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Xuân lại về với đất trời, với
con người một lần nữa.
Hình như muôn loài
cũng cảm nhận tình
xuân đang về vì mai đào đang nở, nắng ấm áp len
nhẹ trong kẽ lá, và tiếng chim hót râm ran bên
hàng cây. Tất cả đang tạo thêm một sức sống
trong vũ trụ, đón một cuộc chuyển mùa đầy ý
nghĩa.
Thưa quý vi. Trong năm qua, chúng ta đã chứng
kiến không biết bao nhiêu chuyện biến đổi trong
cuộc sống, không riêng gì nơi người con dân làng
An Bằng hải ngoại. Có nhiều thanh niên thanh
nam nữ đã trưởng thành khôn lớn và lập gia đình.
Có các em mới ra trường đại học, kỹ sư hay bác
sĩ. Các em trẻ hơn thì mới bước đầu ngớ ngẩn
vào trường đại học, mang theo những ước vọng
đầu đời đầy nghị lực. Có những em đang loay
hoay bên cuốn vở trong những năm trung học và
tiểu học. Chúng lớn thật nhanh. Và, cũng có các
bác, các ôn mệ đã vĩnh viễn từ biệt cõi đời, an
nghỉ nghìn thu. Những cảnh chúng ta đang
chứng kiến đó, là những vệt thời gian trôi đi
không thể nào níu kéo lại được. Có chăng, là sự
lựa chọn một cách sống ý nghĩa và bình an.
Nổi bật nhất trong năm qua là làng An Bằng Hải
Ngoại có định tổ chức Ngày Hội Ngộ An Bằng
Hải Ngoại, nhằm đánh dấu sự có mặt của con dân
An Bằng tại hải ngoại vào ngày 14 tháng 7 năm
2019, tại Miami Florida. Thật nhiều công sức,
dự án kế hoạch, và họp hành đã diễn ra qua nhiều
tháng trong năm qua. Thật quá hào hứng! Đây
là một ngày hội ngộ đầu tiên của người An Bằng
xa xứ trên 40 năm qua tại hải ngoại, với mục đích
gìn giữ văn hóa truyền thống đẹp và bản sắc của
người làng An Bằng. Về tham dự hội ngộ là một
đánh dấu cho cách sống ý nghĩa đó.
Mùa xuân năm nay, chúng ta cần sửa soạn cho
mình một nếp sống luôn trân quý những người
thân, những tình cảm chung quanh mình, bao
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gồm trao ra và nhận lấy sự thông cảm, để hiểu
nhau hơn, đoàn kết hơn trong cuộc sống. Ta cần
ôm lấy những dị biệt để trưởng thành một một xã
hội đa dạng. Sống như vậy là chúng ta đang thật
sự sống một lối sống bình an, hay “An Bằng”,
đầy nhiệt tâm mà cha ông ta đã bao đời nhắc nhở.
Chúng ta sẽ thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc
chan hòa vào từng ý nghĩ, từng thành đạt nơi tâm
thức. Đó là chuỗi phước đức to lớn vì chung
quanh ta là phản ảnh của chúng ta, là những
người tôn trọng lẫn nhau để con em chúng ta phát
huy tài năng đi vào chính trường, thương mại,
học vấn, tạo dựng một môi trường xã hội an toàn
về đời sống và sức khỏe. Chúng sẽ nhận lấy đó
làm hành trang xây dựng một tương lai An Bằng
ngay chính bản thân chúng. Đó là một mùa xuân
an lạc cho tinh thần của chúng ta.
Được sự giao phó trách nhiệm từ Ban Tổ Chức,
Phân Ban Thông Tin Báo Chí chúng tôi xin gom
góp lại những bài văn, bài thơ do chính người An
Bằng sáng tác, hầu cống hiến đến độc giả những
tinh hoa của người An Bằng, tô thêm một nét tự
hào nào đó để mang niềm vui về cùng hội ngộ.
Ngoài ra, trong bản tin này, chúng tôi sẽ cập nhật
nhiều thông tin liên quan đến ngày Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại để quý vị tri tường. Đây là một
vinh dự cho phân ban chúng tôi trong công việc
làm nổi bật nét đẹp của người An Bằng đang sinh
sống khắp nơi tại Hải Ngoại. Nhận thấy khả năng
có hạn, chúng tôi chưa có thể làm khá hơn. Tuy
nhiên, đây là những tâm huyết mà những cây viết
xuất sắc An Bằng để lại, và là những thời gian mà
chúng tôi đã dồn vào, nên rất mong có sự trân
quý nơi độc giả. Chúng tôi cũng xin mượn nơi đây,
gởi lời chân thành cảm ơn quý chú bác, anh chị
em đã đóng góp các bài vở, văn thơ cho bản tin
Xuân Kỷ Hợi được thành hình. Vô vàn biết ơn.
Trước khi khép lại trang này, chúng tôi thay mặt
cho ban biên tập bản tin Xuân Kỷ Hợi 2019, xin
kính chúc quý ôn mệ, quý bác, O chú, và anh chị
em làng An Bằng và tất cả mọi người một mùa
xuân đầy ý nghĩa, an khang và thịnh vượng. Và
mong ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại thành
công viên mãn.
Ban Biên Tập/ Phân Ban Thông Tin Báo Chí
Văn Công Sang
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Kính gửi:
• Các Bô Lão Làng An Bằng
• Các Đại Diện Hội Đồng Hương Làng An
Bằng
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Các Phân Ban và ban viên thuộc tổ chức Hội
Ngộ An Bằng Hải Ngoại
Tất cả các con dân An Bằng khắp nơi trên thế
giới,

Nhân dịp bước sang năm mới 2019, và đón xuân
Kỷ Hợi, Ban Điều Hành Hội Ngộ An Bằng Hải
Ngoại xin gửi đến toàn thể quý vị một năm mới
Hạnh Phúc, An Khang, và Thịnh Vượng.
Kính thưa toàn thể quý vị,
Năm 2018 vừa khép lại với cảm xúc tự hào, sung
suớng, và phấn khởi. Cái tự hào là, chúng ta là
người An Bằng. Cái sung suớng là, người An
Bằng chúng ta đã và đang ngồi lại để sưởi ấm tình
quê hương và tìm về cội nguồn. Mặc dầu trong
trong 5 tháng của năm 2018, kể từ khi dự án và
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại được
thành lập, chúng ta đã gặp ít nhiều khó khăn và
trở ngại. Nhưng, cũng nhờ sự đoàn kết, tài khéo
léo của các trưởng phân ban, cũng như sự làm
việc nhiệt tình của các thành viên, nên việc tổ
chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại vẫn tiến hành
tốt đẹp.
Nhân mùa Xuân Kỷ Hợi đang về với tràn ngập
hương Xuân và hương Quê, chúng tôi cũng xin
kêu gọi toàn con dân An Bằng của chúng ta hãy
xích lại gần nhau hơn nữa, hầu sưởi ấm cho nhau
qua tình quê hương và tạo năng lượng cho nhau
để sẵn sàng cho một năm mới. Có như vậy thì Hội
Ngộ An Bằng Hải Ngoại sẽ được thành công rất
là tốt đẹp.
Trong không khí hân hoan chào đón Xuân mới,
toàn Ban Điều Hành Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
xin kính chúc cho các Bô Lão Làng, qúi vị đại
diện Hội Đồng Hương Làng An Bằng khắp nơi,
cũng như các con dân làng, người người yên vui
và nhà nhà hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin kính
chúc cho toàn thể quý vị thật dồi dào sức khỏe để
tiếp sức chung tay cùng Ban Điều Hành Hội Ngộ
An Bằng Hải Ngoại lái con thuyền Hội Ngộ đến
bến bờ thành công.
Thân chào đoàn kết và mong mỏi gặp quý vị vào
tháng 7 năm 2019 tại Miami, Florida.
TM BTC HNABHN,
Trưởng Ban Tổ Chức,
Lê Đức Long
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ngày hội ngộ. Tưởng chừng như là giấc mơ,
nhưng hội ngộ đồng hương An Bằng Hải Ngoại
đang tiến đến sự thật.

Khai Bút Tân Xuân (thơ)
Khai bút đầu xuân một nụ cười
Đem lòng trang trải đến muôn nơi
Chúc nhau điều tốt vui năm mới
Phú quí an khang ở đất người
Cũng chúc mùa xuân đầy ấm áp
Họa trăng vẻ bướm để tô đời
Xin cho xuân đến trên quê mẹ
Bỉ cực quá rồi lai thái thôi.

Xin được trân trọng cảm ơn Ban Tổ Chức (BTC),
tất cả ACE trong các phân ban đã và đang gánh
vác, giải quyết công việc trong mọi tình huống để
ngày hội ngộ được thành tựu.

Lê Minh

Gần đây tôi có nghe những câu hỏi liên quan đến
ngày hội ngộ đồng hương ABHN. “Hội Ngộ
Đồng Hương ABHN là gì”? Tại sao phải tổ chức
lớn như vậy?” v.v. Tôi đang quan tâm. Câu hỏi
thật đơn giản ai cũng có thể nói ra mà không mất
thì giờ suy nghĩ. Nhưng để trả lời câu hỏi nầy quả
thật không đơn giản như người hỏi. Không biết
các bạn suy nghĩ như thế nào? Riêng tôi thì cũng
mất khá lâu để bày tỏ cảm nghĩ của mình về ngày
hội ngộ đồng hương ABHN, và xin chia sẻ cùng
anh chị em và cũng hy vọng đáp ứng câu hỏi ở
trên.
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, làng An Bằng đã
trải qua cơn khốn cùng, dân làng tản mạn khắp
mọi miền của đất nước để kiếm ăn, nhưng đời
sống cơ cực, cứ mãi bám theo. Mẹ già con thơ
không sữa, thiếu ăn, thân hình mỗi ngày gầy go,
ốm o; rồi không còn sự lựa chọn nào khác hơn,
dân làng đã quyết định phải đi đến con đường
cùng để tìm ra ánh sáng, đó là vượt biên. Nghe
tin từ vọng ngoại về, “Cứ ra biển, ra khơi thì có
người vớt.” Quê mình, chuyện ra khơi thì đâu cần
phải suy nghĩ đắn đo, dân làng An Bằng là
“Những Người Hùng” của biển. Chỉ cần chút ít
nước, dầu là trực chỉ ra khơi với bản đồ bất di bất
dịch, đó là ngôi sao của vũ trụ.

Xuân Mơ Uớc (thơ)
Đông chí bao ngày mưa tầm tã
Xuân thì ấm ấp nắng hanh hanh
Rủ sạch bụi trần bên thềm cũ
Xuống nhà giúp mẹ bánh chưng xanh
Lê Minh

Hội Ngộ Đồng Hương An Bằng Hải
Ngoại?
Bấy lâu nay có được cơ duyên, để hàn huyên, chia
sẻ với anh chị em quê mình, về thơ văn, chuyện
bên lề của cuộc sống, và những suy tư về ngày
Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại (HNABHN).
Những gì mà anh chị em (ACE) đã đưa lên Viber
tôi vẫn giữ để đọc, càng đọc càng vui và càng quý
mến những tấm lòng của ACE đang thao thức cho

Thật may thay, chuyến ra khơi vượt biển đầu tiên
trong lịch sử của làng đã kết thúc như ai đó đã nói
“ra khơi có người vớt”. Từ đó, dân làng xôn xao
ra đi như vũ bão, dù phải trả giá, ngay cả mạng
sống, nhưng dân làng cứ hiên ngang trước cơn
sóng dữ mà ra khơi, để Hy Vọng ngày mai tương
lai của thế hệ con cháu có được cơm no, áo đẹp
và cuộc sống lành mạnh hơn. Cái gì đến thì nó đã
đến. Chuyện ra khơi của làng An Bằng đã được
kết thúc mỹ mãn và bây giờ còn gọi là cuộc hành
trình vượt biên sau 40 năm lịch sử của Làng.
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Trang 5

Bốn mươi năm đi qua nhanh như những cơn mưa
phùn tháng giêng của quê nhà. Nhớ lại những hạt
mưa lâm râm, trẻ em trong làng đùa nhau tắm gội,
cơn lạnh thấm vào da
thịt nhưng vẫn hùng hồn
mời gọi nhau nhập
cuộc. Người lớn thì
nhâm nhi cốc trà nóng
trong căn nhà tranh vách
đất để hàn huyên tâm sự
những tháng ngày êm
đềm với sóng biển. Sao
mà đẹp quá, thơ mộng
quá, bây giờ ngồi đây để
rồi ngậm ngùi thương nhớ
những tháng ngày ở quê nhà
năm xưa. Này anh, này chị, này em, những hình
ảnh nhẹ nhàng, thơ mộng, thương nhớ, ngậm ngùi
ấy sẽ mãi mãi bên cạnh chúng ta, và sẽ được nhìn
ngắm tận mắt khi cơ hội đến.

Ngày hội ngộ ABHN là một ngày vui chơi sung
mãn và cùng nhau thể hiện tình nghĩa quê nhà.
Rồi kể cho nhau nghe quê làng bây giờ đang ở nơi
mô? Chúng ta hãy tự hào, quê
làng hôm nay không còn là ánh
nắng chói chang gay gắt nữa,
mà quê làng bây giờ là nơi chốn
phồn hoa, no cơm ấm áo, là
một làng có hội đủ truyền
thống và nơi đã và đang được
gìn giữ di sản tuyệt tác của
quê nhà. Đó là công trình gìn
giữ đến từ cuộc hành trình
vượt biên của dân làng hải
ngoại góp phần viết lên trang sử mới
cho An Bằng quê tôi.

ngày lịch sử ấy là
ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại.

Bằng quê tôi, và cũng hy
vọng có duyên đến, hội đồng hương An Bằng
khắp năm châu sẽ ra đời trong ngày hội ngộ
ABHN. Mong lắm thay.

Bốn mươi năm qua ở hải ngoại, nơi nào có con
dân An Bằng thì nơi đó thường xuyên tổ chức
những buổi họp mặt; đó cũng là tâm nguyện
không của riêng ai. Xa hơn nữa, chúng ta mong
Bây giờ ACE là hậu duệ “Những Người Hùng”
mỏi được kết thành một khối để lịch sử ghi nhận
của biển đang xích lại gần nhau cùng với thế hệ
và chuyển đạt cho thế hệ hậu sinh mà không bị
tiếp nối để viết lên trang sử, cuộc hành trình vượt
mai một. Anh chị em và đồng hương đã thấu hiểu
biên của dân làng. Trang sử 40 năm An Bằng hải
câu ca dao “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây
ngoại sẽ gói gắm
chụm lại thành hơn núi cao”.
tất cả những gì Hãy đến với ngày hội ngộ để cùng nhìn thế
Vậy, chúng ta hãy biểu
chúng ta đã đi qua, hệ nối tiếp đang hồn nhiên, vui cười với
dương tinh thần bất khả phân
và những gì chúng những người bạn làng chưa 1 lần đối mặt.
ly của giống nòi An Bằng và
ta đang cưu mang.
cùng nhau khởi sự bắt tay
Đến với ngày hội ngộ ABHN cũng là dịp cho
Trang sử sẽ bắt đầu
viết lên trang sử 40 năm, ra
các em có thêm mối giây liên hệ sâu đậm,
với sự góp mặt của
khơi cuộc hành trình vượt
tất cả ACE trong ấm lòng, cho ngày mai.
biên của riêng mình, An

Hãy đến với ngày hội ngộ đồng hương ABHN để
nhìn lại nhau, ai còn, ai đã mất, để cùng nắm lấy
bàn tay, ôm chặt bờ vai rồi cùng hướng về quê
xưa với nét mặt mỉm cười vui sướng, tưởng
chừng như đã mất. Ngày hội ngộ ABHN là ngày
mơ ước mà chúng ta ấp ủ hơn 40 năm qua. Bây
giờ được ngồi lại cùng nhau trao đổi những tháng
năm trên quê hương mới, chia sẻ với nhau những
gì đã mất và những gì còn lại. Hãy đến với ngày
hội ngộ để cùng nhìn thế hệ nối tiếp đang hồn
nhiên, vui cười với những người bạn làng chưa 1
lần đối mặt. Đến với ngày hội ngộ ABHN cũng
là dịp cho các em có thêm mối giây liên hệ sâu
đậm, ấm lòng, cho ngày mai. Đó là 1 phần ý nghĩa
của ngày hội ngộ.

Xin hẹn gặp nhau ngày 14 tháng 7, năm 2019.
Washington, D.C., cuối thu 2018.
Văn c Hưng
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Chuyện Tình Trên Biển (thơ)

Trang 6
Ai ai như đã bị say
Mặt mày tái mét, chân tay rã rời
Chợt thì hắn thấy một người
Một người con gái đang thời đáng thương
Thân nàng như cá đang ươn
Vì say cơn sóng người thường gặp qua
Rên rên giọng nói hỏi là:
Ghe đang trên biển hay là ở đâu?

Bên cơn hăm mốt thập chuông
Trời yên biển lặng có luồng gió trong
Tờ mờ ánh rợn hừng đông
Một chàng trai trẻ tay đang cầm cần
Bộ câu trên đọt đầu cần
Quạng mồi bỏ rộn để cần thả câu
Thả câu trên biển nước sâu
Cá thu, cá dủa ăn câu kéo vào
Bỗng nhiên có tiếng xào xào
Nhìn lui thầm hỏi ghe nào tới đây
Rồi trong thoáng chốc phút giây
Ghe kia bắt cặp nói đây cần người
Hỏi ai trẻ tuổi niên thời
Muốn đi vượt biển xin mời nhảy qua
Ghe này có ít người ta
Cần một trai trẻ, đường xa chuyện cần
Ngập ngừng, suy nghĩ đầu tiên
Sau thì nghĩ lại phước duyên tới rồi
Nhảy qua dạ cảm bồi hồi
Ra đi vượt biển, một đời lìa xa
Nhảy qua hắn lại hiểu ra
Họ cần một việc, chuyện là chăm nom
Đêm ngày, sáng tối, chiều hôm
Ghe nan trên biển, nước luôn thấm vào
Ngồi trên khoang nước lệ trào
Từng gàu nước tát thấm vào cơn đau
Ngoái đầu nhìn lại, còn đâu!
Quê hương khuất dạng đằng sau ngút ngàn
Bỗng nhiên có tiếng vọng sang:
Mi coi bên đó hỏi han cần gì
Bước qua hộc giữa thế thì
Đàn bà con gái nằm bì lất lây

Thầm lòng nàng ở chỗ mô
Chưa bao giờ gặp, từ mô tới giờ
Sao nay có chuyện tình cờ
Gặp người con gái như mơ trong đời
Phân vân dạ cảm bùi ngùi
Tại sao nàng phải trốn chui, vượt vời
Phải chăng là một sự đời
Chủ thuyền cầm lái là người thầy, cha
Thế rồi hắn lại hiểu ra
Sinh ra chỗ khác, quê cha An Bằng
Tiếp theo hắn cũng hiểu rằng
Gia đình con vợ, về làng vượt biên
Con đường vượt biển gian nan
Gợn cao sóng lớn tiếp sang hãi hùng
Thân người đày đọa vô cùng
Với cơn giông bão, gió vùng đại dương
Ôi sao thương quá là thương
Thương người say sóng lương ương chóng đầu
Từng cơn ói mửa thảm sầu
Xanh vàng trong bụng tiếp nhau ra hoài
Thân nàng yếu đuối mệt nhoài
Tỏ lòng thương xót, u hoài, sầu bi
Ai gây chi cảnh biệt ly
Để người con gái phải đi ra vời
Mạn ghe sóng xác tơi bời
Nên cơn ói mửa cứ hoài trơ trơ
Nhìn nàng nét mặt bơ phờ
Hắn đưa ly nước, nàng giơ tay cầm
Trở về khoang nước âm thầm
Lòng nghe như đã thương thầm nhớ ai
Sinh chi một kiếp thân trai
Thấy con gái đẹp, miệt mài thầm thương.
Nguyễn Khắc Lộc
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Thư Cho Bạn (thơ)

Trang 7

Ý Nghĩa Phù Hiệu
Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Việt có nhớ quê mền mùa ni lạnh
gió mô về nghe tiếng rít suốt đêm
đường đi học lá dương vàng từng vạc
đôi chân trần bước từng bước rất êm
Chiều về tụi mền cùng đi vơ rác
người cái tàng cào lá dương vàng thau
trừ bao chiều cùng ham chơi phờ phạc
chơi đánh bi, chơi bửa mạng với nhau
Mi còn nhớ mùa đông về giá rét
trời mưa phùn thêm gió bấc lạnh căm
mùa biển động sóng ba đào trắng xoá
ăn sắn khoai chấm với muối ớt dằm
Có một cái tết hằn sâu trong trí
lúc lên năm, cha tau đã qua đời
mạ tau cực khổ bán buôn tần tảo
cố nuôi tụi tau khôn lớn thành người
Tau còn nhớ lần mưa to gió lớn
mạ tau buồn nhìn bong bóng đầy sân
chiều nớ nhà tau chẳng chi lót bụng
thấy mạ tau nhìn lũ con rưng rưng
Rứa mà khi Tết cũng nhiều mơ ước
theo mạ tau mua mía chợ đường xa
năm thì Lương Viện năm thì Mỹ Lợi
vác một cây mười mấy đốt về nhà
Răng kể hết những ngày hè oi bức
tụi mền đi nơn sóng lỏ sóng cồn
khi đói bụng rủ nhau vô lùm một
tìm sim bẻ móc chẳng kể dại khôn
Vậy đó thời gian đi qua mau quá
tụi mền chừ mái tóc đã điểm sương
Ở quê người cứ nhớ về làng cũ
thôi hẹn nhau về hội ngộ quê hương
Hoàng Minh

Logo: Phân Ban Văn Mỹ Nghệ – thuộc tổ chức Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại.
Phác họa và ý nghĩa: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Khánh
Anh

HÌNH THỨC
Hình tròn:
Hình tròn trong và ngoài là biểu tượng làng An
Bằng quốc nội và hải ngoại. Hình tròn còn biểu
tượng sự bảo bọc trong tình tương thân, tương ái
và tương kính của người con dân An Bằng dù bất
cứ ở nơi đâu; hay còn là sự bao dung và độ lượng.
Ghe nan:
Chiếc ghe nan là vốn liếng, phương tiện cho
người con dân An Bằng làm nghề chài lưới để
mưu sinh qua bao đời, từ thế hệ nầy đến thế hệ
khác. Đặc biệt, chiếc ghe cũng là phương tiện cho
những người con dân vượt biển tìm tự do.
Ba người:
Ba con người trên ghe biểu tượng cho hai thế hệ.
Người cha và người mẹ là thế hệ dấn thân, vượt
biển tìm tự do. Em bé bồng trên tay là thế hệ
tương lai, một thế hệ với nhiều hứa hẹn và đầy kỳ
vọng, thế hệ tiếp nối.
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Bầu trời, sóng biển và ánh bình minh:
Hình ảnh tươi mát và bình yên trên bãi biển quê
hương An Bằng. Những cánh tay với lấy ánh
bình minh như niềm khát vọng của bao ngày
tháng lênh đênh trên biển cả, mừng mừng tủi tủi
khi muốn biết ơn trời biển đã cho một sự bình yên
trên sóng nước. Ánh bình minh cũng mang lại cho
niềm mơ ước và hy vọng của bến bờ tự do.
Đôi chim:
Bầu bạn với chiếc thuyền vượt biển đang lênh
đênh trên biển khơi trong cảnh cô quạnh, hiểm
nguy. Đàn chim xa xứ đang quay về với tổ ấm
(ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại).
Bắt tay:
Biểu tượng sự kết nối, cảm thông và chia sẻ; đồng
thời, cũng thể hiện được tinh thần đoàn kết, xây
dựng và gắn bó của con dân làng An Bằng từ bốn
phương quy tụ về ngày hội ngộ.
Ý NGHĨA TỔNG QUÁT
Sau thời cuộc 1975, một số người dân làng An
Bằng đã cùng với bao nhiêu người Việt khác tản
cư giữa vận nước đổi thay, ra đi tìm tự do. Với
phương tiện khiêm tốn – những chiếc ghe nan nhỏ
bé – đã đưa tất cả người dân Làng đến bến bờ bình
yên.
Sau hơn 40 năm sống xa quê, mỗi người lưu lạc
mỗi phương nơi xứ người, cần cù, siêng năng làm
việc lo cho sinh kế gia đình của riêng mình và
người thân bên nhà, săn sóc con cái học hành nên
người, thành đạt trong cuộc sống. Trải qua hai thế
hệ, người An Bằng sống ở hải ngoại không khỏi
chạnh lòng về chuỗi ngày quá khứ, không hề quên
nguồn gốc, văn hóa tập quán của quê hương làng
nước. Giờ đây, những đàn chim ngày càng đông
đúc – thêm con tăng cháu, đoàn tụ cha mẹ anh chị
em – đang lưu lạc khắp nơi tại hải ngoại, quy tụ
về tổ ấm (ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại) để
cùng nhau tưởng nhớ và vọng bái về Tổ Tiên đã
luôn che chở con dân Làng trong mọi hoàn cảnh
và tình huống; cùng nhau hồi tưởng lại những
hình ảnh thân thương đã luôn in đậm trong tâm
khảm với những ai đã từng tiếp xúc như ghe
xuồng chen chúc giữa cảnh bình minh trên biển
An Bằng, những con đường làng cát nóng, khe
suối, lùm dương, bụi dúi, cây bàng, luống sắn,
vồng khoai …, và những sinh hoạt mộc mạc của

Trang 8
một Làng quê thân thương; đồng thời, được nghe
giọng nói đậm chất biển mặn, được nhìn dáng
người thân quen thuở nào ….
Ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại cũng là một
cơ hội hiếm có để cho thế hệ con em gặp gỡ các
bậc tiền bối và bà con bạn bè cùng quê hương, tìm
hiểu về nguồn gốc, tập quán của Làng Nước nhằm
nối gót bậc cha anh tiếp tục gìn giữ nếp sống chất
phác hiền hòa của một Làng quê, nuôi dưỡng tinh
thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong
mọi hoàn cảnh mà bao đời Tổ Tiên Cha Ông đã
truyền lại.
Ngày mai theo cánh chim bay
Để vui cùng gió heo may tháng ngày
Ta về ôm lấy nồng cay
Bên anh bên chị tràn đầy yêu thương.
Phác họa:
Nguyễn Thành Trung &
Bé Nguyễn Khánh Anh

Ngày Anh Đi (thơ)

Đang say giấc ngủ êm
Đêm tối trời tháng tư
Tiếng súng nổ ầm vang
Đánh thức cả dân làng
Khẩn báo tin cho biết
Trên bãi biển An Bằng
Đã mất chiếc ghe nan.
Trời vừa đổ cơn sáng
Tiếng xì xào thăm hỏi
Ghe mô đi rứa hè?
Bóng cha hiền xuất hiện
Đã bỏ cuộc hành nghề
Khập khễnh bước vô nhà
Mẹ già ngớt nhìn hỏi
Có chuyện gì xảy ra
Ngòng ngọng giọng trả lời
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Thằng thằng nó đi rồi
Mẹ sụp ngồi âu sầu
Úp mặt lệ trào rơi
Cha bước lui vườn sau
Nhìn về hướng biển đông
Mắt râm râm neo buồn.
Ngoài kia bóng cô phụ
Tay ôm trẻ sơ sinh
Tay kia dìu bé gái
Tuổi đời mới lên hai
Đuối bước trên cửa ngõ
Đôi ngọc ngà sưng đỏ
Nước mắt đã khô cạn
Không biết từ lúc nào
Mảnh đời ôi! Não nề
Do đâu gieo nông nổi?
Gây ra cảnh chia ly
Tha hương đâu ai muốn
Người đi mang nỗi nhớ
Người ở lại nát lòng
Trẻ thơ sống bơ vơ
Không biết đâu nương tựa.

Trang 9

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị thu
xếp đến tham dự Ngày Hội Ngộ vào thời gian và
địa điểm nêu trên. Đây là lần đầu tiên có cuộc hội
ngộ quy mô này trong suốt
hơn 40 năm chúng ta sống
Mark Your Calendar
tha phương; do vậy, kính
An-Bang Villagers Abroad Conference
mong quý vị hãy dành thời
gian này cho đại cuộc mà
Time
tránh tổ chức những buổi
Sunday, July 14, 2019
liên hoan riêng tư, hầu anh
em bà con có thể đến tham
2:00 Pm – 10:00 PM
dự ngày Hội Ngộ đông đảo
Place:
Fair Expo Center:
hơn.
10901 SW 24 Street, Miami, FL 33165;
(305) 223-7060

Nguyễn Chí Danh

Thư Mời Thăm Dự Hội Ngộ
Kính gửi: Quý đồng hương con dân, dâu rễ làng
An-Bằng ở hải ngoại
Kính thưa quý liệt vị:
Vào ngày 9 tháng 8 năm 2018, chúng tôi đã mạo
muội trình bày về Mục Đích cũng như diễn tiến
hình thành Ban Tổ Chức ngày Hội Ngộ An Bằng
Hải Ngoại qua Thư Giới Thiệu. Nay xin kính báo
đến quý vị, ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại sẽ
được tổ chức với những chi tiết sau đây:
•Thời gian: Từ 2:00 pm đến 10:00 pm Chủ Nhật
ngày 14.7.2019
•Địa điểm: Fair Expo Center: 10901 SW 24
Street, Miami, FL 33165; (305) 223-7060
•Thành phần tham dự: Tất cả con dân, dâu rễ
An Bằng. Ước đoán sẽ có khoảng trên 2000
người tham dự
•Chương trình và những chi tiết liên quan sẽ được
lần lược phổ biến trên Cổng Thông Tin An Bằng
(www.anbangnews.com). Kính mời quý vị theo
dõi.

