôi
trong đó có một cô được xem là hoa khôi trong trường học, một cô
thì bình thường và cô còn lại là cô ca hay mà tôi để ý. Không ai
biết là tôi có tình cảm với cô ấy vì đó là mối tình thầm kín mà tôi
không hề bày tỏ với ai.

Bây giờ, kỷ niệm cứ theo nhau kéo về trong tôi, khiến tôi nhớ lại
biết bao nhiêu là hình ảnh của ngày xưa. Tôi còn nhớ những ngày
bắt đầu nghỉ Tết, chúng tôi được nghỉ từ lúc 23 đưa ông Táo về
trời. Đám bạn thân trong lớp học rủ nhau đi cúng Lăng Ông Bà
Chiểu để xin sâm. Lăng ông ngày đó rất là tôn nghiêm nhưng cũng
mang đầy vẻ thơ mộng, chợ Tết được bày bán chung quanh Lăng
vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, đầy đủ tấc cả các loại bông, hoa, bánh
mứt, các ông đồ bày hàng viết chữ Nho:

MỖI NĂM HOA ĐÀO NỞ

LẠI THẤY ÔNG ĐỒ GIÀ

Cảm giác say đắm của ánh mắt là chính niềm thôi thúc mạnh mẽ
khiến tôi cứ mãi trông chờ được gặp nàng mỗi ngày để được nạp
thêm năng lượng. Nạp xong thì cảm thấy hưng phấn mãnh liệt,
cảm thấy yêu đời, yêu người không biết mệt mõi, cuộc sống dâng
trào biết bao nhiêu ý nghĩa tươi đẹp, ca hát suốt ngày và thấy
cuộc đời đầy tương lai tươi sáng. Cuộc đời là cả một màu hồng
không hề bám một chút nào vẫn đục của cuộc đời.



Thuở đó tôi cũng thích nhìn ngắm vẻ đẹp của cô bạn hoa khôi,
nhưng tấc cả tâm hồn tôi là cô bạn kia, mặc dầu cô ấy cũng bình
thường như bao cô gái khác. Tất cả chỉ vì lời mật ngọt rót vào lòng
kia thôi. Chính những tình cảm đó đã cho tôi biết bao là cảm xúc,
những cảm xúc mà tôi nghĩ rằng giới trẻ sau này không thể nào có
được, vì nó hòa quyện vào không gian của những ngày xưa thân ái,
với mọi người là lòng thương yêu nhiều hơn ganh ghét, không gian
mà những bài hát xưa khi ấy mới thật là có nghĩa, còn bây giờ đối
với giới trẻ thành thị hiện tại không có gì để còn có thể để gây ấn
tượng được.

Những dấu ấn của thời gian còn đó, mà cảnh xưa hầu như đã tan
biến lâu rồi, vì thế đôi khi nghe lại nhữnhg bản nhạc xưa mà tôi
bỗng chạnh lòng nhớ về đường xưa lối cũ:

Cô bạn hoa khôi thì có gương mặt rất đẹp, gương mặt hồng hào và
đẹp một cách thánh thiện, một phần giống Phật bà Quan Âm, một
phần giống như tranh vẽ thiếu nữ Tây Phương khiến cho một trong
hai người bạn tôi tên là H đã thương cô ấy một cách say đắm
nhưng rất buồn và tuyệt vọng. Vì H khi ấy rất nghèo, từ miền
Trung vào Nam, phụ việc cho một người chú ruột để đi học, còn cô
gái thì gia đình đã hứa hôn rồi, mặc dầu tuổi chỉ mới 12-13 mà
thôi. Khi biết H thương mình thì thông qua người bạn kia, cô ấy
chỉ biết nhắn lại rằng thôi H đừng buồn nữa mà hãy ráng quên đi,
vì cô đã hứa hôn và sắp lấy chồng rồi. Nếu như bây giờ có dịp gặp
lại mới biết cô bạn ấy đã bao nhiêu đứa con, nhan sắc còn được
bao nhiêu phần mặn mà hay thời gian và nếp sống nhọc nhằn của
xã hội đã làm tan biến đi tất cả.

QUA BẾN, NƯỚC XƯA LÁ HOA VỀ CHIỀU

LẠNH LÙNG, MỀM ĐƯA TRONG NẮNG LƯA THƯA



Thời gian trôi qua và những gì thuộc về quá khứ, dĩ vãng chỉ còn
lại trong ký ức, thuộc về ký ức và mãi mãi không tìm lại được nữa.
Đôi khi tôi nghĩ giá như cuộc đời hiện tại chỉ như là một giấc mơ,
khi tỉnh giấc thì mình vẫn còn nhỏ và chung quanh tôi vẫn còn đó
những người thân yêu đã ra đi.

KHI ĐẾN CUỐI THÔN CHÂN BƯỚC KHÔNG HỒN,

NHỚ SAO LÀ NHỚ ĐẾN NGƯỜI NGÀY XƯA

Hoặc là:

VƯỢT NGÀN MÂY XANH BIẾC, VƯỢT NÚI CAO CHẬP
CHÙNG, CHIỀU NAY ANH TRỞ LẠI TÌM EM.

SÔNG NƯỚC TRÔI LỮNG LỜ, CON ĐÒ XƯA VẪN CHỜ, MÀ
SAO BÓNG NGƯỜI ĐÂU THẪN THỜ.

Tôi còn nhớ là tôi có một giấc mơ, nội dung ra sao thì hầu như tôi
không còn khả năng để lục lại trong bộ não để kể cho các bạn,
nhưng trong giấc mơ đó tôi có cảm giác thật khỗ sở như bị đày đọa
khủng khiếp. Hình như giấc mơ đó không có hình ảnh mà chỉ có
tâm trạng, bây giờ khi kể lại cho các bạn thì tôi chợt nhớ và nhận
ra rằng hình như khi tôi thoát ra khỏi giấc mơ đó chính là tôi đã
trở về từ cõi chết. Đúng rồi khi đó tôi đã rất mừng vì mình còn
sống, giấc mơ đó là giấc mơ tôi thấy mình đang chết. Không biết là
lúc ấy tôi sắp chết khi ngủ hay không, nhưng hình như tôi bị cảm
giác ngạt thở giống như mình bị nhốt trong một cái hòm tối tăm
mà tâm trạng thì như bị đày ải trong nỗi thống khổ khủng khiếp. 



Tôi cố thoát ra tình trạng đó và ước rằng là mình đang mơ. Thoát
ra khỏi giấc mơ đó chẳng khác nào trở về từ địa ngục vậy. Giấc mơ
đó xảy ra đã lâu lắm rồi, khi tôi mới học khoảng lớp 7-8 gì thôi, và
tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa hè ngột ngạt kéo dài tới
chiều sụp tối. Thoát được giấc mơ đó là nỗi mừng vô hạn, giống
như mình được trở về một thực tại vui sướng từ một kiếp khác vô
cùng thống khổ. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã tỉnh dậy sau giấc
mơ này là nhờ người em trai tôi đã đánh thức tôi dậy vì thấy tôi
ngủ đã quá lâu mà đã sắp tới giờ ba, má tôi trở về. Tôi phải dậy để
nấu cơm cho mọi người ăn. Có lẽ nhờ đó mà tôi đã thoát chết vì
ngạt thở không chừng.

Nơi có tình yêu quá mặn nồng,

Tôi vẫn mơ về một dòng sông,

Nơi đó lòng tôi bao thương nhớ,

Nơi đó hồn tôi nỗi nhớ mong.

QUÁCH CHƯƠNG

http://www.kyniemngayxua.com

Giá như bây giờ tôi có thể thoát ra khỏi thực tại để trở về sống lại
trong quá khứ của thời gian ấy. Nếu như có tồn tại một cỗ máy
thời gian đưa tôi về lại thời gian những ngày xưa. Tất cả, chỉ còn lại
là những nuối tiếc như lời tôi viết trong những câu thơ sau đây:



Truyện Cười

NHẤT BÊN TRỌNG, NHẤT BÊN KHINH

Tứ túc cương như thiết

Tướng công kỵ bạch mã

Bạch mã tẩu như phi

(Ngựa trắng lông như tuyết

Bốn chân cứng như sắt

Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí.
Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

– Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: – Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc
sân, bảo:

– Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết



Quan gật đầu: – Ừ, được đấy!

Ngựa trắng chạy như bay)

Quan cau mày: 

– Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,

Bà cụ tẩu như phi.

Tướng công cưỡi ngựa trắng

Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan
tiền. Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng
bên nhẹ, liền nói chữ: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Quan
nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng
xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế,
nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ
nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít
dụng cụ vào dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học
trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ
vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh
con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải
trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết…

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết



Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba
mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: “Nhất bên
trọng, nhất bên khinh”. Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba
mươi roi nữa vào lưng cho cân.

Giấc Mơ Bay

Trẻ con với tâm trí thơ ngây thường tin vào những điều nói ra từ
người khác, chính vì vậy mà lúc còn nhỏ tôi đã có ước muốn là bay
được như Người Dơi Batman đã bay trong những bộ phim truyền
hình ở thập niên 60. Câu chuyện Batman thường được in cả trong
truyện tranh tiếng Anh lẫn tiếng Việt, trẻ con chúng tôi quá ư say
mê nhân vật này, mà thật sự câu chuyện Batman cho tới hiện nay
vẫn thường xuyên được cập nhật bằng những bộ phim mới. Chính
vì thế mà tôi đã cố bay như Batman khi bị con ma rượt theo trong
giấc mơ.

Những năm 60 khi truyền hình vừa mới xuất hiện ở Việt Nam,
không phải nhà nào cũng có truyền hình như hiện nay. Tuy là chỉ
có Ti Vi trắng đen thôi cũng đủ làm cho trẻ con chúng tôi mê mẩn,
đêm nào cũng xin phép ba, má đi xem Ti Vi. Khi đó chúng tôi phải
đi khá xa mới tới nhà có truyền hình để coi, mà phải lấp ló ngoài
cửa của họ để xem ké. Đến khi vài nhà kha khá ở trong xóm cũng
có truyền hình thì lũ nhỏ chúng tôi đêm nào cũng mò tới xem ké,
thậm chí còn nằm lăn lóc ở nhà người ta mà lại còn ngủ quên nữa
chứ.



Có hôm tôi cố làm cho mình đôi cánh để tập bay như chim. Tôi lấy
trộm vải thừa của ba tôi khi may quần, áo còn dư, vẽ hình cánh
chim dài hơn sải tay của mình, gắn cho nó mỗi bên một thanh tre,
xong rồi cắt ra, dùng dây vải cột vào hai cánh tay thành bộ cánh
giống như cánh chim. Xong rồi tôi chạy ra ngoài sân cố đập cánh
thật mạnh để mong được bay lên, vỗ quá chừng mà nó chỉ giống
như con gà vỗ cánh mà không bay được. Tôi lại thử bằng cách khác
là leo lên bàn cao, vừa nhảy xuống lại vừa vỗ cánh cho thật mạnh,
chỉ rơi bịch xuống đất rồi thôi. Ông anh tôi còn bảo: ” Tại mày vỗ
cánh còn ít quá, phải vỗ thật nhanh như con chim vỗ cánh thì mới
bay được”, tôi ngây thơ nghe theo vỗ thật nhanh hơn, vừa vỗ vừa
nhảy tưng tưng khiến cho ông anh tôi ôm bụng cười bò lăn ra, còn
tôi tức quá không làm gì được, cuối cùng phải bỏ cuộc.

Cũng trong những năm đó, đã có nhiều người chơi máy bay điều
khiển từ xa. Thỉnh thoảng có chiếc máy bay bị lạc cánh, bay vào
ngõ hẻm. Thế là chúng tôi cố chạy theo xem có lượm được nó hay
không. Có khi máy bay bị vướng trên cành cây cao, trẻ con chúng
tôi thì chịu chết, những anh lớn hơn thì cố leo lên để lấy xuống.

Tôi thần tượng Batman hơn là siêu nhân Superman vì chiếc mặt
nạ người dơi và áo choàng dơi của nhân vật này. Tôi say mê tập vẽ
thật giống Batman trong những tập truyện tranh và thói quen này
đã theo tôi suốt cả khoảng đời niên thiếu.

Tuy nhiên, phần lớn sau đó chủ nhân của những chiếc máy bay này
cũng tìm đến để xin lại hoặc chuộc lại. Trong tâm tư nhỏ bé của tôi
cũng ước mơ mình có được một chiếc máy bay như vậy, cho nên
tôi không biết làm gì hơn là chơi xếp máy bay giấy để phóng, hoặc
dùng tre vót nhỏ và dây kẽm để cột lại thành hình dáng giống như
một chiếc máy bay và chơi phóng nó lên theo trí tưởng tượng của
mình.



Một hôm, tôi bỗng thấy một chiếc máy bay điều khiển từ xa cở hơi
lơn lớn rớt xuống sân trước nhà của mình. Mừng quá, tôi vội chạy
ra để bắt lấy, lần này thì chắc chắn là của tôi rồi. Tôi vừa tính thộp
chiếc máy bay thì bên trong máy bay có một phi công nhỏ xíu
chui ra, hình dáng cỡ chừng một búp bê cỡ lớn, vì vậy tôi không hề
biết sợ mà ra sức bắt buộc anh ta phải nhường máy bay lại cho
mình. Lúc đó, anh chàng phi công có vẻ sợ hãi và năn nỉ tôi bằng
thứ tiếng gì đó mà bây giờ tôi không thể nào nhớ được là anh ta
nói gì. Hình như anh ta nói tiếng Mỹ, rồi đưa cho tôi một đống gói
kẹo dạng Sô-Cô-La có nhiều màu sắc. Tôi tham quá, vừa muốn có
kẹo lại vừa không muốn từ bỏ chiếc máy bay. Anh chàng phi công
nói lầm bầm gì đó mà tôi hiểu nôm na là anh ta không chịu nhường
chiếc máy bay, rồi lại chui vào trong tính điều khiển máy bay để bỏ
đi. Tôi vừa tính chụp lại thì bỗng nhiên giựt mình tỉnh giấc. Suốt
mấy ngày liền tôi cảm thấy tiếc ngẩn, tiếc ngơ vì mình xém nữa có
một chiếc máy bay như trong lòng ham muốn của tôi bấy lâu nay.
Thật là tiếc quá!

Chính vì sự ham muốn được bay lên mà dần dần tôi đã bay được
trong những giấc mơ. Mới đầu tôi còn lúng túng khi điều khiển cơ
thể mình, sau này tôi đã có thể bay thẳng về phía trước chẳng
khác gì Batman, Superman. Cảm giác khi bay thật là khác
thường. Tôi có thể bay lượn lên, lượn xuống qua những ngọn cây
cao, những cánh đồng xa tắp, hoặc vọt lên những căn nhà cao tầng
cao chót vót, chuyền từ nóc nhà này, hạ xuống nóc nhà kia một
cách tài tình và dể dàng. Có khi tôi có thể bay lên và giữ yên vị trí
trên cao, nhìn xuống người ta đang di chuyển ở dưới mặt đất. Đôi
khi còn cố chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng phi thường của
mình.



Có lẽ cảm giác khi bay trong mơ có liên quan đến cảm giác say mê
tốc độ của các tay đua xe. Tôi còn nhớ khi tôi mới bắt đầu biết sử
dụng xe đạp thì tôi đã lập tức ghiền cảm giác được lao nhanh tới
trước, hể bất cứ lúc nào bắt được chiếc xe đạp đang để không là tôi
tận dụng cơ hội ngay lập tức. Tôi lao xe đạp vòng vòng hết xóm này
đến xóm khác, thậm chí đôi khi xe đạp không có thắng hoặc thắng
không ăn tôi cũng lấy đi, khi nào cần thắng lại thì nhảy xuống yên
dùng chân thắng lại trên mặt đường, hoặc bằng cách đưa chiếc
dép đang mang trong chân cọ vào bánh trước để giảm tốc độ. 

Quả thật, cảm giác khi bay trong giấc mơ là cảm giác lao nhanh về
phía trước một cách mạo hiểm, nó vừa có cảm giác hồi hộp lại vừa
thỏa mãn vì mình có thể làm được những động tác đầy tính nguy
hiểm và phi thường như thế.

Những giấc mơ thường hay đưa tôi về nơi xưa, chốn cũ, nơi mà tôi
đã gắn bó cả một khoảng đời niên thiếu, nơi có mái nhà xưa yêu
dấu mà mỗi khi đi đâu xa tôi đều mang theo nỗi nhớ nhà da diết.
Căn nhà đó giờ đây đã biến mất giữa chốn phồn hoa đô hội, đúng ra
là nó đã bị thay thế bởi một tòa nhà đồ sộ năm tầng của một chủ
nhân khác. Có lúc tôi đã mơ thấy mình cố tìm về nhà của mình,
nhưng đường về nhà dường như xa diệu vợi, tôi bay qua những
cánh đồng rồi đi qua những con hẻm ngang qua khu nhà thờ.
Nhưng con đường quen thuộc bỗng dẫn vào ngõ cụt, tôi phải vòng
lại nhưng rồi lại lạc qua chốn khác, quanh co trên những bờ ruộng
nơi mà hình như tôi từng đã đi qua. Tôi lại cố bay qua những rặng
cây thông cao vút, vượt qua những ngọn đồi xanh ngát để rồi đáp
xuống gần một khu nhà thờ kiểu Ấn Độ giáo xa lạ, lòng vô cùng
hoan mang. Ôi đường về nhà đâu rồi, trong tôi bao trùm là cả một
nỗi niềm bơ vơ, lạc lõng giữa những nơi hoàn toàn không biết là ở
nơi đâu.



Nỗi sợ hãi đó có lẽ bắt nguồn là do lần đầu tiên tôi bị đi lạc, khi tôi
chỉ khoảng ba đến bốn tuổi mà thôi. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân
tới căn nhà ở Phú Nhuận, má tôi đã dẫn tôi tới đây. Trong khi
người lớn đang nói chuyện thì tôi lại tò mò muốn khám phá ra căn
nhà ra sao, cho nên tôi vào trong những căn buồng trong để xem
rồi lại tiếp tục đi ra phía sau. 

Căn nhà có chiều dài rất sâu vào phía trong, qua mấy căn buồng
lại gặp một cái sân ở giữa, băng qua sân giữa lại gặp căn nhà tiếp
theo phía sau đang đóng vách dở dang. Tôi lại tiếp tục tò mò đi
vào xem căn phía sau cũng có bề dài ra phía sau gần bằng căn
trước và chấm dứt bằng một mảnh sân có cổng thông ra ngõ hẻm
sau nhà.

Lẽ ra tôi không được bước qua cổng sau để ra ngoài, nhưng trí tò
mò của một đứa bé đã đẩy tôi ra hẻm sau để coi, phía sau là một
con mương thoát nước, tôi lại chạy theo ngó xem theo hướng
dòng nước chảy và vì thế đi quẹo vào ngõ khác. Tới lúc này tôi bất
chợt giựt mình vì bị lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ, gặp những
người lớn hoàn toàn lạ lẫm mà tất cả lại như đang bao vây và nhìn
trừng trừng vào tôi. Với trí óc non nớt của một đứa bé, tôi quá
kinh hãi và khóc thét lên, đái ướt ra quần xuống tới chân ngay lập
tức. May sao, có người hàng xóm đã nhận ra vì đã thấy má tôi dẫn
tôi lúc mới vào đầu ngõ. Chị ấy đã ẵm tôi trả về nhà trên, người lớn
đang nói chuyện lại không ngờ rằng tôi lại lạc ra ngoài qua lối cổng
sau. Mừng quá trời, không gì sung sướng bằng đã bị đi lạc mà còn
được trở về với người thân, giống như đã bị bắt cóc mà còn được
thả về vậy. Thật ra, con hẻm tôi lạc ngày đó chỉ là con hẻm bên
hông nhà tôi mà thôi, nhưng vì khi ấy tôi còn quá bé mà lại là lần
đầu đặt chân đến nên còn quá ư là xa lạ.

Khi còn nhỏ, tôi hay nằm nhìn lên mái ngói, thấy những ám khói
đen có những hình quằn quện không rỏ ràng mà tưởng tượng ra
một hình ảnh gì đó. Hoặc những đêm mưa rỉ rả nhỏ giọt lên mái
ngói, nằm nghe giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy cũng rỉ rả điệu
tango tựa như những giọt mưa:



Leo lên mái nhà để nhìn ngắm bầu tròi cũng là điều rất thú vị. Khi
bác tôi còn sống và chưa già lắm, bác đã bày cho tôi và người chị
họ của tôi biết cách bắt cái thang bằng tre để leo lên nóc nhà.
Buổi chiều nằm hóng gió trên nóc nhà thật là đả, gió mát, trời
xanh lồng lộng, cảm giác của lần đầu tiên leo lên cao rất hồi hộp
nhưng vô cùng thích thú.

Hạt mưa, mưa rơi tí tách

Mưa tuôn dưới vách

Mưa xuyên qua mành

Hạt mưa, mưa qua mái rách

Mưa như muốn trách

Ngập ngừng dừng bên mái tranh nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi

Sao ta chạy quanh.

Nghe mưa rỉ rả lách tách trên mái ngói, lúc ấy không buồn mà
thật là dể chịu khi được nằm trên giường trùm chăn ấm kín mít.
Nếu có khoai mì hấp dừa chấm muối mè thì còn gì bằng. Chỉ thấy
cảm thương cho những tấm thân cơ hàn đang lạnh lẽo ngoài mưa
gió như lời bài hát đã nói ra.

Hoặc là:

Đường về đêm nay vắng tanh

Rạt rào hạt mưa rớt nhanh

Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi , mưa chẳng thương kiếp sống mong
manh

Lầy lội qua muôn lối quanh

Gập ghềnh đường đê tối tăm



Nhưng cách đây khoảng 30-40 năm trước thì bộ phim BÍCH HỔ
DU TƯỜNG do diễn viên Sương Điền Bảo Chiêu đóng vai chính
thì hình ảnh anh ta chống hai tay ở một bức tường tòa nhà bên
này và hai chân ở một bức tường của tòa nhà đối diện rồi đi lần lên
cũng thấy là siêu đẳng lắm rồi.

Cũng vì chuyện leo lên mái nhà mà tôi đã một lần khóc nức, khóc
nở. Khóc tức tưởi vì không được leo lên trong khi chị tôi và chú
ruột của tôi đang ở trên nóc nhà. Tôi khóc quá trời quá đất vì thấy
mình quá ấm ức, tại sao chị tôi được leo lên mái nhà mà tôi thì lại
không. Đến lúc chú tôi đánh thức tôi dậy thì hóa ra mình lại đang
nằm mơ, chú tôi chẳng biết tại sao tôi đang ngủ mà lại khóc quá
chừng, nên đánh thúc tôi dậy để hỏi lý do tại sao? Hóa ra người ta
cũng có thể khóc vì những chuyện vớ vẩn trong mơ được nữa.

Ngày nay với những kỹ xảo điện ảnh hiện đại, các nhà làm phim có
thể tạo ra những hình ảnh khinh công, bay, chạy trên các bức
tường thành một cách sinh động y như thiệt, như hình ảnh trong
bộ phim NGỌA HỔ TÀNG LONG chẳng hạn.

Coi phim Bích Hổ Du Tường xong tụi nhỏ chúng tôi hồi ấy cũng
bắt chước làm theo, tôi vì có tập hít đất nên có đôi tay cũng đủ sức
mạnh để chống hai tay hai bức tường ở con hẻm kế bên nhà (
Khoảng cách hai bức tường vừa đủ chống hai tay ), rồi mới chống
hai chân hai bên mà tập di chuyển lần lên cao. Lúc mới đầu thì hai
bàn chân hơi bị nhột, nhưng leo quen rồi thì tôi thực hiện việc
Bích Hổ Du Tường trong con hẻm nhỏ một cách dể dàng. Người
bạn tôi cũng làm được, nhưng vì to xác, nặng nề hơn nên bạn tôi
không leo lên nhanh bằng tôi.



Có khi tôi leo lên tít trên cao rồi mà có người nào đó đi vào trong
hẻm, vô tình chui giữa hai cẳng chân tôi mà không hề hay biết.
Nhưng có khi ông chủ nhà có 1 trong 2 bức tường kia vừa đi vào
hẻm đã bắt gặp tôi đang ở trên cao thì bắt tôi phải leo xuống ngay
lập tức. Ông cụ rất hiền, ông không quở tôi về tội leo lên tường
của ông mà chỉ sợ tôi té xuống mà thôi. Nhưng tôi nào có sợ chi
đâu, leo dể quá mà, khi nào canh không có ai tôi lại leo tiếp, có khi
lên tới nơi buông hai tay ra chỉ chống hai chân thôi thì cũng
không sao miễn là phải đứng yên.

Có hôm tôi mơ thấy mình đã về tới nhà rồi nhưng cả nhà đã đóng
cửa đi ngủ, vậy là tôi lang thang ngoài đường nên tính tới nhà
người bạn ngủ ké. Muốn vào phòng bạn tôi thì phải nhảy lên trên
căn gác, nhưng căn gác cũng bị đóng cửa tuốt, thế là tôi phải
chuyền qua nóc nhà kế bên để vào cửa sổ bên hông của căn gác.
Lại chưa được nên tôi phải bay lên sân thượng của căn nhà lầu kế
bên, hình như chủ căn nhà lầu đang ngó ra nên tôi phải ẩn mình
trong một góc kẹt của căn nhà lầu thấp hơn một chút. Lại sợ bị
người ta nhìn thấy mình tưởng là kẻ trộm nên tôi buông mình
xuống rồi lượn bay lên cao, bay tít lên những rặng cây cao rồi lại
lượn trở lại trên nóc sân thượng của căn nhà cao nhất.

Có nhiều người vì sợ độ cao nên luôn thấy chóng mặt khi trên cao
nhìn xuống. Còn tôi leo trèo phá phách quen nên không biết sợ
độ cao là gì. Có những lúc khờ dại tôi còn leo lên cây me rất cao,
chồm ra hái me ở tuốt ngoài đầu cành mà không biết sợ hãi là gì.
Có lẽ chính vì hay leo trèo mà tôi hay nằm mơ thấy mình bay nhảy
trên các tòa nhà cao, các đỉnh ngọn cây.



Tôi ẩn bên trong tòa nhà được một hồi thấy êm rồi thì tìm cách trở
ra. Nhưng tòa nhà này y như một mê cung, tôi đã cố theo hướng
cũ quay ra nhưng nó lại dẫn tới những nơi kỳ quặc khác của tòa
nhà, leo hết bức tường này, bay qua bức tường kia. Đến lúc lọt
được ra ngoài thì đã qua một xóm lạ hoắc, không biết lối nào trở
về là đúng hướng, vì thế cứ nhắm đại một hướng nào đó mà bay mà
chạy hoài coi nó tới đâu. Có lúc thấy giông giống nơi mình đã đi
qua thì cũng cứ còn quanh quẩn hoài mà chưa biết về đâu. Mãi
cho đến khi tỉnh giấc thì mới hết chuyện, đôi chân toát mồ hôi lạnh
ngắt vì bay, vì chạy, nhảy suốt đêm trong giấc mơ.