Để cho nội dung của Ngày
Hội Ngộ được thêm nhiều ý
nghĩa và thành tựu tốt đẹp, chúng tôi kính xin quý
vị tiếp tay giúp Ban Tổ Chức với những kêu gọi
sau đây:
• Cung cấp những thông tin bằng cách điền Phiếu
thống kê dân làng ở hải ngoại. (Phiếu Xin Thông
Tin có trong bản tin này – trang 47). Rất mong
quý vị đại diện dân làng ở mỗi địa phương đôn
đốc mọi người tham gia để chúng ta có được con
số tương đối chính xác.
• Cung cấp những hình ảnh sinh hoạt văn hóa của
mỗi địa Phương để chia sẻ với mọi người trong
ngày Hội Ngộ. Vui lòng chuyển gửi đến Ban Tổ
Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, email:
HoiNgoAnBang@gmail.com.
• Khuyến khích và đôn đốc ông bà, cha mẹ, anh
em và con cháu trong gia đình cùng về tham dự
để chúng ta cùng gặp gỡ, hàn huyên sau bao năm
xa cách, cùng nhau tô đậm tình Làng nghĩa Nước
của người An Bằng chúng ta.
Kính thưa quý liệt vị,
Hoàn tất một việc gì cũng phải tốn kém thời gian
và tâm lực. Tổ chức Ngày Hội Ngộ An Bằng Hải
Ngoại với tầm vóc quy mô như trên thì cần phải
đầu tư nhiều thời gian và tâm sức hơn nữa. Anh
chị em chúng tôi, những người non kém kinh
nghiệm, tự nguyện đứng ra vận động tổ chức cuộc
Hội Ngộ này chắc sẽ gặp nhiều khó khăn và trở
ngại. Vì thế, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị
tầng lớp con dân dâu rễ An Bằng hãy tiếp tay với
Ban Tổ Chức, đóng góp được những gì có thể
trong khả năng để cùng nhau đưa cuộc Hội Ngộ
của chúng ta đến chỗ thành tựu mỹ mãn, để có thể
lưu lại những ấn tượng tốt đẹp cho thế hệ con em
sinh sống tại xứ người.
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Thay mặt cho Ban Tổ Chức buổi Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại chúng tôi kính gửi lời chúc quý
vị và toàn thể gia quyến luôn được dồi dào sức
khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành đạt trong
công việc làm ăn cũng như học vấn.
Trân trọng kính chào,
TM. Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ An Bằng Hải
Ngoại
Lê Đức Long

Cuộc Hội Ngộ An Bằng Tại Hải
Ngoại
Một Cuộc Hội Ngộ Quy Mô Của Người An Bằng
Tại Hải Ngoại
Tuổi Trẻ An Bằng Tôi Đâu!
Như chúng ta đã biết, sau
thời cuộc 1975, một số
người dân An Bằng đã cùng
với bao nhiêu người khác
tản cư giữa vận nước đổi
thay. Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày con dân An
Bằng có những chuyến vượt biên khó khăn để đến
được với miền đất hứa.
Để đánh dấu mốc lịch sử quan trọng ấy, con dân
An Bằng đang chuẩn bị tổ chức một ngày hội ngộ
mang tên Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại. Cuộc hội
ngộ là cơ hội để những người con An Bằng đang
sinh sống tại hải ngoại trên tất cả các tiểu bang tụ
họp, gặp gỡ cũng như giao lưu, tìm hiểu về quá
trình hình thành, lịch sử của An Bằng. Cuộc hội
ngộ không những dành cho các thế hệ ông bà
chúng ta ôn lại kỷ niệm xưa, mà còn khuyến khích
thế hệ trẻ chúng ta tham dự để biết thêm về cội
nguồn dân tộc, nơi “chôn nhau cắt rốn”, những
giá trị lịch sử đáng quý và những nét đẹp văn hoá
của An Bằng. Hy vọng chúng ta sẽ có một ngày
hội ngộ đầy ý nghĩa.
Ông cha ta có câu: “tre già măng mọc”. Thế hệ
trẻ An Bằng chúng ta là những người sẽ kế thừa
và gìn giữ những nét đẹp văn hoá đó. Cuộc hội
ngộ là cơ hội để ông cha ta trao lại những giá trị
đáng quý của người An Bằng cho thế hệ chúng ta.
Một người con An Bằng đã chia sẻ rằng (tạm

Trang 10
dịch): “Xin chào mọi người! Con là người con
gốc An Bằng nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Con
đã nghe ông bà và ba mẹ kể về An Bằng, nguồn
cội gia đình, là nơi chất chứa những dấu ấn khó
phai của thế hệ ông cha cũng như gia đình con
hiện tại. Nhưng con lại muốn tìm hiểu và đi sâu
vào những nét đẹp về con người và văn hoá cũng
như những khó khăn mà thế hệ đi trước đã trải
qua. Con cũng như các bạn cùng trang lứa mong
muốn chúng ta – là người con An Bằng từ bao thế
hệ (người già đến trẻ em) một ngày nào đó sẽ có
một cuộc gặp gỡ để chúng con biết nhiều hơn cội
nguồn của mình, để chúng con biết thế hệ chúng
con may mắn như thế nào khi có cái nôi văn hoá
như thế! Đó cũng là cơ hội để chúng con gặp gỡ
và làm quen bạn bè mới cũng như người thân mà
chúng con chưa biết đến. Chúng con yêu An
Bằng.”
Đó cũng có thể là một
trong những nguyên
nhân ban tổ chức hội
ngộ An Bằng hải ngoại
hình thành. Thế hệ đi
trước đang mong muốn
thế hệ chúng ta, con em
An Bằng cố gắng và góp sức chung lo ngày hội
ngộ. Ở từng tiểu bang, chúng ta có các ban đại
diện để mọi người có thể liên lạc. Đặc biệt hơn,
sự giúp sức và sự tham gia của mọi người trước
và trong ngày hội ngộ là kết quả của sự đoàn kết
qua bao thế hệ mà ông cha đã mong đợi bấy lâu
nay.
Hiện nay, trong hệ thống tổ chức, Phân Ban Hoạt
Động dưới sự dẫn đầu của anh Hà Nguyễn
(Michigan), đại diện cho thành phần trẻ của người
An Bằng. Được biết, phân ban này đang cần nhân
sự với các nhiệm vụ đã vạch định trong dự án.
Nếu chưa tham gia vào phân ban nào, các bạn có
thể liên lạc anh Hà Nguyễn để phụ giúp một tay,
như lời kêu gọi của anh trên Facebook cá nhân.
Ngoài ra, các phân ban khác cũng cần sự dấn thân
của tuổi trẻ để tô thêm sinh khí cho ngày hội ngộ.
Và cũng rất quan trọng là tiếng nói trẻ của chúng
ta trong ban Thông Tin Báo Chí (TTBC). Xin xin
lạc với Bi để tiếp một tay, một bài viết cho ban
TTBC được thêm sức sống. Hẹn gặp anh chị em
sớm nha!
Bi Trương
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chưa qua nghèo khổ chưa phải là người. Thật vậy
chúng ta đã được đào tạo từ cái Đại học An Bằng
rồi.

Nơi Đây Một An Bằng (thơ)
Viết mòn hai ngón tay
Trên màn hình điện thoại
Đọc lên còn chưa hay
Xoá và xin viết lại

Hơn 40 năm qua, chúng ta xa quê hương là xa
ngôi trường thân yêu
này mỗi người phiêu
bạt về một nơi, kẻ ở
tây, người ở đông, đứa
ở Úc, đứa ở Canada.
Bạn bè nối khố, đứa ở
đầu sông, đứa ở cuối
sông mà chưa một lần
hội ngộ. Thỉnh thoảng
chúng ta có nghĩ về
nhau, mơ một dịp nào
đó gặp mặt đông đủ.
Than ôi, thời gian qua
mau mà ta chưa làm
được. Ước mơ vẫn
còn là mơ ước. Lâu lâu có người bỏ ra đi. Ai cũng
buồn!

Viết về mục đích chung
Tính toan ngày hội ngộ
Xa xa dấu trời hồng
Nền biển xanh hé lộ
Mỗi người - cánh hải âu
Bay đi tìm sự sống
Mặt trời vừa lên cao
Bến bờ là khát vọng
Nơi đây một An Bằng
Chung ghe từng ý nghĩ
Hội ngộ thiệt chơ răng
Quơ tay chào bình dị
Đón tấm lòng thiết tha
Quê hương răng mặc kệ
Tròn xoay thế hệ già
Truyền trao cho tuổi trẻ

Hôm nay, chúng ta vận động để thực hiện giấc
mơ chung. Một giấc mơ Hội Ngộ AB Hải Ngoại,
đang từ từ trở thành sự thật. Vậy, chúng ta phải
làm cách mô gọi là khôn ngoan và tốt đẹp nhất?
Chúng ta không muốn vì lý do này nọ rồi bỏ cuộc
nửa chừng. Ace có đồng ý với tui không? Mình
không cần hứa với ai mà phải tự hứa với lòng thì
chắc chắn sẽ làm được.

Bằng những tấm tình quê
Bao dung và chơn chất
Bằng một sự quay về
Nơi bình yên rất thật

Thưa ace làng mền thân thương,

Viết về dự định thôi
Chảy ra từ tim mạch
Thì cứ viết liên hồi
Vượt trên nhiều ngăn cách

Hôm nay khí thế chúng ta đang bừng bừng như
ngọn lửa, tinh thần đồng hương đang dâng lên
trên từng khóe mắt, vành môi của mỗi người. Tai
ta nghe như tiếng sóng rì rào của biển An Bằng.
Mắt ta như thấy được những cánh buồm về khơi
trên quê hương thuở nào. Lòng ta ai nấy nao nức
một ngày hội ngộ không xa.

Dù ngón tay có mòn
Sần sùi mà nhạy cảm
Vì trong nhau vẫn còn
Thứ tình quê lai láng
Lê Trúc

Làng Mền Thân Thương
Thưa anh chị em (ace) làng mền,
Chúng ta hay người thân của chúng ta đã trải qua
cảnh nghèo khổ ở làng An Bằng (AB). Sự nghèo
khổ là một trường học vĩ đại cho con người. Ai

Tổ chức Hội Ngộ AB Hải Ngoại đã bao tấm lòng
An Bằng trăn trở lâu nay. Đây là một chuyện rất
khó … làm. Nhiều người đang nhìn vào có kẻ tin
có kẻ ngờ vẫn chưa tin đó là sự thật.
Có người ý kiến ta cố gắng làm đơn giản mà vui
vẻ. Khi đã làm được rồi chúng ta sẽ làm to đẹp
hơn lần sau. Biết đâu ta sẽ tổ chức hằng năm!
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Vậy chúng ta cố gắng dựng bộ sườn cho vững!
v.v….
Người An Bằng ở Hải Ngoại phỏng chừng vài
ngàn người ở rải rác khắp nơi. Hiện tại ta mới nối
kết chưa tới 100 người. Làm thế nào nối kết
người AB hải ngoại thành một khối với nhau.
Bây giờ ta gọi là gì cũng được miễn là ta nối kết
đồng hương. Nối kết sao cho thành công? Ta hãy
mở chiến dịch, mỗi người chúng ta hãy nối kết
với người thân, anh nối với em. Ai biết ai nối nấy.
Một người nối với nhiều người. Ta tổng kết từng
tuần đã nối kết bao nhiêu người rồi. Sau này,
người AB sẽ tiếp tục nối từ thế hệ này cho tới thế
hệ khác, biết đâu!
Vài lời thô thiển và tản mạn xin chia sẻ. Hẹn gặp
lại.

Trang 12
Ai về … nhớ ghé vườn hoa tình ý
Thăm hỏi giùm … trường cũ lối quen xưa
Nơi dấu yêu, nhè nhẹ tiếng chuông chùa
Vang vọng lại, giữa trời khuya năm đó.
Ai về An Hải ... vùng quê xóm nhỏ
Qua khe An Định, An Trung Xóm Chùa
Đến mùa hiu hút … rủ nhau cấp quơ
Thượng Trên - Mỹ Dưới - Bắc Trong xóm làng.
Nếu ai về ... dừng bước ... chớ vội vàng
Thả rê gót ngọc, viếng cảnh kỳ quan
Đại Tôn cổ kính! Nghĩa Trang, Đình Làng
Vào ra … trên dưới … dọc ngang hai đường.
Ai về ... cho tôi gởi gắm tình thương
Trao người cao quý yêu thương dịu dàng
Mẹ Cha quyến thuộc cung đàn điệu vang
Như trăng ngự sáng trên sông đợi chờ.

Lê Thái
Nếu ai về ... giúp tôi kiếm trang thơ
Ghi trong nhật ký … tuổi thơ giao thừa
Quê hương chuối ngọt bụi dừa năm xưa
Thương Cha Nhớ Mẹ! Buổi trưa nắng chiều.
An Bằng đẹp lắm tiếng kêu mỹ miều
Tổ Chức Hội Ngộ Hiếu nghĩa dân làng
Cùng nhau về dự cả làng các bang
Người ơi … xin nhớ … xóm làng bình yên.!!!
Nguyên Hạnh Nguyễn Tấn Giai

Lời Dặn Dò
Tìm Dấu Chân Xưa (thơ)
Nếu ai về cho nhắn mấy lời thăm
Thăm xóm làng … tất cả lắm người Thân
Nuôi tôi khôn lớn, tấm thân nhỏ bừng
An Bằng dân dã tình quê đất hiền.
Ai về ... mang ý đẹp tình thiêng liêng
Chào Quê Hương … Chào vạn vật Đất-Trời
Giúp người viễn xứ rời xa lâu rồi
Bao năm đời đã tóc sương nhuộm màu.
Nếu ai về … chia sớt nỗi niềm đau
Ghé thăm giếng Bộn, giếng Tau, giếng Chùa
Một chân dung niềm sức sống muôn thuở
Là bến đỗ của thời đầy hoan hỷ.

󠆳 Văn Ba
Chiều hoàng hôn gần tắt nắng, mặt trời hồng tím
như chiếc đĩa to nằm bên gốc dừa. Xa xa, đàn hải
âu bay về phía Diamondhead còn rải rác đâu đây
một vài con đang cất tiếng gọi đàn. Công viên
Ala Moana thưa thớt bóng du khách. Một vài
chiếc lá bàng nhè nhẹ rơi trên gốc rễ và trên sân
cỏ. (Lá rụng về cội).
Khác với ngày hôm qua, nơi công viên này đã có
5 chàng hoàng tử và 5 nàng công chúa tài ba tuyệt
sắc, dẫn theo đại diện các bộ tộc của 5 hòn đảo
lớn tại xứ Thần Tiên này đến đảo OAHU,
HAWAII (Hạ Uy Di) để chúc mừng ngày sinh
nhật cho vua Kamehameha (người khai thác và
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cũng là vị vua đầu tiên của Hawaii), và dân chúng
xem. Thật tưng bừng náo nhiệt, có cả vài ba ngàn
người đứng ngồi vòng quanh trên thảm cỏ lớn, có
hàng trăm cây đuốc làm bằng cây dừa được thắp
lên, và trên những cành cây bàng, cây phượng,
cây thanh, cây mù u đều kết hoa treo đèn, mặc dù
trời chưa tối. Ở vào thời điểm thập niên 1990 thì
quần đảo HAWAII được đánh giá là một điểm du
lịch nhất nhì trên thế giới, vừa có ánh sáng lung
linh văn minh thời đại kết hợp với thời tiết ấm áp
và các bãi tắm trong lành của biển đại Tây Dương.

Trang 13
chài với điệu rung rinh lắc lắc hula dance, hợp ca
trăng rằm trên đại Tây Dương v.v. và v.v….
Những âm thanh đó kết nối hòa quyện vào nhau
vang xa từ thời hòa bình thịnh trị của vị vua này
cho đến ngày hôm nay. Người bản địa và người
du lịch được tự do thưởng ngoạn tại thành phố
Honolulu đầy ánh sáng Trân Châu thần tiên này,
nơi mà tôi đang sống lúc bấy giờ.

Thấy người ta mà lòng mình se thắt chạnh nhớ về
quê hương nơi ngàn trùng xa cách bên kia bờ biển
Một lát sau nhịp hòa trống
đại Tây Dương, nơi anh em
“Tôi muốn đưa tay ôm lấy mặt trời thôi
vang lên rồi im bặt, một
tôi sinh ra và lớn lên có tên
người trong bọn họ mặc đừng rơi rụng vào vùng biển đen tăm tối,
gọi An Bằng. Nào ngờ đâu
hãy dành cho chúng tôi một tia nắng dù
áo ngắn in hoa hường và
đất bằng dậy sóng bờ biển ly
quần ngắn, quàng vòng chỉ là một tia nắng yếu ớt cuối cùng của
cách, anh em mỗi người một
hoa trên cổ bước ra nói lớn hoàng hôn trước khi vùi dập vào đêm
ngã, đứa thì đi nam hoặc
Aloha! Mọi người đều đen.”
vùng kinh tế mới, đứa thì lang
vang lên Aloha, (Aloha
thang phiêu bạt chợ đời rày
theo tiếng địa phương là chào bạn, cũng là tạm
đây mai đó, còn tôi và một số anh em khác vượt
biệt.)
biển, chấp nhận giao đời mình cho từng đợt sóng.
Ngày tôi đi, ghé ngang qua nhà mà không dám
Ông tiếp: Tôi xin thay mặt Thị Trưởng chào mừng
gặp mặt cha tôi, vì đã ba lần đi không lọt, người
các bạn đến đây cùng với mọi người chia sẻ niềm
thân và bạn bè không biết tôi ở nơi mô. Nhờ sự
vui trong Lễ Hội chiều hôm nay, chúc quý vị luôn
hướng dẫn của Hiếu, Giai, Hùng, nhất quyết phải
khỏe, vui vẻ, và hạnh phúc, Aloha!
đưa tôi đi trên chiếc xuồng nan nhỏ bé. Ra tới
luồng 21 (21 sải tay độ sâu của biển) thì máy hư
hỏng. Thế là xong. Bao nhiêu gió mưa bão táp
đã đến, biển sóng gầm thét muốn bức giựt 9 mái
đầu xanh không có mảnh nhỏ che thân, mà không
hề thương tiếc. Khẩn hoảng quá! Chúng tôi ngồi
ôm nhau và siết vai nhau thật chặt, dù có chết thì
cùng nhau vùi xuống biển sâu hơn là để người đi
kẻ ngáp thỏm. Giọng em ư ứ bên vai mẹ Maria
cứu chúng con, vai kia Quán Thế Âm Bồ Tát,
nước mắt mỏi mòn, trời ơi xin cứu chúng tôi! Tôi
muốn đưa tay ôm lấy mặt trời thôi đừng rơi rụng
vào vùng biển đen tăm tối, hãy dành cho chúng
tôi một tia nắng dù chỉ là một tia nắng yếu ớt cuối
cùng của hoàng hôn trước khi vùi dập vào đêm
đen. Tôi kêu lên cha ơi! Mạ ơi! tự do ơi! trong
Ôi thôi buổi lễ khai mạc không cờ xí quốc ca quốc
cơn tuyệt vọng, bi ai. Vì ai mà chúng tôi ra nông
kỳ, ngắn gọn và đơn giản.
nổi này? Tôi ngất lịm đi vì đói lạnh phiêu bồng,
mơ về bay nhảy đánh căng, giựt vè với các bạn
Cả ngàn người aloha tiếng vỗ tay, chia vui lời
trên bãi biển An Bằng làng tôi. Xa xa trong lớp
chúc mừng của gió, lời thì thầm của biển qua
sóng mù thấy dáng dấp cha tôi đi tới, đến gần tôi
những đợt sóng mềm vỗ lên ghềnh đá, tiếng đàn
mới nhận ra Thầy tôi, trong chiếc áo nâu sòng bạc
ca cánh hải âu của các nàng công chúa, tiếng đua
gió ngồi xuống an ủi. Thầy nói: Thôi con đừng
thuyền rộn vang lướt sóng của các chàng hoàng
đau khổ nữa, sóng gió rồi sẽ qua đi, sẽ trả lại trời
tử, tiếng tù và chúc ca của loài ốc biển, tiếng dân
êm biển lặng cho các con thôi, vì đó là TÁNH của
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biển. Tôi muốn cám ơn Thầy, nhưng Thầy đã lẫn
vào mây ngàn bọt biển nên đành thôi. Bỗng một
đứa em trong chúng tôi kêu lên: Dậy! Dậy! Đây
là Trung Quốc. Họ nói xì xà tôi không hiểu. À
thì ra cánh buồm cờ quạt cộng thêm mái chèo
phách ém của các em thay phiên nhau đã đưa
chiếc xuồng nan nhỏ bé của chúng tôi đến được
đảo Hải Nam.
Mở mắt ra thì trời vừa nhấp nhá tối, nhìn về
hướng Tây, tôi đoán giờ này trên bợt sóng (bãi
biển) làng tôi mặt trời cũng đã lên nửa sào rồi, và
nghe như có cái gì nhợt nhạt trên lưng bàn chân,
nhìn xuống thấy đàn Ốc Gạo đang dẫn dắt nhau
vào kẽ đá nơi tổ ấm an toàn sau một ngày lang
thang kiếm sống nơi đầu ghềnh cuối bãi, và họ
tuy nhỏ nhưng rất có tinh thần tập hợp nếp sống
bầy đàn.
Tôi mỉm cười với chúng, nhớ lại lời dặn dò đầy
tinh thần hợp đoàn và Tình Làng Nghĩa Xóm trao
gởi lại của một người anh khả kính (anh Trương
Đã) trước khi về với cõi Vĩnh Hằng, mà hơn 25
năm qua tôi âm thầm chưa làm được chi cho anh
em làng xóm, và tự hỏi không biết mình như thế
nào mà được lọt vào “tầm ngắm”, sự mến yêu và
tin tưởng của anh để anh trao gởi lại một chân tình
về tinh thần đoàn kết bảo bọc cho nhau trong cuộc
sống tha hương nơi xứ người.
Nhưng anh ơi! dạ em muốn lắm, nhưng vì kiến
thức nông cạn, sở học ít ỏi, sợ trình bày lại không
suôn, thôi chỉ xin chia sẻ những gì về tinh thần
đùm bọc thương yêu và giúp đỡ nhau trong cuộc
sống lưu vong của bà con người làng An Bằng
mình bước đầu sống nơi Hải Ngoại, nơi đầy dẫy
những khó khăn, thời tiết lạnh giá, ngôn ngữ khác
biệt, phương tiện mò mẫn để dành dụm từng cắc,
chịu thương chịu khó cho con cái mình, cho người
thân còn đói khổ tù đày bên nhà. Trong khuôn
khổ của bài viết này, tôi chỉ xin ghi lại một vài
chuyện có thật trong muôn ngàn chuyện đắng
lòng cười ra nước mắt của bà con mình, và mong
rằng con em của cộng đồng An Bằng chúng ta
hiểu được, giữ gìn tốt, và sẽ viết thành sách những
gì mà Cha Ông họ đã trải qua, và tinh thần đẹp đẽ
nào mà họ từng thực hiện ôm ấp, nung nấu, và hài
hòa trải rộng. Riêng tôi, xin gởi chút cảm niệm
về anh Trương Đã, cầu nguyện cho linh hồn anh
ở nước Chúa được bằng an.

Trang 14
Định Cư Ở Mỹ
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi mà chính phủ Việt
Nam Cộng Hòa thất thủ thì gần cả triệu người bỏ
nước ra đi, trong đó có một số Anh Chị Em người
An Bằng. Qua tới Mỹ, phần đông họ định cư ở
hai thành phố, đó là Wichita, KS. và Denver, CO.
Ngoài công ăn việc làm, đi học v.v..., họ rất vui
vẻ chăm lo bảo lãnh bảo trợ hầu hết bà con làng
mình vượt biển vượt biên từ năm 78, 79 trở về sau.
Có những trường hợp không phải thân nhân, chỉ
biết là người trong làng và trùng Họ với anh chị
em này, thì họ rất là nôn nao vui vẻ nhận làm hồ
sơ bảo lãnh. Có nhiều anh chị bảo lãnh đến 5 hoặc
7 hộ trong một năm, anh chị em đó lo chỗ ăn chỗ
ở, lo phương tiện học hành cho con cháu vài tháng
trước khi nhận tiền trợ cấp của chính phủ.
Tuy nhiên cũng có vài gia đình không được người
thân bảo lãnh thì ở bên trại họ nhờ các tổ chức
thiện nguyện Công Giáo hay Tin Lành tìm người
Mỹ bảo trợ họ qua ở một nơi xa xuôi hẻo lánh.
Tại một thành phố hay nông trang nào đó xa xuôi,
không có người Việt, ngày dài âm u nằm nghe
tuyết đổ, nhớ nhà nhớ mẹ cha nhớ người yêu, ôi
thôi da diết là diết da! Nhưng không lâu, 5, 6
tháng sau liên lạc tìm về với nhau trong một thành
phố có đông người làng. Vì ai cũng chẳng có
đồng mô nên đi xe buýt lạnh lẽo 1, 2 ngày mới tới.
Gặp nhau ôm nhau khắng khít, mừng mừng tủi tủi.
Ô chao ôi! bay đi mô mà eng dớ phạm tời rứa bê,
mấy đứa cháu có răng khôn?
Dạ! Tụi em và các cháu hơi lạnh một chút nhưng
tất cả bình yên, cám ơn eng và bà con đến đón,
chừ thì đã cảm nhận ấm lòng, cám ơn.
Phải chăng đây là một nếp sống đặc thù của người
làng An Bằng mà anh em chúng ta ai cũng từng
trải nghiệm.
Chị V. nhẩm tính từ ngày đặt chân xuống nơi này
đã hơn sáu tháng, anh thì chuyên cần đi học lớp
ESL. Chuyện đường xá trong khu vực thì anh biết
nhiều hơn vì qua những lần chuyện trò với bạn bè,
hơn nữa nhờ anh là lính Hải Quân có học tiếng
Mỹ chút ít khi còn phục vụ nên đối thoại tạm ổn.
Còn chị thì ít khi tới lớp ESL, vì phải chăm lo cho
2 cháu nhỏ. Tuần rồi, cháu nhỏ nhất cũng vào lớp
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Trang 15

một, chị rất yên tâm và vui hơn nữa trưa hôm nay
Đến trạm gần Motel ông ta ra dấu bảo chị xuống
có người từ Văn Phòng USCC gọi về cho hay đã
xe đi về hướng Royal Motel. Chị thank you mừng
tìm được việc làm cho chị tại Royal Motel ở
rỡ bước đi.
đường Rigg Road và Central, công việc
housekeeping lương $2.50 một giờ. Chị hỏi cặn
Thời gian làm việc có cực khổ chị chịu được qua
kẽ đi xe bus từ nhà tới chỗ làm 45 phút, lương tối
mau bởi lòng chị luôn hình dung lại cảnh đường
thiểu 2 đồng rưỡi, công việc lau nhà, trải xếp ra
đi cho đường về và hy vọng sẽ gặp 2 người lái xe
màn nệm giường,
buýt tốt bụng sáng
lau chùi phòng
nay. Nhưng than ôi,
Chị nghĩ bụng thôi thì cực khổ khó khăn nào
tắm, cầu tiêu v.v….
trời mùa đông chị
cũng cố gắng chứ lãnh trợ cấp chật vật, phải góp
Chị nghĩ bụng thôi
tới trạm xe thì trời
thì cực khổ khó nhau lại mới đủ trả tiền nhà, tiền ăn và các thứ
tối hẳn. Xa xa, một
khăn nào cũng cố khác, cũng tội cho anh ở Mỹ bia bọt như núi mà
vài ngọn đèn đường
gắng chứ lãnh trợ mấy tháng rồi anh chưa hề có một lon thấm
le lói bị tuyết rơi
cấp chật vật, phải giọng, hơn nữa phải dành dụm năm bảy trăm một
phủ nhìn như đàn
góp nhau lại mới ngàn chi đó để mua chiếc xe cũ cho anh đi làm
ong vỡ tổ, nét mặt
đủ trả tiền nhà, tiền kẽo tội, bên cạnh còn thêm ra Cha già Mẹ yếu,
chị thấm lạnh lo âu.
ăn và các thứ khác, anh em cực khổ lang thang bên Việt Nam nữa.
Thế rồi xe buýt
cũng tội cho anh ở
cũng tới, chị bước
Mỹ bia bọt như núi
lên bỏ tiền vào
mà mấy tháng rồi anh chưa hề có một lon thấm
thùng và tiếp tục động từ “to quơ” với mấy chữ
giọng, hơn nữa phải dành dụm năm bảy trăm một
“you”, “me”, “go downtown”, “home”, v.v….
ngàn chi đó để mua chiếc xe cũ cho anh đi làm
Người tài xế nhìn vào cử chỉ như chưa hiểu chị
kẽo tội, bên cạnh còn thêm ra Cha già Mẹ yếu,
muốn đi về đâu, nhưng thôi chị đã vào ghế ngồi
anh em cực khổ lang thang bên Việt Nam nữa.
có chút an tâm.
Nghĩ vậy, rồi chiều nay ăn cơm xong chị sẽ bàn
với anh.
Người ta lên xuống mỗi trạm càng lúc càng thưa,
mỗi lần như thế chị nhớn người lên nhìn ra cửa
Sáng nay anh cùng dậy sớm, anh mới vô làm công
kính, tự hỏi đường ni răng thấy lạ, có phải đường
việc nặng nhọc, việc mà người bản địa chê lương
khi sáng mô, chừ noái răng cho họ hiểu hè, khôn
ít, nên anh không thể ở nhà để hướng dẫn chị tới
chi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi, chừ mần răng
chỗ làm được. Biết vậy nên chị sửa soạn cho 2
đây? Người chị run run, phần dưới bụng đau rang
con đi học, tiện thể gõ cửa người bạn ở đối diện
rang khó kềm chế nổi. Trong xe hiện giờ không
cùng chung cư nhờ đón hai cháu chiều nay rồi vội
có ai, chị cố khép bám chặt thành ghế bước tới
vã ra đón xe bus, nghe họ nói ở chỗ ni. Hồi lâu
vừa hỏi vừa chỉ bộ phận phần dưới bóp vô nẩy ra
có xe tới trạm, chị đưa địa chỉ hỏi bằng cách ra
với người lái xe để tìm cách giải quyết. Ông ta
dấu. Ông tài xế vừa trả lời vừa ra hiệu: No! No!
hiểu lầm chị khoác tay nói, Oh! no, not over here.
we are not going that direction, bye bye (Không!
Chị đi lui thấm mệt ngồi gần đó, tự động tè ra ướt
Không! chúng tôi không đi tuyến đường đó bye
cả quần, và trên đôi mắt dòng lệ tuôn rơi đau đớn
bye.) Có lẽ mình quơ tay ra dấu không đúng răng
cho cảnh đời lưu vong.
họ không cho mình lên xe hè? Tự hỏi và đứng đợi.
Xe đổ bến, ông tài xế tuy có ngạc nhiên nhưng
Chặp không lâu lắm, chiếc khác lại đến, làm y
hiểu được chị đã quên đường về, đến bên chị hỏi
như trước nhưng chỉ chỏ bập bẹ nhiều hơn nên
han ra dấu. Chị hiểu, đưa ra tấm thẻ ID, rồi ông
ông lái đứng dậy cầm địa chỉ coi rồi gật đầu ra
vào văn phòng nói gì đó. Ra theo ông một nhân
hiệu lên xe trả tiền lấy giấy chuyển tiếp (transfer)
viên tới nói với chị: Giờ này đã khuya các tuyến
vừa nói vừa tay phải chỉ xe mình tay trái chỉ
đường xe bus không còn hoạt động, mời chị vào
hướng downtown yes yes, gật gật đầu. Đến trạm
văn phòng ngồi cho ấm, chúng tôi sẽ gọi người
chuyển tiếp, người lái xe này rất tốt dẫn chị đến
nhà hoặc Taxi đưa chị về nhà. Chị bảo: no car,
tận xe khác và nói với người lái kia gì đó. Chị
taxi taxi!
đưa mảnh giấy nhỏ cho ông ta rồi tìm chỗ ngồi.
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Cả nhà đang chong đèn lo lắng. Chị bước vào,
chạy tới ôm hai con với niềm cảm xúc tuôn rơi
hai hàng lệ. Chồng chị cũng đầy xúc cảm đến ôm
chị vỗ nhẹ rồi nói, “thôi em ở nhà lo cho hai con,
anh đi làm vài tháng nữa mình dành dụm mua
chiếc xe cũ cũ rồi anh đưa em đi làm.”
Một chút nữa chúng tôi mất đứa con cưng duy
nhất
Gia Đình chúng tôi tới Mỹ ngày 17 tháng 12 năm
1980, hai tháng sau cháu Thảo Huyền vào học lớp
3 tiểu học được 3 ngày.