Hình như dưới ngõ hẻm đang có mấy tên trong một băng giang hồ
hung ác đang tìm ai đó để thanh toán. Tôi phải ẩn mình cho thật
kín, đợi bọn chúng đi qua khỏi, tôi chui vội vào cửa sổ của một căn
nhà, rồi giở miếng nắp đậy trần nhà chui lên trần. Trên trần nhà là
một chổ ẩn nấp của một người bạn, từ đây có thể bò ra tới phía
trước nhìn qua khe nhỏ để thấy ở dưới đường được. Tôi nghe bọn
chúng cũng còn lùng sục đâu đây. Đến một lúc thấy êm êm tôi tìm
đường chui ra. Vừa ra tới nơi thì một tên trong bọn phát hiện ra
tôi nên báo động cho những tên khác biết. Bọn chúng đuổi theo
tôi. Tôi lại luồn vào một khung cửa sổ nhỏ trên mái một tòa dinh
thự, bên trong là một hành lang dài và hẹp dẫn qua một góc khác
của tòa nhà, phải quẹo qua một hướng khác thì mới thoát được
tầm nhìn của bọn chúng. Qua hướng khác rồi tôi lại chui qua một
ô cửa nhỏ khác dẫn vào bên trong của tòa nhà, lọt xuống bên dưới
tòa nhà hình như là một chổ thiết kế để ẩn nấp, chung quanh là
tường bê-tông rất kiêng cố.



Ngựa ông phi như chim

Ông chỉ con ngựa của ông buộc ngoài vườn và nói :

– Nếu anh nào làm được bài thơ nói về con ngựa có tốc độ chạy
nhanh nhất thì ta sẽ gả con gái cho.

Ba anh cùng vắt đầu suy nghĩ. Bỗng một anh nhìn thấy một cái
kim của ai đánh rơi trong bể nước, bèn ứng khẩu đọc luôn :

Trong bể có cái kim

Phi đi rồi phi lại

Cái kim vẫn chưa chìm.

THƠ CON NGỰA

Có một ông nhà giàu kia sinh được cô gái xinh đẹp đã đến tuổi lấy
chồng. Vì cô gái vốn đã đẹp lại nết na cho nên có nhiều chàng
muốn ngỏ ý nhưng cô chẳng biết lấy anh nào. Cha mẹ cô giàu có
nên cũng muốn có chàng rể chữ nghĩa. Nhân một hôm, cùng có cả
ba anh đến tìm hiểu, ông bố liền nãy ra một cách vịnh thơ để kén
rể.

Truyện Cười



Quả thật, thơ anh có tục nhưng để diễn đạt ý về tốc độ phi của
ngựa thì chẳng anh nào bằng. Rốt cuộc, phần thắng thuộc về anh
và anh được làm rể nhà ấy.

Ngựa ông phi lông nhông

– Hai anh chặn hết ý tôi rồi, tôi còn rặn ra gì nữa đây.

Trong lúc bực tức, anh trót dại đánh cái rắm to làm cho mọi người
cười ầm cả lên. Nhưng một ý thơ cũng vừa đến. Anh đọc:

Phi đi rồi phi lại

Phi đi rồi phi lại

Cái lông vẫn chưa hồng

Lỗ đít con chưa khít.

Cũng tuyệt ! Hai bài khó định được bài nào tả con ngựa phi nhanh
hơn bài nào.

Ngựa ông phi mù tít

Anh thứ ba nghe vậy bực quá, mãi mà chưa nghĩ ra câu gì, liền cáu
mà thét to:

Con vừa đánh cái rít

Tuyệt ! Ngựa phi như thế là đã nhanh rồi còn gì ? Anh thứ hai vò
đầu suy nghĩ, giật mình khi thấy tóc mình rơi vào lò than chày xèo
xèo. Từ đó, ý thơ cũng nảy ra :

Lò than có cái lông



Những ngày Tết bên Úc chỉ khác với những ngày thường một chút
là có trưng bày trên bàn một ít bánh, mứt, trái cây, bông hoa của
ngày Tết. Tôi vẫn phải đi làm bình thường bất kể là ba mươi hay
mùng một Tết. Tôi đi làm cả ngày riết rồi cũng chẳng màng đến Tết
nhất là gì nữa. Mệt quá, thậm chí bạn bè, anh, em chúc Tết ì xèo
trên Facebook, tôi cũng không mấy bận tâm. Được cái là ở mấy
cái chùa lớn ở quanh vùng Cabramatta, Tết năm nào cũng có bắn
pháo bông rất đẹp mắt.

QUÁCH CHƯƠNG
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Nhưng tôi vẫn hoài niệm về những mùa Xuân năm cũ, khi tôi còn
niên thiếu, những mùa Xuân ấy mới chính thực là mùa Xuân ấm
áp, hạnh phúc, vui sướng. Những mùa Xuân đã đi qua và chưa lần
nào trở lại.



Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,

Nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh.

Ngày Tết được đi chơi, được lì xì, được ăn thức ăn ngon, được đi
chúc Tết người thân, bạn bè, được đánh bài, lắc bầu cua, được ra
rạp xem những bộ phim màn ảnh rộng hay và vui nhộn. Ôi biết
bao là niềm vui sướng kéo dài từ ngày cúng ông Táo cho suốt đến
ngày mùng Bảy, tình người lúc bấy giờ thật là đầm ấm.

Nằng xuân đem vui với đời…

Khi tôi còn nhỏ, xe ngựa còn có thể lóc cóc gõ nhịp trên đường
phố, thể hiện một cuộc sống xã hội thảnh thơi, an nhàn không có
gì vội vã. Tiếng pháo đì đùng cùng những tiếng cười ròn rã và
những niềm vui bất tận thể hiện rỏ ràng trên những gương mặt
rạng rỡ của tấc cả mọi người. Ngay cả những người ăn xin cùng khổ
cũng có những ngày Tết gặt hái vì lòng hảo tâm của tuyệt đại đa số
dân chúng. Vì thế mới có lời hát:

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời,

Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi…

Đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thêm đắm đuối,

Không phải chỉ có dịp Tết, xã hội miền Nam ngày xưa đã hình
thành một cuộc sống tương đối khá sung túc, lành mạnh và văn
minh. Sài Gòn là gương mặt đại diện cho cuộc sống ngày đó đã
được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông quả là không hổ danh.



Một chiều nào trên bến cô liêu, xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt
hiu mây chiều.

Đò của người thôn nữ, chờ đưa người viễn xứ, đi muôn phương xa
xôi, xây hướng cuộc đời.

Rộn ràng lòng cô gái đôi mươi, thắm trên môi nụ cười, nhìn toán
quân qua rồi.

Bên xứ Úc này, tuyệt đại đa số có cuộc sống tốt. Trẻ em Úc quả là
có cuộc sống hạnh phúc hơn so với trẻ em các xứ khác. Trẻ em Úc
đi học không phải đóng tiền mà còn được nhà nước trợ cấp nhiều
khoản tiền khác. Không có em nào phải đi bán vé số tội nghiệp
như trẻ em Việt Nam. Nhưng so ra, chúng không được tung tăng
thả diều, bắt bướm, hái hoa như trẻ em chúng tôi ngày xưa. Ngày
xưa, trong lòng thành phố Sài Gòn vẫn tồn tại những dòng sông
xanh thơ mộng và những đồng ruộng mênh mông để chúng tôi
được sống trong thiên nhiên, thơ mộng mỗi ngày. Một trong
những dấu ấn in sâu trong ký ức của tôi là tiếng ca của một người
bạn gái học chung lớp 6,7,8 với tôi với bài hát Đò Chiều. Sở dĩ
chúng tôi có được những cảm xúc sâu sắc với lời hát vì ngày đó
chúng tôi còn được sang sông bằng đò để đi học. Bây giờ, khi hát
lại bài hát, tôi bỗng tiếc nuối mối tình thầm thương, trộm nhớ của
tuổi học trò:

Cô ấy không là cô lái đò, tôi không là quân nhân mà chúng tôi là
những đứa con nít mặt còn búng ra sữa vậy mà cứ trộm nhìn ánh
mắt của nhau, cảm giác như điện giật, tên bắn để rồi khi về nhà cứ
ra ngẩn vào ngơ, cứ mong tới ngày hôm sau để trông thấy mặt
nhau nữa. Đó là một kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của tình yêu thương,
hồn nhiên, trong sáng không hề có chút vẫn đục.



Lục bát tháng năm

Giờ sao bỗng lạ bước chân lạc loài.

Tháng năm: đêm ngắn ngày dài

Nỉ non dế khóc miệt mài thâu đêm.

Tháng năm; bóng ngả xuống cầu,

Chiều rơi nhện thả tơ sầu mong manh.

Vấn vương nắng chẳng rời cành

Tình ơi, một tiếng dạ đành buông nhau.

Tháng năm; trời đổ mưa mau

Mưa tuôn trôi cả niềm đau xuống trần.

Phố quen qua đã bao lần



Vầng trăng vẫn mãi ngủ quên

Kiếp nhân sinh! cố nỉm cười:

Nửa soi bóng nước; nửa lên phố chờ.

Rong chơi một cõi cuối trời thênh thang.

Bỏ ai đứng giữa sân trường,

Nghe Ve tấu khúc vấn vương tình Hè.

Ngô Đức Trạc– Hè 2019

Tháng năm; mây phủ sao mờ

Tháng năm: nhớ nắng hanh vàng,

Mưa rơi tí tách hững hờ ngoài sân.

Đèn lên ngày khuất xa dần,

Đường khuya lạnh ướt tần ngần hàng cây

Tháng năm; mưa hạ bóng mây

Chợt đi chợt đến: vần xoay cuộc đời.

Phượng khoe sắc thắm; Hè sang bên đường.



Tuy nhiên, tôi lại không mấy thích thú khi hằng ngày phải ngồi
trên xe hơi để di chuyển, làm việc. Công việc luôn đòi hỏi mọi
người phải vượt những đoạn đường xa mỗi ngày, tốn nhiều thời
gian. Sau một ngày làm việc và di chuyển thì không còn bao nhiêu
thời gian để vui chơi giải trí nữa.

Nước Úc rộng lớn và có hệ thống đường xá tương đối phát triển,
tất cả mọi người sử dụng xe cộ lưu thông trên đường đều phải đóng
thuế đường và bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân mạng. Nhà nước
dùng các khoản thuế đó để cải thiện hệ thống đường xá, đường xá
bên Úc luôn luôn được duy trì sửa chửa nên luôn ở trong tình
trạng tốt. Các vụ tai nạn có xảy ra nhưng giao thông không đáng
ngại về vấn đề an toàn vì hầu hết mọi người tuân thủ luật lệ, không
chạy xe lộn xộn, bát nháo như ở Việt Nam.

QUÁCH CHƯƠNG
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Nước còn cau mặt với tang thương

Ngẩm nghĩ sự xây dựng quá nhiều của con người đã làm cho chính
cuộc sống của con người không còn nhiều gắn bó với thiên nhiên
nữa, tôi bất chợt nghiệm ra lời thơ của Bà Huyện Thanh Quan vẫn
còn nguyên vẹn giá trị cho tới thời hiện đại này:

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ

“Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Cảnh đó người đây luống đoạn trường!”.

Đến nay thắm thoát mấy tinh sương

Quả là ngày xưa và ngày nay, con người vẫn phải chứng kiến
những sự thay đổi. Những sự vật từng tồn tại với mình bỗng dưng
biến mất và không bao giờ trở lại nguyên trạng cũ khiến cho ta cứ
mãi ngẩn ngơ, hoài niệm khi trở về tìm đường xưa, lối cũ.

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Người Úc xây dựng nhiều nhưng họ cũng chừa nhiều những
khoảng xanh chứ không xây ở mức độ dày đặc. Mặc dù luôn có
những công viên gần nhà nhưng thời tiết khắc nghiệt cũng khiến
trẻ em ít khi được ra đường, cứ suốt ngày bị nhốt trong bốn bức
tường. Nơi nào cũng toàn là xe hơi di chuyển thì làm sao ra đường
mà không có người lớn đi kèm được.



Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai,

Đôi khi tôi trở về chốn cũ để ôn lại những kỷ niệm xưa thì cảnh cũ,
người xưa đã hoàn toàn thay đổi khiến tôi như chàng Từ Thức sau
khi rời cõi tiên về thăm nhà thì đã không còn gì của những ngày
xưa còn tồn tại nữa. Đâu rồi những cánh đồng rau muống bát
ngát? Đâu rồi những cây cầu khỉ? Đâu rồi những xóm nhà sàn?
Đâu rồi những bạn thân? Thay vào đó, tất cả là những chung cư
cao tầng, những nhà cửa bê-tông chật cứng, tất cả là những người
xa lạ. Trẻ em hiện đang sống ở khu vực này hẳn là không thể nào
được ra đồng thả diều, nghe tiếng sáo diều vi vu và trông thấy
những đứa trẻ cỡi trên lưng trâu mà nghêu ngao ca hát:

Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa,

Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ,

Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ,

Ngồi lưng trâu, phất ngọn cờ lau và em hát nghêu ngao,

Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?

Mới gần đây, nhờ vào mạng lưới Internet mà tôi tìm lại được một
số bạn học chung trường Huỳnh Thị Ngà ở Tân Định đã thất lạc
nhau hơn bốn mươi năm. Đây là những người bạn mà tôi đã cố
truy tìm trên Facebook hơn mười năm nay bây giờ mới có kết
quả, những người bạn cùng thời mà chúng tôi có thể cùng nhau ôn
lại những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm của một thời tươi đẹp nhất
trong cuộc đời mà tôi đã gần như không bao giờ có thể được tận
hưởng một lần nữa. Đó là những ngày xưa thân ái y hệt lời một bài
hát:

Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai,



Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao,

Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ,

Ông ngoại tôi là người nhà quê, ít học nhưng thông minh, biết
giao tiếp tiếng Pháp giọng bồi lại biết xây dựng nhà cửa nên khi
đem gia đình vào Nam, ông đã nhận được thầu xây dựng nhà cửa
cho người Pháp, vì thế mà trở nên khá giả. Có thể nói ông ngoại
tôi từng là người giàu có nhất, nhì vùng Phú Nhuận thời còn Pháp
thuộc. Nhưng ông Ngoại lại còn quyến luyến quê hương nên trở về
làng dùng tiền mua chức lý- trưởng, lại xây nhà cao cửa rộng toàn
bằng gỗ lim, hai bên bậc tam cấp có rồng chầu, kho thóc lúa đầy
bồ. Cũng vì thế mà ông, bà ngoại tôi chút xíu nữa bị chết oan vì
cuộc cải cách ruộng đất sau năm 1945, hai người từng bị đem tố
khổ nhưng vì ông, bà tôi sống nhân ái, hay giúp người khốn khó,
nhờ thế đã được nhiều người can thiệp mà thoát chết.

Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền.

Giai đoạn năm 1945 cũng là giai đoạn dân chúng bị chết đói vì
thiếu lúa gạo, thế là gia đình ông bà ngoại tôi lại dắt dìu nhau vào
miền Nam sinh sống kể từ đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình người Bắc, cha mẹ tôi là người cùng
quê làng Thọ Mai, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhưng cha mẹ tôi
đã vào Nam từ rất lâu trước cả nạn đói 1945 và tôi sinh ra tại Sài
Gòn, lớn lên chung quanh hàng xóm toàn là người Nam cho nên
tôi có giọng nói Nam Kỳ, nếu tôi không khai ra, không ai biết.

Anh, chị, em chúng tôi sinh ra không biết ông bà nội vì ba tôi đã
vào Nam cùng một người em họ của ông Nội để làm thợ may, để lại
ông, bà Nội ở lại miền Bắc và ông, bà nội tôi đã mất trong giai
đoạn xảy ra nạn đói khủng khiếp. Vì ba tôi là người đồng hương
nên đã được ông, bà ngoại tôi nhận làm rể và thế là chúng tôi có
mặt trên cõi đời này.



con về rợp bướm vàng bay.

Khi tôi còn nhỏ thì cuộc sống ở miền Nam rất là dể dàng. Một
người đàn ông có thể một mình đi làm mà nuôi cả gia đình. Má tôi
còn kể rằng chỉ cần ra phụ bà bán thịt heo ngoài chợ cũng kiếm
được tiền rủng rỉnh mua vòng vàng đeo đầy tay. Phải nói rằng tôi
có được tuổi thơ khá là vui sướng, mặc dầu gia đình tôi không phải
giàu sang nhưng ba, má tôi buôn bán có đồng ra, đồng vào, cuộc
sống không biết cực khổ là gì.

Quê hương là chùm khế ngọt,

Quê hương là đường đi học,

Quê hương là con diều biếc,

cho con trèo hái mỗi ngày.

Vùng Phú Nhuận thuở ấy thuộc tỉnh Gia Định, nếp sống còn nửa
thành thị, nửa nông thôn. Xe ngựa, Xe bò còn ung dung di chuyển
trên những con đường tráng nhựa và vẫn còn phổ biến những con
đò đưa khách sang sông. Nhà tôi ở trong xóm chùa Bà Đầm đường
Thái Lập Thành ( Bây giờ là đường Phan Xích Long ) chung quanh
vẫn là những con hẻm đường đất chỉ đi lòng vòng vài phút là ra
đồng ruộng rau muống, người ta vẫn đào ao thả cá trước sân nhà.
Thuở nhỏ, chỉ cần lẻn trốn một chút là chúng tôi đã ra tới ruộng để
vớt cá lìm kìm, lia thia hoặc bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu
về chơi.

Chung quanh xóm có nhiều bãi đất trống lớn, nhỏ, chúng tôi tha
hồ bày các loại trò chơi như tạt lon, tạt hình, bắn bi hay vật lộn lẫn
nhau. Con gái thì chơi banh đũa, nhảy dây, cò cò. Ôi vô số các loại
trò chơi mà bọn trẻ chúng tôi tha hồ tụ tập mỗi ngày, chơi đùa
không biết mệt mõi! Sự vật khi ấy mới thật sự đúng nghĩa với lời
thơ của Đỗ Trung Quân:



êm đềm đưa khách sang sông

Quê hương là cầu tre nhỏ

Quê hương là đêm trăng tỏ

mẹ về nón lá nghiêng che.

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

tuổi thơ con thả trên đồng.

Quê hương là con đò nhỏ,



Sự sống của con người bao gồm hai mặt gắn liền với nhau: Thể xác
và tinh thần. Vì thể xác là phần vật chất cụ thể nên khoa học ngày
nay đã hiểu biết khá nhiều và có thể chửa trị, cấy ghép các bộ
phận cơ thể, thậm chí tạo ra được những cá thể mới. Nhưng phần
tinh thần thì chưa có sách vở giáo khoa nào phân tích một cách cụ
thể vì chưa ai có thể khẳng định kiến thức về phần trừu tượng khó
hiểu này. Toàn bộ hoạt động của cơ thể là do sự điều khiển của tinh
thần thông qua bộ máy điều khiển não bộ.

QUÁCH CHƯƠNG
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Theo quan niệm có tính chất duy vật đơn thuần thì khi mới sinh
ra, não bộ con người hoàn toàn trống rổng như tờ giấy trắng chưa
có gì hết, sau đó kinh nghiệm trong quá trình sống sẽ nạp dần
những kiến thức, hiểu biết để có thể làm chủ hành động của cơ thể.
Có thể ví như bộ máy computer lúc đầu chưa có gì phải cài đặt
software thì máy mới hoạt động. Như vậy thì tinh thần chính là
được tạo ra trong những hoạt động vật chất. Tinh thần là cái có
sau.



Phải chăng tinh thần con người là sự tồn tại của một dạng năng
lượng sinh học có những liên kết vô hình bền vững không bị phá
vỡ sau khi chết. Tôi tin là có linh hồn, bởi vì tôi đã từng một lần
nhìn thấy hồn ma, không phải là gì cụ thể gớm giếc như phim ảnh
mô tả, mà chỉ là hình bóng người mờ ảo tựa sương khói. Linh hồn
chính là phần tinh thần của con người tồn tại ngay khi người ta
còn sống và cả khi người ta đã chết.

Tạo hóa tạo ra sự sống và tấc cả những kỳ diệu của sự sống chưa ai
có thể hiểu hết được. Ngoài những giác quan như thị giác, khứu
giác, thính giác, vị giác, xúc giác chúng ta còn có giác quan thứ
sáu biểu hiện của linh cảm khiến cho ta có thể phán đoán trước
những gì sắp xảy ra hay đang xảy ra ở một không gian rất xa. Ngày
nay, với sự phát triển của thông tin với những tín hiệu được truyền
đi dạng sóng trong không gian cho nên chúng ta có thể có những
kiến thức có thể giải thích hợp lý về những hiện tượng tinh thần
như Thần Giao Cách Cảm chẳng hạn.

Nhưng sự sống kỳ diệu hơn nhiều. Điều gì thôi thúc và giúp cho
tinh trùng có đủ sức mạnh để vượt qua quảng đường dài so với
kích thước của nó có thể ví như một người vượt qua đại dương để
tới một mục tiêu xác định đó là một noản cầu đang chờ nó? phải
chăng đó là biểu hiện của hoạt động tinh thần đầu tiên của một cá
thể chuẩn bị hình thành? Tương tự như sự thôi thúc về tình yêu
thương, luyến ái giữa nam và nữ đối với nhau. Dù có vượt núi,
băng đèo cũng phải vượt qua để được gặp nhau cho thỏa lòng
mong nhớ.



Vì chân chẳng có cánh bay

Nên em phải đứng ở đây một mình

Tôi suy nghiệm nhiều về khía cạnh tình cảm con người là một loại
hoạt động của tinh thần, thông qua các giác quan. Tại sao người ta
lại có cảm giác yêu thương, nhớ nhung một cách không tự chủ như
là ghiền chất ma túy vậy? Nhưng đó là cảm giác hoàn toàn lành
mạnh và là biểu hiện nghiêm túc của sự sống. Tình yêu lại thiên về
bản năng hơn là ý thức, con người đứng trước tình yêu thì hầu như
bị nó chế ngự khó lòng mà kềm chế và nó như ngọn lữa cháy bỏng
thôi thúc chúng ta một cách mãnh liệt. Nếu thể xác cần không khí
và thức ăn để tái tạo năng lượng nuôi sống cơ thể thì tinh thần cần
sự bồi dưởng của tình yêu để trở nên mạnh mẻ và tràn đầy sức
sống. Nghĩa là con người cần nhu cầu về tình yêu cũng như cần
cơm, áo, gạo, tiền vậy. Sống trong tình yêu thương, con người mới
thật sự là con người đúng nghĩa.

Nếu em có đôi cánh,

Sẽ bay tới anh ngay.



“ Một ông Bác Sĩ có một người em ruột bị bệnh rất nặng nên ông
thường xuyên ghé thăm và săn sóc người em mỗi khi đi làm từ
bệnh viện trở về. Nhà người em và nhà ông ấy ở cách nhau khá xa,
khoảng cả tiếng đồng hồ lái xe.

Có một thí dụ về hiện tượng này mà tôi thường nghe cô giáo dạy
môn Sinh Vật Học hay kể lại lúc tôi đang học lớp 11, câu chuyện
như sau:

Từ lâu các nhà khoa học đã nói nhiều về hiện tượng “ Thần giao
cách cảm” là sự lan truyền thông tin dưới dạng sóng điện sinh học
từ một người tới một người ở một khoảng cách rất xa, không nhìn
thấy nhau, không nghe được nhau và không do bất cứ phương tiện
kỹ thuật nhân tạo nào hỗ trợ cả. Đã có nhiều câu chuyện thật được
ghi chép lại về hiện tượng này và thường xảy ra cho với những
người có mối quan hệ ruột thịt như cha, mẹ, anh, chị, em hoặc
những cặp nam, nữ rất đỗi yêu thương nhau.

QUÁCH CHƯƠNG
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Theo giải thích của các nhà khoa học thì khi nhìn chằm chằm vào
ly sửa, người em trước khi chết chỉ tập trung nhớ tới anh trai mình
và do đó người em đã phát ra làn sóng tương tự sóng radio mang
cả tiếng va đập của chiếc muỗng vào ly thủy tinh. Người anh vì có
cùng tần số dao động điện sinh học nên đã có sự dao động cộng
hưởng và do đó, khi đang ngủ, nhận được tín hiệu âm thanh phát
ra không lớn lắm mà bình thường không thể nào nghe được ở
khoảng cách cách xa hàng chục cây số.

Một buổi tối khi ông đang ngủ thì bỗng nghe tiếng chiếc muỗng
khua vào chiếc ly thủy tinh leng keng cho nên ông đã nghĩ rằng
ông để quên ly sữa hay cà phê gì đó ở trên bàn khiến con mèo hay
con chuột nào chạy ngang qua va chạm phải. Ông vội thức dậy,
bật đèn chạy ra coi thì lạ thay, ông không thấy có vật gì có thể gây
nên tiếng động ấy được cả. Sau một hồi xem xét, vì mệt mõi, ông
lại vào phòng ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, sau giờ làm việc, trên đường từ bệnh viện về nhà,
ông lại ghé sang nhà người em để thăm nom thì mới hay rằng
người em trai của ông đã qua đời, đúng vào tối hôm qua, vào
khoảng thời gian trùng khớp với thời gian ông nghe tiếng muổng
khua ly. Hỏi ra thì trước khi người em mất, người em cứ nhìn chằm
chằm vào ly sữa mà người hầu bưng vào làm cho người hầu ấy phát
run lên lập cập và làm chiếc muổng khua vào thành ly tạo tiếng
kêu leng keng liên tục. “



Có lần trong giấc ngủ, tôi mơ thấy người con gái mà tôi đang
thương mến đến gặp tôi, nàng rất đẹp trong bộ y phục quần Jean
đóng thùng với chiếc áo sơ mi tay dài giống như một nữ tài tử nào
đó trong những bộ phim tình cảm. Vài hôm sau tôi được gặp lại
nàng sau một thời gian dài xa cách đúng y như vậy, chỉ khác một
chút về màu áo.

Nguồn năng lượng tinh thần nếu tập trung lại thì nó có khả năng
truyền đi rất xa dưới dạng sóng và do đó con người có khả năng
Thần giao cách cảm. Cá nhân tôi có trải nghiệm nhiều lần với hiện
tượng này nên tôi suy luận nhiều về hoạt động mang bản chất tâm
linh. Những câu chuyện của tôi về thần giao cách cảm là những
giấc mơ thấy trước việc sắp xảy ra và tôi cố giải thích theo cách
nghĩ của mình.

Tinh thần của con người giống như ngọn đuốc dẫn đường, nó là
một nguồn năng điều khiển tấc cả mọi hoạt động của cơ thể. Cho
nên nếu ta vui vẻ thì mọi hoạt động trở nên mạnh mẽ, hăng hái;
Nếu ta sợ hãi thì chân tay bủn rủn; Nếu ta buồn rầu thì trở nên
chậm chạp, uể oải. Người xưa có câu: “ Một tinh thần minh mẫn
trong một cơ thể tráng kiện “ có nghĩa là nếu ta gìn giữ, tập luyện
cho cơ thể khỏe mạnh thì đầu óc mới sáng suốt được. Thật ra, tinh
thần lại có sự chi phối ngược lại, nếu như tinh thần bị sụp đổ thì
sức khỏe của cơ thể cũng bị ảnh hưởng và suy sụp theo. Nếu như
những xung động tinh thần hoạt động mạnh mẽ thì các mạch máu,
tế bào sẽ được kích hoạt sung mãn. Nếu những hoạt động tinh
thần bị suy thoái thì những cơ quan, nội tạng cũng bị trì trệ, đau
nhức. Tương tự như việc ngọn lửa thắp sáng thì ta được sưởi ấm,
ngọn đuốc tàn lụi thì ta bị lạnh lẽo vậy. Tinh thần lại được nuôi
dưỡng bằng tình cảm, nếu ta hạnh phúc thì tinh thần minh mẫn,
nếu ta cô đơn thì tinh thần suy nhược, điều đó rất rỏ ràng với tấc cả
mọi người.