Tôi còn nhớ như in, hôm đó vợ chồng tôi có hẹn
khám tổng quát lúc 1 giờ chiều tại phòng Y Tế ở
đường 13 và Richmond, Wichita, KS. Được anh
chị Hai Lỵ dặn dò kỹ càng và Khiển là người
thông dịch và cũng là người đưa chúng tôi đi
trong chiếc xe rất cũ, nhỏ, vá bên này cửa xanh,
bên kia cửa trắng, nghe nói anh mua hai ba trăm
gì đó về sửa lại cho Khiển đi học. Thế là quý lắm.
Đây là lần thứ hai chúng tôi được ngồi xe hơi.
Không biết tuyết cao ri rồi xe có đi nổi, nghe mô
bão tuyết chiều ni còn xuống nhiều nữa rồi mần
răng bê, Khiển lẫm bẫm. Cũng rất may, ra ủi
tuyết xong đề máy vài lần thì xe nổ máy, ì ạch
liệng qua tráng lại rất lâu mới tới được. Văn
phòng vắng lặng không có một chiếc xe nào đậu
ở parking lot; tuy thế Khiển cũng vào gõ cửa thì
thấy tấm giấy ghi: Đóng cửa vì lý do thời tiết.
Chúng tôi quay xe trở về, mới quẹo trái vào
đường Richmond thì vợ tôi bất thần la lên: Ôi
chao, ai như con mình anh ơi! Tôi tung cửa chạy
về hướng con nhưng không chạy được vì tuyết
đang mù mịt, lên tận đầu gối, mà con bé bên kia
thì cứ lang thang lội tuyết gõ cửa nhà này, tiệm
khác không ai mở. Đến nơi, tôi bồng lên thì cháu
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khóc sướt mướt. Lội được về xe, mẹ nó ôm con
vừa khóc vừa cu ba hồn bảy vía, tội nghiệp con
tôi.
Tối đến bình tĩnh ngồi quanh chúng tôi hỏi
chuyện xảy ra, cháu trả lời ngủ quên trên xe buýt.
Nghĩ lại người lái xe school bus đã tắc trách vì
cho cháu xuống không đúng địa điểm, và phần
nào là vì cháu không nói được tiếng Mỹ nên đã
không yêu cầu ông đưa đến đúng địa chỉ nhà.
Cũng như tôi, đài TV đã thông báo có bão tuyết,
yêu cầu trường học, các cơ quan công, tư, văn
phòng đóng cửa, không nên lái xe ra đường, trừ
có chuyện khẩn cấp, nhưng vì không biết tiếng
Mỹ nên không nghe được thông tin này. Giả dụ
nghe được tin này mà ở nhà thì ai cứu con tôi, bởi
ông bà ta thường nói, “Trong cái rủi đều có cái
may”, là đây. Nhưng nếu con tôi và tôi thông
tiếng Anh thì chắc rằng trường hợp này không
xảy ra. Bởi cho nên ở xứ người ta mà không biết
tiếng nước người là một khó khăn trở ngại lớn cho
đời sống của mình, và khuyên anh chị em cố gắng
học tiếng Mỹ để được lợi ích, không nên ỷ lại vào
con cái hay bất cứ ai. Còn rất rất nhiều khó khăn
trở ngại và gian truân của những mảnh đời ty nạn
mà anh chị em mình đã trải qua như đi học ESL
phải đi bộ, hoặc đi học ban ngày đi cày ban đêm,
ở thì hai gia đình và vài ba độc thân một căn
chung cư để đầu tháng góp nhau lại đủ trả tiền ăn
tiền nhà, họa may dư ra năm bảy đồng đi mua xâu
Budweiser cho các đấng mày râu đỡ thèm giọng.
Còn những chuyện như “I’m ngang ni” khi nước
ngập tầng dưới phòng chung cư lên tới đầu gối là
cách nói và diễn tả khi gọi 911, v.v. và v.v….
Bên cạnh những cực khổ gian nan cười ra nước
mắt ở thời gian khoảng 1976 - 1994 là tình yêu
thương đoàn kết, chia sẻ trầm trồ với nhau mỗi
khi có công ăn việc làm, như đi làm hãng IBP ở
Garden City dù nặng nhọc cũng giúp đỡ rủ nhau
về; ở Denver lên tận Sterling phố nhỏ để làm hãng
bò cuối tuần mới gặp vợ con. Ngoài ra, có số bà
con đi cuốc đất, hốt lá, lau chùi cầu tiêu và các
em lớn học sinh trung học, đại học cũng tìm cách
đi làm để phụ tiền ăn, ở, mua sách vở v.v…. Tuy
có nặng nhọc cực khổ nhưng kệ, miễn sao có tiền
trang trải và ổn định cuộc sống thì mọi người đều
vui. Từ đó họ có tiền mua xe, gởi về VN giúp cha
mẹ anh em và dành dụm một ít cho chính họ.
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Đến năm 85, bác Nguyễn Khuyên về làm offshore
(hãng dầu khí) ở tiểu bang Louisiana gọi lên nói:
“Bay ở chi côi nớ cho lạnh cho cực rứa bê, tau
thấy ở dưới ni người Bắc 54 họ mần tàu giã tôm
có ăn lắm, hay là bay về chơi một chuyến rồi xem
ló ngó đồng cho luôn?” Vài người gọi cho vài anh
em khác ở vùng biển trước thăm nhau, sau hỏi
thăm về chuyện làm ăn. Nghe nói ở đó họ làm
biển tiền nhiều lắm phải không Chú? Tiền nhiều
hay ít thì mình không biết, nhưng hỏi thì họ nói
có lai rai, mai mốt tui dự tính làm đây. Rứa họ
mần răng Chú? Phần đông người Việt sắm tàu
nhỏ một giã đánh tôm, ghẹ, cào sò, sáng đi chiều
về, còn người Mỹ thì tàu to máy lớn đánh hai giã
hoặc bốn giã một tuần cập bến một lần, giá cả và
dụng cụ cho mỗi chiếc từ 15 cho tới 170 ngàn.
Sau một hồi thăm viếng và bàn tính thì sợ gì sóng
nước vịnh México, chúng ta sinh ra trên bọt biển,
hơn nữa mình tỵ nạn vượt trùng dương thì chắc
chịu nổi. Thế rồi bà con giúp nhau cho mượn tiền
bạc để tự làm chủ công việc do mình. Ai về
Galveston thì mua tàu nhỏ đánh giã một, đánh ghẹ,
đánh sò, còn ai về New Orleans và vùng phụ cận
thì 3, 4 người hùn nhau làm tàu lớn đánh giã cào
tôm, không thua kém người bản địa. Đầu tiên 5,
7 chiếc, 5 tháng sau ba bốn chục, năm sau lên tới
vài trăm, lớn nhỏ khắp các thành phố thuộc vùng
vịnh México, vài năm sau làm ăn khấm khá lại
đóng thêm tàu 2 máy. Có người mới trả nợ xong,
người thì dư chút đỉnh, cuộc sống an nhàn ổn định
hơn, và cái tên Đoàn Tàu An Bằng cũng được anh
em gọi từ đó, rồi đêm đêm trời êm biển lặng cùng
nhau lên đài CB đóng góp văn nghệ cây nhà lá
vườn do ban nhạc Bọt Biển Trùng Dương - là
sáng kiến của em Trương M Cường - nhằm phục
vụ cho anh em lái tàu đỡ buồn ngủ, mắt phải nhìn
Rada, mắt trái nhìn máy dò Rạng, ở giữa nhìn
máy độ cạn sâu, trước đầu nhìn chừng giàn khoan
và tàu bè qua lại. Tâm hồn nghe nhạc đỡ nhớ quê
hương, anh em trình bày hết khả năng có được từ
kịch nói, dân ca, vọng cổ, hò giã gạo nam ai, nam
bình, kể chuyện bi hài, tiếu lâm bằng chất giọng
An Bằng v.v. Đó cũng là chia sẻ niềm vui nhắc
nhở đi kéo giã thăm sau mỗi tiết mục. Trong lúc
chúng tôi đang vui với nhau thì có một giọng lờ
lợ nào đó chen vào làm cho anh Hưởng phải lên
tiếng: Mầy ngon, mầy cho tau biết tên chi, tàu tên
gì, và số tàu? (chửi cha không bằng pha tiếng).
Bên kia ngậm miệng, bên này hết vui thì trời đã
sáng rồi, kéo giã anh em ơi.
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Đến năm 1990, Quốc Hội Hoa Kỳ thảo luận dự
luật Turtle Divide Law, mình thường gọi Rọ Lọc
Rùa, tức đặt rọ sắt vào giã tôm để cho con rùa nếu
có vô thì phải ra được, và nếu thành luật thì áp
dụng cho toàn Ngư Dân Mỹ. Gần cuối năm ấy
Quốc Hội thông qua thành luật. Đây là một thiệt
hại sản lượng cho ngư dân đánh tôm, trong đó có
đoàn tàu An Bằng. Thế rồi một hai tàu bị bắt chỉ
vì không nghe tin tức kịp, bị phạt hành chánh với
số tiền khá bộn thời đó, (Luật mỹ mà Eng). Xem
ra có chút không ổn. Sau đó nghe đâu ở ngoài
Hawaii người Hàn Quốc và một vài người Việt
Nam đánh longline bắt cá Tuna và cá Swordfish,
biển đại Tây Dương có ăn lắm. Thế rồi một vài
anh em tự nguyện thị sát đảo thần tiên về cho biết
tình hình rất khả quan nhưng chỉ ngại đường xá
xa xuôi, hải hành trở ngại. Từ New Orleans vượt
vịnh México xuyên Thái Bình Dương qua kênh
đào Panama, bọc xuống các quốc gia Nam Mỹ
tiếp cận Đại Tây Dương ngược lên San Diego
nghỉ ngơi cho Hải Quan kiểm soát rồi tiếp tục tới
Hawaii. Cuộc hành trình dài hơn một tháng, nếu
có trở ngại thì Đại Sứ Quán mỹ tại nước đó có
bổn phận giúp đỡ. Theo lời họ thì mọi người thấy
an tâm.
Một lần nữa, anh em bàn bạc vợ chồng to nhỏ sửa
tàu cắt càng cẩu, đặt giàn longline, lắp ráp máy
móc thông tin hiện đại, đến đầu năm 1991 xuất
phát.
Ra đi lần này xem như cuộc vượt biển lần thứ hai,
mà trong cộng đồng An Bằng có nhiều đắn đo suy
nghĩ, có người cho rằng mình sinh ra trên bọt biển
phóng lao thì phải theo lao, vượt biên vượt biển
mà chưa chết, bằng chừ phương tiện đầy đủ chắc
cũng không răng mô, an lòng. Số người này 15,
17 chiếc trong đoàn thứ nhất ra đi trong đó có
chúng tôi.
Đoàn thứ hai 8, 9 tàu thong thả cầu chúc anh em
đi tới nơi về tới chốn làm ăn khá giả rồi mình đi
sau.
Số còn lại phần vì tàu nhỏ phần có cảm nghĩ cho
rằng đã một lần vượt biển cận kề cái chết bây giờ
đến được xứ Tự Do mà còn vì miếng cơm manh
áo đày đọa tấm thân bọt bèo này thôi thì “vợ
chồng tháu đành dậm chân tại chỗ”.
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Chúng tôi đến Hawaii mấy năm đầu làm ăn khấm
khá nhờ anh em chia sẻ ân cần về kỹ thuật đánh
bắt, máy móc hiện đại, biết kêu gọi nhau cho nhau
biết vùng nào có nhiều tôm cá; nên dù đánh Tôm
hay đánh Cá cũng khá hơn người, còn thêm chúng
tôi đỡ dần khi khó khăn hoạn nạn, biết hòa hợp và
đoàn kết bên nhau, biết chia vui sẻ ngọt cho nhau
trong đời sống cộng đồng An Bằng tỵ nạn nhỏ, dù
ở nơi mô trên đất Mỹ.
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thông cảm có nêu danh những vị đã qua đời hoặc
đang còn sống trong câu chuyện để chúng ta học
hỏi và nêu cao tinh thần của họ. Câu chuyện dưới
đây chỉ nhằm mục đích nói lên truyền thống tốt
đẹp của làng An Bằng mà thôi, chứ không dám
xúi giục bất cứ ai hành động thiếu văn hóa, nhân
văn, nhân bản, thiếu tình người, và không tuân
theo luật pháp nơi quốc gia họ đang sống.
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà chung một mẹ sao hoài đá nhau.”
(Ca Dao)

Phải chăng thời điểm năm 93 chưa hoặc ít có diện
HO, ODP, người thân chưa qua Mỹ nhiều, nên
cảm nghĩ của đồng hương An Bằng một lần ra đi
là một lần vĩnh biệt nên chấp nhận lấy nơi này
làm quê hương thứ hai của mình, tự hiểu hoàn
cảnh chính mình, vì thế mà quý nhau hơn.
Phải chăng nếp sống hiền hòa chất phác, văn hóa
đứng vững lăn tròn bó dài là một truyền thống tốt
đẹp tự ngàn xưa của cha ông An Bằng nay con
cháu đang thừa hưởng và giữ gìn.
Tinh thần cả hai như trên đang bàng bạc trong mỗi
chúng ta ai cũng có. Để bảo toàn và thể hiện
phẩm giá này thì suốt chiều dài Cha Anh của
chúng ta đã làm, bây giờ chúng ta đang tiếp tục.
Con ơi nhớ lấy lời Cha,
Cá Cơm bủa cạn, cá Ngừ đánh khơi.
Bao giờ biển lặng thì thôi,
Đừng để sóng gió tách rời anh em.
Tinh Thần Đoàn Kết
Những chuyện sau đây là những tấm gương sáng
mà Cha Anh chúng ta đã đoàn kết đứng lên bảo
vệ làng xóm, chống lại các thế lực cậy quyền chèn
ép dù đó là thế lực nào. Tôi xin phép, và mong

Các bạn cùng tôi sinh ra ở miền thùy dương cát
trắng, có những đêm hè rủ nhau gối áo lên đầu
ngủ bến (biển) chờ ánh trăng lên, chạy nhảy phá
phách cười đùa rồi thách đố, ừ cười đi! ngày mai
rồi biết tay choa. Thường những ngày hè các cậu
nhóc tỳ tập hợp phân chia từng đội, lập phe thi thố
tài năng bơi lội nơn sóng (surf), đánh căng, đánh
kiện. Tuy còn nhỏ nhưng tuân thủ luật định vững
vàng. Gạch đường lằn trên cát, phe nào vượt biên
giới xem như đã thua, phạt mỗi người một trái ổi
hay khế. Ổi và khế ở làng tôi lúc đó ít ai trồng nên
sợ bị phạt lỗi mà không một đứa nào dám vi phạm
ranh giới. Hứa hẹn xong rồi lăn ra ngủ hồi nào
không biết.
Gà gáy canh ba với ngọn gió trong phe phẩy bồng
bềnh cho những chiếc buồm của ngư dân ra khơi
đánh cá, mang về no ấm cho bà con.
“Gió trong thuận cánh ra khơi,
Gió nồm thuận cá về ơi ghe đầy.”
(Hoàng Khắc Long)
Trăng vẫn còn sáng, gió vẫn nhẹ êm đềm, vài hạt
sương đêm treo đầu ngọn cỏ, các bạn cùng tôi
cầm áo bò tới nằm bên chân các Cụ, các cụ vẫn
ngồi yên nhìn trăng, nhìn biển, chăm tốp kéo rồng,
nghe hát, nghe hò, nghe đối đáp qua lại của các
nam thanh nữ tú.
Hò ơi!
Đầu làng có một cây Đa,
Dưới làng cây thị xa xa ngôi Chùa,
Thương nhau bắt ốc mò cua,
Nếu chừ không đặng lên Chùa anh tu.
Hò là hò lơ! hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò
lờ ho lờ.
(Mệ Thầy thời con gái).
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Hò ơi!
Ai đi nhớ lấy lời cha,
Cá cơm bủa cạn, cá ngừ câu khơi,
Bao giờ biển động thì thôi,
Đừng để sóng gió tách rời anh em.
(Ca Dao).
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác họ, nhưng chung một làng.
Cụ ậm ự: thời còn trẻ mình cũng được yêu thương
như rứa.
Cụ khác tằng hắng nhè nhẹ tay chụm mảnh thuốc
lá vừa vấn vừa chậm rãi kể chuyện ngày xưa như
chuyện của chính đời mình thời son trẻ.
Ngày đó! Tông, Mâu, Mầu, Diệm là bốn người
khét tiếng cậy quyền ỷ thế làm quan nhỏ của Pháp
ở làng trên, dân khác vùng làng trong xã ngoài,
bốn tên này đi đâu ai cũng sợ cũng run, họ muốn
chi được nấy. Nay có người trong làng xâm chiếm
đất ruộng của làng, ở gần hồ nuôi cá Rô Phi của
cha xứ bây giờ. Bao lần các bô lão đến khuyên
ngăn nhưng người đó không nghe, lại còn thuê
bốn tên gian manh cự phách này về làm chòi canh
gác không cho ai đụng tới. Các bô lão họp ba
xóm lại nhờ thanh niên trong làng đồng lòng
đồng sức cầm mác rựa cuốc xẻng tấn công hạ nát
pháo đài, đuổi bọn cướp chạy bán mạng về làng
trên. Sau đó bên kia hứa không tái phạm. Các
cụ lấy đức hiếu sanh xử hòa cho cả hai bên, mặc
dù có sự hiện diện của quan Pháp, trả lại sự bình
yên cho An Bằng. Bởi tục ngữ có câu: Phép vua
cũng thua lệ làng.
Cụ ở giữa nhẹ tay đẩy chân tôi ra vì đang gác lên
cho ấm. Đôi mắt cụ vẫn xa xăm nhìn trời hừng
đông, đưa cụ trở về với thời niên thiếu, cụ kể:
Vài ngày trước lính Pháp ở “lô cốt giếng bộn”
xuống ra lệnh 3 ngày sau tập trung thanh niên vô
trong Rào chèo đua để chào mừng quan to đến
thăm. Thật là phí phạm, ghe đi biển mà không có
thanh niên mần răng đi được, mà đua thì cũng
phải đua ghe chứ dọn mấy chiếc Nốt, chiếc Nọ
mần răng chèo được với dân đi biển? Đây là
dụng ý của quan chức làng Trong mà ai cũng hiểu,
lại còn dành 2 chiếc ngon cho họ, còn mình thì 2
chiếc bệ rạc mà chèo chống mần răng được! Âu
cũng ráng nhé anh em.

Trang 19
Cuộc đua nào ai cũng tranh phần thắng đó là tinh
thần thi đua, nhưng lần này thanh niên không
mấy hào hứng vì biết trước sẽ không chèo được
song không vì thế để mất mặt hai chữ An Bằng.
Đang tranh đua lộn vè thì chèo gãy cọc bung,
cũng ráng chèo vô tới. Họ chơi quá lộ liễu, tức ứa
gan. Các tay chèo Kiểm Định, Tầm Cống, Kiểm
Vũ cầm chèo cọc vừa gãy bung ra lên rạp đánh
cho tháp quan gian túi bụi, gãy dù gãy cạnh, chạy
quanh núp sau quan lớn, quan lớn áp đảo ngưng
náo loạn ra lệnh đích thân xuống Nốt kiểm tra
thực hư thế nào. Quả đúng như lời thanh niên An
Bằng tố cáo, quan trên chẳng mấy được vui đành
giải huề xí xoá đâu về đó, phe ta hớn hở ra về.
Lần sau đừng hòng qua mặt.
Ánh hồng dương bắt đầu ló dạng, gió thoảng nước
cạn gợn sóng nhẹ như môi mềm của người con
gái hò lơ bủa rồng sớm mai. Các bạn cùng tôi
đang xem trái tim mặt trời to bự chác vẫn còn dậm
chân trên mặt nước, chung quanh ánh hào quang
ấy có đầy rồng chầu phượng múa, ông hoàng bà
chúa thành quách nguy nga đổi hình đổi dáng thật
tuyệt vời.
Ê! Kầy Kh., mi chạy mau về nhà đi gánh nước
giếng Chùa kẻo mạ mi kêu.
Nước giếng Bộn cũng trong ngon thôi răng phải
là giếng Chùa?
Mạ mi noái nước giếng Chùa uống mát mà thơm
hơn.
Thế rồi hắn vừa chạy vừa ù một hơi lên tới nhà.
Cũng cùng thời gian tôi nghe chuyện có thật mà
như huyền thoại do các anh đồn ra kháo với nhau
rằng, hôm đó lính bảo an về làng, họ ngang tàng
phách lối khinh miệt dở giọng lố lăng, gặp anh
Trương Thanh phó xã trưởng ra ngủ bến (anh
Thanh còn sống), anh đứng dậy đá vào mặt thằng
xách mé. Nghe xôn xao, Trung đội trưởng chạy
tới xin lỗi anh vì biết anh là phó Thanh. Cho nên
bọn học trò chúng tôi truyền tụng 4 câu vè sau
đây để nhắc nhở lòng can đảm của anh Thanh.
Hiến binh về làng,
Cóc cóc ngang tàng,
Phó Thanh tức giận,
Dơ chân cót liền.
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Lớn lên chút nữa, nghe chuyện anh Đặng Tuân
liền tức khắc chụp cổ áo người đồng quân ngũ bạt
mấy tai, vì anh ta chửi cha không bằng pha tiếng.
(Anh Tuân còn sống).
Anh Phan Khánh và anh Văn Dụ đã cho một tiểu
đội xuống cầu ao, vì chuyện tương tự như trên.
(Hai vị này đã qua đời.)
Rồi đến chuyện Du Kích giựt sập nhà thờ 12 họ
của làng, sau này con dân làng ở Hải Ngoại gởi
tiền về xây dựng lại, thật là một cảm giác trớ trêu.
Cũng như người ta thường nói tới chuyện Mỹ thả
bom miền Bắc, chứ không ai nhắc tới chuyện máy
bay B52 Mỹ dội bom miền Nam xuống làng tôi
ngày 12/5/1968 cháy rụi tan hoang đình, chùa,
nhà thờ, người chết v.v. Thật đáng buồn.
Nhưng trong phạm trù của bài này chúng tôi
không đề cập tới cuộc chiến vừa qua hay một thể
chế nào. Hy vọng các bạn An Bằng sau này sẽ
viết lịch sử làng tôi có liên quan đến các thể chế
chính quyền đương đại.
Và bây giờ mời các bạn trở lại tình làng nghĩa
xóm qua câu chuyện náo động chợ làng Trong chỉ
vì không muốn bất cứ ai bắt nạt chèn ép anh em
bà con làng mình.
Tôi đang sửa mấy đầu dây điện cho các thiết bị
máy móc trong buồng lái Tàu thì nghe tiếng anh
Trương Đã kêu: Ba ơi! (tên tôi), em làm chi nơi?
Tôi dạ, bước ra theo đường cabin thì anh vừa
bước xuống sàn tàu. Chúng tôi tay bắt mặt mừng
hỏi han sức khỏe của nhau và gia đình, anh nói vô
thăm vợ con rồi luôn tiện đi bác sĩ khám sức khỏe.
Sao, sức khỏe anh không ổn hả?
Lây hây chút thôi, à nè Anh với Ba mang tiếng
biết nhau cùng sinh ra một làng mà chưa từng
gặp nhau, hàn huyên tâm sự, rứa chiều mai anh
mời Ba lên quán mệ Thầy dùng bữa cơm với anh
rồi mình chuyện trò lâu hơn?
Dạ em đi Chùa về sẽ đúng hẹn. Ừ thôi tạm biệt,
hẹn gặp lại ngày mai. (Quán mệ Thầy là quán ăn
không có tên của cụ bà thân mẫu Thầy T. Hải ở
Hawaii mà anh em thường tới).

Trang 20
Tới chỗ hẹn, tôi chào hai anh và hỏi anh Trương
Đã và anh Phạm Văn Vinh tới lâu chưa? Hai anh
cũng mới đến, em đi chùa về hả? Dạ. Anh cũng
mới ở nhà thờ về. Anh rót bia mời chúng tôi mà
anh không uống, anh nói còn uống thuốc tây.
Anh cười nói vui vẻ nhưng da mặt hơi xanh, cứ
nghĩ cảm cúm gì đó. Anh nói ra Hawaii lần này
bán tàu đã xong, ít ngày nữa anh vô lại Wichita.
Ở Mỹ này mỗi đứa một nơi rất khó gặp nhau, nhất
là Ba với anh chưa bao giờ có hân hạnh ngồi bên
nhau. Tôi hỏi anh còn kêu ai nữa không? Anh bảo
không, chỉ có hai em thôi và ở đây mình dễ nói
chuyện hơn. Tôi mời hai anh nhấm chút beer rồi
hỏi anh làm sao và lý do gì hồi đó anh đem tàu
lên náo loạn chợ làng Trong?
Anh vui hứng nói theo cảm nhận và những điều
tai nghe mắt thấy. Thật ra người anh em ở làng
Trong phần đông cũng tốt chỉ có một số người
biết bà con mình cần đi đi về về Bến Lội hoặc Bến
Tàu rồi họ đón đường chọc ghẹo hà hiếp ra oai
làm nhục bà con, ngay cả phụ nữ trẻ con và thanh
niên họ cũng không ngán không tha. Đã nhiều
lần, qua bao thế hệ, mỗi lần nghe như vậy thì các
cụ khuyên thôi hãy bỏ qua đi (dĩ hòa vi quý), đi
vô đi ra còn gặp nhau nữa.
Đến ngày nọ hai bạn Văn Chiếu và Nguyễn Lời
cùng đơn vị Hải Quân duyên đoàn 13 lấy phép về
nhà, đi ngang ngã tư gần nhà Xã cũng bị đón
đường hà hiếp chạy trối chết mới ra tới cầu ông
Bộ. Hai cậu về kể lại tui tức ứa gan, bảo anh em
lên tàu (tàu hải quân) chạy thẳng lên chợ, cho quét
mấy tràng đại liên lên trời, rồi lùng tìm bắt thằng
chủ mưu hôm trước lôi xuống tàu tra khảo. Tên
này xin tha mạng, và hứa từ nay không dám đụng
tới bà con An Bằng nữa.
Anh kể tiếp, cũng vì chuyện này nên vị chức sắc
tôn giáo quản xứ làng Trong làm áp lực với duyên
đoàn 13 ép đẩy anh về duyên đoàn 16 nơi vùng
lửa đạn hằng đêm và vùng có tiếng xôi đậu. Thật
khổ éo le và đau cho anh chỉ vì anh thẳng thắn
đứng lên trả đũa những tình trạng o ép bất công
cho người Làng anh đã gánh chịu từ lâu, anh chấp
nhận hy sinh cá nhân mình để dân An Bằng của
anh thoải mái đi vô đi ra. Tôi thầm kính phục, và
nêu gương tinh thần anh. (Trong câu chuyện Anh
có nhắc tới danh tánh từng người nhưng em xin
lỗi lâu ngày nên quyên).
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Cơm đã sẵn trên bàn, anh vui vẻ mời hai đứa em
với câu nửa đùa nửa thật, ngày mai anh xa chốn
này rồi không biết bao giờ mình gặp lại, dù trôi
dạt đến phương nào tui vẫn nhớ quê hương, hai
chữ An Bằng thân thương ấy bây chừ dân mình
sống ra sao?
Anh Vinh chen vào, thời gian mình đi vượt biển
thì khổ lắm, nghe đâu bây giờ chính quyền có
chút mở hơn, (thời điểm đầu năm 93) song cũng
chưa được như ngày xưa, và nghe đâu anh em ở
bên các trại Tỵ Nạn, cao ủy bắt đầu thanh lọc, thật
xót xa cho anh em ấy đã bỏ làng nước ta đi, rồi
bây giờ bị thanh lọc trả về lại VN, có lẽ thêm một
lần nữa vào vòng tù tội.
Khi nghe như vậy, anh bỏ đũa xuống bảo các em
cứ ăn đi. Tôi nhìn đôi mắt anh Trương Đã chìm
xuống, da mặt sậm màu đi, chắc trong lòng anh
đau lắm, một mặt thương cho bà con ở bên làng
vì tin tức rất ít ỏi, cuộc sống vẫn còn khổ, vẫn còn
tan nát thê lương, và còn rất nhiều anh em đã bỏ
nước ra đi rồi còn phải đọa đày trông ngóng chờ
định cư ở nước thứ ba bên các trại Tỵ Nạn đang
bị thúc ép đóng cửa, đành phải liều mạng thêm
một lần nữa cướp Tàu ở trại tỵ nạn Á Châu Hồng
Kông chạy qua Nhật Bản xin tỵ nạn. Đó là trường
hợp kinh hoàng khủng khiếp của gia đình anh
Phạm Văn Phú và gia đình Văn C. Q. Rất hiếm
thấy ai vượt biển hai lần ở hai quốc gia khác nhau
vì chỉ mong tìm tới bến Tự Do tại một quốc gia
thứ ba trên thế giới, thế rồi cũng bị bắt lại. Cho
dù đã van xin SOS (Save Our Ship), con người
cũng đã lơ đi với anh em này, thật buồn cho họ.
Tục ngữ có câu:
Gánh khổ mà đổ lên nong,
Cong lưng mà chạy cực còng chạy theo.

Trang 21
Lúc này anh Đã nhìn tôi và nói:
Sau cuộc bể dâu của đất nước anh em chúng ta
mỗi người một phương, người ở lại trông đợi tin
tức kẻ ra đi, người ra đi trông về kẻ ở lại, trông
gởi tình nghĩa, và lo lắng cho nhau đó là nếp sống
của dân tộc Việt Nam nói chung, riêng người An
Bằng trong tình thân thương qua giọng nói này,
được thể hiện một cách đậm đà gắn kết thuần hậu
hơn. Với tui vì kém học nên không thể có mỹ từ
nào đặt tên cho thứ tình cao đẹp nầy là gì - tình
thiêng liêng hay từ bi bác ái - chỉ có thể tạm gọi
cho cách sống và sự chất phác hiền hòa của
người làng mình bằng cái tên Tình Làng Nghĩa
Xóm.
Rồi anh dẫn chứng: Như các em cũng đã nghe
cũng đã biết, vào khoảng năm 1979 tới 1989 thập
niên này làng mình ùn ùn kéo nhau đi vượt biển,
bà con vô ra đều đoán biết cả, nhưng không ai hở
môi hở mép gì với chính quyền, có khi họ bị đánh
bị ép khai, nhưng không ai khai cả. Chẳng lẽ họ
nghe lời chính quyền mà đi khai ruột rà bà con
xóm giềng của họ? Họ chưa bao giờ nhẫn tâm
như vậy, trừ 1, 2 đứa làm việc cho Xã muốn lấy
điểm. Có những ghe đi ban ngày, cụ K thấy biết,
lòng ông cầu mong các cháu nhỏ lớn đi đến nơi
về đến chốn bình an, còn cụ tìm cách lánh mặt
vác chèo đi vô nhà, sau này tránh được vạ lây.
Khi đi vô khỏi độn bên bìa khe Tron gặp hai mẹ
con cô B dắt nhau đi ra, cụ cúi xuống la nhỏ, “Ôn
thấy ghe vầng rồi, con cõng cháu lên vai chạy
mau đi kẻo không kịp nghe!” Cả xóm đều đứng
trên độn xem công an và một người đi tập kết về
xả đạn xuống ghe vượt biển mà họ không có cách
chi ngăn cản được, đành gạt lệ cầu Trời Phật gia
hộ cho đàn con cháu thoát được cảnh tang
thương này. Khi thấy ghe nổ máy quay đầu ra
biển rồi bà con mới thui thủi ra về. Vài năm sau
họ được tin ghe này trong lần đó có 1 thanh niên
tử nạn, và mãi về sau trong lòng bà con cứ chạnh
lòng sít sa mãi.
Trong chúng ta không ai muốn khơi lại cảnh tang
thương, thế nhưng đây là sự thật trong trăm ngàn
sự thật, nhằm mục đích nói lên tình thương yêu
của bà con làng mình thôi.