Khi cùng lúc có nhiều đối tượng đến cùng lúc, cuối cùng chỉ có một
người là duy nhất làm trái tim ta rung động vì người đó có cùng
tần số dao động với ta, khiến ta bị thu hút, hấp dẫn không cưỡng
lại được. Và tinh thần có cùng tần số dao động nên những người
yêu nhau thật sự mới thật sự truyền cho nhau những thông điệp
yêu đương mặc dù họ đang phải ở cách nhau rất xa. Hiện tượng
nhớ nhung, khắc khoải cũng chính là một hoạt động thần giao cách
cảm bởi vì những tín hiệu tình cảm phát ra và thu nhận dưới dạng
sóng khiến cho ta cảm nhận được.

Sau này nhờ những chuyện mà nàng thổ lộ, tôi mới hiểu ra rằng
chính nàng mới là người có cảm tình với tôi trước tiên. Trong lúc
tôi quá nhập tâm khi hát một bài hát tình yêu, đã vô tình gây cho
nàng những cảm xúc và thiện cảm đặc biệt. Khi xa cách, những
cảm xúc nhớ nhung của nàng đã lan truyền trong không gian và
tần số dao động điện sinh học cùng nhịp của tôi đã bắt được, càng
lúc tín hiệu càng được khuếch đại lên, làm cho tâm hồn tôi bỗng
rung động và rồi bị lôi cuốn vào cơn lốc xoáy yêu thương không
thể nào chống cự lại được, y hệt như tôi bị bỏ bùa yêu vậy.

Tôi có một mối tình mà khởi đầu của nó rất kỳ lạ bởi vì lúc ban đầu
tôi hoàn toàn không chủ tâm để ý đến nàng mà lại đang ngưỡng
mộ sắc đẹp của một cô nàng khác. Sao bỗng dưng tâm hồn tôi cảm
nhận một sự xao xuyến khó tả và hình bóng của nàng bỗng dần
dần hiện trong tâm trí nhớ nhung của tôi càng lúc càng rỏ rệt, tự
nhiên tôi cảm thấy yêu người con gái ấy quá đi mất, mỗi ngày lại
càng yêu mãnh liệt hơn.

Tình cảm và những thôi thúc của nó chính là sức mạnh tinh thần
tạo ra hiện tượng thần giao cách cảm, có những điều chất chứa
trong tâm tư mà người ta không thể thổ lộ ra được nó sẽ trở thành
những tín hiệu âm thầm truyền tới đối tượng dưới dạng sóng vô
hình. Những người yêu nhau là những người có tâm linh có cùng
tần số dao động, do đó khi họ đã có sự cộng hưởng về tinh thần với
nhau rồi thì những đối tượng thứ ba sẽ khó lòng thâm nhập.



Có một thực tế mà ta phải thừa nhận đó là ngọn lữa yêu đương
không tồn tại mãi mãi như nhiều người mơ ước tình yêu vĩnh cửu,
bất diệt. Những đợt sóng trào sẽ có lúc ngưng lại phẳng lặng,
những ngọn lửa sẽ có lúc tàn lụi, tắt ngấm bởi vì nguồn năng lượng
nào cũng có lúc cạn kiệt dù dồi dào đến đâu chăng nữa. Vả lại, mọi
bộ máy hoạt động đều có lúc sẽ mòn mõi, rệu rạo. cho nên khi tần
số cộng hưởng tắt dần thì người ta không còn yêu nhau là chuyện
rất bình thường. Tình yêu rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp nhất ở giai
đoạn cao trào mà thôi. Cuối cùng sẽ còn lại những kỷ niệm đẹp
như những bức hình chụp đẹp còn lưu lại trong ký ức của mỗi
chúng ta.

Chúng ta ca tụng tình yêu chính là ca tụng vẻ đẹp lung linh huyền
ảo của nó, dù rằng có lúc sẽ hết nhưng sự hiện diện của tình yêu là
sự hiện diện của hạnh phúc mà không phải ai cũng có diễm phúc
được tận hưởng, dù chỉ một lần.

Truyện Cười



– Jane, con mèo có ở nhà không?

Con Mèo Đáng Ghét

– Có, sao anh hỏi thế?

– Anh bị lạc đường, anh cần con mèo chỉ đường cho anh về nhà –
anh chồng thiểu não đáp!

Anh ta lại thả nó ở những địa điểm xa hơn nữa nhưng lần nào nó
cũng tìm về nhà được. Cuối cùng, anh ta quyết định lái xe đi thật
xa, quẹo phải, quẹo trái, qua cầu,qua các con đường ngoằn ngoèo
đến một nơi mà anh ta nghĩ là đủ xa và đủ khó để con mèo không
thể tìm về nhà được và thả nó ở đó.

Nhiều giờ sau, anh ta gọi điện về nhà cho vợ:

Ngày hôm sau, anh ta thả nó ở một địa điểm cách nhà mình 40
dãy nhà nhưng khi về nhà anh ta lại trông thấy con mèo ở đó.

Khi lái xe về đến nhà, anh ta trông thấy con mèo đang tà tà trên
lối đi vào nhà.

Người chồng cực kỳ ghét con mèo của vợ. Anh ta quyết định tống
khứ nó đi bằng cách đưa nó lên xe và thả nó ở một công viên cách
nhà anh ta 20 dãy nhà.



Ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật ta thấy có nhiều ứng dụng
mô phỏng các giác quan và trí tuệ con người. Ví dụ như Camera
mô phỏng thị giác, Microphone mô phỏng thính giác, màn hình
cảm biến mô phỏng xúc giác, computer mô phỏng bộ não con
người. Tấc cả các ứng dụng giống như vậy đều dựa trên nguyên tắc
truyền tín hiệu và các tín hiệu đều lan truyền theo dạng sóng.
Sóng âm thanh hoặc sóng ánh sáng khi được ghi chép lại để nhận
dạng đều có chu kỳ và tần số nhất định và được truyền tải nhờ vào
những nguồn năng lượng nhất định.
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Các ứng dụng đã đi xa đến mức chúng ta có thể quan sát những gì
diễn ra chung quanh nhà của mình mặc dù đang ở cách xa hàng
ngàn cây số thông qua điện thoại di động và hệ thống camera.
Chúng ta có thể biết được có người đột nhập vào nhà mà không
xin phép khi đang đi nghỉ mát nhờ các sensor và hệ thống báo
trộm, chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ thành phố, thị trấn nào
trên thế giới mà không sợ bị lạc đường nhờ hệ thống định vị toàn
cầu.



Tuy nhiên, dù tiến bộ đến đâu, kỹ thuật hiện đại cũng khó lòng mô
phỏng tình cảm, cảm xúc của con người. Chỉ nói về thị giác thôi,
con mắt người ta không chỉ là ghi nhận hình ảnh mà còn có thể
biểu hiện tình cảm qua ánh mắt. Vui vẻ, buồn bả, nóng giận, hờn
ghen, âu yếm, hận thù v.v… tất cả các trạng thái tình cảm đều có
thể qua ánh mắt mà nói lên tất cả. Và tất cả các nhà khoa học dù
tài giỏi đến đâu cũng đều bó tay, chịu chết, không thể nào chế tạo
được đôi mắt nhân tạo có khả năng biểu hiện cảm xúc được.

Người ta thường nói: “ Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” là hoàn
toàn chính xác. Đôi mắt là môt phần của não bộ phát triển khi còn
phôi thai, chứa đựng những tế bào cực kỳ nhạy cảm có thể nhận
biết được từng photon ánh sáng. Nhận thức của con người về thế
giới bên ngoài bản thân mình là nhờ vào đôi mắt, bắt đầu từ khi
mở mắt chào đời. Nếu như cá nhân nào bất hạnh, sinh ra đời với
đôi mắt không nhìn thấy, không thể nhận biết được thế giới xung
quanh là một thiệt thòi vô cùng lớn lao cho họ.

Đôi mắt không chỉ thu nhận mà còn phát đi tín hiệu, cho nên mới
có hiện tượng Coup de foudre, tình yêu sấm sét, ngay từ cái nhìn
đầu tiên. Ngoài việc có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ánh mắt, đôi
mắt người còn có khả năng phát đi những tín hiệu xung động với
một nguồn năng lượng mạnh mẻ có khả năng lôi cuốn, thu hút đối
phương như thuật thôi miên vậy.

Nhưng thôi miên là dùng sóng nhân điện của mình áp chế làm cho
những xung động tinh thần của đối phương bị chùng xuống như
trạng thái ngủ. Còn tiếng sét ái tình là do hai làn sóng xung động
cùng tần số bắt nhịp tạo ra những dao động cộng hưởng ngày càng
mạnh, khiến cả hai bên bị lực hấp dẫn cuốn hút vào nhau một cách
không chủ động. Nguồn xung động này rất tích cực, giúp cho các
cá nhân trong cuộc cảm thấy mạnh mẻ, phấn chấn, yêu đời, hoạt
động hăng hái, không biết mệt mõi.



Có dạo tình cờ tôi bắt gặp một đôi bạn trẻ người Úc đang ngồi trên
bải cỏ. Cả hai đều đẹp, dáng đẹp, gương mặt đẹp nhưng đẹp nhất là
đôi mắt của họ và họ đang nhìn vào đôi mắt của nhau một cách say
đắm và dường như họ không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi chỉ
cách họ có vài mét. Tôi chỉ là tình cờ và phải vội vàng bỏ đi theo
phép lịch sự. Chắc chắn là họ đang bị quyến rũ lẫn nhau và say
đắm đến nỗi không nhìn thấy ai khác ngoài đối tượng chính của
mình. Nghĩ lại chính tôi cũng từng là những người trong cuộc như
vậy chỉ có là không giữ được hạnh phúc trong tầm tay mà thôi.

Con người là một phát triển siêu đẳng của thiên nhiên, chúng ta
mang thể xác là các tế bào hữu cơ nên luôn luôn cần thức ăn để bổ
xung năng lượng giữ ấm cơ thể. Khi việc bổ xung năng lượng không
còn hữu hiệu nữa thì cơ thể sẽ bị giảm nhiệt độ, các mạch máu bị
đông đặc và các cơ quan sẽ ngưng hoạt động. Nhưng hoạt động
tinh thần thì sao? Không phải là cần bổ sung dinh dưởng vật chất
mà là nạp thêm năng lượng tinh thần và công việc này chỉ cần ánh
mắt đầy ý nghĩa là đủ cho cả năm hoạt động. Những người yêu
nhau thường nhìn vào đôi mắt của nhau là như vậy.

http://www.kyniemngayxua.com



Thời điểm đó tôi tự dưng làm toán rất nhanh và rất đúng, gần như
lúc ấy tôi đã giải toán bằng bẩm sinh mà không phải tham khảo
công thức hay định luật gì cả, tôi chỉ suy sao làm vậy nhưng lạ là
hầu như không giải sai bao giờ. Tôi bỗng nổi lên là học sinh giỏi
toán nhất lớp, bất cứ bài toán nào thầy, cô cho dù khó mấy tôi
cũng giải ra nhanh chóng. 

Thậm chí thời gian đó tôi đã bị một anh lớn hơn 3-4 tuổi bắt tôi
phải ném bài giải cho hắn, nếu không tôi sẽ bị hắn chặn đường
đánh đau chí mạng. Mà hắn lưu manh đến mức không ai cản trở
được việc hắn đánh tôi, cho dù tôi có trốn đi bằng ngõ khác cũng
không thoát. Nếu tôi méc thầy cô cho hắn bị ăn đòn thì ra về tôi sẽ
bị hắn đanh gấp nhiều lần hơn mà tôi nhỏ quá so với hắn nên

COUP DE FOUDRE của tôi đã xảy khi tôi chỉ mới học lớp 5 (Lúc
bấy giờ gọi là lớp NHẤT ). Một buổi sáng khi tôi đang chăm chú
giải một bài toán cô giáo mới cho thì tôi bỗng nghe tiếng nói con
gái: ” Đưa đây chỉ cho “, bất giác tôi ngước lên thì chạm phải ánh
mắt của một người con gái mà tôi chưa thấy bao giờ, giống như có
một luồng điện giật choáng vào tận hốc mắt vậy, đôi mắt cô quá
đẹp làm tôi say ngay lập tức. Và từ dạo đó tôi cảm thấy thương yêu
cô gái đó quá mức mặc dầu là tới nay tôi vẫn không biết tên cô ta
là gì. Tôi trông đợi nàng hằng ngày, mong nàng tới lớp cho tôi được
gặp, và mỗi lần được nhìn thấy đôi mắt của nàng là tim tôi thỏa
mãn vô cùng. Oắt con như tôi lúc đó mới có 10 tuổi mà đã có suy
nghĩ là sẽ ráng để dành thật nhiều tiền để cưới nàng về làm vợ của
mình, mặc dầu tuổi thơ ngây đó chưa hề có khái niệm quan hệ vợ,
chồng ra sao. Chỉ đơn thuần là muốn cô gái có đôi mắt đẹp đó là
của mình mà thôi.

không tài nào chống lại được, cú đấm của tôi chẳng si nhê gì so với
hắn đấm tôi. Cuối cùng tôi cũng đành nhượng bộ, mãi sau này hình
như thầy hiệu trưởng đổi cho hắn học sang buổi chiều thì tôi mới
thoát nạn, vậy mà thỉnh thoảng còn bị hắn chặn đường trả thù cho
đến khi sang trường cấp lớn khác mới thôi.