(GĐ Phú ở USA, GĐ Q.còn ở VN.)

Rồi anh nhận xét về hoàn cảnh và cuộc sống tha
phương của anh em ở Mỹ. Anh nói: Mười mấy
năm qua anh em chúng ta không màng khó nhọc,
không sợ khó khăn, cố gắng làm ăn nên phần kinh
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tế có thể nói đã ổn định. Các cháu cũng đang tinh
thần hiếu học nay mai ắt sẽ thành tài làm nở mặt
nở mày cho cha mẹ, rạng danh cho làng xóm, và
tương lai chắc chắn họ sẽ không còn cực khổ như
chúng ta. Và nếu chúng ta hướng dẫn con em
sống theo nền văn hoá hiếu kính của người Việt,
và bản hoài tình tự của người Làng, thì tương lai
của họ sẽ không dị biệt với nền văn hóa trộn lẫn
(Melting pot) của xã hội Mỹ, mà còn học hỏi vượt
khó khăn xây dựng đời sống thiết thực, không
những đóng góp xây dựng cho xã hội ở đây, mà
còn duy trì được nếp sống văn hóa Việt Nam, và
tình An Bằng nơi hải ngoại.
Vì lẽ đó cho nên các bạn trẻ đang sống ở làng hay
ở hải ngoại, phải cố gắng học hỏi cái hay cái đẹp
của người khác, phải biết đoàn kết hòa thuận yêu
thương, và chia sẻ cho nhau từ niềm vui đến lúc
hoạn nạn, không nên phân biệt tôn giáo này tôn
giáo nọ, không chia chẻ xóm này hay xóm khác.
Có như rứa, mình mới xứng đáng là người con An
Bằng, có rứa mình mới xây được nhịp cầu truyền
thống tốt đẹp cho con cháu mình nơi hải ngoại.
“Giấy rách phải giữ lấy lề” (ca dao).
Đó là lời từ bụng dạ của tôi muốn gởi tới các em
trẻ như Ba, và đây cũng là lý do mà tui mời hai
em để tâm tình nhắn gởi lại, vì ngày mai không ai
biết số phận mình sẽ về đâu.

Trang 22
liễu với biển xanh, chuyện ra khơi chống lại mọi
bất công, chuyện tình làng nghĩa xóm ôm đùm
như bó đũa, nhịp cầu truyền thống văn hóa cho
con cháu hải ngoại còn đang dang dở, chuyện văn
hóa trộn lẫn của người Mỹ mà con cháu ta mới
bắt đầu....
Tôi bước trở về nơi hẹn cũ, từ quanh đây vọng
tiếng ve buồn, quán vắng ngày xưa không còn nữa,
phượng rũ bên đường phủ một vết tang, tiếc
thương cho người cương trực ấy, từng chịu thiệt
thòi cá nhân cùng với truyền thống cha anh đứng
lên bảo vệ xóm làng, cho bao thế lực bất công lùi
xuống, cho thế hệ trẻ An Bằng vươn lên.
Khi ra hải ngoại anh mang theo tình làng nghĩa
xóm, nói lại cho đàn em nghe bằng tất cả tấm lòng,
khi anh biết cuộc sống còn khó khăn ở đất khách,
anh chị em còn ở tiểu bang xa, quê hương còn bên
đó, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh.
Nhưng em ơi!
Các em hãy tận tâm, xây
dựng với chất liệu An
Bằng, xây nhà về hội ngộ,
chung vai ngày đoàn viên,
Anh chẳng còn chi hơn
nữa, chúc ngày mai An
Bằng vui, và mãi mãi.
Kính thưa các vị bô lão, niên trưởng, và các bạn.

Chúng tôi yên lặng một lúc, vì câu nói cuối cùng
hơi bi quan của Anh cho chúng tôi đoán chắc có
chuyện gì sẽ xảy ra cho anh mà không dám hỏi.
Thế rồi anh Vinh lấy chai bia phần anh Đã không
uống rót làm ba và nói: “Bác noái nghe sao buồn
quá, tưởng như Bác sắp phải đi xa ở một hành
tinh nào vậy, thôi mời cạn ly.”
Lần này anh không từ chối cạn chén, cũng không
đính chính nói gì thêm. Thế rồi cả ba chúng tôi
đứng dậy trả tiền xong chậm bước ra về, mỗi
người mang theo một bầu kỷ niệm với phượng rũ
hoàng hôn.
Khoảng mấy tháng sau tôi nghe tin anh giã từ cõi
thế tại Wichita, Kansas. Tôi bàng hoàng xúc động
nhớ lần gặp gỡ hôm nọ, chỉ một lần trong đời một
người anh với thằng em nhỏ như lời anh nói. Sao
không nhiều lần thế nữa hả anh, để được nghe
thêm tiếng rì rào của sóng, chuyện hàng dương

Thiết nghĩ, trong chúng ta ai ai cũng có tình làng
nghĩa xóm, mặc dù người ở hải ngoại, hay đang
sống trong làng. Khi ta nói lên hai tiếng An Bằng
thân thương ấy, thì ngay lúc này tâm hồn ta đã thì
thầm diễn tả một loại thân tình dịu dàng, một cảm
niệm về lối sống đặc thù bình dị của cha ông ta,
một cảm nghĩ vui vui của anh em trai gái người
trong làng ta, và ta cảm thấy cần có một nền tảng
thương yêu đoàn kết, và sự có mặt của tương thân
tương ái trong cái gọi tình làng nghĩa xóm. Lúc
đó chúng ta mới thật sự trân quý những lần gặp
gỡ, rất vui mừng lúc có mặt cho nhau, và rất hãnh
diện trả lời với bạn rằng, Tôi là người An Bằng.
Thưa quý vị, và các bạn:
Hôm nay tôi cảm thấy mình rất may mắn, được
nghe, được cảm nhận với cuộc sống từ lúc nhỏ
như bao người anh em khác, và được cùng soi
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chung những tấm gương sáng của Cha Anh mình
để lại.
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Mạ Dớ Lắm

May mắn hơn, nhờ sự có mặt của Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại mà tôi cố gắng viết lại Lời Dặn
Dò của người quá cố là anh Trương Đã đã gởi lại
cho anh em chúng ta, mà 25 năm qua tôi chưa có
cơ hội diễn đạt trên bất cứ phương tiện nào.
Vì kiến thức hạn hẹp, không sao tránh khỏi những
lỗi lầm không mấy vừa lòng quý vị và bạn đọc,
nếu có mong thông cảm. Cuối cùng, kính chúc
bà con cô bác anh em bạn bè, luôn sức khỏe bình
an, hưởng mùa Noel và tết Mỹ, tết Việt Nam an
vui và hạnh phúc.
15/12/2018 tại Michigan
Văn Ba

Mỏi Trông Ngày Hội Ngộ (thơ)
Ta múc nước Bàu Tràm lên tưới cỏ
Để bên đường đất nóng nghỉ đôi chân
Nhớ năm xưa ta đi bến một lần
Nóng đất quá đành cởi quần dẫm đỡ
Chừ nghĩ lại răng thấy mình mắc cỡ
Bởi nhớ quê nên viết vội vần thơ
Bao kỉ niệm vẫn nằm chờ trong mộng
Nhớ hôm nào bụng ta răng trống rỗng
Chẳng có gì lót dạ lúc ban trưa
Bữa sắn, khoai, ôi! noái mấy cho vừa
Thân no đói còn đâu giờ đi học
Thế mà vẫn kiếm từng trang sách đọc
Nhưng chữ nào đâu toàn nghĩa Mác-Lê-Nin
Ta thầm nghĩ tìm đâu ra Hoàng Đạo
Với Nhất Linh bao thế hệ yêu thầm
Sách đã đốt, phần thâu về một mối
Văn với học hỏi ai người có lỗi
Trả lại Thầy bao năm tháng đến trường
Giờ đã điểm ta lên đường vượt biển
Bỏ lại quê bao bạn bè không tiễn
Đến hôm nay biền biệt mấy mươi năm
Ta nhớ lắm, thời niên thiếu xa xăm
Ra tắm biển phơi mình trên tấm thạp.
Chờ ghe vào cắp cá đổi ổi ăn
Biết bao giờ có lại cảnh oái ăm
Quê choa đó, mỏi trông ngày Hội Ngộ.
Hoàng Ngọc Quế

Tui có thằng con hiện đang ở Mỹ
Lâu lắm rồi không thấy hắn về thăm
Dớ hắn diều mà không biết mần răng
Không biết râng chừ cho tui gặp mặt
Tui già rồi, sắp xa tời gần đất
Dớ hắn mà ăn uống chẳng thấy ngon
Tui thân già chỉ có một mình con
Nuôi lớn rồi hắn đi luôn mất biệt
Hai năm tước hắn noái đi ăn tiệc
Gặp ghe vượt biên rồi hắn đi luôn
Tời ơi tui dớ hắn cả năm tòn
Ăn không ngon, ngủ một đêm vài tiếng
Ba bốn tháng thau, hắn mới đánh điện
Hắn noái: mạ ơi con ở Hồng Kông
Tời ơi! Tui vui mà cũng đau lòng
Không có tui, ai nấu cơm cho hắn?
Hắn viết thư noái tong tại tỵ nạn
Có diều người làng nên cũng rất vui
Mà đêm về hắn noái cứ ngậm ngùi
Dớ mạ lắm, mạ ơi! dớ mạ lắm!
Tui ở dà, ngày đêm cứ lặm cặm
Dờ xóm giềng siêng lui tới hỏi thăm
Tồng thắn tồng khoai nên cũng đủ ăn
Dớ hắn quá mà moải mòn tông đợi
Qua Mỹ hắn cũng thường hay điện thoại
Hắn noái năm ni hắn sẽ về thăm
Tui vui mừng mà lòng cứ ngóng tông
Tông thằng con ngày đêm thêm mòn moải
Dờ O qua noái tui nóng lòng đợi
Hai năm tời rọt đắng với lòng cay
Không biết chừ bên nớ hắn có hay
Tình mạ bao la dư tời biển rộng
Trương Minh Đạo
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Khuyến Tấn Cho Nhau
Xin thú thật tôi là người lười biếng khi nói đến
việc đọc sách báo hay viết lách hay coi phim ảnh.
Có người sẽ thắc mắc về câu nói này của tôi
nhưng sự thực là như vậy, đặc biệt là viết bài, vì
khả năng hành văn quá kém cỏi không thổ lộ được
những gì trong ký ức của mình. Tuy vậy tôi cũng
nên nói lên vài điều nhắm vào dự án của dân An
Bằng hải ngoại cho dù chỉ là những điều trùng
hợp với các anh chị em đã từng nêu ra. Bất luận
như thế nào tôi cũng tán thành với các anh chị em
đã thao thức về người dân An Bằng và đang nỗ
lực tạo ra một cơ hội và điều kiện thuận lợi cho
toàn thể người An Bằng hải ngoại và con cháu
gốc quê An Bằng về đoàn tụ như một đại gia đình
vậy.
Trải qua thời gian theo dõi diễn đàn HNABHN
trên Viber tôi đọc qua rất nhiều lời trao đổi và tâm
sự của anh chị em, ai ai cũng nhiệt tâm và mong
muốn có được một ngày đoàn tụ. Có nhiều lời tâm
tình đã làm tôi cảm động. Tôi càng xúc động hơn
khi nghĩ đến tổ tiên của làng An Bằng, những
người đã đi theo chúa Nguyễn Hoàng vào Nam,
chọn đất lập ra làng An Đôi cho đến nay gần 450
năm, đã gieo nhiều hạt giống tốt và tích lũy một
nguồn đạo đức nên chúng ta mới có được ngày
hôm nay.
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nhau một lần, được như vậy là mẹ vô cùng vui
sướng. Chúng ta hãy thương mẹ đi, nghe lời thao
thức của mẹ đi mà về với nhau, đến với nhau để
thương nhau nhiều hơn và tha thứ cho nhau, bỏ
qua những gì vụng về và khác biệt.
An Bằng quê anh
Và quê của chị
Cũng là quê em
Quê của chúng mình
Bao năm tạo dựng nghĩa tình
Bấy nhiêu nét đẹp đệ huynh lâu đời
Ngày thuyền lướt sóng ra khơi
Nửa đêm im vắng tay đưa vẫy chào.
Chào quê vĩnh biệt
Với nỗi nghẹn ngào
Nước mắt trào tuôn
Không sao tả xiết
Khổ đau của một lần từ biệt
Mẹ cha ruột đứt đến trăm phần
Con bất hiếu trào dâng không ngớt
Bỏ cha già mẹ yếu sau lưng.
An Bằng tên cha
Là tên của mẹ
Các con đi xa
Hãy mau trở về
Với ngày đoàn tụ, của hương quê
Niềm vui trao, dầm dề không dứt
Bao nụ cười chất ngất, mang theo
Làm món quà đem về tặng mẹ.
Minh Tâm – Hoàng Tấn Dũng

Cùng Về Hội Ngộ (thơ)
Tôi cảm nhận rằng ngày hội ngộ sắp đến hình như
có một cái gì “thiêng liêng” mà tôi không tả được.
Tôi tự giải đáp cho chính mình rằng nó “thiêng
liêng” là ở chỗ mọi người chúng ta cho nhau một
năng lượng tươi mát qua những tấm chân tình
chứa đầy lòng thương, tương kính tương ái mặc
dù có một số trong chúng ta không quen biết nhau.
Trong chúng ta không có ai giống như ai, nhưng
chúng ta trao cho nhau cái tình quê mộc mạc của
dòng máu An Bằng, phải không?
Nó “thiêng liêng” có thể vì đây là lời gọi của mẹ
An Bằng. Đã từ lâu mẹ ao ước làm sao đàn con
thân yêu của mẹ bao năm rải rác khắp nơi về thăm

Hội ngộ em có về không
Năm sau tổ chức đi chung với mình
Anh về em gởi chút tình
Nhớ thương giấu kín quê mình trong tâm
Bao năm xuôi ngược thăng trầm
ằng ặc em đã hét thầm anh ơi
Nỏ thà không biết thì thôi
Giờ chừ hội ngộ xa xôi cũng về..
Hỏi quanh ai có cùng quê
Nối kết hội ngộ cùng về với nhau
Lê Phạm Mỹ
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Sự Thành Tựu Của Tập Thể
Là Niềm Vui của Cá Nhân
Kể từ ngày 31/7/2018 khi ban tổ chức Hội Ngộ
An Bằng Hải Ngoại được hình thành, người dân
Làng khắp nơi ai nghe đến cũng đều vui mừng,
ủng hộ và sẵn sàng nhận lãnh bất cứ việc gì trong
khả năng của mình để góp sức cho ngày Hội Ngộ
được diễn ra tốt đẹp - Bằng chứng là nhiều người
vui vẻ hứa khả vào tiếp tay với Ban Tổ Chức
trong các Phân Ban khi được gọi mời. Đây quả
là một tinh thần vì lợi ích chung mà người dân
Làng ít nhiều ai cũng sẵn có. Tinh thần ấy, sự
đoàn kết ấy có lẽ đã được khơi nguồn từ Tổ Tiên
lúc đến khai hoang lập nghiệp tại mảnh đất thân
thương An Bằng và đã ấp ủ từ đời này sang đời
khác, từ thế hệ này sang thế hệ tiếp nối trong suốt
hơn bốn trăm năm qua.
Vốn được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cát trắng
nối liền với bãi biển cát vàng, được mang dòng
máu An Bằng, ai cũng hấp thụ được nếp sống chất
phác hiền hòa, đoàn kết, yêu thương và đùm bọc
tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếp
sống này không hề mai một mà vẫn luôn hiện diện
trong cộng đồng An Bằng khi ra sống ở hải ngoại.
Con em sinh ra và lớn lên ở xứ người cũng mang
sự chơn chất ấy hòa vào cuộc sống, thể hiện trên
các sinh hoạt cá nhân trong gia đình cũng như
trong tập thể - Biết đặt quyền lợi của tập thể lên
trên mà gạt bỏ những dị biệt, những quan điểm
bất đồng hầu cùng chung sức chung lòng lo cho
đại cuộc, vui vẻ hăng hái thực hiện những gì mà
tập thể đã quyết định. Chính vì thế mà bạn bè
hoặc những cộng đồng khác luôn có những thiện
cảm, thích gần gũi và yêu chuộng nếp sống mộc
mạc hiền hòa của người dân làng An Bằng. Sự
cảm mến mà họ dành cho chúng ta thật đáng trân
quý, khiến chúng ta luôn tự hào được mang dòng
máu An Bằng, được hấp thụ nếp sống chơn chất,
bình dân và giản dị mà bao đời Tổ Tiên Cha Ông
đã truyền lại.
Được thừa hưởng những đặc ân ấy, con dân An
Bằng luôn có bổn phận gìn giữ và phát huy những
nét đẹp văn hóa của quê hương làng nước, quyết
không vì một lý do cá biệt hay ý thức hệ riêng tư
không được đón nhận mà buồn lòng rồi xa lánh
tập thể. Dù quan điểm của mình không được đa
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số đồng cảm, người An Bằng cũng không phải vì
thế mà rút lui, bỏ cuộc mà luôn ý thức đến lợi ích
chung để đồng lòng góp sức lo cho đại cuộc, cho
sự thành công của tập thể. Đó là bản chất cố hữu
đã ăn sâu trong từng huyết quản của mỗi người
dân An Bằng.
Trong thời gian chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại, mong rằng ai ai cũng thể hiện
tinh thần vì lợi ích chung ấy; vì đại cuộc mà ứng
dụng "tinh thần An Bằng" đã được ấp ủ và truyền
thừa qua bao thế hệ, cùng nhau đóng góp những
gì có thể trong khả năng của mình để cho ngày
Hội Ngộ được diễn ra tốt đẹp như sự mong mỏi
của mọi tầng lớp con dân An Bằng khắp nơi.
Mong lắm thay!
Thân mến,
Nguyễn Chí Thanh

Em Về Gói Hết Xóm Làng Đem Sang
(thơ)
Em về thăm biển giùm anh
Nhặt giùm mây trắng vờn quanh núi Rùa
Hái giùm sóng biển nở hoa
Gởi anh một ít làm quà tặng nhau
Em về nhan khói trước sau
Nhà cửa lăng miếu vọng cầu tổ tông
Em về nắng sẽ thêm hồng
Cây bông thêm nụ cõi lòng thêm vui
Em về thấy nhớ ngậm ngùi
Nhớ anh, nhớ chị, nhớ người thân thương
Nhớ sao cả những nẻo đường
Nhớ bạn, nhớ lớp, nhớ trường ngày xưa
Nhớ sao kể hết cho vừa
Mắt anh lệ ứa đong đưa chực tràn
Em về gói hết đem sang
Nhớ thương gói cả xóm làng giùm anh!
Lê Phạm Mỹ
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Thông Báo: Cuộc Thi Tiếng Hát
An Bằng Hải Ngoại
Do Phân Ban Văn Nghệ Tổ Chức

Kính thưa quí bà con cô bác,
Nhằm tạo không khí sinh hoạt văn nghệ sôi nổi,
chuẩn bị ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại,
nhằm tìm kiếm giọng ca hay giúp vui bà con trong
2 chương trình văn nghệ trong ngày Hội Ngộ
thêm phần đặc sắc, Phân Ban Văn Nghệ dự định
tổ chức cuộc thi Tiếng Hát An Bằng Hải Ngoại
vào đầu năm 2019
Vòng sơ khảo: vào thứ Ba mỗi tuần
Trân trọng kính mời bà con đam mê ca hát và
muốn giúp vui trong ngày hội ngộ hãy ghi danh
tham dự đông đủ. Xin liên lạc về anh Phúc Lê,
thư ký Văn Nghệ:
Phone: (954) 258-0286 hoặc
Email: Billyvanle@yahoo.com
1. Phần Thưởng:
Sẽ do các nhà hảo tâm bảo trợ như sau:
• Giải Nhất: $500 hoặc 1 tặng phẩm bằng
mệnh giá
• Giải Nhì: $300 hoặc 1 tặng phẩm bằng mệnh
giá
• Giải Ba: $200 hoặc 1 tặng phẩm bằng mệnh
giá
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5. Quy Định Chung
• Mỗi cá nhân chỉ đăng ký một tiết mục trong
mỗi thể loại, bài hát vào chung kết có quyền
giữ nguyên hoặc thay đổi.
• Cuộc thi được tổ chức 2 vòng: vòng sơ khảo
và vòng chung kết.
• Vòng sơ khảo: thí sinh trình bày 01 bài hát đã
đăng ký.
• Thí sinh đạt trên 15 điểm sẽ được chọn vào
vòng chung kết.
* Quy định về cách thức chấm điểm:
• Các bài hát dự thi phải đăng ký trước ngày thi
một tuần với vị thư ký của Phân Ban Văn
Nghệ
• Điểm cho vòng sơ khảo từng tiết mục tối đa
là 10 điểm (tính lẻ 0,5), của mỗi Giám Khảo
chấm độc lập theo các tiêu chí:
o Chất giọng: 6 điểm
o Nhịp phách: 4 điểm
6. Ban Giám Khảo
• Các thành viên trong Ban Giám khảo đảm
bảo chấm thi trung thực, chính xác, khách
quan.
• Mỗi giám khảo phải có đánh giá riêng, dùng
ái ngữ góp ý kiến xây dựng, không đùa giỡn.
• Mỗi tiết mục dự thi có 3 Giám khảo chấm
điểm.
Thư ký cần tổng hợp các ý kiến đánh giá của giám
khảo chính xác và kịp thời, đảm bảo bí mật trước
khi công bố kết quả.
Trưởng Phân Ban Văn Nghệ
Lê Minh Hiền

2. Ai Được Tham Gia:
Con dân và dâu rể của làng An Bằng mọi lứa tuổi
đến tham dự trong ngày Hội Ngộ
3. Ai Không Được Tham Gia:
• Người đã và đang cộng tác với các trung tâm
băng nhạc
• Người đã có giải ca hát tại các cuộc thi
• Người đã và đang giảng dạy âm nhạc
4. Chủ Đề:
Quê hương đất nước, tình bạn, nhạc trữ tình, biển
đảo, (không sử dụng nhạc đỏ)
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Thư Vận Động Chương Trình Thể
Thao

Kính gởi:
• Các đội bóng An Bằng khắp nơi trên Hoa Kỳ
• Các vận động viên các bộ môn thể thao
Thưa quý anh/chị:
Như quý anh chị đã biết, người An Bằng khắp nơi
trên hải ngoại đang chuẩn bị một cuộc Hội Ngộ
An Bằng Hải Ngoại, sẽ diễn ra tại thành phố
Miami, tiểu bang Florida và ngày chủ nhật
7/14/2019. Hiện nay, tất cả các ban ngành đang
rộn ràng chuẩn bị những công việc cho cuộc Hội
Ngộ để chúng ta cùng về gặp gỡ, hàn huyên, chia
sẻ, và cùng nhau, hướng về nguồn cội quê hương
An Bằng.

Ba mươi lăm năm
Một cuộc ra đi.
Ba mươi lăm năm
Một thế hệ trưởng thành.
Anh được gì?
Tôi được gì?
Ta còn gì cho nhau?
Ngồi đây anh ...!
Ngồi xuống em...!
Ta chia nhau
Những mảnh đời lưu lạc.
Để nhớ những anh em...
Cùng thuyền, cùng cảnh.
Đã bỏ mình
Trên biển cả mênh mông.
Hay được vội vàng,
Vùi thây nơi hải đảo xa xăm.

Qua đó, một trong những nhiệm vụ của phân ban
Hoạt Động là nối kết tuổi trẻ qua các trận thể thao
lành mạnh, nhằm tạo hào hứng cho cuộc hội ngộ.
Vậy, chúng tôi viết thư này để kêu gọi tất cả các
anh chị cùng về, trước thi thố tài năng của mình
qua thể lực, sau tham dự hội ngộ để có sự đa dạng
trong lần gặp gỡ quy mô này. Chúng tôi xin kêu
gọi các đội bóng, các vận động viên các bộ môn,
tự thành lập cuộc thi đấu thích hợp trong tinh thần
đoàn kết của người An Bằng qua các luật lệ công
bằng và hợp lệ với từng môn thể thao. Những đội
hay cá nhân xuất sắc sẽ được ghi nhận và tuyên
dương vào ngày hội ngộ nói trên.

Ba mươi lăm năm trên thuyền
Em vô tư nằm ôm xác mẹ.
Ba mươi lăm năm em trưởng thành
Trong thiếu vắng bơ vơ...
Đứng lên anh ...
Đứng lên em...
Ta nghiêng mình tưởng nhớ
Những người không may...

Mọi chi tiết về cuộc hội ngộ hay chương trình thể
thao này, xin liên lạc về email của hội ngộ
hoingoanbang@gmail.com, hay liên lạc trực tiếp
với Hà Nguyễn, trưởng phân ban Hoạt Động
thuộc Ban Tổ Chức HNABHN ở số 586-5561507 hoặc anh Trương Hiệu, đặc trách thể thao
tại 786-253-4661. Thân chúc quý anh chị đoàn
kết trong tình nghĩa An Bằng và luôn được dồi
dào sức khỏe.

Ba mươi lăm năm, lưu lạc xứ người
Ba mươi lăm năm, tất tả ngược xuôi
Giờ ngồi đây
Ta nhìn nhau cho rõ.
Xem mất - còn, những ai .....?
Cho - Rido P.
Xuân Văn

Trân trọng,
T/M Phân Ban Hoạt Động
Hà Nguyễn
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Cuộc Thi Viết Văn – Writing Contest
Thông Báo
Về việc Tổ Chức Thi Viết Văn
Kính gửi: Con dân An Bằng sinh sống ở Hải
Ngoại:
Kính thưa quý vị:
Để chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ An Bằng Hải
Ngoại sắp tới, Ban Tổ Chức sẽ tổ chức một cuộc
thi viết văn với chủ đề: Tôi Là Người An Bằng.
Mục đích của cuộc Thi này nhằm tạo cơ hội cho
mọi thành phần con dân An Bằng ở hải ngoại chia
sẻ kinh nghiệm về cuộc sống cũng như những nét
văn hóa và tập quán của quê hương làng nước qua
tài năng diễn đạt văn chương của mình. Thể lệ và
những chi tiết về cuộc Thi này được nói rõ trong
Đề Án Thi Viết Văn.
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại kêu
gọi tất cả quý vị tham gia để góp phần vào việc
giữ gìn văn hóa của quê hương An Bằng chúng ta,
cũng như để làm tăng thêm ý nghĩa cho cuộc Hội
Ngộ sắp tới.
To prepare for the upcoming An-Bang Abroad
Reunion Conference, we are organizing a writing
contest with a theme: I am an An-Bang. The
purpose of this contest is to create opportunities
for An-Bang people of all ages who are living
abroad to share their experiences about lives as
well as the cultures and customs of their
homeland through their writing skills. Rules and
details of this writing contest are stated in the
Writing Contest Plan.
We would like to invite all An-Bang people to
participate to make contributions in preserving
the cultures of our homeland village and making
the upcoming Reunion more meaningful.
Trân trọng (Sincerely)
Nguyễn Khắc Lộc
Trưởng Phân Ban Văn Hóa (Head of Culture Board)
Lê Đức Long

Đề Án THI VIẾT VĂN
Chủ Đề: Tôi Là Người An Bằng
Mục Đích:
• Khám phá tài năng văn chương trong cộng đồng
An Bằng ở Hải Ngoại
• Bài dự thi sẽ được tuyển chọn vào kỷ yếu Hội Ngộ
An Bằng 2019
• Tạo cơ hội để tuổi trẻ An Bằng bày tỏ tình quê
hương qua chữ nghĩa
• Tạo nhịp cầu cho tuổi trẻ An Bằng liên kết với
cuộc hội ngộ, hầu có sự tham gia đông đủ và
chuẩn bị cho những dấn thân phục vụ cộng đồng
trong tương lai
Ai Có Thể Tham Gia?
• Tất cả con dân An Bằng, bao gồm dâu rể, con cháu,
hoặc có nguồn gốc An Bằng ở mọi lứa tuổi và sẽ
về tham dự hội ngộ An Bằng Hải Ngoại.
• Lứa tuổi sẽ được chia ra làm 3 nhóm như sau:
o Nhóm 1: Dưới 18 tuổi
o Nhóm 2: 18 – 24 tuổi
o Nhóm 3: 25 trở lên
Đề Tài:
Nhóm 1:
• Hãy viết về một sự kiện văn hóa của người An
Bằng mà bạn đã từng tham dự.
• Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, nguyên
nhân nào bạn biết mình có nguồn gốc từ An Bằng?
• Theo bạn, bạn cần làm gì để được gọi là người An
Bằng trong mắt của những người lớn?
Nhóm 2:
• Lớn lên tại quốc gia này, bạn gặp trở ngại và khó
khăn gì giữa gia đình và xã hội? Bạn có giải pháp
gì để đối phó với sự khó khăn này trong khả năng
của mình?

Trưởng Ban Tổ Chức HNABHN (Head of
Organizers)
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Hãy viết về một cuộc trò chuyện với một người
An Bằng mà bạn từng gặp gỡ. Theo bạn, giá trị
của người An Bằng là gì?
Bạn biết gì về lịch sử tỵ nạn của người An Bằng
qua lời kể của cha mẹ bạn? Hãy chia sẻ những gì
bạn cảm thấy tự hào về nguồn gốc của mình.

Nhóm 3:
• Bạn có tham gia vào một tổ chức của người An
Bằng nào không? Nếu có, hãy kể về những công
việc bạn đang làm và bằng cách nào đó, biểu
dương hoạt động này. Nếu không, hãy viết về một
tổ chức thiết thực mà bạn muốn tham gia vào.
• Bạn có tham gia vào công việc từ thiện thuộc các
tổ chức An Bằng hay không? Tại sao có và tại sao
không?
• Theo bạn, người An Bằng cần làm những gì để
duy trì nguồn gốc của mình tại xứ người? Hãy
thuyết phục người đọc qua các dẫn chứng tâm lý,
nếu có thể.
• Bạn sinh ra ở Mỹ và chẳng biết gì về An Bằng,
nhưng bạn biết cha mẹ mình là người An Bằng.
Bạn có những nỗ lực gì để tìm hiểu về nguồn gốc
này? Bạn có thỏa mãn qua sự khám phá này
không? Cảm nghĩ của bạn như thế nào?
• Nguyên nhân nào bạn cảm thấy tự hào bạn có
nguồn gốc An Bằng?
Thể Lệ:
• Mỗi nhóm chọn 1 đề tài cho mỗi bài viết. Bạn có
thể nộp nhiều bài viết cùng lúc, tuy nhiên Ban
Giám Khảo chỉ chọn một bài dự thi hay nhất để
chấm điểm.
• Thể loại: văn, thơ, truyện ngắn, hoặc kịch.
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, hoặc cả hai
• Thể thức: 2 trang trở lên, Times New Roman,
Font 12, single space.
• Thời gian nộp bài: bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm
2019 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019
• Ban Tổ Chức hoặc Bạn Giám Khảo có quyền loại
bỏ những bài dự thi không đúng tiêu chuẩn và
khám phá có sự đạo văn của người khác.
• Gởi bài viết về: HoiNgoAnBang@gmail.com, xin
đề “Bài Dự Thi” cho tựa đề của email.
o Vui lòng kèm theo một tấm hình làm hình
minh họa cho mỗi bài dự thi
o Bạn có thể dùng bút hiệu để dự thi, tuy nhiên
Ban Tổ Chức cần biết một chút tin tức về bạn,
như tên thật, tuổi tác, con của ai, hiện cư ngự
tại thành phố/tiểu bang nào
o Bài dự thi sẽ chuyển cho Ban Giám Khảo
trước khi có sự sửa chữa
o Tính điểm: Tổng cộng 35 điểm (Ban Giám
Khảo có quyền cho mỗi mục từ 1 điếm đến 7
điểm)
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Hợp các thể lệ nói trên
Chiều sâu của người An Bằng trẻ
Kỹ thuật ngôn ngữ và văn phạm
Giám Khảo dễ thông cảm
Lời văn mạch lạc, đủ thuyết phục
người đọc
Ba bài có điểm cao nhất trong mỗi nhóm sẽ
đưa lên anbangnews cùng lúc để quyết định
thứ hạng qua sự bình chọn của đọc giả, lấy
số lượng likes, comments, và shares làm
tiêu chuẩn.
Những bài dự thi có hạng nhất, hạng nhì, và
hạng ba trong mỗi nhóm sẽ được tuyên
dương và nhận phần thưởng vào ngày Hội
Ngộ An Bằng Hải Ngoại, tổ chức vào ngày
14 tháng 7 năm 2019 tại thành phố Miami,
tiểu bang Florida.
Gặp trường hợp bài dự thi dưới 30 bài, Ban
Tổ Chức có quyền thay đổi thể lệ để phù
hợp với số lượng tham gia.

Ban Giám Khảo: do phân ban Văn Hóa thuộc Tổ
Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại đảm trách. Trong
phân ban này gồm có:
• Nguyễn Khắc Lộc
• Văn Đình Xuân
• Lê Thái
• Văn Minh Toàn
• Nguyễn Quang Đạo
• Hoàng Ngọc Quế
• Trương Minh Hiếu
• Nguyễn Chí Thanh
• Hoàng Tấn Dũng
• Đào Duy Kiêm
• Tôn Thất Huy
• Phan Tiến Lợi
• Lê Quốc Kỳ
• Văn Công Sanh
• Văn Tấn Cường
Giải Thưởng:
Lễ phát thưởng sẽ diễn ra vào ngày hội ngộ 14 tháng 7
năm 2019, lúc 2 giờ chiều
• 3 giải nhất cho 3 nhóm: $3,000 cho mỗi giải + quà
lưu niệm
• 3 giải nhì cho 3 nhóm: $1,000 cho mỗi giải + quà
lưu niệm
• 3 giải ba cho 3 nhóm: $500 cho mỗi giải + quà lưu
niệm
• 12 giải khuyến khích (tùy thuộc vào nhóm nào có
bài viết nhiều hơn, không nhất thiết phải 4 giải
mỗi nhóm): $100 cho mỗi giải + quà lưu niệm
• Tất cả các thí sinh tham dự đều có quà lưu niệm,
trị giá $10-$20.
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WRITING CONTEST Plan
Theme: I Am an An-Banger
Objectives:
• To explore and discover young talents in writing
among An-Bangers in America
• To select meaningfully articles for the Special
Magazine after the An-Bang Villagers
Conference in 2019
• To create an opportunity for young An-Bangers to
express their love towards their roots through the
form of writing
• To create a bridge for young An-Bangers to
connect with the upcoming An-Bang Villagers
Conference, in preparing them for serving the AnBang Community in the future
Who Can Participate?
• An-Bang People of all ages, including spouses of
An-Bangers, or having An-Bang root, who will
attend the upcoming An-Bang Villagers
Conference
• There will be 3 age groups as follows:
Group 1: Under 18
Group 2: 18 – 24 years old
Group 3: 25 or Over
Topics:
Group 1:
• Write about a cultural event of An-Bang that you
have participated.
• If you are born and grow up in America, what lead
you to understand that you have your root from
An-Bang?
• What do you need to do to be an An-Bang person,
according to your elders and how have you
adjusted to that expectation?
Group 2:
• As an An-Banger growing up in America, what
challenges have you faced with? How have you
dealt with the obstacles within your ability?
• Write about a meaningful conversation that you
had with another An-Banger in the past. From
that conversation, what is the value of An-Bang?
• What do you know about the migration of AnBang People through your parents? Please share
your thoughts and point out a few areas that make
you feel proud of your root.
Group 3:
• Have you ever participated in any of the An-Bang
organizations?
If so, describe your
responsibilities and somehow glorify this
meaningful task.
If no, write about an

•
•

•

•

organization that you want to participate in and
describe how it should be operated.
Have you ever participated in any of the activities
organized and operated by an An-Bang Charity?
Why did or didn’t you take part in?
What are your ideas on preserving the An-Bang
culture and root in America? Persuade your
readers by using examples from your experience
and/or from other successful communities who
have done so.
As a person growing up in America, you may not
know much about An-Bang; all you know is that
your parent(s) is (are) An-Banger(s). What are
your efforts in finding out your root? Have you
ever been satisfied with your discovery?
What makes you feel proud of being an-AnBanger or having the An-Bang root?

Rules:
• Select one topic question from the group
corresponding to your age. You may send
multiple entries; however, the judges will only
select only one best article from you to judge.
• Genre: composition, poetry, short story, drama
play
• Language: Vietnamese, English, or both
• Length and structure: 2 to 3 pages in Times New
Roman, font 12, single space
• Deadline: Submit your entries from January 1,
2019, through March 30, 2019
• The Organizers or the Judge Committee have the
right to reject any entries if deemed plagiarized.
• Submit
your
entries
to
HoiNgoAnBang@gmail.com.
Please write
“Writing Contest” on the email subject.
o
Please attach a photo illustrating your article
o
You can use your pen name; however, for
the purpose of verifying, please let us know
a bit about yourself, including your true
name, age, city and state of residence, and if
possible, your parents’ names.
• Your entries will be forwarded to the Judge
Committee prior to proofreading.
• Scoring system: A total of 35 possible points
awarded to each article. Each judge will give a
score from 1 to 7 points to each of the following
areas:
o
Meet all the above requirements
o
The depth of the article
o
Language techniques, grammar and
spellings
o
Easy to follow (judge’s take)
o
Coherent thought and be able to persuade
readers

_____________________________________________________________________________________________
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại: HoiNgoAnBang@gmail.com

XUÂN – QUÊ HƯƠNG – HỘI NGỘ AN BẰNG
•
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Three best articles from each group will be posted
on
Anbangnews.com
simultaneously.
Anbangnews.com readers will then decide for
first, second, and third places for each group
through likes, comments, and shares method.
All participants who have been announced as First,
Second, and Third places will be introduced and
awarded at the An-Bang Villagers Abroad
Conference, which will occur on July 14, 2019 in
Miami, Florida.
In an event that the number of entries is less than
30, the Organizers have the right to alter the rules
to best appropriately fit with the number of
participants.

The Judge Committee:
• All members of the Culture Board of the An-Bang
Villagers Abroad Conference.
Prices and Awards:

•
•
•
•
•
•

The award ceremony will occur on July 14, 2019,
at 2:00 PM.
3 First Places (1 from each group): $3,000 each +
souvenirs
3 Second Places (1 from each group): $1,000 each
+ souvenirs
3 Third Places (1 from each group): $500 each +
souvenirs
12 Consolation Prizes (from all groups): $100
each + souvenirs
All participants will be awarded with souvenirs of
$10-$20 values
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Một Chút Tâm Tình
Thế hệ 7x là hàng hậu học của các ôn mệ, chú bác.
Cháu tên Thu, con của ba mạ Dũng gái ở xóm chợ.
Lời đầu tiên cháu xin gởi lời chào đến tất cả, cảm
ơn sáu chữ Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại đã góp
một phần rất lớn cho cuộc đời cháu. Gần 20 năm
lập gia đình và qua Mỹ đối với Cháu thì khoảng
thời gian dài vô tận, luôn tự an ủi mình trên đời
này nỗi khổ niềm đau không chỉ riêng ai. Nhưng
nỗi đau lớn nhất đó là tháng 8/2017 cháu phải từ
biệt đứa con trai lớn vừa tròn 18 tuổi. Một năm
qua cháu đã bị tâm bệnh rất nặng, không còn đủ
năng lượng để sống. Cháu đã có một thời gian
suy nghĩ toàn là những điều tiêu cực. Bị mất
thăng bằng trong cuộc sống, cháu đã quên xung
quanh cháu đang còn rất nhiều người thân đang
quan tâm và lo lắng cho mình. Trong thời gian
qua nhờ có những lời khuyên của của quý sư thầy
sư cô, cháu đang khỏe lại, có một câu cháu nhớ
hoài “những người thân của mình đang cần mình
thương,” câu nói đó đang đưa cháu trở về với thực
tại để tìm lại chính mình.
Và tiếp theo là sự kiện HNABHN sắp đến, cháu
nghĩ đến quê hương, nhớ đến ông bà tổ tiên cha
mẹ, và đây cũng là động lực để cháu vượt qua để
sống. Cháu rất vui khi mình được sinh ra và lớn
lên trong một ngôi làng chài nhỏ, nhưng tình thân
thương, đoàn kết thì bao la không bờ bến. Hai
chữ An Bằng là mạch máu trong cơ thể của cháu.

Nhớ Quá An Bằng Ơi! (thơ)
Ai về An Bằng quê mẹ nhắn dùm ta
Bao năm xa cách nỗi nhớ nhà
Chừ đây ta lưu lạc ở phương xa
Thương cho thân phận như ánh dương tà
Ngậm ngùi thương nhớ tháng ngày qua
Cảnh cũ làng xưa nay biệt dạng
Thương nhớ vô cùng, thương nhớ ơi
Hôm nay ta xuôi ngược giữa dòng đời
Âm thầm với kiếp sống đơn côi.
Ngày phóng xe làm phu cắt móng
Đêm về nằm mà lệ chứa đầy vơi …

“Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là chỉ một mẹ thôi”.

Lê Biểu

Cháu rất vui khi được nói lên vài lời tâm sự này,
xin chúc tất cả mỗi ngày thức dậy luôn đón nhận
sự bình an.
Thu Nguyễn
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An Bằng Thương Lắm
Yêu sao bãi cát làng quê
Biển xanh, dòng nước nằm kề lùm dương
Chiều tà, nắng xế bên đường
Bên nhau nối kết tình thương dạt dào
Yêu sao tiếng Mẹ thuở nào
Ầu ơ, con ngủ mẹ vào việc đây
Con ơi, hãy ngủ cho say
Mẹ còn gánh nước tưới cây ngoài vườn
Yêu sao cây sắn ngoài nương
Mẹ mem từng miếng vì thương con nhiều
Yêu sao các buổi chợ chiều
Thượng, Trung, Định, Hải cũng đều đến đây
An Bắc, An Mỹ là đây
Chung tay ta mãi đắp xây tình người
An Bằng thương lắm ai ơi
Về nơi Hội Ngộ để vơi nỗi sầu.
Lê Đức Long

Hội Ngộ Đoàn Kết
Theo vận nước đổi thay, năm 1975 người An
bằng cũng theo dòng người bỏ nước ra đi, từ đó
họ đã có mặt ở hải ngoại. Cũng từ đó, nhữngh
cánh thư từ phương xa chắp cánh bay về tận quê
hương, được ấp ủ ước mơ trong lòng của những
chàng trai trẻ. Năm 1978, cuộc sống rất khó khăn.
Những lá thư kia là niềm mơ ước và hình ảnh
phương trời xa kia đã thôi thúc bảy chàng trai bạo
gan quyết chí một cuộc tử sinh đổi đời.
Thế là bảy chàng trai xuống thuyền dong buồm
vượt biển. Chuyến vượt biển đầu tiên tại làng An
Bằng mùa hè 1978 đã làm xôn xao cả làng, nhờ
ơn trên cũng đến bờ tự do. Lại một lần thứ hai,
những lá thư xứ tự do của những chàng trai vượt
biển cũng về đến quê nhà. Tin ấy như một vết
dầu loan, như ngọn lửa đã châm một tia sáng. Thế
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là bao nhiêu chàng cùng một tư tưởng VƯỢT
BIỂN. Không bao lâu, những chiếc thuyền ở quê
hương cũng lần lượt ra đi. Đến nay đã hơn 40
năm, 40 năm cũng đủ trưởng thành, mọi mặt, đời
sống ổn định, con cháu cũng thành đạt nhiều lãnh
vật, cuộc sống cũng được nâng cao. Đặc biệt, tinh
thần đoàn kết của người An Bằng đã cùng nhau
dựng lại quê hương, cụ thể như nhà cửa, lăng
miếu, trường học từ mầm non đến trung học v.v.
Hơn 40 năm xa quê, người An Bằng đang có mặt
khắp năm châu, nhưng chưa một lần gặp mặt dù
là người thân. Tuy nhiên, cũng có liên lạc bằng
điện thoại, Facebook v.v. Chúng ta vẫn ước ao
được gặp tận mặt một lần.
Do đó Hội Ngộ An Bằng là sự cần thiết. Chúng
ta là con dân An Bằng dù ở đâu nên có gắng
khuyến khích bà con, con cháu thể hiện tinh thần
và trách nhiệm giúp ban tổ chức cùng nhau thật
hiện ngày Hội Ngộ An Bằng sắp tới. Nói như anh
Văn Hưng: Làng tôi nhờ chắm chung một chén
nước mắm nên tinh thần đoàn kết thương yêu như
ruột thịt. Cũng nhờ tắm chung một con khe, uống
nước chung một bàu, nhờ vậy mới yêu thương
đùm bọc nhau. Nhìn tinh thần đó, thì hiện hơn
bao giờ hết, tất cả đều nên và cần phải tận tâm,
đóng góp mọi mặt theo khả năng, hoàn cảnh vào
mục tiêu. Thật thì chúng ta không thể nghe được
tiếng vỗ tay của một bàn tay, vì vậy chúng ta cần
nhiều bàn tay vỗ nên tiếng, nhiều bàn tay vắt nên
bột. Mong chúng ta sẽ làm tốt.
Hội Ngộ An Bằng lần đầu tiên cũng gặp nhiều
khó khăn, nhưng vì quê hương mong mỗi người
trực tiếp hay gián tiếp vận động, khuyến tấn bà
con, đó là nền tảng thành công của ngày Hội Ngộ
An Bằng. Hiện nay thông tin trên mạng đã có
nhiều bà con nóng lòng chờ đợi ngày ấy. Cũng
xin ca ngợi anh chị em trong ban tổ chức đang cố
gắng làm tròn trách nhiệm của mỗi người, của
mỗi ban. Hy vọng lần Hội Ngộ An Bằng lần đầu
tiên này sẽ còn những lần sau nữa. Được như vậy
là chúng ta đang nuôi dưỡng tinh thần quê hương
làng xóm. Hơn thế nữa là con cháu sẽ biết quê
hương An Bằng ở đâu, truyền thống của dân tộc
cũng được lưu truyền.
Cũng xin đề nghị thêm, trong lần Hội Ngộ An
Bằng đầu tiên, nên cung cử một ban điều của làng
An Bằng ở hải ngoại để trong và ngoài nước làm
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việc có hệ thống hơn, tránh về ai về Việt Nam
không còn đại diện cho hải ngoại. Chúc Hội Ngộ
An Bằng thành công tốt đẹp.

Kính gửi: Quý đồng hương con dân làng AnBằng sinh sống ở hải ngoại
Kính thưa quý liệt vị:

Nhân dịp xuân về kính chúc bà con trong cũng
như hải ngoại, năm mới an khang thịnh vượng.

Sau thời cuộc 1975, một số người dân làng An
Bằng đã cùng với bao nhiêu người Việt khác tản
cư giữa vận nước đổi thay. Nhiều người đã tìm
những phương tiện khả thể, bất chấp cả thân
mạng để ra đi tìm cuộc sống mới. Chuyến vượt
biển đầu tiên tại bãi biển An Bằng vào ngày 11
tháng 6 năm1978 đã tiềm ẩn những khả năng và
cơ hội cho sự thay đổi đáng ghi nhớ trong lịch sử
của làng An Bằng, đã khơi nguồn cho những
chuyến vượt biển của dân làng kế tiếp. Từ đó đã
tạo điều kiện cho sự đổi đời của một làng quê. Sau
hơn 40 năm xa quê, sống lưu lạc ở xứ người, nhờ
sự cần cù, kiên nhẫn, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau
mà cuộc sống của đa số dân làng đã ổn định; con
em đã thành công ở mọi lãnh vực từ khoa học,
nghệ thuật, học vấn đến làm ăn.

Trương Khôi

Ra Đi Lúc Còn Thơ (thơ)
Qua mấy chục năm xa cách
Xưa đêm đi không biệt khách
Mà mãi tựa như làm ngơ
Rồi xa giữa biển vô bờ
Xa bạn thân thương bao giờ
Nỗi nhớ tình duyên ấu thơ
Bao lâu khép kín trong mơ
Còn trông chờ đến ngày sau
Ngày nào mơ được gặp nhau?
Chia sẻ nâng đỡ thương đau
Mong ngày hội ngộ đến mau
Chung tình nghĩa quê với nhau một nhà.
Văn Đình Tấn

Thư Giới Thiệu, Trình Bày
Mục Đích Hội Ngộ
BAN TỔ CHỨC
HỘI NGỘ AN BẰNG HẢI NGOẠI

Trong mấy năm qua, một số anh chị em ở các
quốc gia, các tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ - những
người có tinh thần và hoài bảo về việc xây dựng
và gìn giữ tập quán của quê hương An Bằng - đã
liên lạc với nhau hình thành một Ban Liên Lạc
nhằm trao đổi và vạch dự án cho công việc tổ
chức ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại với
những mục đích sơ khởi như sau:
▪ Tìm về với nhau qua tình nghĩa quê
hương An Bằng;
▪ Chia sẻ kinh nghiệm hội nhập;
▪ Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của con
em chúng ta;
▪ Thể hiện nét đẹp văn hóa của người An
Bằng;
▪ Tăng thêm sự đoàn kết sẵn có trong nhau;
và
▪ Đánh dấu sự có mặt của người An Bằng
tại hải ngoại qua video và hình ảnh, để
làm tài liệu nhắc nhở cho các thế hệ sau.
Tiếp theo đó, vào ngày 30.7.2018, do sự khởi
xướng của Ban Liên Lạc, một buổi họp được tổ
chức nhằm hình thành Ban Tổ Chức buổi Hội
Ngộ với thành phần nhân sự khá đông đảo.
Được sự tín nhiệm của gần 40 quý anh chị em
tham dự phiên họp nói trên với trách nhiệm
Trưởng Ban Tổ Chức, chúng tôi mạnh dạn đứng
ra để cùng anh chị em gánh vác công việc tổ chức
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ngày Hội Ngộ có tầm cỡ quy mô này. Đề án tổ
chức và những thông tin cần thiết khác đang được
hoàn chỉnh để gửi đến quý vị theo dõi; tuy nhiên
qua sự nhất trí của Ban Tổ Chức thì thời điểm dự
định tổ chức sẽ là vào dịp Memorial Day hoặc
mùa Hè 2019 tại Miami hoặc Orlando, Florida.
Thay mặt cho Ban Tổ Chức buổi Hội Ngộ An
Bằng Hải Ngoại chúng tôi kính gửi thông tin này
đến tất cả quý bậc trưởng thượng và con dân An
Bằng khắp nơi trên hải ngoại để tri tường và
mong tất cả quý vị thu xếp thời gian và công việc
đến tham dự ngày Hội Ngộ đặc biệt có một không
hai này; đồng thời kính mong quý vị hãy tiếp tay
với chúng tôi bằng cách hoan hỷ vào các khâu
trong Ban Tổ Chức để cùng chung lo công việc
của quê hương làng nước.
Kính chúc quý vị và toàn thể gia quyến luôn được
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống,
thành đạt trong công việc làm ăn cũng như học
vấn.
Trân trọng kính chào,
Ngày 9 tháng 8 năm 2018
Ban Tổ Chức
Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Biển và Em (thơ)

Trang 34
Từng sợi dài uốn lượn
Lấp lánh trong nắng mai
Miệng em cười xinh xắn
Đẹp tựa cảnh bồng lai
Trong bình minh nắng hạ
Chim cá cũng hờn ghen
Mấy chú còng ven biển
Nhè nhẹ chạy tới em
Miệng chúng như lấp láy
Khe khẽ gọi tên em
Để mặc làn sóng vỗ
Còng đứng đó thẫn thờ
Nhìn em đi từng bước
Lưu nhẹ dấu chân thon
Trên cát vàng thơ mộng
Bãi biển của quê hương
Một ngôi làng tuyệt đẹp
Với tên gọi An Bằng
Nằm trên bờ biển đông
Thái bình dương xanh thẳm
Mình từng bước bên nhau
Sau bao ngày viễn xứ
Biển đẹp vẫn như xưa
Bên anh em khẽ hỏi !
Yêu biển hay yêu em ....
Kỷ niệm ngày về thăm quê hương,
Mùa hè 2018.
Nguyễn Thương

Những Bước Tiến
Của Tổ Chức Hội Ngộ

Bình minh vừa ló dạng
Xa xa một con thuyền
Đàn hải âu xõa cánh
Bay lượn giữa trời xanh
Lúc cùng em dạo biển
Tiêu khiển một ngày vui
Ban mai luồng gió thoảng
Lay nhẹ mái tóc em

Dự định tổ chức ngày An Bằng Viễn Xứ đã có từ
nhiều năm qua, ẩn chứa nguyện vọng nơi các chú
bác, nhưng có lẽ chưa hội đủ các yếu tố nhân sự
và thời cơ nên chưa có thể thực hiện được. Được
biết, tại Miami cũng đã diễn ra các phiên họp
nhằm hướng về mục đích này. Uớc ao có một
ngày con dân An Bằng được ngồi lại với nhau
trong sự đoàn kết sẵn có là tâm nguyện lâu nay
của nhiều người An Bằng, nhất là khi sự thèm
khát quay về trong tình nghĩa An Bằng quá lớn
lao. Tuy nhiên, ở hải ngoại, nơi người An Bằng
đang sinh sống rải rác khắp nơi, lại trở nên khó

_____________________________________________________________________________________________
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại: HoiNgoAnBang@gmail.com

XUÂN – QUÊ HƯƠNG – HỘI NGỘ AN BẰNG

Trang 35

khăn. Việc tổ chức một cuộc hội ngộ không dễ
dàng chút nào. Người ở Miami, người San Jose,
người Detroit, người Denver, vân vân – múi giờ
đã khác, huống chi là sinh hoạt với nhau, tạo sự
liên lạc với nhau.

nhau kể những câu chuyện thời tuổi thơ, hay một
kỷ niệm đáng nhớ nào đó ở quê nhà … ôi thật thú
vị. Thì ra, người An Bằng đã trải qua nhiều gian
truân đến thế. Có gian truân ấy mới cảm thấy việc
tổ chức hội ngộ thật đáng trân quý.

Với phương tiện truyền thông hiện nay, trên lý
thuyết, việc kêu gọi mọi người hướng về một tổ
chức ý nghĩa này thì không khó. Chỉ cần cầm cái
điện thoại lên, gọi người này người kia, trình bày
một vài điểm chủ yếu thì sẽ được sự ủng hộ sẵn
có từ lâu nay rồi. Nhưng, hình thành một tổ chức
để bắt tay vào công việc như đã dự định (trong
thảo bản dự án), quả không dễ dàng tí nào. Nhờ
Trời thương, một Ban Liên Lạc được hình thành
vào đầu tháng 5 năm 2018, bao gồm những chú
bác và anh em ở khắp mọi địa phương. Ban Liên
Lạc có trách nhiệm kêu gọi và giới thiệu nhân sự
cho tổ chức.

Vậy là, Viber là công cụ làm quen với nhau, song
song nhắc nhở cho nhau những việc cần làm cho
tổ chức hội ngộ. Đến nay, trải qua 10 phiên họp
qua hệ thống điện thoại viễn liên, Ban Tổ Chức
đã có những bước tiến như sau:
• Củng cố danh sách Ban Tổ Chức, gồm thành
viên từ nhiều địa phương khác nhau
• Sửa lại những điểm cần thiết trong dự án,
chiếu theo các buổi họp chung của Ban Tổ
Chức
• Hình thành được 15 phân ban để chu toàn mọi
công việc
• Mỗi phân ban đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình
và đang tiến hành theo những tiểu dự án ấy
• Đã ấn định được thời gian và địa điểm
• Những thành tựu nho nhỏ hiện này của các
phân ban:
o Phác họa logo và design vé số (Phân Ban
Văn Mỹ Nghệ)
o In vé số phát hành gây quỹ nhằm hỗ trợ
cho ngày hội ngộ (Phân Ban Tài Chánh)
o Thông báo tin tức rộng rãi về ngày hội
ngộ và thực hiện bản tin (Phân Ban
Thông Tin Báo Chí)
o Nghiên cứu lịch sử, viết các hồi ký vượt
biển, và soạn chương trình thi viết văn
(Phân Ban Văn Hóa)
o Viết nhạc mở màn, sáng tác nhạc từ các
thi sĩ An Bằng cho ngày hội ngộ và chuẩn
bị chương trình tìm kiếm giọng hát An
Bằng (Phân Ban Văn Nghệ)
o Bước đầu gây quỹ và luôn sẵn có ngân
quỹ cho tổ chức trong thời gian đầu (Phân
Ban Bảo Trợ)
o Tiến hành công việc làm kịch phim tái
hiện cuộc vượt biển tại An Bằng – đã ký
hợp đồng và đang chuẩn bị dựng phim
(Phân Ban Hoạt Động)
o Chọn các mẫu y phục lịch thiệp để tiếp
đón người An Bằng về tham dự hội ngộ
(Phân Ban Tiếp Tân)
o Bắt đầu thu lượm những lời hay ý đẹp để
soạn chương trình điều hợp cho hội ngộ
(Phân Ban Điều Hợp)

Vậy là, vào ngày 30 tháng 7 năm 2018, một buổi
họp mở rộng được diễn ra với tương đối đông đủ
các nhân sự ở nhiều địa phương, đã chính thức
bầu được Ban Tổ Chức. Từ đó, công việc hội ngộ
đã không còn nằm ngây thơ trên bản dự án nữa,
mà nó đã thật sự được từng bước một tiến hành,
đi vào những khó khăn vốn dĩ của nó, và đối diện
với thực tại. Dĩ nhiên, lúc sinh hoạt trong một tập
thể thì sẽ có nhiều va chạm, mà người xưa thường
nói là “chín người mười ý”. Những ý kiến đều
xoay quanh sự xây dựng tổ chức, chứ không đi
ngoài mục đích. Đặc biệt là, người An Bằng luôn
có những ý kiến khác nhau, nhưng chúng ta đã
vượt lên hết tất cả để giữ lấy mục đích của tổ chức.
Tất cả những quyết định đều lấy ý kiến chung để
làm nền tảng của tổ chức, nên được nhiều người
ủng hộ. Một vài thành viên trong Ban Tổ Chức
đã nhìn ra cái tầm quan trọng của tổ chức nên đã
trao nhiệm vụ lại cho người khác gánh vác, để
được trôi chảy hơn. Rồi từ đó, kênh liên lạc của
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại qua
mạng Viber đã tăng dần với các nhân sự xuất sắc.
Hiện nay, kênh này có khoảng 115 người thường
xuyên liên lạc nhau về chủ đề hội ngộ.
Không những về chủ đề hội ngộ, họ còn đi xa hơn,
đó là chia sẻ những sáng tác văn, thơ, nhạc của
mình. Phần đông, những sáng tác ấy được đăng
vào bản tin này. Có người mất liên lạc nhau cả
hằng chục năm nay, bây giờ có thể chuyện trò qua
lại qua hệ thống Viber này, họ vui lắm. Kể cho
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Chọn các món ăn hấp dẫn và phù hợp cho
cuộc hội ngộ (Phân Ban Ẩm Thực)
Chuẩn bị các vật dụng cứu thương cho
ngày hội ngộ (Phân Ban Y Tế)

Dù những bước nho nhỏ như thế, nếu nhìn chung
toàn diện thì chiếc thuyền hội ngộ đang vận
chuyển một cách ngăn nắp, theo các bước tiến cần
đi như đã dự định. Trong thời gian chỉ ngắn ngủi
5 tháng mà đã được những kết quả này thì quả là
một việc đáng mừng. Đó là nhờ vào sự chung tay,
đoàn kết của mỗi một cá nhân, mỗi một phân ban,
hay toàn ban tổ chức mới có thể tiến bước như thế
được.
Bất cứ tổ chức một sự kiện gì đều có sự khó khăn
ngấm ngầm trong đó. Bằng vào sự sẵn lòng vì
quê hương làng xóm, những khó khăn đó chỉ là
chút thử thách cho sự quyết tâm của chúng ta mà
thôi. Cho nên, khi hội ngộ hoàn thành, chúng ta
sẽ không còn nhớ những thử thách ấy nữa, mà đổi
lại là một kết quả thật đáng ghi nhớ, để lại sự kiện
này cho thế hệ mai sau. Với lòng lưu giữ tình
nghĩa An Bằng từ thế hệ này sang thế hệ khác, Tổ
Chức Hội Ngộ đã thật sự đi vào giai đoạn dấn
thân thực hiện.
Những bước tiến kế sau sẽ lần lượt diễn ra theo
dự định và hy vọng, chúng ta sẽ đến với nhau tại
Miami vào giữa tháng 7 năm 2019 để nói cho
nhau nghe rằng, An Bằng mình đây rồi, hội ngộ
đây rồi, những công sức mà chúng ta đã bỏ ra chừ
đã gặt hái được đây rồi.
Ban Thư Ký
Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Cho Hội Ngộ (thơ)
An Bằng có bãi cát vàng
Nối liền cát trắng mịn màng dễ đi
Đình làng sừng sững rất uy
Dân làng đùm bọc từ khi ra đời
Chẳng ai đứng giữa chơi vơi
Bao người xứ khác vang lời ngợi khen
Hơn thua cũng chẳng bon chen
Tình thương vun đắp lên men mặn nồng
Tôi, anh nghịch ý nên thông
Để cho hội ngộ thành công vẹn mười
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Mình Cần Có Nhau (thơ)
Ngồi đây ta đếm thời gian
Cho ngày mau tối, cho đêm chóng tàn
Lạy Trời năm tháng mau sang
Để ngày hội ngộ An Bằng về nhanh
Quê choa đã mấy mươi năm
Mỗi người mỗi ngã khó thăm nhau hè
Về đây nhờ chị nấu chè
Nhờ em chẻ củi đốt lò tình thương
Ra đi muôn nẻo dặm đường
Khó khăn chi cũng về nương xóm làng
Khoan khoan bơ mệ bán hàng
Bơ O gánh gióng cả làng về đây
Hỡi anh bác sĩ ngừng tay
Đóng ngay phòng mạch về đây sum vầy
Hỡi anh hỡi chị em này
Về đây mà ngó mà say một lần
Ai ơi! Đừng có giận hờn
An Bằng hội ngộ mình cần có nhau.
Hoàng Ngọc Quế

Trồng Đức (thơ)
tổ tiên tích Đức để dành
mai sau con cháu rạng danh với đời
xứ người trồng kiểng người chơi
làng tôi trồng Đức để đời mai sau
ở đời đâu chỉ sang giàu
sống cho phúc Đức trời nào chẳng thương
bậc làm cha mẹ noi gương
con cái lương thiện người thương yêu vì
xin người đừng tham sân si
gắng bón nhân Đức cây gì chẳng tươi
giàu sang may sống một thời
phúc đức thì được muôn đời hiển vinh
hãy nhìn lịch sử quê mình
học sống vui vẻ có tình có nhân

Lê Đức Long
Lê Thái
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Biển Mặn Tình Quê
An Bằng tên gọi làng tôi
Khắc ghi từ thuở nằm nôi chào đời
Buồn vui sướng khổ một thời
Ra đi mang cả bầu trời nhớ thương.
Bầu trời nhớ thương đó không phải tạo dựng bởi
cảnh đẹp nên thơ để thi sĩ văn nhân khơi nguồn
cảm hứng gửi vào giấy mực, vì An Bằng chỉ là
một vùng quê cát trắng nối liền với độn biển cát
vàng, với những con đường làng nhỏ bé. Chẳng
phải vì cảnh phồn hoa phố thị, bởi nơi đây một
thời chỉ toàn là những ngôi nhà tranh, nhà tôn, nhà
ngói nho nhỏ, đêm về lấp lóe ánh đèn dầu lu lít.
Rải rác có ít hàng cau, thửa lúa, ao (khoai) môn,
nương sắn, khoai lang; lưa thưa có vài cây dừa
che bóng bên hàng dương liễu. Và bên trong còn
bao cảnh nghèo khó, thương cảm, bởi nhiều gia
đình lâm vào tình trạng đói cơm thiếu áo, sắn
khoai không đủ ngày hai bữa. Đã vậy, người dân
còn hứng chịu cảnh chiến tranh bom đạn khiến
cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm tang thương
khốn khổ.