Chỉ bởi do chính con người tạo ra xã hội cùng với những định kiến
lạc hậu, hà khắc làm cản trở sự phát triển tự nhiên của tình cảm
con người khiến tình yêu đẹp chỉ còn lại như những giấc mơ mau
chóng tan biến như cầu vòng xuất hiện rồi vụt tắt. Cho nên ta thấy
rằng người Tây phương đã tiến bộ hơn Đông phương rất nhiều lần,
tự do của con người được tôn trọng, ngay cả bậc cha, mẹ cũng
không được quyền can thiệp vào chuyện có tính cách cá nhân của
con mình.

Tình yêu giống như mùa Xuân, luôn luôn xuất hiện trong suốt
cuộc đời làm người của chúng ta và mạnh mẽ nhất khi ta còn trẻ
cho nên người ta thường ví tuổi trẻ như mùa Xuân là vậy. Chúng
ta là sản phẩm của trời, đất cho nên chúng ta phải chịu sự tác động
rất nhiều của tự nhiên, tình yêu là điều tự nhiên và đẹp rực rỡ như
màu sắc của cầu vòng vậy.

Cuộc sống như nhiều người nhìn nhận rất là vô thường có đây rồi
lại mất. Một ngày nào đó linh hồn của mỗi chúng ta lại phải trở về
hòa chung vào nguồn ánh sáng của mặt trời là nguồn năng lượng
tạo ra sự sống và nuôi dưỡng sự sống. Cho nên chúng ta cần quên
bớt đi những cái thấp hèn của xã hội như danh vọng, địa vị, tiền
bạc để trở về với thiên nhiên, tận dụng những hạnh phúc mà thiên
nhiên ban tặng.

Con người cần phải dừng tay can thiệp, phá hoại sự bền vững, ổn
định của tự nhiên, đừng tự cho mình là quá thông minh mà góp
phần hủy hoại trái đất ngày càng kiệt quệ do khai thác bừa bãi chỉ
vì mục đích làm giàu cho bản thân. Không có thiên nhiên, mọi thứ
đều trở nên vô nghĩa. Tình yêu là thứ mà thiên nhiên ban tặng,
không chỉ có tình yêu nam nữ mà còn tình yêu gia đình, bạn bè,
đồng loại và tình yêu thiên nhiên nữa chứ.



Cho ai về mộng mơ

Tặng em chút son hồng

Gửi vào trong màu nắng

Để môi em ngời rạng

Tặng em chút tình thơ

Gửi vào trong cánh gió

Ướp thơm mùi lá cỏ

SINH NHẬT THÁNG SÁU

Thơ

Hồn về bỗng chơi vơi



Thủy chung chuyện chúng mình

Tặng em giọt mưa rơi

Tinh khôi một nụ cười

Là lòng tôi muốn ngỏ

Tặng em chút tình tôi

Thi Sĩ: HOA ME.

Gửi nụ hồng thắm đỏ

Tình ơi! Ơi! Tình ơi!

Giữ những ngày hạ đỏ

Gửi đôi vòng nhẫn cỏ

Tặng em cả đời tôi

Gửi vào câu thương nhớ

Tháng sáu hoa nào nở



Tôi đến nhà nàng gõ cửa. Một chốc thì người anh trai của nàng ra
bảo với tôi là nàng đang ở trong vườn và tôi ra đó gặp. Nắng vàng
ban chiều xuyên qua cành lá lấp lánh, nàng mặc áo màu nâu chàm
ngồi yên lặng trên ghế xích đu, tôi bước vào và nàng nói tôi ngồi
kế bên. Lạ thay, tôi bỗng cảm giác lâng lâng, bay bổng và như có
nguồn năng lượng vô hình từ nàng lan tỏa sang tôi. Tôi cảm thấy tự
nhiên, khẽ đung đưa chiếc ghề xích đu, nàng cũng đung đưa theo,
cảm giác thật là kỳ diệu.
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Nhưng không ai nào ngờ duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa

Nàng hỏi tôi về trường học, bạn bè và rằng dạo này nàng không để
ý biết lắm. Sau đó nàng gọi người nhà lấy cho nàng cây đàn guitar
và nàng dạo một vài bài nhạc cổ điển cho tôi nghe. Nàng cũng có
yêu âm nhạc như tôi vậy, nhưng tôi không biết chơi nhạc cổ điển vì
không có điều kiện học. Tôi cũng tập đàn, nhưng tôi tự tập, bắt
chước mấy đứa bạn nên có thể tự đệm, tự hát được. Nàng đưa đàn
cho tôi và nói tôi hát cho nàng nghe. Tôi dạo điệu Boston và hát
ngay một bài thật buồn đúng như tâm trạng của tôi bấy lâu nay
vậy:

“ Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời

Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài

Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều

Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần.

Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm này “.

Cuộc đời có những cái thật éo le, khi tôi được đến gần bên nàng
thì tôi đã bị chứng suy nhược thần kinh nên không còn nhận biết
được cảm xúc, vì vậy tôi đã nghĩ rằng mình không còn yêu nàng
nữa và tôi lại là người thật thà nên mới nói cho nàng biết suy nghĩ
của mình; Tôi nói rằng tôi đã từng bị nàng cuốn hút mãnh liệt,
nàng khẽ cười và nói rằng:

Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài

Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn



Con người sinh ra, đã mỗi ngày tiếp thu nguồn năng lượng từ ánh
sáng mặt trời và có tích trữ trong các tế bào một nguồn năng
lượng nhất định. Khi có một đối tượng yêu nhất định, những tín
hiệu tình cảm tích cực sẽ toát ra từ đôi bên và có sự cộng hưởng
khiến những làn sóng ngày càng rung động mạnh hơn. Vì thế hai
đối tượng đang yêu sẽ phát ra chung quanh mình những tín hiệu
được truyền đi với nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Buổi tối hôm ấy, tôi cảm thấy dòng máu chảy trong người mình
bỗng ấm hẳn lên và tôi bỗng hiểu rằng nàng cũng yêu tôi, say đắm
như tôi đã yêu nàng vậy. Bao nhiêu nỗi đau khổ tột cùng bỗng tan
biến mất, tôi bỗng thấy cảm xúc của mình xuất hiện trở lại. Thì ra
bao nhiêu lâu tôi sống trong sự trống rổng, mụ mẫm, thần kinh
suy nhược là vì tôi đã cố quên và kềm chế tình yêu mãnh liệt của
tôi dành cho nàng.

– Thì bây giờ Chương cũng cứ như vậy đi.

– Bây giờ, bây giờ đã có gì đâu. Tôi vội trả lời nàng như vậy.

Đôi mắt nàng tròn xoe, chớp nhanh, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nàng
mỉm cười và chúng tôi nói qua những chuyện khác.

Trời sụp tối, mẹ nàng réo gọi nàng phải làm việc gì đó trong nhà, vì
thế tôi thấy cần phải ra về, tôi nói với nàng cho tôi gửi lời chào mọi
người.



Bởi vì những niềm đau tột cùng cộng với những mặc cảm nghèo
khổ khiến tôi quyết định phải quên nàng đi. Tôi đã nghĩ không nên
tiếp tục tình yêu này vì mình chỉ có hai bàn tay trắng. Sau nhiều
lần không thành công, cuối cùng tôi đã dập tắt được những xung
động tinh thần dâng tràn ở thái dương mỗi khi tôi nhìn thấy nàng.
Nàng có lẽ lập tức nhận ra vì tôi thấy cử chỉ ngẩn ngơ khi tôi cố
tình không thèm để ý đến nàng nữa. Thế là hết, không còn yêu,
không còn vấn vương, không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi đã
không hề nhận thức được rằng mình làm như thế là mình đang bóp
chết sự sống tinh thần của chính mình. Mình tự hại mình mà
không biết. Tôi bị chứng suy nhược thần kinh vì quá chìm sâu
trong những cảm giác trầm lắng, một thời gian dài tôi bỗng trở
nên như người vô hồn, trống rổng, không cảm xúc.

Cho đến khi tôi đến kế bên nàng và tiếp nhận nguồn năng lượng từ
nàng toát ra. Các bóng đèn trong cơ thể tôi bỗng bật sáng trở lại,
đau khổ tan biến, cảm xúc dâng tràn, tinh thần trở nên minh mẫn
trở lại và niềm vui sống, yêu đời bỗng trào dâng mạnh mẽ.

Lời nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt tạo ra những xung kích thích
các giác quan, nhưng không phải chỉ có ngũ giác hoạt động mà còn
nhiều điểm tiếp thu sóng khác mà người ta hay gọi chung là giác
quan thứ 6. Ngay tại điểm giữa hai chân mày của chúng ta là một
điểm có thể coi là một giác quan mà người ta hay gọi là con mắt
thứ ba. Chính nhờ con mắt này mà mỗi khi nàng xuất hiện dù giữa
đám đông người như thế nào tôi cũng nhận ra ngay lập tức. Mỗi
khi tôi gặp nàng, những làn sóng yêu thương dâng trào mãnh liệt,
có những xung động tinh thần cuộn xoáy giữa hai chân mày, đôi
khi tôi cố đè nén những cơn sóng nhưng tôi không thể làm được.
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Ngày lễ Easter ở bên Úc được nghỉ kéo dài từ thứ Sáu cho đến hết
ngày thứ Hai tuần sau. Sau nhiều ngày làm việc mệt mõi, tôi
thường ra quán cà phê đánh cờ tướng với những người bạn. Cờ
tướng là loại hình trò chơi ngốn rất nhiều thời gian, khi ngồi vào
bàn chơi cờ rồi thì khó lòng mà đứng lên ngay, lại còn nhiều tay
thích chơi cờ bu quanh, chỉ chọt, chỉ vì sự biến hóa khôn lường
khiến người chơi không ngừng suy nghĩ, tính toán.



Hôm nay, mãi tới ba giờ chiều tôi mới rời khỏi bàn cờ tướng, vòng
vòng đả rồi vào quán phở kêu một tô nhỏ để ăn lấy lại sức. Trước
cửa quán có một anh chàng mang ba lô cứ lấp lấp, ló ló nhìn vào
trong quán, lại cứ hút thuốc lá liên tục, hình như anh ta đói muốn
ăn nhưng không biết làm sao. Bà chủ quán đi ra dùng tiếng Tiều để
xua anh ta đi vì sợ khói thuốc làm ô nhiểm, xong bà đi công việc gì
đó không trở lại, anh chàng lại cứ thập thò bên ngoài.

Cờ tướng là trò chơi mà cũng có phân biệt đẳng cấp, có anh chấp
tôi đi trước ba nước mà tôi vẫn bị thua hoài, lâu lâu mới gỡ lại một,
hai ván. Vậy mà tôi cũng có đối thủ đi trước ba nước mà cũng thua
tôi hoài, thế mới biết trình độ mỗi người mỗi khác. Hôm nào tôi
chỉ uống cà phê mà quên không ăn sáng là bị thua cờ tướng liên
tục. Ngược lại, hôm nào được ngủ đầy đủ, khỏe khoắn, ăn uống đầy
đủ thì thường thắng trận vẻ vang, mới thấy trò chơi này hao tổn
sức lực cũng nhiều lắm.

Tôi tính ăn xong rồi hỏi xem anh ta có phải đói lắm không? Tôi
chuẩn bị hơn mười đô la để đưa cho anh ta nhưng anh ta đã không
còn đứng bên ngoài nữa. Tôi đi loanh quanh xem anh ta còn lẩn
quẩn đâu đây không vì chắc anh ta đang bị bụng đói hành hạ. Một
chốc sau anh ta lại vòng lại thiệt, tôi lại gần nhìn anh ta tính mở
miệng hỏi nhưng lại không biết có nên không? Vì nếu không phải
vậy thì sao? Và không biết anh ta là người xứ nào? Việt hay Miên
hay Lào? Tướng anh ta thấp thấp dạng người châu á nhưng râu ria
bồm xồm lại không có vẻ ốm đói. Anh ta cũng nhìn tôi nhưng
không mở miệng hỏi gì nên tôi cũng không biết tính sao? Rồi tôi
lại nghĩ anh ta có hành động giống như người tâm thần chứ không
phải người đang đói vì cứ bập thuốc lá liên tục, xứ này không thiếu
mấy người khùng khùng đi lang thang. Nhiều người đam mê máy



đánh bạc đến bán nhà, bán cửa, vợ con rời xa mà phát điên. Sau
một hồi lanh quanh tại cửa tiệm phở, hút thuốc lá liên tục, thỉnh
thoảng lại lấy ngón tay gõ gõ vào trán, người đàn ông bỏ đi luôn và
tôi cũng không biết phải làm sao? Thế thôi đi về nhà, trên đường
gặp người phụ nữ Ấn Độ đang quyên tiền giúp trẻ em nghèo nên
bỏ vào thùng vài đô la thấy đỡ áy náy.

Thật ra tôi muốn giúp một người cho qua cơn đói khát vì nghĩ
mình đã từng bị như vậy. Nhưng ở xứ Úc này, nếu người ta không
mở miệng ra xin thì làm sao mình có thể hỏi người ta cần ăn không
được. Người thất nghiệp còn được chính phủ trợ cấp cho nên
không mấy ai bị đói. Trừ phi anh ta là người nhập cư lậu bị rơi vào
bước đường cùng.