Với cảnh vật khô khan buồn tẻ và cuộc sống
nghèo khổ như thế thì mấy ai có thể yêu chuộng
được nhỉ. Nhưng lạ thay, người dân Làng không
muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn đó – vẫn không
thể lìa bỏ vùng biển mặn cát nóng để đi đến mưu
sinh nơi miền đất khác màu mỡ hơn, sung túc hơn.
Có chăng, những người ra đi cũng vì tình thế bắt
buộc. Thì ra nơi đây, tại vùng đất khô cằn này lại
chứa chan tình người, đậm đà tình làng nghĩa xóm
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khiến ai ai cũng muốn quyến luyến bên nhau, vui
vẻ an phận với cảnh nghèo khó để đổi lấy cái tình
cảm thân thương dạt dào hiếm hoi ấy. Người ta
thường cho rằng nghèo khó sinh đạo tặc, nhưng
không, người dân Làng luôn cố gắng để tạo nên
cuộc sống yên bình. “Đói cho sạch, rách cho
thơm”, “Sống cho phải, đừng để bà con lối xóm
cười chê” như là những phương châm sống của
mọi người. Tính chất phác, hiền hòa của người
dân đã tạo nên nếp sống êm đềm, bình dân, giản
dị trong làng.
“Vốn là người dân quê mộc mạc, suốt ngày lam
lũ với sóng biển cá tôm nên không có cơ hội đến
trường lớp như những người dân ở thành thị.
Trải qua nhiều thế hệ và với văn minh xã hội ngày
mỗi tân tiến mà đa số người dân làng cũng không
biết chữ. Đến cả thế hệ sinh vào thập niên 1960
hoặc 1970 vẫn còn một số người mù chữ. Mặc dù
không có cơ hội để mở mang kiến thức, trau dồi
sự hiểu biết, nhưng người dân sống với nhau rất
thật lòng, biết làm lợi mình và lợi người, có ích
cho cộng đồng. Đặc biệt là ai cũng biết quy tắc
sống chung, biết tôn trọng quyền sở hữu của
người khác. Những quy tắc nầy có lẽ không do ai
đặt ra nhưng nhờ tính tự trọng và bản chất thật
thà của dân làng nên nó đã trở thành những quy
luật tự nhiên trong lòng của mọi người. Chẳng
hạn như ai đó có ví một mãnh đất để làm của
riêng bằng cách trồng chung quanh vài hàng dứa
gai hoặc cây xương rồng, hoặc thậm chí chỉ lát
vài viên gạch viên sỏi hay chỉ đóng vài cây cọc
thô sơ, người khác đã coi như mãnh đất đó đã có
chủ. Nếu xét trên mặt pháp lý thì mảnh đất đã
được ví đó chẳng có giá trị gì về quyền sở hữu
của ai hết, nhưng xét trên mặt tình cảm và bản
chất hiền hòa của người dân làng thì nó đã trở
thành những quy luật mà mỗi cá nhân tự nguyện
tuân thủ. Đó là một trong những đặc điểm mà
người dân An Bằng lấy làm phương châm sống
để xây dựng môi trường lành mạnh, an vui và đầm
ấm trong tập thể. Điểm nầy cũng nói lên tính
không phân bì, không tranh chấp hơn thua của
người dân làng An Bằng. Điều nầy ít thấy ở
những cộng đồng được cho là tân tiến văn minh.”
(Vài Nét Về Dân Làng An Bằng Ở Hải Ngoại.
Quảng Tịnh, 2011).
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Đó là bầu trời nhớ thương mà lúc ra đi tôi đã
mang theo trong lòng.
Cuộc sống giản dị của người dân làng như là một
tập tục được truyền từ đời này sang thế hệ khác,
nên sinh hoạt thường ngày diễn ra cũng rất bình
thường. Đàn ông thì lo việc lưới cá, kéo câu khi
trời yên biển lặng; đàn bà thì lo việc nội trợ, đồng
áng, có người thì quảnh gióng trên vai đi buôn tảo
bán tần để nuôi sống gia đình; trẻ em thì người
được đi học, đứa phải ở nhà trông em, giúp việc
nhà, tưới cây, quét lá, vơ (cào) rác, mót củi. Khi
rảnh rỗi thì bọn trẻ tụ lại chơi khụi, đánh căng cù,
táng lon, bửa mạng, ô niếng, giựt cờ, nhảy dây,
nhảy cò (chơi chuôn)… toàn là những trò chơi tự
biến chế bằng những vật liệu cây cành, đá sỏi, hột
dương liễu, hột thụ đông (sầu đông) v.v. Lúc
thích đá banh thì dùng rơm rạ hoặc kiếm giấy báo
vo tròn làm trái banh để đá. Có lẽ người ở thành
thị không hình dung được những trò chơi mộc
mạc này, nhưng trẻ em chúng tôi thời bấy giờ các
thứ ấy đều là những trò chơi rất thú vị. Vui hơn
nữa là mỗi buổi trưa hè được ra biển nơn sóng
bằng cách nằm trên tấm thạp (ván) bơi ra ngoài
xa rồi trườn theo lượn sóng vỗ đưa vào bờ. Bạo
động hơn thì vắt đất cát tròn như quả cam chia
phe để chọi nhau. Mỗi lần ra biển là thế, hết tắm
rồi lại chơi, chơi trò này xong thì bày sang trò
khác, chơi cho đến chiều khi ghe thuyền vô thì
xúm nhau xin cá đổi ổi, đổi khế. Ngon tuyệt làm
sao khi cắn trái ổi xá lị dòn thơm, ổi sẻ đỏ ruột, vị
khế chua ngọt. Nhiều khi gặp những trái ổi còn
non cứng nhưng vẫn cảm giác ngon khi cơn đói
đang gào thét.
Trên đường ra biển thì đi ngang qua lầm mồ mã
(nghĩa địa), bọn trẻ chúng tôi đầu trần chân đất rủ
nhau vào rảo hái trái móc, mút nước bông phù
tang, ăn trái cây lể bái, lắm lúc bị gai chích vào
lưỡi, đâm vào chân. Sau đó phải băng qua con
dốc cao (gọi là độn bến) mới thấy biển. Vào lúc
trưa hè đứng bóng, đường cát vàng nóng như
thiêu đốt, chúng tôi phải chạy thật nhanh hoặc lót
lá dương để bước qua, hoặc đạp lên dấu chân của
người đi trước cho đỡ nóng. Lạ thay cát vàng lại
hấp thụ sức nóng hơn cát trắng.

Trang 38
Chiều tối, khi cơm nước xong, đàn ông con trai
kéo nhau ra bến (bờ biển) ngủ. Mọi người nằm
san sát nhau thành hàng dài trên bãi cát, đánh giấc
ngủ say. Có lẽ do khí hậu tốt cọng thêm chất từ
trường (magnetic field) dưới lòng đất đã giúp cho
ai nấy có được giấc ngủ ngon lành. Lúc nhỏ mê
nhất là được ngủ bến. Đặc biệt vào những đêm
không trăng nhìn lên bầu trời thấy có rất nhiều
ngôi sao tỏ mờ. Ở những nơi có ánh đèn điện
sáng tỏa thì khó có thể thưởng thức được cảnh đẹp
của bầu trời về đêm đầy ánh sao như thế. Rồi
nhìn ra xa ngoài biển khơi có dãy đèn dài của các
ghe thuyền đánh cá ban đêm, lấp lánh từ phía dưới
mù xa lên tận trên tít mờ, trông rất ấn tượng. Có
đêm trước khi ngủ, bọn trẻ chúng tôi thắp đuốc
chạy dọc bợt sóng để bắt còn (còng) thật thú vị.
Vào những đêm trăng thì được nghe tiếng hò,
tiếng cười nói của các mệ đang kéo rồng (lưới
bọc), tạo cảnh sinh hoạt ban đêm trên bãi biển vui
nhộn và thích thú vô cùng. Vào mùa đánh giã
ruốc thì ghe xuồng tấp nập lên về gần bờ với tiếng
máy nổ rền vang tạo nên khung cảnh ban mai trên
bãi biển An Bằng thật ngoạn mục.
Mùa hè đi qua, mùa thu lại đến, mùa của tựu
trường, gắn liền đèn sách. Bốn mùa cứ tiếp tục
thay phiên đến rồi đi, năm này sang năm khác.
Dù vạn vật có đổi thay thế nào, bọn trẻ chúng tôi
không ai nghĩ tới, chỉ mong Hè đến Tết về. Hè
đến thì được vui chơi khỏi phải học, Tết về lại
càng thích thú hơn nữa. Người lớn lẫn trẻ em ai
cũng nao nức chờ đợi mùa Tết đến để được nghỉ
học, nghỉ làm, cùng gia đình sum họp vui hưởng
ngày hội lớn; được chơi những trò chơi vui xuân
như bầu cua, xí ngầu, hội bài choài, được ăn mứt
gừng, mứt bí, bánh tét, bánh in, chè kê, xôi đậu,
dưa món, thịt heo, chuối, mía… Dù nghèo khó
đến mấy hễ Tết đến thì nhà nào ít nhiều chi cũng
có những thứ đó để cúng Ông Bà vào đêm ba
mươi, để mừng đón Xuân về. Điều mà trẻ con
chúng tôi hớn hở hơn nữa là được mặc áo mới,
được người lớn lì xì. Dù chỉ là chiếc áo đơn sơ,
nhưng đã mang cho tôi niềm vui mừng khôn tả.
Tuổi thơ ở vùng quê là thế đó, trải nghiệm nhiều
kỷ niệm mộc mạc nhưng khó quên. Chuyện tắm
ao, tát cá và uống nước khe, trẻ em thời nay ở hải
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ngoại nghe thấy sẽ rùng mình, chắc chúng không
dám nhúng chân lội vào. Hoặc chuyện moi củ
khoai trong vồng ra, không cần rửa, chỉ phủi cát
sơ sơ là đưa lên miệng cắn nhai ngon lành.
Những điều như thế chắc chúng không thể tưởng
tượng được, nhưng đó là những kỷ niệm đẹp của
tuổi thơ chúng tôi.
Còn nữa, nhiều và rất nhiều chuyện ở làng, kể ra
thì dài đăng đẳng. Chuyện đi học trường làng, trả
bài không thuộc, nghịch phá, đánh lộn bị thầy
giáo phạt, bị cha mẹ răn la… Chuyện đi lễ Chùa,
buồn vui trong Gia Đình Phật Tử; chuyện giã gạo,
quết ruốc; chuyện vầng ghe, đẩy xuồng, chèo
thúng; chuyện gánh phân, cuốc đất… Rồi cảnh
đám cưới, rước dâu ở làng; hình ảnh các mệ hơ
ấm lửa, nhai trầu, các ôn áo dài khăn đóng cầm
dù đi ăn kỵ (giỗ)… Tất cả tràn về trong ký ức,
cảm thấy chạnh lòng.
Cuộc sống của dân làng thì đạm bạc, cảnh vật ở
làng thì khô khan, việc làm thường ngày của
người lớn là rứa thôi, trẻ thơ lớn lên ở vùng quê
chỉ đơn thuần thế đó, nhưng tất cả đã cho tôi cả
bầu trời nhớ thương in đậm mãi trong lòng.
Ngồi đây tìm lại dư âm cũ
Thấy dáng em về, chợt mắt cay
An Bằng ơi xa xăm vời vợi
Thương nhớ dâng đầy em có hay.
Quảng Tịnh

Trang 39

Vào Thơ Mệt Nhọc (thơ)

Khi cỏ cây giựt mình lay tiếng gió
Ta thức ta, khơi dậy miếng thơ, gào
Thu đã đến, dường như .. vàng quanh ngõ
Chút vênh vang níu gọi cuộc hư hao
Ai đã sống trong dòng đời biến đổi
Mà nắng say gục xuống cõi dương trần
Ai đã nhốt thời gian vào tim, phổi
Để nói năng phai nhạt lá ngoài sân?
Ta còn đắm vào giấc mơ bé nhỏ
Bỗng hiểu ra .. già sạm, tóc pha màu
Viết thơ phơi trên ngọn cây, bày tỏ
Để héo nhàu vật vã với niềm đau
Đem lý lẽ giải phân cho bỏ ghét
Con người ta già xế bỗng thật thà
Từ đường thẳng chạy quanh vùng gió rét
Nối tiếp nhau trung điểm mệt, ngồi ca
Từ đáy sâu vọng về dăm nốt nhạc
Mà ta câm nên mới nhịp chân đều
Từ ánh mắt quầng thâm đêm vỡ nát
Hồn trăng soi im lặng biển đăm chiêu
Nơi vỗ về còn hung hăng tiếng dế
Vang đâu xa mà cứ vọng về đây
Cũng tròn nhịp thi nhau xoay dâu bể
Đắp chăn hờ phủ mặt giấc mơ say ...
Lê Trúc
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Tôi Yêu An Bằng

Trang 40
trời nào, hoàn cảnh ra sao. Hai chữ “An Bằng”
không bao giờ thay đổi hay nhạt phai, bởi những
hình ảnh của luống khoai, của bụi chuối, của hàng
cau, của cảnh thả lưới, kéo nai, gánh ghe, bơi lội
đang còn quanh quẩn đâu đó mỗi khi ngồi lại
chạnh nhớ quê làng. Tất cả những hình ảnh ấy vẫn
theo ta trên muôn nẻo đường đời. Mặc dù chúng
ta xa quê hương, nhưng quê hương không ra khỏi
lòng người. Nơi đó đã trải qua bao cuộc đổi thay
nhưng tình người vẫn thật ấm áp, gia đình, xóm
giềng, bạn bè gái trai cùng quây quần vui chơi …
cứ hiện về. Làm sao quên được hình ảnh mùa
xuân trên quê hương.

Quê hương tôi là An Bằng của xứ Huế, là khúc
Trong những năm ở nước ngoài, dường như mùa
ruột của Miền Trung. Làng tôi nằm cạnh đại
xuân không có, dù có cũng chỉ thoáng qua vội vã.
dương, miền đất của nắng, của gió, của mưa và lũ
Từ ngày xa quê đến nay đã 40 năm, lúc nào cũng
lụt, thay đổi quanh bốn mùa trong một năm. Quê
nhớ xóm, nhớ làng, nhớ bạn bè còn ở lại. Cũng
hương là một điều đặc biệt, vì đó là nơi tôi sinh
may mắn là, ở hải ngoại hằng năm người An Bằng
ra và lớn lên; quê hương là linh hồn của mỗi
thường tổ chức những buổi gặp gỡ để cho thế hệ
người, vì đó là nơi tôi trở về nơi tâm thức. Do
trẻ gặp gỡ quen biết nhau, để luôn nhớ mình là
một lý do nào đó mà chúng ta xa quê, để rồi có
người An Bằng,
những lúc mệt mỏi một
là con dân Việt
mình ngồi trầm tư nhớ Xin giữ gìn tình nghĩa quê hương làng nước, hãy
Nam. Những dịp
quê hương mà buồn da thương yêu và chia sẻ sự đoàn kết cho nhau. Làm vậy,
như TẾT, CHẠP,
diết. Và mỗi lần được trở chúng ta sẽ vun bồi được tình nghĩa cho mỗi ngày một
ĐÁM CƯỚI, đều
về quê hương thì tự nhiên tươi thắm hơn. Nhiều khi chúng ta sống mà quên
tạo cơ hội cho bà
hồn mình như sống lại, bẵng đi những thứ rất bình thường nhưng quan trọng
con gặp lại nhau,
hệt như chú cá được trở về ấy. Ta cứ tưởng mình còn mạnh khoẻ nên chần chừ,
bạn bè cảm giác
với nước. Ai xa quê mà dù trong tâm lúc nào cũng sẵn sàng dấn thân vào công
lâng lâng khó tả.
không nhớ! Nhớ những việc tạo dựng nền văn hóa riêng biệt của An Bằng tại
Từng ký ức, từng
buổi sáng bưng rổ, vác
hải ngoại.
hoài niệm đều
cần câu ra biển, chiều
hiện về như trước
dong buồm trở về với cá
cổng
Đình
Làng,
bên
chiếc
ghe
nan, dưới cánh
trong khoan, nỗi vui mừng của những bà mẹ, bà
buồm giong bay trước gió, hay xung quanh ngôi
vợ với lòng hân hoan khó tả. Những buổi tan
trường cũ với những ngây thơ của tuổi học trò.
trường ban trưa có lũ trẻ đua nhau thả diều trước
Tất cả vẫn còn đó. An Bằng là niềm tự hào của
bãi biển, rồi ngước lên bầu trời xanh xanh nhìn
mỗi một con người sinh ra tại đây. Quê hương
những cánh diều bay lượn hồn nhiên. Thật không
không thể thiếu trong cuộc đời của mình, dù mình
có gì thú vị bằng cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh
đang ở đâu.
khắc được thả hồn theo những cánh diều vào ước
mơ muốn chắp đôi cánh bay cao, để được thấy
bầu trời cao rộng. Những chiều hoàng hôn, trai
gái rủ nhau rong chơi trên các ngã đường từ xóm
này qua xóm khác. Ôi An Bằng - quê hương tôi!
Khi lớn lên xa quê mới thấm thía, mới biết yêu
quê hương như thế nào.
Cái tên gọi An Bằng đã in sâu vào ký ức mỗi
người con An Bằng, dù đi biệt đâu xa, tới phương

Sau năm 1975, những người con thân yêu của An
Bằng lần lượt bỏ quê hương ra đi tìm lẽ sống, và
kể từ đó đã định nghĩa lại hai chữ An Bằng.
Những thế hệ sau đó được lớn lên trong sự bảo
bọc thương yêu từ thân nhân ở hải ngoại, vật chất
tiện nghi đầy đủ, được học hành mở mang kiến
thức, có cơ hội đi làm ăn xa lập nên sự nghiệp.
Sự thay đổi của quê hương về vật chất đến ý thức
đã minh chứng cho một định nghĩa mới của làng
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An Bằng. Nó cũng đã làm cho cả nước phải lưu
ý. Chúng ta thật hãnh diện hai chữ An Bằng.
Tại hải ngoại, thế hệ sinh ra ở đây, nếu một ngày
nào đó chúng hỏi, “tại sao ông bà cha mẹ ở đây,
quê hương An Bằng ở đâu?” Lúc đó chúng ta
bỗng giật mình. Thì ra, bởi chúng ta quá đam mê
cuộc sống mà quên đi những lời nhắc nhở cho con,
cho cháu, nếu để lâu ngày chắc chúng chẳng biết
An Bằng mô tê. Xa quê hương là xa cả bầu trời,
xa cả tổ tiên dòng họ, nếu không có ai nhắc nhở,
lâu ngày tình nghĩa cũng nhạt phai và sẽ quên
luôn cội nguồn Dân Tộc. Vì vậy, những cuộc hội
họp của làng An Bằng ở địa phương, cũng như
cuộc Hội Ngộ sắp diễn ra vào tháng 7 này, không
những là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng thương
nhớ quê hương của mình, mà còn hành động thiết
thực để truyền đạt cội nguồn cho con em của
chúng ta.
Xin giữ gìn tình nghĩa quê hương làng nước, hãy
thương yêu và chia sẻ sự đoàn kết cho nhau. Làm
vậy, chúng ta sẽ vun bồi được tình nghĩa cho mỗi
ngày một tươi thắm hơn. Nhiều khi chúng ta sống
mà quên bẵng đi những thứ rất bình thường
nhưng quan trọng ấy. Ta cứ tưởng mình còn
mạnh khoẻ nên chần chừ, dù trong tâm lúc nào
cũng sẵn sàng dấn thân vào công việc tạo dựng
nền văn hóa riêng biệt của An Bằng tại hải ngoại.
Thật ra, chúng ta đang sống một cuộc sống hối hả,
vùi trong sự liên tục của vui, buồn, khỏe, yếu.
Thời gian cứ lướt qua khi ta chưa kịp ngoái đầu
lại nhìn ngày tháng tiêu hao của một kiếp người
tha hương để nhận ra công việc cần làm hiện nay
cho con cháu chúng ta. Vật lộn với cuộc sống
như thế nên hình như mỗi sáng thức dậy, ít ai còn
thèm để ý nhìn mặt trời mọc ở hướng nào; nếu
còn để ý đến mặt trời mọc là chúng ta đã biết tiêu
dùng thời gian của ngày hôm qua và hôm nay cho
đời sống cần sống của mình.
Hy vọng quý ôn, quý bác, quý chú, quý anh chị
tạo mọi cơ hội gặp nhau, để những thế hệ trẻ luôn
được sống trong vòng thương yêu đoàn kết, để
duy trì tình yêu thương làng xóm và tô thắm hai
chữ An Bằng sáng chói mãi mãi ở hải ngoại.

Trang 41

Em Gốc An Bằng (thơ)
Thi Thơ Đối Đáp trên Viber của nhiều tác giả

Em gốc An Bằng, chẳng Bằng An
Lời thơ từ đáy của tim non
Năm nay mấy chục còn thêm lẻ
Chưa cưới chồng mà đã có con
...haha ...
(Bé Nhỏ)
Anh gốc An Bằng, giống như em
Lời này từ đáy dạ héo hon
Năm nay sáu chục còn đơn lẻ
Không đẻ được nên chẳng có con
Ha...ha...ha...!
(Nguyễn Khắc Lộc)
Anh gốc An Bằng giống như em
Lời này từ đáy dạ héo hon
Năm nay sáu bó đời trai trẻ
Vợ còn chưa có, hỏi chi con.
Ha, ha, ha, ha
(Hoàng Ngọc Quế)
Anh An Bằng, em cũng An Bằng
Năm nay bốn bó, vẫn còn non
Con thời hai đứa vào đại học
Đám cưới lâu rồi vẫn còn son.
Hahahahaha
(Sang Văn)

Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu An Bằng. Và tôi càng
yêu thế hệ tiếp nối của tôi.
Trương Khôi
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Xuân Của Mẹ
Đã bao ngày, tuyết tràn ngập vùng đất Denver,
không khí lạnh giá
băng gần một tháng,
hôm nay mới có một
ánh nắng nhẹ nhàng
và long lanh đang
rọi thẳng vào cửa sổ
của căn phòng. Tôi
đưa tay kéo thẳng
chiếc màn cửa sổ thì
chợt nghe, “Mẹ ơi
hoa cúc hoa mai nở
rồi, đời con giờ đây
đang
còn
lênh
đênh…” Tiếng hát
của ca sĩ Chế Linh
vọng ra như chang
hoà vào ly café vẫn
còn bốc khói. Mùi
café giờ đây đã phai
đi và chỉ còn lại một
mùi nhớ nhung chất
ngất. Chất ngọt của
đường giờ đây là
chất ngọt của yêu thương năm nào. Màu đen của
café lại thay cho đêm tối ba mươi mà mẹ thường
nhắc: “Trứ sinh nhằm tối ba mươi rạng mặt mồng
một Tết năm Quý Mão. Mẹ trong nhà thường vẫn
nghe được tiếng pháo rền vang trong đêm giao
thừa. Liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mẹ thấy một
màu đen của đêm ba mươi như trùm lên cả vũ trụ,
không khí nhộn nhịp của đêm nào giờ đây đã im
bặt. Bước người qua lại trên đường giờ đây cũng
trở nên tĩnh mịch. Mẹ suy tư, “Có lẽ người người
ai cũng biết ngày mai mình sẽ gắn lên tường một
tấm lịch mới. Những cụ già cũng biết rằng mình
sắp sửa gắng lên mình một vết nhăn trên trán.
Những cô cậu thiếu nhi cũng đang mừng thầm khi
biết mình sẽ thêm một tuổi nữa. Mẹ đang miên
man thì chợt tỉnh thức bằng tiếng “O oa” của Trứ,
làm mẹ trở lại sống thực tại.”
Rồi mùa xuân ấy cũng qua đi, bao nhiêu mùa
xuân nữa lại đến. Cứ mỗi lần hoa mai điểm màu
vàng là tôi biết mùa xuân sẽ về không lâu. Hôm
ấy xuân nữa lại về, về với một không khí thật
hạnh phúc trong gia đình tôi.

Trang 42
Mặt trời vừa xế lặng, tôi vẫn rong chơi trên vỉa hè
cho đến khi một bóng thối thật sự in trên thôn làng.
Những cành cây xanh tốt, những màu hoa và cả

vũ trụ đều trở thành màu đen sẫm khi màn đêm
đổ xuống. Những hàng dương liễu đang đứng
lặng yên như chờ đợi hoặc như đang níu kéo một
cái gì sẽ mất mác. Tiếng rúc rích của những chú
gà, những tiếng véo von ca hát của những chú
chim, bây giờ như ngưng bặt. Tôi đang cô đơn và
thực sự cô đơn khi tất cả càn khôn vũ trụ đang trở
về với tự chủ. Mẹ tôi bỗng cất tiếng, “Tối nay
con tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ mới, đợi ba về rồi
cùng ba đi đón giao thừa nghe con?” Vâng lời mẹ
tôi tắm rửa sạch sẽ, đem bộ đồ mới mà ba tặng lúc
về phép để có dịp khoe khoan với ba là bộ đồ đẹp
lắm. Mẹ vẫn lo sửa soạn nấu nồi bánh tét và nồi
chè để đón mừng ông bà tổ tiên năm mới. Lòng
tôi cũng nôn nao với bộ đồ mới ngồi đợi ba. Đêm
càng về thì màu đen càng thêm đậm. Tôi đang
ngơ ngác với những cỏ hoa đang lặng chìm trong
màn tối thì chợt nghe tiếng gọi, “Trứ, Trứ!”
Tiếng gọi thật nhỏ như chỉ để mình tôi nghe thôi.
Tôi quay lại “Ồ ba, ba về rồi mạ ơi!” Ba vẫn trong
bộ đồ rằn ri và mủ đỏ như những lần trở về. Mẹ
cũng đã xong xả cái phận sự làm bếp và tất cả đều
đã chuẩn bị cho đêm giao đêm nay.
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Đêm giao thừa thật nhộn nhịp ở chùa An Bằng.
Tiếng pháo bắt đầu chậm rãi từng tiếng như củi
reo trong bếp lửa, rồi càng nhanh hơn như tiếng
súng rền vang trong ngày lửa loạn, cộng thêm
tiếng trống múa lân thật sôi động trong giờ phút
đó. Tôi đang say mê nhìn đầu lân thì mẹ vỗ vai,
“Con, chuẩn bị để hái lộc đầu năm.” Mọi người
ai cũng chờ đợi để đón mừng một con giáp ra đời.
Có người lại như lo âu vì biết mình đang đón nhận
thêm một vết nhăn trên trán. Nhưng cũng có
người đang mừng thầm khi biết mình thêm một
tuổi. Riêng tôi, tôi chỉ biết mùa xuân ấy thật hạnh
phúc cho gia đình tôi.
Thế rồi, cuộc vui nào cũng tàn, hạnh phúc nào rồi
cũng tan theo thời gian. Không có gì là vĩnh cửu
ở trên cõi đời này. Như những mùa xuân đã mang
lại một hạnh phúc đến với gia đình tôi. Vậy mà
chỉ nháy mắt đã qua đi hơn thập niên. Hơn thập
niên quằn quại nơi viễn xứ. Giờ đây, nơi tha
hương, mùa xuân nữa lại về và có lẽ cũng đang
về trên khắp đất trời, nhưng trong tôi chỉ thu gọn
bằng một cuộn phim cũ rích trong đầu óc. Mẹ ơi!
Nơi quê hương có còn hoa cúc, hoa mai nở không?
Mẹ có còn ngồi bên bếp lửa với nồi bánh tét
không? Những kỷ niệm thật tuyệt vời ấy, con
đang hình dung ra một mùa xuân quê hương đầy
hạnh phúc. Nơi đó mẹ đang bên con, cha đang
ẵm con trên tay rảo bước trên đường bộ để đi đón
giao thừa. Nơi đó con đang tung tăng khoe áo
mới cùng xóm giềng mẹ á! Nghĩ đến đây, nước
mắt con trào ra như hòa chung cùng những đống
tuyết ngoài sân. Mẹ ơi! Sao con nghe hồn lạnh
buốt. Đêm tối ba mươi nơi đây không phải là một
màu đen như đêm tối ba mươi của quê hương mà
là cơn bão tuyết đã sa sát cỏ cây, hoa lá, và như
rung chuyển cả tim con. Mỗi một hạt tuyết rơi là
một khoảng cách xa xôi mẹ ơi. Mỗi một ngọn gió
sát sa là một nỗi khổ đau của người xa quê. Con
xin mẹ hãy yên tâm, một ngày nào không xa con
sẽ trở lại quê hương. Nơi đó chúng ta tìm lại
những mùa xuân thật hạnh phúc nghe mẹ.
Giờ nơi đây, con xin dâng lên những lời chân tình
và một tấm lòng chân thật của người con viễn xứ.
Xin kính chúc mẹ một mùa xuân thanh bình và
mãi mãi yên vui.

Trang 43

Nhớ Làng (thơ)
Vượt biển rời quê hẹn nhớ làng
Ta về với mẹ rổ KHOAI lang
Cảnh quê hương ấy nghe nằng nặng
Tình sông biển mẹ đó còn mang
Văn Tấn Cường

Chung Bàu Nước (thơ)
Mở ra thì thật đã quen nhau
Cay đắng sẻ chia tự buổi đầu
Tình nghĩa xóm làng luôn sẵn có
Nhờ xưa ta uống nước chung bàu
Chừ ra hải ngoại mong như rứa
Mãi mãi An Bằng vẫn đậm sâu
Hội ngộ An Bằng là nhớ cội
Mong rằng ngày ấy về bên nhau.
Trương Minh Khôi

Mười Thương An Bằng
(Cải lời nhạc Mười Thương)
Một thương quê hương An Bằng, nơi mà biển
mặn nhưng lắm tình quê. (câu này của anh
Nguyễn Khắc Lộc)
Hai thương tiếng Việt giữ gìn.
Ba thương ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe.
Bốn thương không bàn chính trị chính em, không
bàn tôn giáo để cùng nhau vui.
Năm thương ý kiến cùng giải với nhau.
Sáu thương đoàn kết cả làng, cùng nhau xây dựng
cho làng đẹp hơn.
Bảy thương chị ngã em nâng.
Tám thương củ sắn củ khoai, một thời gian khó
mà đau đớn lòng.
Chín thương tình người chứa chan, gặp nhau rồi
lại càng mến hơn. (câu này của Ôn Văn Hưng)
Mười thương kết nối An Bằng gần xa.
Văn Công Sanh

Kính Mẹ,
Lê Đức Long
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An Bằng Đảo Nhỏ (thơ)

Trang 44

Xuồng Đi (thơ)

(Trích hồi ký của Minh Tâm-Hoàng Tấn Dũng)

Đạo hiếu làm con lại bỏ quên
Xa cha vắng mẹ thật không nên
Nhưng rồi vận thế về trêu chọc
Rủ bạn tìm xuồng trốn vượt biên.
Một tối đêm đen tháng hạ sang
Đoàn tui sáu mạng một xuồng nan
Đem nhiều gạo nước thêm vào củi
Máy nổ buồm căng trốn bỏ làng.

Ai về xứ Huế miền trung
Ngang qua đảo nhỏ, hướng Đông ngoại thành
Nơi đây nước biển trong lành
Dân quê chất phác hiền lành vui tươi
Mùa xuân rộn rã tiếng cười
Hè về ươm nắng đưa người ra khơi
Biển xanh nước mát tuyệt vời
Người dân lam lũ, suốt đời bên nhau
Làm người có trước, có sau
Nhờ ơn Tiên Tổ, cháu con nên người
Xa quê tắt lịm nụ cười
Lòng mang hy vọng lớp người ngày mai (?)
Sinh thành ở xứ phương Tây
Xin đừng quên nghĩa, ơn thầy Tổ Tiên
Quê Hương gió bão triền miên
An Bằng, đảo nhỏ, trong miền hải duyên
Phố Biển An Bằng – Hoàng Luật

Chạy suốt qua đêm sáng lại về
Nhìn lui chẳng thấy dáng hương quê
Làn dương bãi cát không còn nữa
Biển tím đưa hồn đến tái tê.
Máy chết xuồng trôi gió bão chiều
Buồm căng một cánh lướt như siêu
Đưa xuồng cập bến bờ Nam Hải
Mạng sống thâu hồi tạm ngả nghiêu.
Mạng sống con xuồng gió ngược xuôi
Chèo quanh hải đảo sống bè trôi
Xin thêm gạo nước rồi chèo tiếp
Quả quyết lâu ngày cũng tới thôi.
Tháng cũ đi qua tháng mới về
Trên xuồng sáu mạng sống lê thê
Ngày đêm sóng gió chưa từng dứt
Mỗi mái đưa chèo thấy nặng ghê.
Biển tối đêm đen cũng lái chèo
Xuôi hay ngược sóng cũng nên theo
Xa vời vợi ách chưa dừng lại
Đứng trước nguy nàn dũng đã gieo.
Mấy tháng lang thang vực sóng ngàn
Bao ngày đấu gió bám xuồng nan
Bi-lee đón chuyến thuyền nhân nạn
Tới bến đây rồi được vẻ vang.
Minh Tâm – Hoàng Tấn Dũng

_____________________________________________________________________________________________
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại: HoiNgoAnBang@gmail.com

XUÂN – QUÊ HƯƠNG – HỘI NGỘ AN BẰNG

Thông Tin (thơ)

Trang 45
Ô vuông giao điểm cột hàng
Trong đơn mẫu giấy dễ dàng gạch vô
Nếu rằng phiếu dạng gu gô
Nhích chuột bấm nút, xong hô dễ dàng
Việc chung việc chạ của làng
Vui lòng đóng góp, mong đừng lãng lơ
Thông tin người đợi kẻ chờ
Ai ơi chia sẻ, thờ ơ xin đừng.
Thu Minh

Do từ một cuộc bể dâu
An Bằng liều mạng người đầu trốn đi
Chuyến đầu vượt biển từ khi
Một chín bảy tám nay thì nhiều năm
Phương trời hải ngoại xa xăm
Định cư nay đã hàng trăm hàng ngàn
Chỉ là phỏng đoán màn màn
Đâu ai biết được rõ ràng bao nhiêu
An Bằng Hội Ngộ có điều
Thống kê dân số bao nhiêu dân làng
Phiếu đơn có cột có hàng
Chỉ là muốn biết người làng ra sao
Để cho con cháu tự hào
Ông cha đời trước, đồng bào quê ta
Trong đơn có cột kiểm tra
Số người vượt biển có là bao nhiêu

Kêu Gọi Điền Phiếu Thống Kê
Kính thưa quý vị con dân An Bằng:

Đoàn tụ số lượng rất nhiều
Nhắm chừng phỏng đoán hơn là vượt biên
Sinh ra hải ngoại bao niên
Hình như gấp bội vượt biên mấy lần
Ít nhiều có lượng đòn cân
Biết bao dân số thì cần thống kê
Xưa kia thiếu học u mê
Người ta chế nhạo và chê cù lần
Nay là có cột rất cần
Thăm dò học vấn đời gần mới đây
Lúc xưa vượt biển qua đây
Đời trước ít học, đời này thành danh
Á Đông nổi tiếng thông minh
Có phần trong đó, người mình quê ta
Thống kê cũng muốn biết ra
Thành công đại học cùng là doanh thương

Nhân dịp ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại sắp
được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại
Miami, Florida, phân ban Văn Hóa thuộc Ban Tổ
Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại muốn ghi lại
một số chi tiết liên quan đến quê hương An Bằng
chúng ta như sau:
•
•
•
•
•

Nguồn gốc lịch sử An Bằng
Văn hóa và tập tục quê hương An Bằng
Các di tích lịch sử của quê hương
Thống kê số lượng con dân làng hiện sinh
sống ở Hải Ngoại
Những thành quả về học vấn cũng như doanh
thương mà con dân làng đạt được.

Tất cả những dữ kiện trên sẽ được trình bày tại
ngày Hội Ngộ hoặc lưu vào tập Kỷ Yếu để con
em chúng ta có thể tìm hiểu và trau dồi kiến thức
về quê hương An Bằng của chúng ta.
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Để có một số dữ liệu tương đối chính xác, phân
ban Văn Hóa kính mong quý vị giúp điền vào
PHIẾU dưới đây, cung cấp cho chúng tôi một số
thông tin mà quý vị nắm rõ; đồng thời, phổ biến
rộng rãi PHIẾU này đến người thân & người
Làng và khuyến khích họ tiếp tay giúp đỡ. Vui
lòng gửi PHIẾU về trước ngày 30/3/2019: Ban Tổ
Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại tại email của
ban thư ký ở HoiNgoAnBang@gmail.com hoặc
text qua người phụ trách thống kê tại 651-2785382.
Xin tải xuống Phiếu Giấy tại đây, in ra, điền vào,
chụp hình và gởi về email nói trên: PHIẾU
THÔNG TIN.
Ngoài ra, để cho tiện, chúng tôi cũng có phiếu
online tại đây. Nếu điền phiếu này, quý vị không
cần phải điền phiếu giấy nữa. Xin nhấn vào link
GOOGLE FORM – PHIẾU THÔNG TIN.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy vì tình Quê
Hương Làng Nước mà tích cực tham gia công
việc chung này nhằm có thể lưu lại những tài liệu
giá trị cho con em chúng ta sau này.

Trang 46

Xuân 2019 (thơ)

Gió xuân réo gọi bên hè
Muôn hoa đua nở cùng khoe sắc màu
Xuân về đoàn tụ bên nhau
Vui xuân êm ấm gieo sầu người xa
Xuân nay xin chúc mọi nhà
Cùng vui xuân mới mặn mà tình thân
Chúc cho con cháu chuyên cần
Học hành thăng tiến lẫy lừng tương lai
Chúc cho đại hội một mai
Mọi điều suôn sẻ tương lai vẫn còn
Ông bà trẻ mãi như con
Mẹ cha mạnh khỏe sắc son tình nồng
Chúc ai duyên thiếu tình không
Năm nay gặp được người chồng đáng yêu
Chúc nhau hạnh phúc đều đều
Phát tài phát lộc bớt nhiều âu lo
Vui xuân trên xứ tự do
Mai khoe pháo nổ ấm no lòng người
Lê Quy

Chân thành cám ơn quý vị rất nhiều.
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
Phân Ban Văn Hóa

Quay Về Hội Ngộ
An Bằng hai chữ làng tôi
Dọc ngang chỉ có chia đôi hai đường
Bốn vùng còn gọi sáu phường
Người người đùm bọc khiêm nhường chốn đây
Đình làng lăng cộ dẫy đầy
Cũng vì chữ hiếu sâu dày ông cha
Giờ này con cháu gần xa
Quay về hội ngộ xứ xa An Bằng
Lê Quy
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Phiếu Thông Tin: Vui lòng điền vào mẫu đơn này, chụp hình và text về 651-278-5382 hoặc gởi cho HoiNgoAnBang@gmail.com.
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Đưa Nhau Về Hội Ngộ 42 (thơ)

Trang 48
Công an, du kích, giả dân
Rình bắt vượt biển, nguy nan sợ chi
Chí Thanh, Quang Đạo ai bì
Văn thơ chữ nghĩa đầy bì tràn bao
Minh Toàn, Tấn Dũng hiếm sao
Song toàn văn võ ôi chao đâu tìm!
Cái tên được gọi Duy Kiêm
Bao năm biền biệt nay tìm mới ra
Minh Hiếu thầy giáo làng ta
Ai nay bốn chục sao mà lại quên?
Đau thân nếu có rỉ rên
Tìm Phan Tiến Lợi rỉ rên hết liền
Nước nhà, nguồn cội, tổ tiên
Quốc Kỳ hai chữ dĩ nhiên nằm đầu

Vần thơ xin được trình làng
Phân ban văn hóa, mấy hàng như sau
Cố vấn hai vị đứng đầu
Tuổi già sức yếu nhưng đâu thiếu tình
Người xưa biết rõ sự tình
An Bằng hành chánh quê mình trước kia
Vào thời Nam Việt Cộng Hòa
Văn Chương xã trưởng làng ta một thời
Lê Điền là một những người
Đầu tiên đến Mỹ trước thời Ca tơ (*)
Bao năm sinh sống Đen vơ
Tuổi già hưu trí đang chờ hội vui
An Bằng hải ngoại khắp nơi
Phân ban văn hóa góp lời chung lo
Hội Ngộ đã được hẹn hò
Niềm thương nỗi nhớ chuyện trò rồi đây
Nếu ai đã đọc sách này
Làng Xưa Tích Cũ của thầy Đình Xuân
Lại còn nổi bật văn nhân
Là thầy Lê Thái mười phân vẹn mười
Nhắc tên dạ cảm bùi ngùi
Đình Xuân, Lê Thái là người đầu tiên
An Bằng thời điểm vượt biên
Có luôn cả bảy ngang hiên biển vời
Phân ban văn hóa tuyệt vời
Đăng Khoa, Ngọc Quế một thời to gan

An Bằng hội ngộ bước đầu
Thư ra mời họp từ đâu gốc nguồn
An Bằng trang mạng sẻ suôn
Đình Cường chủ nhiệm là nguồn thông tin
Trình làng cũng phải báo tin
Công Sanh ban phó thường dân của làng
Làng ta dân số hàng ngàn
Trăm dân có chữ như vàng chưa khai
Người đời thích chuyện lai rai
Việc không lương bỗng mấy ai ưa làm
Hay do bận rộn ăn làm
Nên rồi không muốn hoặc ham chuyện này
Đếm từng trên đốt ngón tay
Thiếu hai người nữa mới hay biết rằng:
Khắc Lộc và một anh chàng
Dòng họ Tôn Thất là chàng tên Huy
Ai ai đều có tư duy
Trong dòng tâm thức nghĩ suy lắm điều
Người thì biết ít kẻ nhiều
Muôn ngàn thiên hạ có nhiều người hay
Nay xin trình để làng hay
Phân ban văn hóa chẳng hay hơn người
Chữ sai biết có người cười
Nhưng rằng ai hỡi Thánh thời cũng sai.
Ngày Kòn Lại
* Cựu Tổng Thống Jimmy Carter
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Trang 49
Mười năm sau được trở về
Con ghe, buồm rộng, tình quê chan hòa
Đoạn cuối bài Hãy Chờ Ta
Nay xin ghi lại để mà hiểu răng:

Gia Đình Hạnh Phúc (thơ)

Hãy chờ ta! Hỡi bãi cát vàng
Rồi một ngày đất Việt tự do
Ta trở về sau cơn mệt mỏi
Ru ta ngủ chiều gió không mây

Mẹ đi chợ mua cam một trái
Đem về cho con gái ở nhà
Cầm cam em bé nghĩ xa
Cha vất vả đi làm ngoài tiệm
Đem dâng cha đỡ lấy khát khao
Nắng hè nóng nực xiết bao
Miếng ngon con trẻ nỡ nào làm ngơ
Đem dâng cha gọi rằng thơ yêu mến
Cầm cam con nghĩ đến vợ nhà
Đem về cho vợ gọi là làm duyên
Nhà hiếu thuận yêu thương dường ấy.
Buổi tương rau gấp mấy cao lương
Thuận hòa em kính chị nhường
Cha hiền con thảo tỏ đường yên vui
Thuận vợ chồng biển đông tác cạn
Hòa hiệp nhau muối mặn càng ngon
Trái cam mẹ đã cho con
Chuyền tay cam nọ lại càng về tay.
Văn Công Cơ

Hội Ngộ Ơi (thơ)

Hãy chờ ta! Hỡi quê hương ấy
Rồi một ngày lìa xa đất khách
Ta trở về đôi tay dang rộng
Ôm lấy quê hương khóc nghẹn ngào
Nay nghe có một phong trào
Đoàn viên, hội ngộ đồng bào quê ta
Hội Ngộ ơi! Hãy chờ ta
Mong rằng sẽ đến như là mơ xưa.
Nguyễn Khắc Lộc

Chờ Hội Ngộ (thơ)
Hội ngộ An Bằng rồi sẽ đến
Người người nỗ lực chuyện lo toan
Làm thơ viết báo đưa tin tức
Đánh thức lòng người khắp chốn xa
Thuở ấy An Bằng chưa viễn xứ
Bây giờ tạm sống xứ người ta
Nay về ấm lại tình làng nước
Hội ngộ An Bằng vẫn thiết tha
Lê Quy

Ba mươi năm trước đặc san
Gia Đình Phật Tử An Bằng, Đen vơ
Hãy Chờ Ta, tựa đề thơ
Ước mơ thành thiệt, nào ngờ xảy ra:
Hãy chờ ta! Hỡi con ghe nhỏ
Rồi một ngày thôi hết cộng nô
Ta trở về với vùng đất bé
Tìm ra khơi dưới ánh rạng đông
Hãy chờ ta! Hỡi cánh buồm rộng
Rồi một ngày nước Việt bình yên
Ta trở về trong niềm vui sướng
Đưa ta lướt sóng một chiều hè
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Cha ra tận biển khơi
Kiểm từng con mồi (cá) nhỏ
Mẹ gánh về nuôi em
Rồi mem cơm, mấm cá
Em khôn lớn từng ngày …

Về Thăm Bạn Cũ (thơ)

Viễn xứ em biệt tăm
Bao năm rồi lưu lạc
Cách biệt ở xứ người
Biển xưa em có hay
Đang trong cơn thịnh nộ
Gào thét gọi tên em
Biển như đang kể lể
Đã một thời cưu mang
Biển đã hòa tiếng nhạc
Ru em ngủ từng đêm …

Tôi về thăm bến ban trưa
Bỗng nghe tiếng sóng xa xưa dội về
Chơi đùa với trẻ cùng quê
Tôi mê mẩn nhớ mà tê tái lòng!
Tôi về bến cũ ai mong?
Ghe nan mấy chiếc trông còn như xưa
Biển xanh, sóng vỗ, gió đưa
Núi Rùa trên đỉnh lưa thưa mây mờ
Tôi về bến cũ như mơ
Bao năm cách biệt bến chờ đợi tôi
Tôi đi tôi đứng tôi ngồi
Tôi nghe tiếng đập bồi hồi trong tim...
Bến ơi, năm tháng im lìm
Nhớ thương dồn nén chừ tìm được nhau!
xuân bằng

Biển Ru Em (thơ)

Trang 50

Đừng để mẹ héo hon
Trông chờ con mòn mỏi
Như biển vẫn đợi em
Một lần về với biển
Để biển được ru em
Trong vòng tay của mẹ
Trên bờ biển Quê Hương
Bãi cát vàng thơ mộng
Những đêm hè gió lộng
Em ngắm mãi ngàn sao
Khi biển êm gió lặng
Em nghe sóng rì rào
Dưới bầu trời đầy sao
Biển xanh ru em ngủ
Tóc bạc đầu lên ngôi ..
Kỷ niệm đêm ngủ bến An Bằng trong chuyến về
thăm mẹ … Hè 2018

Đêm đêm biển vọng về
Bằng âm vang sóng vỗ
Hòa cùng tiếng à ơ
Qua lời ru của mẹ
Êm ái lẫn ngọt ngào
Du dương như điệu nhạc
Biển cùng mẹ ru em
Bài trường ca bất tận …
Từ thuở em nằm nôi
Cha vươn mình biển cả
Vượt con sóng bạc đầu
Bằng nghe nan nhỏ xíu

Nguyễn Thương
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Trang 51

Vượt Biển (thơ)

Vùng một, building G

Tôi ra đi dạo ấy
Ghe Hai Dí ba mươi
Đàn bà và con nít
Chiếm hơn nửa số người

Năm tám bảy, tháng năm
Đêm mười ba, chẳng lầm
Từ phi cơ bé nhỏ
Gặp lại những người thân

Lênh đênh trên biển cả
Hăm bảy ngày héo khô
Có khi cơn sóng bão
Cao hơn nóc nhà thờ

Xin đón chào bình yên
Ba tôi ra đón liền
Thân thân nhìn cũng lắm
Có cả ma soeur hiền

Tôi mười ba tuổi chết
Say ngất trên mạn thuyền
Vàng xanh cho ra hết
Mơ mau tới đất liền

Xin đón chào tiểu bang
Mùi bắp thơm cánh vàng
Trên khắp vùng Kansas
Tít mờ chạy lang thang

Có lần ghe mắc cạn
Chân vịt gãy, đứng yên
Lội bơi thay hì hục
Có các chàng thanh niên

Những chiếc nhà xe đậu
Như thửa ruộng chín vuông
Ở đâu bên quê cũ
Nỗi nhớ oà về luôn

Khi chẳng còn nước ngọt
Múc nước biển nấu cơm
Nồi cơm vừa chín tới
Mặn đắng vẫn ngon thơm

Trên con đường xe chạy
Lạ với khoảng trời xanh
Trên dòng đời khựng lại
Bỗng thấy mình mong manh

Khi bão giông nổi dậy
Trong khoang thuyền ngước lên
Có ai đang khấn nguyện
Tất cả nhờ ơn trên

Mong manh từ thuở đó
Giữa biển cả trùng khơi
Nơi khoang thuyền khấn nguyện
Nhỏ bé và chơi vơi ...

Rồi như một phép mầu
Lạc lái dạt về đâu
Tỉnh ra thì đã biết
Hồng Kông trước mặt chào

Lê Trúc

Trong ô vuông trại cấm
Kẽm gai ngó từ xa
Mùa xuân năm tám sáu
Thuyền hai một bảy ba
Gặp người làng chung trại
Đùm bọc nhau hết lòng
Quen quen từng giọng nói
Âm ấm giữa trời hồng
Tôi lại được đi Phi
Trường PASS học ít chi
Cycle là tám tám
_____________________________________________________________________________________________
Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại: HoiNgoAnBang@gmail.com

XUÂN – QUÊ HƯƠNG – HỘI NGỘ AN BẰNG

Thư Em Về (thơ)

Trang 52

Chúc Ngày Hội Ngộ An Bằng
Thành Công Viên Mãn
Washington, D.C. Sep. 1st, 2018
Quý đồng hương Anh Chị Em (ACE) thân mến,
Gần đây tôi được biết ACE đang thảo luận về việc
tổ chức ngày hội ngộ An Bằng Hải Ngoại
(ABHN).

Thư em về sáng giao mùa ấm áp
Nắng thêm tươi và trời càng thêm xanh
Lòng hân hoan giữa buổi sáng yên lành
Cười nở nụ trên cành cây ngọn cỏ
Đây thư em, em đã nắn từng nét nhỏ
Chữ chân phương yêu biết mấy cho vừa
Văn là người nghe chân thật lạ chưa
Em lại đẹp như nàng tiên giáng thế
Quá nhớ nhung em ngây thơ kể lể
Đã làm anh run rẩy cả tâm hồn
Và cứ thế ý tưởng cứ dập dồn
Anh ghi nhớ vào hồn từng dấu chấm
Lòng yêu thương càng ngày càng đậm
Nên mỗi từ là một nụ cười xinh
Mỗi ý thơ là chất chứa ân tình
Anh ôm hết vào lòng mình miên viễn
Thư em về như sóng rì rào của biển
Như gió ru thêm nỗi nhớ nỗi mong
Một nguồn yêu dâng nhập cõi lòng
Anh khe khẽ, trời ơi sao nhớ quá!
Hoàng Minh

Đó là một tin thật vui trong lòng của những người
xa quê hương như chúng ta.
Tôi có trao đổi sơ qua với một vài ACE trong Ban
Tổ Chức (BTC) và cũng đã được đọc khá nhiều
những ý kiến đóng góp của ACE đồng hương
thông qua Text messages, và đọc bản dự án của
BTC hoạch định cho ngày hội ngộ ABHN sắp tới.
Thật vô cùng phấn khởi và mong dự án sẽ hình
thành viên mãn. Đây là một món quà lịch sử cho
người đồng hương ABHN hôm nay và ngày mai.
Những ý kiến đóng góp và bản dự án mà ACE
đang trao đổi, thật vô cùng phong phú. Có những
đóng góp mà quý ACE đưa ra làm người đọc cảm
động, ngậm ngùi, và hãnh diện tấm lòng của
người quê hương An Bằng lưu lạc trên khắp thế
giới, dù ở hoàn cảnh nào chúng ta vẫn mãi mãi
nhớ về nhau. Bây giờ cơ hội đến, chúng ta tạo cơ
duyên xích lại gần nhau hơn để tương lai đồng
hương ABHN cột chặt với nhau như sợi giây neo
ngày nào ở biển khơi An Bằng.
Tôi tin tưởng rằng, những anh chị em trẻ ngày
hôm nay đã và đang tự hào, chúng ta đã vươn lên
từ tận cùng của xã hội để có được ngày hôm nay,
và bây giờ ACE đang sánh vai nhau bước đi bên
cạnh đồng nghiệp của xứ người mà không một
chút mặc cảm. Vậy chúng ta làm sao để giữ lại
những hình ảnh lịch sử đó cho thế hệ tiếp nối mà
không bị mai một.
Các ACE khởi xướng hôm nay là những người
đầy đủ tài năng, vận động, kết hợp, để bắt đầu viết
lên trang sử cho Hội Đồng Hương An Bằng Hải
Ngoại (HĐHABHN), bởi vì thế hệ của các ACE
đã đi qua trên những con đường làng vào tuổi
thanh xuân đầy kỷ niệm, và bây giờ hội nhập vào
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thế giới thăng hoa ở tuổi
đời đầy sức sống. Cơ hội
đến, thế hệ đầy sức sống
của ABHN hôm nay đã
và đang đứng vững trên
mọi lãnh vực của xã hội
thăng hoa này. Nếu hôm
nay các ACE không bắt
đầu kết hợp để viết lên
trang
sử
của
HĐHABHN, thì liệu thế
hệ tiếp nối làm gì biết
chuyện cô Hảo, cô XY… năm xưa bên cạnh
trường làng? Làm sao
biết được lúc tan học về
nhà đói ngẩn ngơ, để rồi
nhìn cái lồng bàn che
đậy khoai, môm mà
chẳng thấy hạt cơm đâu.
v.v?

Trang 53

Nhấn vào hình để nghe bài “Đưa Nhau Về Hội Ngộ thứ 25 (tác giả Ngày
Kòn Lại, do nhạc sĩ Lê Minh Hiền phổ nhạc.