Ở Việt Nam, thời kỳ bao cấp, việc bị đói là chuyện thường xuyên.
Một lần bà Ngoại nói với tôi nhà hết gạo chẳng còn gì ăn, lúc ấy tôi
đang sức thanh niên, vừa học xong lớp 12, thi rớt đại học, thất
nghiệp không có tiền đành chịu nhịn đói không biết làm sao?
Chưa bao giờ tôi bị đói như thế, nhịn cả ngày, đến hôm sau vẫn
không có gì ăn, người mệt lã, đuối sức. Rồi tôi ráng lội bộ từ Phú
Nhuận lên Bình Thạnh lên kiếm ba tôi để xem sao? dọc đường
mình đói đến hoa mắt mà hàng quán thiên hạ ăn uống ì xèo. Hàng
phở, hủ tiếu khói bay nghi ngút, hàng cơm tấm bay mùi sường
nướng thơm phức khiến tôi bị hành hạ quá mức. Xin ăn chăng?
Mặt mũi đâu mà làm chuyện như vậy? Hay là cướp, giật rồi bỏ
chạy? Lương tâm đâu cho phép. Tình cảnh quả giống như trong
một đoạn văn miêu tả cảnh đói của một anh chàng mà tôi học ở lớp
7-8 của nhà văn nào mà tôi không nhớ. Tôi cứ đứng lóng ngóng
nhìn thiên hạ ăn uống, tỏ vẻ thèm thuồng, không biết các

chủ quán có nhận ra không? Nhưng tôi không có vẻ ngoài rách
rưới của mấy người ăn xin, thỉnh thoảng có người hỏi tôi muốn ăn
món gì, tôi chỉ biết lắc đầu nói là mình chưa biết rồi bỏ đi chứ sự
thật là không có cắc bạc nào dính túi.



Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Một người được ăn
học như tôi mà khi bị đói cũng còn nảy sinh ý nghĩ cướp giật,
huống hồ những người kém nhận thức. Năm 1945 đã từng xảy ra
nạn đói khũng khiếp khiến hơn hai triệu người thiệt mạng vì không
có gì để ăn, xác người nằm đầy đường phố. Ông bà ngoại tôi khi ấy
trong nhà có tiền nhưng lại thiếu gạo ăn nên lại lục tục đem cả gia
đình vào Sài Gòn. Trong lúc đợi chuyến xe lữa vào Nam, dì thứ
Năm của tôi, khi đó mới khoảng năm tuổi, đang cầm chiếc bánh
tráng mật ăn thì bị một anh lớn cướp lấy ăn ngấu nghiến rồi còn
một ít thì đút cho người em ăn hết, dì tôi khóc mếu máo khiến ông
ngoại tôi phải dỗ dành rằng mình nên nhường cho người ta ăn vì
họ đang đói quá mức. Bản năng sinh tồn của con người cũng đâu có
khác gì các loài vật khác.

Nạn đói khũng khiếp năm 1945 là do phát xít Nhật đã bắt nông
dân Việt Nam phải bỏ lúa trồng đay để dệt sợi bố, dẫn đến việc
thiếu lúa gạo trầm trọng đến mức người ta đói đến kiệt sức mà
chết. Cũng là con người với nhau mà có những nòi giống này sẳn
sàng tàn sát nòi giống khác để tranh giành quyền lợi.

Mấy hôm nay, tình hình khu vực lại nóng lên khi Hoa Kỳ đã đem
hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và các chiến hạm khác vào
tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên khiến Bắc Hàn nổi giận, lại
đem tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stethem hiện
diện ở biển Đông khẳng định quyền tự do hàng hải khiến Trung
Quốc phải e dè. Rỏ ràng, sự tranh chấp quyền lợi giữa các quốc gia
và các sắc tộc luôn luôn nảy sinh khiến cho thế giới này khó có thể
yên bình. Thật khó mà biết được Donald Trump là tổng thống Hoa
kỳ thì sẽ có lợi cho Việt Nam hay cho Trung Quốc trong việc tranh
chấp biển Đông, thời gian sẽ trả lời và chúng ta còn phải đợi xem
sao?



Trong khi tình hình dân chúng trong nước chưa lắng dịu vì vụ
Formosa gây ô nhiểm môi trường biển, lại đang nóng lên vì việc
dân chúng xô xát với công an vì tranh chấp đất đai ở Hà Nội.
Quyền lợi của nhóm lợi ích đã đi ngược lại quyền lợi của nhân dân.
Tình đồng loại tuy vẫn hiện diện ở đây đó nhưng nó vẫn còn rất mờ
nhạt, không đủ để dân Việt Nam thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và
nguy cơ ngày càng bị đồng hóa bởi người anh em Trung Cộng đầy
nham hiểm.

Giấc mơ được sống lại những ngày tháng vui sướng, hạnh phúc như
thời ấu thơ vẫn chỉ là mơ ước. Tuy không phải sống trong tình cảnh
nghèo khổ cùng cực như ngày xưa nhưng tôi vẫn hoài niệm mãi về
một hòn ngọc Viễn Đông thơ mộng. Người Sài Gòn khi ấy đã từng
thực sự hưởng một cuộc sống an vui, hạnh phúc nhất vùng Đông
Nam Á. Những đứa trẻ sinh ra sau này không thể biết được cuộc
sống ngày đó ra sao và những đứa trẻ Việt Nam sinh ra bên Úc
này sẽ không thể biết tình yêu quê hương Việt Nam là như thế
nào?



Truyện Cười

Chống Mối Mọt

Một ông bất chợt về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường thì nghi
ngờ, ra mở tủ quần áo. Trong tủ có một người đàn ông không mặc
gì. Ông chồng tức giận hỏi:

– Anh làm gì ở đây?!

– Tôi là nhân viên chống mối mọt.

– Vậy quần áo anh đâu?

Ông này giả vờ cúi nhìn xuống người rồi nói:

– Chà, lũ mối này khiếp thật!
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Người Việt Nam cũng như di dân từ các nước khác sang Úc được
đối xử bình đẳng như bao người Úc khác mặc dầu cũng không
tránh được một số người kỳ thị. Tuy nhiên, từ một xứ nghèo khổ
với sự đào tạo tay nghề nhiều khiếm khuyết và sự giới hạn về ngôn
ngữ, đa số những người Việt đều gặp những khó khăn một thời
gian khá dài. Thông thường thì thế hệ con cháu của họ mới là thế
hệ người Úc chính gốc và dể thành đạt hơn.

QUÁCH CHƯƠNG



Nước Úc là đất nước phát triển và chính phủ Úc luôn tạo điều kiện
cho mọi người làm ăn, tạo lập cuộc sống. Nhưng đòi hỏi chất lượng
trong tấc cả mọi lãnh vực là yêu cầu bắc buộc và mỗi ngành nghề
đều buộc phải có người được đào tạo chuyên nghiệp. Do đó mọi
người đều phải được cấp giấy phép trước khi theo đuổi một công
việc nào đó, dù là những công việc thiên về lao động trí óc nhiều
hơn chân tay như giới kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ hay những công việc
nặng nhọc như thợ hồ, thợ mộc, thợ điện, hoặc công việc thiên về
năng khiếu như thợ cắt tóc, diễn viên v.v… tấc cả phải qua đào tạo
trường lớp bài bản và có đủ thời gian làm việc thực tiển thì mới
được cấp giấy phép hành nghề.

Cản trở lớn nhất cho người Việt mới qua Úc muốn có giấy phép
hành nghề, không phải là sự khéo léo mà chính là khả năng ngôn
ngữ, do đó một số lớn theo đuổi những công việc cực nhọc, không
chính thức bị coi là làm lậu, không khai thuế như đi làm thợ nail,
phụ bàn, phụ bán hàng, phụ lót gạch hoặc cũng tham gia các nghề
khác như thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn nhưng không có giấy phép hợp
lệ. Muốn học nghề mà không có tiếng Anh thì chịu chết thôi, muốn
đủ trình độ tiếng Anh để vào lớp học thì phải mất 2-3 năm trao dồi.
Vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học là cả một vấn đề, đòi hỏi nhiều ý
chí, nghị lực, ít có người theo đuổi.

Cộng đồng người Việt ở Úc dầu sao cũng có một quá trình làm
việc cần cù, nhẫn nại tính từ giai đoạn sau 1975 đến nay cũng đã
có những thành đạt nhất định, phần lớn có công việc ổn định nơi
hãng xưởng.  Đa số thế hệ trẻ sinh ra ở Úc thì vẫn còn theo lối suy
nghĩ truyền thống người Việt Nam, thích theo đuổi những nghành
nghề có đẳng cấp cao như bác sĩ, dược sĩ, luật sư, kỹ sư computer.
Nhưng lại ít có người theo học kỹ sư xây dựng có lẽ vì 



Thường người Việt theo đuổi nghề xây dựng ở mức độ thợ hồ, thợ
mộc, thợ điện, thợ làm ống nước v.v…. Đa số các trường đại học ở
Úc là do tư nhân thành lập, nhưng hệ thống trường dạy nghề lại có
vai trò của nhà nước rất lớn. Đa số học sinh sau khi học xong lớp
12 nếu không vào học được đại học thì sẽ tham gia học nghề ở hệ
thống trường TAFE (Technical and further education) có mặt ở
khắp nơi trên nước Úc.

Hầu hết tấc cả mọi người sau khi đạt được bằng cấp (Certi�cate)
và giấy phép hành nghề (Licence), sau thời gian đầu khởi nghiệp
vất vả sẽ đạt được thâu nhập ổn định. Người làm việc cũng được
yêu cầu đóng thuế thu nhập cho nhà nước, số tiền thuế này lại
được nhà nước Úc sử dụng cho những công trình phúc lợi chung
khác chẳng hạn như xây dựng cầu, đường, bãi đậu xe v.v…Hệ thống
đường xá bên Úc rất tốt và thường xuyên được bảo dưởng, nâng
cấp.

Đặc biệt hệ thống tín chỉ ( credit) của trường TAFE có giá trị ngay
cả khi người thợ ngành xây dựng muốn thành người kỹ sư xây
dựng. Thợ đào tạo 3 năm, kỹ sư đào tạo 4 năm, do đó chỉ cần học
thêm 1 năm và lấy đủ số tín chỉ cần thiết, người thợ trở thành
người kỹ sư. Điều đó có nghĩa là người thợ được đào tạo bài bản
giống như người kỹ sư, chỉ ít hơn 1 năm học, 1 số môn học thôi. Dĩ
nhiên là kỹ sư được đào tạo theo hệ đại học ( University) còn
trường TAFE chỉ ở hệ thống trường dạy nghề mà thôi (TAFE
college).

khó cạnh tranh với người Úc tóc vàng, mũi cao.



Thêm vào nữa. Sự bè phái, vây cánh đẻ ra vấn đề là những người
kém năng lực được sử dụng trong khi những nhân tài thật sự lại
không có đất dụng võ. Việc này cũng là nguyên nhân thầy không
ra thầy, trò không ra trò. Tôi đã từng biết những sinh viên tốt
nghiệp đạt bằng cấp thành tích cao mà thực tế lại chứng tỏ họ dốt
đến thậm tệ. Do vậy, chúng ta có nhiều Bác Sĩ điều trị sai gây tử
vong cho bệnh nhân là vậy.

Như vậy chúng ta có thể thấy xã hội Úc có sự phát triển rất vững
chắc, không xô bồ, xô bộn. Chẳng hạn như khi bạn tiến hành công
việc xây nhà của bạn chẳng hạn. Tấc cả các công đoạn xây dựng
đều phải chịu sự kiểm soát của nhà nước ở địa phương bạn đang ở.
Từ công việc như điện, ống nước, ống cống, việc chống thấm cho
đến chất lượng khung sường, chất lượng nền móng đều phải có sự
chứng thực của các thợ chuyên nghiệp có giấy phép hoạt động. Do
đó, việc xây dựng kém chất lượng là việc ít xảy ra ở Úc. Trừ phi do
bạn không muốn tốn nhiều tiền mà bạn xây cất lậu, không xin
phép và sử dụng những người hành nghề không giấy phép, bạn có
thể phải đối diện với sự rắc rối do công việc kém chất lượng gây
nên và nguy cơ bị nhà nước bắt tháo dở.

Trông người mới ngẫm lại ta, như tôi là người đã từng cố gắng học
hành và rèn luyện ở Việt Nam, mới nhìn thấy hệ thống đào tạo của
Việt Nam rất nhiều điều đáng trách. Ví dụ như giáo dục bậc đại
học chẳn hạn, nhiều trường sử dụng chính những sinh viên mới tốt
nghiệp cử nhân ở lại trường làm công việc giảng dạy cho sinh viên
mới, việc này tạo ra những đội ngũ giảng viên không đủ năng lực,
trình độ. Lấy cử nhân để đào tạo cử nhân là bất hợp lý.



Muốn có một xã hội phát triển bền vững, trước hết, phải có một
chế độ thượng tôn pháp luật. Ngay cả những người có địa vị lãnh
đạo cao cũng phải bị sự kiểm soát của luật pháp và muốn làm được
điều này phải thực hiện tam quyền phân lập. Người thực thi pháp
luật phải có đủ quyền lực không bị chi phối bởi kẻ có quyền lực cao
hơn thì mới có một nền công lý liêm chính được. Không một đảng
lãnh đạo nào có quyền chỉ đạo cả nền tư pháp, vì làm như thế có
nghĩa là đảng đó đứng trên cả pháp luật và thao túng đất nước, đó
là nguyên nhân của tham nhũng tràn lan không cách nào chửa trị.

Công việc giáo dục, đào tạo kém chất lượng cộng với sự suy thoái
về đạo đức chính là nguyên nhân của những công trình kém chất
lượng tràn lan ở Việt Nam. Chẳng hạn như bạn có tiền và mua một
căn nhà chung cư chẳng hạn, bạn có thể choáng ngợp với phần nội
thất ở bên trong nên sẳn sàng trả giá cao để có căn hộ mà mình
thích. Nhưng sau một thời gian, nội thất của căn hộ bỗng dưng
xuống cấp, mục nát bởi vì nước thấm từ căn hộ bên trên. Công
việc chống thấm đã không được coi trọng do nhu cầu giảm bớt chi
phí thi công. Thật là dở khóc, dở cười. Thỏa thuận với chủ nhân
căn hộ bên trên để sửa chửa chống thấm quả là công việc chẳng dể
dàng chút nào. Tại sao lại có những việc xảy ra như vậy, bởi vì sự
giám sát chất lượng thi công đã bị dể dàng mua chuộc để làm ngơ,
cho qua. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.



Kỷ Niệm-9

Cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ xảy ra mà chúng ta có thể gọi là
duyên. Mỗi người ta gặp được và có những cảm tình nhất định
chẳng phải là duyên sao? Gần đây tôi gặp một cái duyên ngộ
nghĩnh không phải với con gái mà với con trai.

Số là sau khi thăm Việt Nam trở về Úc, một người bạn làm nghề
điện cần người phụ giúp và tôi đi làm với anh ta. Ở Úc làm nghề
điện cũng xếp vào ngành xây dựng và bất cứ ai muốn ra nghề phải
đi học trường TAFE và phải đi làm với một người thợ chuyên
nghiệp mới được đi học và được cấp bằng cấp. Minh là một thanh
niên trẻ mới 20 tuổi đang theo học nghề điện dưới sự bảo lãnh của
người bạn tôi, Minh gọi tôi bằng chú, hai chú cháu cộng tác làm
việc rất hiệu quả vì tôi đã làm nghề điện lâu năm còn Minh rất lanh
lợi và cũng đã theo làm hơn 1 năm nay rồi.



Mẹ của Minh qua Úc nhờ cuộc hôn nhân với một Việt kiều Úc bị
thương tật mất 1 chân phải đi bằng chân gỗ và Minh được đi theo
khi khoảng 14-15 tuổi. Cha ruột của Minh đã mất sau khi sống ly
dị và ở với những nhân tình khác, nghe nói có thể chết do bị hại để
cướp đoạt tài sản vì cha ruột của Minh theo nghề xây dựng, ăn nên
làm ra, rất khá giả. Khi ông còn sống, hai cha con rất ít khi gặp
nhau nên tình cảm của Minh dành cho người Cha rất ít và hình
như không có. Ông ấy chỉ cho tiền chứ hầu như không mấy gần gũi
với đứa trẻ. Do cuộc sống ly dị nên Mẹ của Minh có cuộc sống rất
vất vả, một mình đem con còn nhỏ lên Sài Gòn đi làm thuê cho
nhà chủ ở đường Hồ Văn Huê.

Trí nhớ thật là kỳ lạ, có những sự việc chỉ là thoáng qua mà ta
dường như không hề bận tâm, rất là mờ nhạt, vậy mà nó lại hiện ra
từ từ, dần dần rỏ nét. Đó là nét mặt của một đứa bé, một đứa bé
trai dể thương, kháu khỉnh mà tôi đã gặp mười mấy năm trước.
Khuôn mặt và đôi mắt của Minh chính là khuôn mặt của đứa bé
đó. Nếu Minh không kể cho tôi nghe chuyện mẹ cháu đã bồng
cháu từ quê Long An lên làm mướn ở Hồ Văn Huê chắc rằng tôi  

sẽ không tài nào nhớ lại được. Số là những năm đó ở đường Nguyễn
Kiệm có nhiều cửa tiệm bán băng đĩa sao chép lậu, bao gồm cả
software lẫn đĩa phim, đĩa ca nhạc. Tôi lúc ấy đang tìm tòi, học hỏi,
khám phá về những cái hay của máy computer nên hay tới tiệm
bán đĩa để lục lọi soft ware, việc sao chép ở Việt Nam lúc đó hầu
như công khai. Trong khi tôi đang đứng bên ngoài tiệm bán đĩa
CD thì có một đứa bé khoảng 2-3 tuổi chạy lăng xăng trên vĩa hè,
chạy tới, chạy lui và tôi nhận ra tình trạng nguy hiểm cho đứa trẻ
vì xe cộ trên đường rất là tấp nập. Tôi hỏi mấy cô gái bán hàng có
biết con nhà ai không mà không có ai trông coi hết vậy nhưng
không ai biết cả. Tôi chặn đứa bé lại vì nó muốn băng qua đường
một mình và hỏi ba, má cháu đâu? Đứa bé nhìn tôi nhưng không
trả lời và tôi nhận ra nó có khuôn mặt rất dể thương, xong rồi nó
quay lưng chạy quẹo vào đường Hồ Văn Huê và biến mất.



Thế đó, khuôn mặt của Minh bây giờ chính là khuôn mặt của đứa
bé đó, có khác một chút nhưng cũng chính là cách nhìn của đứa bé
đã nhìn tôi và hai lỗ tai hơi vãnh ra ngoài một chút. Dĩ nhiên là
đứa bé thì trông dể thương hơn. Câu chuyện hoàn toàn tình cờ
nhưng nó bỗng gây cho tôi một chút bồi hồi vì lẽ trái đất xoay tròn
như lời trong bài hát “ Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa
vẫn còn gặp nhau”. Đứa bé tôi chỉ gặp có một lần vậy mà nó cũng
tồn tại trong trí nhớ, không nhận ra ngay nhưng cũng đã nhắc lại,
và điều này làm cho tôi cảm thấy thời gian sao mà nhanh quá đỗi.

Cũng có một lần mà tôi đã nhớ lại một cách kỳ lạ. Tôi nhớ lại hình
ảnh lúc tôi còn rất bé và mãi tới khi tôi gần 40 tuổi mới lần đầu
tiên nhớ lại, tôi nhớ lúc đó tôi chưa biết nói nhưng hiểu được
những câu mà người khác nói. 

Tôi có thể khẳng định lúc đó tôi khoảng hơn một tuổi hoặc hai tuổi
vì lúc đó tôi là đứa bé nhỏ nhất nhà, sau này chuyển qua nhà mới ở
thì đứa em kế tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi rưởi mới chập chửng vịnh
thành giường để tập đi. Tôi nhớ căn nhà cũ lúc đó có 2 cây cột tròn
lớn, ở giữa là bàn thờ, dạng nhà 3 gian hai chái ngày xưa, cửa phía
trước rộng nhưng bằng những tấm ván sập lại rồi cài bằng thanh
gỗ chèn bên trong. Chị kế tôi bồng tôi ra đặt tôi ngồi bên hông cái
bàn thờ rồi đi làm việc gì đó , tôi ngồi một mình được một lúc thì
bỗng cảm thấy buồn quá mức và bắt đầu khóc ré lên. Đó là lần đầu
tiên tôi nhận thức được cảm giác buồn xâm lấn, sau này mới biết
cảm giác đó gọi là buồn chứ lúc đó chỉ biết phát khóc vì chung
quanh mình không có ai cả. Thấy tôi khóc chị lớn sai chị nhỏ đút
cơm cho em ăn, chị kế tôi vừa mớm cơm xong thì tôi vội òe ra rồi
lại khóc vì mặn quá.



Chị kế tôi lớn hơn tôi có 3 tuổi như vậy lúc đó chỉ khoảng 4 tuổi
hơn,cũng là một đứa bé cho nên không biết, có thể đã cho quá
nhiều nước mắm vào chén cơm nên mặn quá mức, và có lẽ lần đầu
tiên bị ăn mặn nên lưỡi tôi bị xót làm tôi khóc ngay lập tức, chị tôi
cho tôi uống nước mới hết. Sau đó chị lớn bảo chị nhỏ lấy thịt chà
bông cho tôi ăn cơm thì tôi mới ăn một cách ngon lành. Ăn xong,
tôi lại ngồi một mình ở góc bàn thờ, được một hồi thì bỗng nhiên
chung quanh tối đen không còn thấy gì hết, thì ra cúp điện đột
ngột, chị tôi lấy lửa thắp đèn dầu lên thì mọi vật mới hiện ra trở lại.
Không nhớ là sau đó tôi có khóc trở lại hay không, nhưng sau khi
Má tôi đi bán hàng trở về thì tôi vừa được ẵm vừa được ru: “ Em tôi
bé bỏng, bè bong” Tôi bỗng cảm thấy vui sướng, an lành và chìm
nhanh vào giấc ngủ.

Các bạn có còn nhớ những xúc cảm mà lần đầu tiên bạn nhận biết
được trong cuộc đời làm người của bạn không? Nhiều người không
nhớ gì về khoảng 5 tuổi về trước, nhưng có người nhớ được lúc 2
tuổi. Trong một tác phẩm văn học mà tôi đã đọc, tác giả kể dạng tự
truyện có nói về trí nhớ lúc còn rất bé. Không biết sao mỗi lần nhớ
về quá khứ thì trí nhớ tôi cứ tuông ra ào ạt. Tôi còn nhớ lúc mới
khoảng 3 tuổi mà tôi đã biết xúi em trai tôi lúc đó mới khoảng gần
2 tuổi lấy cây đòn gánh phang đứa nhỏ hàng xóm chỉ vì tranh
giành những viên bi bằng thủy tinh xinh đẹp. Không nhớ tôi bắt
chước ai mà biết dùng một vật dụng để làm lợi thế khi đánh nhau
với kẻ khác, khiến cho người lớn phải giật mình.

Nhưng những kỷ niệm êm đềm và những cảm giác vui sướng, hạnh
phúc thời xa xưa cũng tựa như những giấc chiêm bao. Không biết
có phải tâm linh không? Nhưng có lúc tôi bỗng có cảm nhận hình
ảnh như đã từng diễn ra một lần lại diễn lại lần nữa, giống như
mình đã từng nằm mơ thấy. Có thể là do cảm giác yêu thương làm
cho tôi cảm thấy như vậy, nhưng nếu duy tâm một chút thì có vẻ
như là trí nhớ gợi lại hình ảnh của kiếp trước. 



Khi tôi ở gần bên nàng, có lúc tôi bỗng cảm nhận sự việc và khung
cảnh dường như đã từng diễn ra. Nàng và tôi như là của nhau từ
thuở nào, kiếp nào mà tôi không biết nữa. Nếu tin vào tiền kiếp,
thì người yêu kiếp này có thể là người yêu của kiếp trước gặp nhau
trở lại. Nhưng nếu giải thích bằng Tâm Lý Học thì sở dỉ ta yêu một
người say đắm quá mức là do bản thân đối tượng có những đặc
điểm giống hệt người thân yêu trong gia đình về các mặt như hình
dáng, tính cách, giọng nói, cử chỉ là những nét mà ta từng thương
yêu từ tấm bé, thế cho nên ta mới có cảm giác yêu thương định
sẳn tự bao giờ.

Thế cho nên tác giả soạn nhạc Nguyễn Văn Tý mới có viết một
đoạn trong bài hát Dư Âm như sau : “ Hẹn em từ muôn kiếp trước
nhớ em mấy thuở bạc đầu, anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn,
em để cung đàn, đưa anh về đâu”. Ông ấy đã có một mối tình rất
đẹp, rất lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở.

Tôi có một giải thích nữa, hơi trừu tượng nhưng có lẽ ít hoặc chưa
ai giải thích như vậy. Ngày nay, với sự tiến bộ của kỹ thuật, chúng
ta thấy tín hiệu âm thanh cũng như hình ảnh có thể truyền tới điện
thoại di động trong tích tắc. Cũng tương tự như vậy, khi những
người có trái tim thuộc về nhau hoặc người thân yêu trong gia
đình đang nghĩ và nhung nhớ ta, họ cũng như là một máy phát
truyền tín hiệu trong không gian và ta chính là một máy thu nhận
những tín hiệu đó vì có cùng tần số. Vì thế mà ta có được linh cảm,
linh tính. Còn hình ảnh ta đã thấy từng diễn ra đó là khi người yêu
đang nhung nhớ ta, những hình ảnh chung quanh người ấy cũng tự
nhiên được truyền qua không gian đến ta với sự ghi chép của 2
chiếc camera đó là đôi mắt người ấy. Vì thế khi gặp lại nàng cũng
trong khung cảnh đó, những tín hiệu mà tôi nhận được rất mờ nhạt
nhưng đã được não bộ ghi nhận trước khiến tôi có cảm giác là
khung cảnh đã từng diễn ra nhưng không biết tự khi nào, giống
như trong chiêm bao vậy.



Truyện Cười

Nhà này có hai vợ, chồng son mới cưới nên rất âu yếm nhau. Buổi
chiều họ rang sẵn nồi bắp rang rất thơm để tối đem lên giường nằm
ăn. Mùi bắp rang thơm phức mà tên trộm lại đang đói bụng nhưng
không dám mò ra.

Nhằm đêm ba mươi không trăng nên khi chủ nhà tắt đèn thì chẳng
còn ai thấy ai. Hai vợ, chồng khi thò tay lấy bắp ăn mà lỡ đụng tay
nhau thì hay âu yếm hỏi: “ Tay ải, tay ai “. Nếu chồng hỏi thì vợ trả
lời: “ Tay ẻm, tay em “. Nếu vợ hỏi thì chồng trả lời: “ Tay ảnh, tay
anh”.

Một tên trộm thừa trời tối mò vô nhà nọ và trốn dưới gầm giường
để chờ khi chủ nhà ngủ rồi sẽ ra tay.

TAY ẢI? TAY AI?



Biết mình sắp bị phát hiện nên tên trộm bèn hét lớn lên : “ TAY
ỔNG, TAY ÔNG”. Hét xong ù té chạy làm hai Vợ, Chồng bị bất
ngờ, sợ quá vãi cả ra quần.

Tên trộm nằm chờ mãi mà hai vợ, chồng chưa chịu ngủ. Đến lúc đói
quá không còn chịu nổi tên trộm bèn thò tay vào rổ bắp rang tính
bốc ăn cho cầm lòng, nhè lúc cô Vợ cũng thò tay lấy bắp nên đụng
phải tay hắn, lại tưởng đụng phải tay anh chồng nên lên tiếng hỏi: “
Tay ải, tay ai? “.Anh Chồng ngạc nhiên vì không biết tại sao Vợ
mình lại hỏi như vậy nên “ ủa “ một tiếng.



                    KỶ
                                     NIỆM      

Tác Giả: Quách Chương