Chúng ta hãy nắm tay
nhau kết hợp thành một khối để làm nên lịch sử
ABHN, cho thế hệ tiếp nối trân trọng và hãnh diện
mà những gì ACE ngày hôm nay đang hình thành
lịch sử cho mai hậu. Vậy ngày hội ngộ hôm nay
là đánh dấu cho một tương lai của Hội Đồng
Hương An Bằng Hải Ngoại (HĐHABHN) sẽ ra
đời chăng…? Hy vọng.
Bước đầu hình thành chắc không tránh khỏi sự
nhiêu khê, đó là luật định. Này ACE, làm để mà
làm cho lịch sử ABHN, chúng ta không làm vì
danh vọng cứ vậy mà đi tới.
Chúc ngày Hội Ngộ An Bằng tràn đầy niềm vui.
Văn c Hưng

Đưa Nhau Về Hội Ngộ 49 (thơ)
Chiếc ghe có bộ vận hành
An Bằng Hội Ngộ vận hành như ghe
A phi cái máy của ghe
Bịch bình vang nổ tai nghe nhịp nhàng
Mưa to gió lớn hiên ngang
Sóng cồn sóng bạt vượt càng ra khơi
Vào thời vật đổi sao dời
A phi khổ nhọc đưa người vượt biên
An Bằng hội ngộ gắn liền
Một ban tổ chức hiện tiền như sau
Trưởng ban một vị đứng đầu
Ăn lo, chăm sóc, mong cầu yên vui
Phít tông lên xuống thụt thùi
Lên ga nổ mạnh đi lui không đành
Quay tròn bánh tấn lăn nhanh
Quay luôn chân vịt nước đành cuộn tuôn
Một ban tổ chức kể luôn
Phó ban nội vụ có luôn phó ngoài
Thư ký công việc bút ngòi
Họp hành biên bản viết hoài không xong
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Máy nổ phải có dầu xăng
Đi ra quán chợ mua xăng cần tiền
Hội Ngộ chuẩn bị hẳn hiên
Phân ban bảo trợ bỏ tiền để bao

Trang 54

Nhớ Em và Nhớ Quê (thơ)

A phi còn nữa gồm bao
Cái kim, cái bạt, đũa cao, co dầu
Phụ tùng cùng lại nhớt dầu
Phân ban tài chánh đương đầu kinh doanh
Bên trong bộ máy vòng quanh
Bánh quay nhiều khớp loanh quanh xoay tròn
Phân ban văn hóa một vòng
Bắt qua văn nghệ tới vòng mỹ văn
Khớp ăn cần có bản năng
Thông tin báo chí tài năng chuyển lời
Phân ban hoạt động tuyệt vời
Là người trẻ tuổi, và rồi ban y
A phi máy đẩy ghe đi
Đưa người vượt biển nay thì gặp nhau
Cùng là những kẻ qua sau
Xiết tay nắm chặt, bên nhau một lòng.
An Bằng Hội Ngộ nằm lòng
Người trông kẻ đợi chờ mong tới ngày
Mười bốn tháng bảy là ngày
Hai ngàn mười chín không thay chẳng dời
Xa gần khắp chốn nơi nơi
Mong về hội ngộ để rồi chung vui
Tiếp tân, nam nữ đông người
Đón chào tất cả, tiếng cười rộn vang.
Ngày Kòn Lại

Ngày kia em về thăm quê nước Việt.
Nên anh lang thang suốt một buổi chiều
Lại nghe lòng mình buồn biết bao nhiêu
Nhớ quê hương và nhớ em tha thiết
Từ ngày em về thăm quê nước Việt
Nỗi nhớ nhung đan kín cả tâm hồn
Giữa chợ người anh vẫn thấy cô đơn
Buồn viễn xứ lại càng thêm tê tái
Anh cũng biết tháng sau em về lại
Với anh dài cả thế kỷ đó em
Gần nhau giận hờn xa nhau thương thêm
Lòng nhủ thầm ta chớ hờn nữa nhé
Chiều hôm nay một mình ngồi quạnh quẽ
Nhớ tới em trời tím ngắt mây sầu
Anh hỏi mây, mây đang bay về đâu
Nhắn giùm cho bên này anh thương nhớ...
Tri Nhân

An Bằng Xưa (thơ)
An Bằng xưa tôi ở chốn này
Trông vời gió biển, ngát mùi dương liễu
Qua ngàn lớp lớp mây trôi
Gió lay từng đợt, rừng cây liễu
An Bằng xưa Ôn Mệ của tôi
Thiết tha, tuy chưa gặp bao giờ
Tôi hình dung những linh hồn ấy
Nhung nhớ họ trong cõi mơ
An Bằng xưa cha mẹ của tôi
Gian nan cực khổ để nuôi tôi
Đánh mất tuổi xuân vì cuộc sống
Tôi khóc năm xưa một kiếp nghèo
An Bằng xưa bạn bè của tôi
Nhớ sao lớp học i tờ
Tấn Cường, Ty Đạo, Dũng Lộc Kỳ
Thương nhau, chia củ khoai lùi
Bát canh sẻ nửa, chiếu sùi đắp chung
Bây giờ bạn có nhớ không
Bao nhiêu năm ấy thiết tha mặn nồng
Ban Hồ
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Một Chút An Bằng (thơ)
Sáng nay lòng bỗng nhớ về
An Bằng biển sóng tràn trề hồn nhiên
Chưa lần vương vấn niềm riêng
Vô tư chưa biết muộn phiền thế gian
Trên môi câu hát đầu đời
Còn vương vấn mãi một thời tuổi thơ
Nhớ ngày theo bước cha ông
Ra khơi lưới cá đầy khoang thuyền về
Rộn ràng cười nói uyên thuyên
Tàn đêm trăng xuống bên triền núi cao
Bao lần bão lũ tràn qua
Người quê tôi đó không xa nơi này
An Bằng tình những dạt dào
Như trong câu hát ngọt ngào quê hương
An Bằng trong trái tim tôi
Dẫu qua năm tháng chưa phôi phai nhoà
Thân dù viễn xứ xa xăm
Vọng lên câu hát về thăm An Bằng ....
LQĐ

Phát Hành Vé Số
Thông Tin về việc Phát Hành Vé Số
Kính gởi: Toàn thể con dân, dâu, rễ làng An Bằng
ở hải ngoại, quý ân nhân mạnh thường quân và
thân hữu.
Kính thưa quý liệt vị:
Như quý vị đã biết về nội dung và mục đích của
ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, nay được sự
ủy nhiệm của vị Trưởng Ban Tổ Chức, đầu thư,
chúng tôi kính gửi lời chào thân thương nhất đến
toàn thể quý vị và kính chúc quý vị cùng toàn thể
gia quyến luôn được an vui hạnh phúc, mọi việc
đều được hanh thông.
Sau thời cuộc 1975, hoàn cảnh xã hội đã đưa đẩy
chúng ta đành phải lìa quê cha đất tổ, bỏ lại sau
lưng những gì thân thương và quý mến nhất để ra
đi tìm cuộc sống mới. Hơn bốn mươi năm qua,
chúng ta đã mỗi người một phương, lưu lạc ở xứ
người, cần cù siêng năng làm việc lo cho sinh kế
gia đình, chăm sóc con cái được nên người, thành
đạt trong cuộc sống. Mặc dù bận rộn, nhưng

chúng ta không hề quên nguồn gốc, văn hóa tập
quán của quê hương làng nước; vẫn thường xuyên
liên lạc với người thân và bạn bè cùng quê để
thăm hỏi, chia sẻ, tương trợ lẫn nhau cũng như
cùng nhau giữ gìn tình cảm thân thương, chất
phác, hiền hòa của người An Bằng chúng ta. Tuy
thế, trong suốt thời gian dài đó, chúng ta chưa một
lần được gặp nhau trong một phạm vi rộng lớn một kỳ hội ngộ quy tụ tất cả con dân An Bằng
đang sinh sống tại hải ngoại. Có lẽ trong thâm
tâm của mỗi chúng ta ai cũng ước mơ cơ hội đó
sẽ thành hiện thực, ít nhất là một lần trong đời.
Chính vì vậy, khi biết tin một số quý anh chị em
người Làng mình đang khởi xướng việc tổ chức
ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, chúng tôi vui
mừng khôn xiết và tự hứa sẽ cùng góp chút sức
mọn với anh chị em để kỳ Hội Ngộ được sớm
thành tựu. Vì thế, khi được quý anh chị tín nhiệm
đảm trách phân ban Tài Chánh tôi vui vẻ nhận
lãnh, dẫu biết rằng khả năng và thì giờ rất hạn
hẹp, ngân quỹ của ban tổ chức thì chưa có.
Với dự tính của ngày Hội Ngộ mang tầm cỡ quy
mô lớn như thế, trên cả ngàn người tham dự, thì
ngân khoản khả dĩ cần phải có để trang trải các
chi phí như thuê phòng hội, ẩm thực, giải khát,
âm thanh, phim ảnh, kỷ yếu, trang hoàng, in áo
thun và nhiều thứ cần thiết khác. Mặc dù rất băn
khoăn lo ngại không biết phải bắt đầu từ đâu và
xoay sở thế nào để kiếm số tài khoản hầu trang
trải cho công việc chung này, nhưng cá nhân
chúng tôi cũng được an tâm phần nào bởi trong
tôi có một niềm tin sâu đậm là sẽ được sự hỗ trợ
hết lòng của tất cả bà con người Làng và quý ân
nhân mạnh thường quân và thân hữu - những vị
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luôn có cảm tình đặc biệt với người An Bằng.
Điều khiến cho chúng tôi vững tin hơn nữa là tấm
lòng rộng lượng và san sẻ của bà con chúng ta
trên các công việc chung trong thời gian qua đã
đánh tiếng thơm không những trong cộng đồng
quê hương mình mà đã và đang lan rộng đến các
cộng đồng khác. Những thiện cảm mà họ dành
cho chúng ta thật đáng trân quý, khiến chúng ta
luôn hãnh diện được mang dòng máu An Bằng,
được hấp thụ lối sống chất phác hiền hòa của một
Làng quê, biết tương trợ đùm bọc lẫn nhau trong
mọi hoàn cảnh mà bao đời Tổ Tiên Cha Ông đã
truyền lại.
Hôm nay chúng tôi xin thay mặt phân ban Tài
Chánh kính gửi tâm thư này đến quý liệt vị nhằm
thiết tha kêu gọi sự ủng hộ tịnh tài qua việc mua
vé số có trúng thưởng hầu tiếp tay giúp cho công
việc chung - NGÀY HỘI NGỘ AN BẰNG HẢI
NGOẠI - được thành tựu tốt đẹp.
Mỗi vé số ủng hộ $10, với các giải thưởng như
sau:
• Giải Độc Đắc: 1 chiếc Honda Accord đời
2019 – trị giá $25,000
• Giải Nhất: 1 TV hiệu Sony 75 inch, trị giá
$3,000
• Giải Nhì: 1 chiếc Mackbook Pro laptop,
trị giá $2,000
• Giải Ba: 1 dàng Karaoke Receiver hiệu
Singtronic, trị giá $1,500
• 30 Lô An Ủi: trị giá $100 mỗi giải
• Và còn nhiều quà tặng khác
Vì đây là một dự án lớn, cho nên nếu quý vị muốn
ủng hộ thêm thì hãy mua nhiều vé số. Trong nay
mai, Phân Ban Tài Chánh chúng tôi sẽ phát hành
vé số này rộng rãi đến khắp nơi, mong có sự nhiệt
lòng ủng hộ của quý vị. Sau đây là danh sách

Trang 56
thành viên của Phân Ban Tài Chánh hiện diện ở
các địa phương:
Họ Tên

Địa Phương

Số ĐT

Lê Đức Phiên
Lê Minh Tuyên
Lê Dũng-Thủy
Lê Văn Quy
Đào Duy Dũng
BS Lê Minh Hiệu
BS Đặng Đức Hòa
BS Nguyễn Hậu
DS Đặng Đức Ân
Nguyễn Danh/Hương
Lê Chung
Nguyễn Táng
Trương Chương
Trương Minh Khanh
Nguyễn Lãm
Hiệp Lan
Hải Mai
Đặng Tựu
Văn Tấn Phương Loan
Thiểu Sản
Văn Công Kỳ
Lê Kính
Đào Khuyến
Lê Dũng Hiền
Văn Công Ly-Hường
Đặng Khá
Văn Dũng-Trang
Hà Nguyễn

Orlando, FL
Jacksonville, FL
Miami, FL
Orlando, FL
Chicago, IL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Dallas, TX
Chicago, IL
Virginia
Hawaii
Kansas
Michigan
Jacksonville, FL
Tampa, FL
SW, Florida
South Carolina
South Carolina
Michigan
Daytona, FL
Florida
Florida
Arkansas
Mississippi
Kansas
Michigan

321-274-5234
904-382-8517
954-465-4625
407-575-9898
847-508-4336
407-955-0065
407-401-2690
808-778-2532
407-406-1447
817-881-8869
808-415-1314
410-493-5622
808-888-9308
316-650-1684
323-575-6452
904-536-3866
813-230-5749
239-470-0883
843-364-6737
843-442-3604
586-241-1617
386-212-0414
303-204-0532
954-303-4998
870-307-4796
601-405-2065
316-516-4074
586-556-1507

Sự quan tâm hỗ trợ của quý vị sẽ nói lên tinh thần
xây dựng chung cho quê hương làng nước, sẽ là
đóng góp thiết thực cho ngày Hội Ngộ của chúng
ta được thành tựu viên mãn. Một kỳ hội ngộ sẽ
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho con cháu của
chúng ta hôm nay và mai sau.
Xin chân thành cảm tạ và kính chào toàn thể quý
liệt vị.
Orlando, Florida, ngày 21 tháng 12 năm 2018
Lê Đức Phiên
Trưởng Phân Ban Tài
Chánh
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Cơm Gà Mẹ Nấu Cho Cha (thơ)

Trang 57

Ghé Thăm Biển Quê Em (thơ)
Chiều nay thăm biển quê em
Gọi mây lơ đãng gọi chim chẳng nhìn
Thuyền xưa bến cũ gọi tình
Nhớ thương chẳng gọi sao mình hoen mi
Đường quê ra biển anh đi
Chang chang cồn cát thôi thì bỏng chân
Thương em nước mắt rưng rưng
Bờ môi mằn mặn đau từng dấu qua

Mây trời núi biển bao la.
Làm sao tìm được người xa ta rồi
Đêm nay rảo bước mình tôi.
Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi hiện về.
An Bằng ghe đẹp quá tê.
Một mình thơ thẩn nhớ về quê ta.
Nhớ Cha nhớ Mẹ tuổi già.
Nhớ người làng nước thật thà thiện lương.
Bây giờ ta ở tha hương
Nhưng ta mãi gửi tình thương An Bằng.
Tôi đây cứ mãi nhớ rằng.
Tuổi thơ đùa giỡn ánh trăng quê nhà.
Tiện đây kể chuyện Mẹ Cha.
Ngày đêm trông ngóng con xa trở về.
Tim đau nặng trĩu ê chề.
Mẹ Cha rơi lệ nhớ về con xa.
Cha tôi ngồi trước hiên nhà.
Mẹ tôi bưng chén cơm gà đút Cha.
Cha tôi ngoảnh mặt quay xa.
Mẹ tôi quấn quýt cứ xà sát Cha.
Cha tôi than thở với Bà.
Tuổi tui nay đã quá già Bà ơi.
Làm sao nuốt nổi cho vơi.
Mẹ tôi nói với Ông ơi món gà.
Cha tôi lại nói thôi mà.
Ông ơi Ông tuổi quá già hơn xưa.
Bia đâu uống mãi cho vừa.
Sao bia Ông uống sáng trưa tới chiều.
Cha tôi nét mặt buồn thiu.
Bà ơi tui uống từ chiều hôm kia.
Bà ơi khui mấy chai bia.
Để tui uống với món kia cho vào.
Mẹ tôi than thở Ông nào.
Cơm gà tui nấu ăn vào bổ hơn.
-Thanh Tin

Biển xanh anh thấy nhạt nhoà
Cát vàng sao bỗng xót xa đổi màu
Nhớ em nghe sóng xôn xao
Gọi tên nghe gió rì rào bên tai
Em đi xa tít dặm dài
Sau lưng bỏ lại chàng trai hẹn hò
Em đi tìm sự tự do
Hy sinh tất cả để lo cuộc đời...
Một mình trên bến chơi vơi
Nhớ em nay đã cuối trời chân mây.

Lê Phạm Mỹ (Bé Nhỏ)

Vè Địa Phương
(Trích một đoạn vè địa phương được tác giả Duy
Tấn Nguyễn chia sẻ trên Viber)
Bà con lẳng lặng mà nghe
Tôi xin thành kính kể vè địa phương
Ra đi xa cách quê hương
Lòng tôi cứ vẫn nhớ thương vô cùng.
Làng tôi trước đây sáu vùng
An Bắc An Thượng An Trung kể về
An Định An Hải cận kề
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Xa hơn An Mỹ lên về khó khăn.

Bom rơi đạn nổ không hư chút nào.

Chính quyền thuộc xã Vinh An
Phú Vang Hương Phú huyện sang sau này
Thừa Thiên phố Huế xưa nay
Quê tôi ở đó trước ngày ra đi
Bước Chân đến nước Hoa Kỳ
Tháng 10-98 chép ghi đôi lời.

Mọi người ai cũng xôn xao
Thần linh không bóng giúp bao dân làng
Đi đâu cũng cứ mơ màng
Chèo thuyền vượt biển đi vào miền Nam
Sa Cần Quảng Ngãi Hội An
Chở theo mắm ruốc trong làng ra đi
Gặp nhiều giai đoạn hiểm nguy
Nửa Pháp nửa Việt khó thì rất ghê
Để mua khoai sắn đem về địa phương.

Bà con cô bác mình ơi
Cùng chung số phận cuộc đời giống nhau
Đời tôi chỉ có bao lâu
Bỏ làng bỏ nước mong cầu bình an.
Đi đâu cũng nhớ đến làng
Ông bà Thanh Hóa Nghệ An đi vào
Hậu sinh không biết năm nào
Chỉ nhìn bảy họ đi vào đầu tiên.
Khai canh Nguyễn, Trần, Huỳnh, Trương
Lê,Văn, Đào khai khẩn quê hương An Bằng
Họ Hồ họ Đặng họ Phan
Thập nhị tôn phái trong làng của tôi
Cũng trên 43 họ rồi
Đi đâu cũng nhớ ngậm ngùi nhớ thương.

Cung cấp bốn bề xã thôn
Mỹ Lợi, Mỹ Á, Hà Úc, Hà Trung
Bà Cây, Lương Viện có đây
Truồi, Nong, Hà Đá, Hà Hồn cũng qua
Thanh Xuân, Kế Võ, Tân Sa,
Phú Diên, Diên Lộc ở xa cũng về.
Ai cũng đua nhau đến làng
Mang theo vật quý đổi bằng sắn khoai
An Bằng cứu đỡ khắp nơi
Cứu qua nạn đói trong thời chiến tranh.
(Còn tiếp vào những dịp sau)
Duy Tấn Nguyễn

Làng tôi không ruộng không vườn
Chỉ nghề bám biển một nghề ngày đêm
Mùa hè mới gặp biển êm
Nước trong không cá lại thêm nắng
nhiều.
Mùa đông gió lạnh mưa dài
Có khi kinh tế thiếu hoài cả năm.
Trần, Huỳnh hai họ khai canh
Thời gian thấy khổ phải đành bỏ đi
Vào nam lập nghiệp một khi
Hồ sơ để lại viết ghi để đời.
Dân làng vô lộn ra khơi
Yên hàng vô sự chẳng hề chuyện chi
Đất làng chỉ có phạm vi
Hà Úc ranh giới khe thì trở ra
Mốc trên mốc dưới bạch sa
Vinh Thanh, Mỹ Lợi cách xa hai đầu.
Chiến tranh bao cuộc giải dầu
Nhà tan cửa nát Phật sầu Chúa than
Nhà thờ Công giáo cũng tan
Nhà tư Am Miếu Chùa làng cũng hư
Đình làng đứng giữa vô tư
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Xin Gửi Anh Chút Quà (thơ)

Trang 59

An Bằng Biển Mặn (thơ)
An Bằng biển mặn cát vàng
Dọc miền duyên hải bên bờ thái dương
Ra đi lòng mãi vấn vương
Thương người ở lại lệ vương đôi dòng
Quê Hương in đậm trong lòng
Dù xa cách mặt nhưng lòng chẳng xa
Mai đây nếu có về nhà
Tâm thành quỳ gối mẹ cha tỏ tường

(Giếng Bộn An Bằng)

Xin gửi cho anh!vài giọt nước Khe Ton
Để anh nhỏ khi Đông về giá lạnh
Gửi cho anh, vài gàu nước Giếng Bộn
Để anh tắm mình giếng nước quê hương
Gửi cho anh tình thương nơi đất mẹ
Để anh ôm vào lòng khi thời còn trẻ
Gói cho anh vài đồng xu tiền lẻ
Để anh mua tiếng nói giọng An Bằng
Gửi cho anh vài gàu nước Bàu Tràm
Để anh rửa tấm thân người lữ khách
Đã lâu rồi từ ngày ta xa cách
Chưa một lần nghe tiếng sóng hò reo

Cha ông gầy dựng Tổ Đường
Dày công bồi đắp phước điền hôm nay
Ơn Quê nghĩa Tổ sâu dày
Cháu con mới có được ngày an vui
An Bằng con cháu khắp nơi
Năm Châu bốn bể có ngày đoàn viên
Bắt tay mở rộng tình thương
Nhà nhà hạnh phúc, Quê Hương An Bằng
Phố Biển An Bằng – Hoàng Luật

Ghe An Bằng (thơ)

Gửi cho anh khúc gỗ của mái chèo
Để anh đẽo đôi đũa lúc ăn cơm
Gửi cho anh vài bó lúa rạ rơm
Để anh chụm chiếc nồi trên bếp lửa
Gửi cho anh vài đọt cành dương liễu
Để anh bó thành cây chổi quét nhà
Chẳng hề quên dù năm tháng đã qua
Nơi xứ lạ sao nhớ quê da diết!
Xin gửi anh vài cây kim may áo
Để anh may duyên nợ chỉ tơ hồng
Để anh thêm chiếc quần đùi bao cát
Kỷ vật xưa anh mãi vẫn khắc sâu
Gửi cho anh vài núm cát Độn Bồ
Để anh làm bát nhang khi khấn vái
Và gửi anh làng trên và xóm dưới
Để anh ôm, mãi mãi trọn vào lòng.

Nắng chiều lên, nồm mang gió mát
Sóng nhạc rì rào, bọt trắng phau
Nước biếc, thuyền xa, vừa lấp ló
Căng buồm, hứng gió, rước ghe về
Bãi cát, dân làng, đang chờ đón
Ghe về đậu bến, cá đầy khung
Cát vàng một dãy đầy sức sống
Trai tráng phi thường mặc gió sương.

Người Giữ Làng

Hoàng Tần Dũng
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Thư Cho Bạn Cũ (thơ)

Ai hát ô trù dập
Chốn lao tù nghiệt oan
Ra đi cùng định mệnh
Sao vẫn còn gian nan?

Phú ơi! Mi còn nhớ cái o xóm dưới
Tết vừa xong O nghỉ học đó không
Mạ tau nói cha O vừa chết bệnh
Nhà neo đơn là phải tập gánh gồng

Ai người qua đoàn tụ
Sông núi giờ cách ngăn
Mang hồn quê sưởi ấm
Cho thấm một An Bằng

Nhớ trong xóm có vài O đi học
Đọc chưa suông đã phải nghỉ ở nhà
Cố gắng lắm cho con trai tới lớp
Để biết năm ba chữ với người ta

Hội ngộ thật rộn ràng
Gọi nhau tình chứa chan
Quê tôi từ khắp chốn
Mến nhau dựng xây làng

Sáng sớm nhớ mấy O đi vơ rác
Chiều về giúp mạ lượm củi bằm rau
Trong lớp chỉ vài O, người làng họ
Chớ quê mền mấy O nghỉ từ lâu

Ngôi làng nay cách biệt
Nơi xa mà bỗng gần
Ôm tình chung thắm thiết
Tô thêm nét An Bằng

Tau đã nghĩ nếu đi xa học tiếp
Sẽ về làng cưới cho được một O
Biết mô o giúp tau dựng sự nghiệp
Sợ lấy quê người sang trọng thêm lo

Lo ngổn ngang cuộc sống
Bận rộn vì miếng ăn
Nuôi dạy con thành đạt
Thì hôm nay An Bằng

Rứa đó, cuộc đời có ai biết trước
Chuyện bể dâu đã xảy đến trong đời
Bạn bè mền trời đẩy đưa xuôi ngược
Đã an cư lập nghiệp ở xứ người

Đông như ngày trẩy hội
Bô lão cười hở hăm
Cháu con về đông lắm
Vui chung ngày An Bằng

Chà, cái làng mền bây chừ giàu có
Mấy o xưa ở Mỹ, Úc đó mi
Lâu lắm rồi chưa một lần gặp mặt
Hẹn ngày về hội ngộ Mi-a-mi.
xuân bằng

Hội Ngộ An Bằng (thơ)
“Chung Một Lời Ca”

Trang 60

An Bằng trong hơi thở
Giọng nói hiền hoà thân
Nên tôi hằng thương mến
Ôi An Bằng, An Bằng!
Lê Trúc

Hội ngộ thật rộn ràng
Rủ nhau về hân hoan
Trên khắp miền hải ngoại
Lòng chung một hoà vang

Đón Mừng

Ai tản cư dạo đó
Với khó khăn ngập tràn
Nhớ nhà quên hội nhập
Khoé mắt buồn mênh mang

HỘI NGỘ AN BẰNG HẢI NGOẠI

Ai vượt biên, vượt biển
Sóng nước, trời chưa phân
Đi tìm nơi vô định
Mạng sống sao chẳng cần?

July 14, 2019
Miami, Florida
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Thư Kêu Gọi Đóng Góp
Hình Ảnh và Bài Viết

Trang 61
•
•

Khó khăn khi đối diện với xã hội và nỗ lực
trong học đường
Những đề tài thích hợp khác của quý vị.

Quý vị có thể chọn bất cứ đề tài nào nói trên và
viết bằng Anh ngữ hay Việt ngữ (nếu cả hai thì
càng tốt). Chúng tôi sẽ phiên dịch bằng hai thứ
tiếng để đưa vào kỷ yếu sau này.
Đây là tập kỷ yếu nhằm lưu lại cho thế hệ con em
của chúng ta trong tương lai để họ có thể tìm hiểu
về nguồn gốc của mình; vì vậy, chúng tôi thiết tha
kêu gọi sử hưởng ứng nhiệt tình của tất cả con dân
An Bằng vào việc làm đầy ý nghĩa này.

Kính gởi con dân An Bằng đang sống ở hải ngoại:
Một trong những chủ đề của cuộc hội ngộ (sẽ diễn
ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2019) là trưng bày
những hình ảnh xưa cũ liên quan đến lịch sử của
người An Bằng hội nhập vào một đất nước mới
qua hình thức slideshow. Song song, những hình
ảnh xưa cũ là tài liệu đáng quý để đưa vào tập kỷ
yếu để nói lên những nỗ lực trong cuộc sống mà
người An Bằng đã vượt qua để có được như hôm
nay. Vì vậy, chúng tôi xin kêu gọi tất cả bà con
chụp lại những hình ảnh cũ từ trại tỵ nạn, lúc mới
qua Hoa Kỳ (hoặc các nước khác), ra trường, sinh
nhật, đám cưới, vân vân. Những hình ảnh này sẽ
làm tăng giá trị và sự phong phú cho ngày hội
ngội, tập kỷ yếu hoặc bản tin.

Mọi hình ảnh và bài vở đóng góp cho hai mục
đích nói trên, vui lòng gởi về Ban Thư Ký tại
HoiNgoAnBang@gmail.com.
Chân thành cảm ơn quý vị.
Ban Thư Ký
Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Nhịp Cầu Quê Hương (thơ)

Đồng thời, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị
đóng góp những áng văn, mảng thơ để tăng thêm
nét đa dạng cho tập kỷ yếu (sẽ ấn hành sau hội
ngộ). Sau đây là gợi ý về các chủ đề:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinh nghiệm tản cư 1975
Kinh nghiệm vượt biển
Cảm nghĩ về ngày đoàn tụ với thân nhân
Kinh nghiệm hội nhập
Ngày đầu tiên đặt chân tại xứ người
Công việc làm hiện nay
Bí quyết thành công trong công việc
Nguyên nhân làm từ thiện
Cảm nghĩ về việc xây lăng ở làng
Sự thành công khi nuôi dạy con cái tại xứ
người

Qua cầu lại nhớ nhịp cầu
Cầu bao nhiêu nhịp lòng sầu bấy nhiêu
Biết anh mấy bữa ban chiều
Trên xã hội mạng, đôi điều tâm giao
Tâm đồng ý hợp cảm trao
Lời thương lời nhớ hôm nao một thời
Quê hương nay một góc trời
Anh vui chốn đó tôi thời chốn ni
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Gặp nhau qua mấy lời ghi
Ban đầu không biết tên gì và ai
Vì qua xứ Mỹ bị lai
Đổi tên, còn họ chẳng sai chút nào
Nhìn qua lòng thấy xôn xao
Ai ri trong mạng ngờ nào biết tôi
Lắng tâm suy nghĩ một hồi
Thì ra xưa ở cách tôi một vùng
Cách vùng mà lại chung làng
Chung con đường cái, chung hàng liễu xanh
Cùng chung cả một biển xanh
Hưởng cùng ngọn gió biển xanh đưa về
Ngày xưa vượt biển xa quê
Đâu ngờ lại được trở về thăm cha
Anh về thăm chốn quê xưa
Tôi đây cũng có chẳng mà gặp nhau
Nay xin mình hẹn gặp nhau
Gặp nhau ở chốn có cau có dừa
Có cây phượng đỏ ban trưa
Có luôn cả biển, cùng đưa nhau về
Ôi kìa hội ngộ sắp về
Rủ nhau đến đó tìm về quê hương
Còn đâu trên xứ ly hương
Nhịp cầu giao cảm, quê hương đây rồi.
Thu Minh

Câu Chuyện Thi Ca An Bằng

Từ lúc đại hội võ
lâm diễn ra và
một Ban Tổ
Chức cho cuộc
Hội Ngộ An
Bằng được hình
thành, thì bà con
choa kéo nhau
vào xứ ảo Viber
để bày mưu lập
kế cho những bước
đi sắp tới một cách sôi nổi. Phần đông, họ bắt đầu
làm quen với nhau để nhận ra huynh đệ, bà con
hay hàng xóm của nhau. Những câu chuyện năm

Trang 62
xửa năm xưa đều được phơi bày ra, tạo nên những
tiếng cười thoải mái giữa giây phút nhớ lại tuổi
thơ tại quê hương An Bằng. Rồi đây, nơi yêu dấu
đó sẽ có dịp trở về trong tâm thức của bà con choa,
được gặp nhau qua một lần hội ngộ tại xứ Mái A
Mi Thành. Thì ra người An Bằng đều bà con chéo
với nhau cả. Kêu ôn, kêu bác, kêu chú, kêu dượng,
kêu anh, kêu chị, rồi xưng em. Có khi các danh
xưng này tréo cẳng ngỗng, như ông A kêu ông B
bằng “anh”, ông B kêu ông C bằng “ôn”, nhưng
ông C lại kêu ông A bằng “dượng”. Bà con với
nhau hết! Cho nên, gọi “bà con choa” để diễn tả
lớp người này, không trúng thì cũng không sao,
nhưng chắc chắn sẽ không trật đi mô hết.
Viber là một kênh liên lạc, hầu như báo động từng
phút trên điện thoại của trên 100 người. Bà con
choa bàn thảo về dự án hội ngộ, cách thức tổ chức,
nhiệm vụ của mỗi phân ban, thông báo tin tức về
nhân sự, rồi về quyết định của các buổi họp viễn
liên, vân vân. Với tâm hồn sáng tác văn thơ nhạc
sẵn có, bà con choa thừa lúc rảnh chuyện, chuyển
sang lãnh vực có khả năng tạo những món ăn tinh
thần này, vui có, buồn có, ngậm ngùi cũng có.
Những bài thơ và bài văn vừa đưa lên thì đã được
phân ban Thông Tin Báo Chí dẫn đầu bởi Văn
Công Sang, tíc tắc đăng tải lên Anbangnews, làm
tinh thần của bà con choa càng phấn khởi, và từ
đó tiếp tục đà sáng tác. Đôi lúc sáng tác xong một
bài thơ tình mùi mẫn thì sẽ được nhiều người
khen, hay chọc phá. Ví dụ như bài thơ “Biển và
Em” của Nguyễn Thương đã gây xôn xao cho bà
con choa không ít. Người ta cứ chọc anh vì câu
hỏi thật thà của người tình trong bài thơ, “bên anh
em khẽ hỏi, yêu biển hay yêu em?” Trời ơi, răng
mà lãng mạn ri? Rồi những tình tiết hết sức nhỏ
nhặt được tác giả ghi nhận như “những chú còng
ven biển, nhè nhẹ chạy tới em” đã làm bà con
choa tha hồ chọc phá. Có lẽ Nguyễn Quang Đạo
(tên khác của tác giả Nguyễn Thương) cũng mắc
cỡ đỏ mặt lắm, nên chi anh đã tài tình chuyển sang
một đề tài khác hết sức khó xử cho mọi người.
Anh đưa ra một câu vế, và yêu cầu mọi người đối
lại, mong lấy đó làm hai câu đối cho hội trường
của hội ngộ.
Câu vế là: Hải Ngoại An Bằng Vui Hội Ngộ
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Mới nhìn vào, đây là một câu có âm tiết và nhịp
điệu của thơ đường 7 chữ, rất dễ đối. Nó có hình
thức âm điệu của TTBBBTT, chữ thứ hai và thứ
sáu là trắc, thứ tư là bằng – hệt như một vần điệu
của thơ đường rồi còn chi nữa hè. Nhưng, nhìn
kỹ thì chẳng dễ tí mô hết, nếu theo đúng luật đối.
Người biết làm đối cần nắm vững các nguyên tắc
như sau:
• Về số chữ: Nếu trong câu vế ra 7 chữ thì như
câu vế đối cũng phải 7 chữ
• Luật âm theo luật bằng trắc: Nếu vế ra là
TTBBBTT thì buộc vế đối là BBTTTBB (B
= bằng, T = trắc)
• Ngữ vận: Nếu vế ra là chữ Việt thì buộc vế
đối phải là chữ Việt, ngược lại, nếu vế ra là
chữ Hán thì vế đối buộc phải chữ Hán
• Đối từ: động từ đối với động từ; danh từ đối
với danh từ, vân vân
• Đối nghĩa: vế ra và vế đối phải là đồng nghĩa
hoặc phản nghĩa lẫn nhau
• Đối ý: từng chữ một hay một cụm chữ cần có
ý tương hoặc phản lẫn nhau
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là người đầu tiên ra tay đã bị gãy kiếm, rồi nhìn
bà con choa xuất các tuyệt chiêu của họ.
Văn Công Sanh, không thèm để ý đến luật, chỉ
nhắm vào ý của vế đối, tiếp theo: Quê Nhà Nghĩa
Nặng Nhớ Tiền Nhân. Có thể nói đây làm một
câu đối ý khá vững. Nhưng bà con choa vẫn
không chịu câu này, vì hình như có gì đó chưa ổn.
Ông tiến sĩ Văn Công Sang (một tên khác) lên
tiếng lắc đầu ngay. Chưa được mô!

Nguyễn Quang Đạo tự biết mình tạo lên sóng gió
nên đã quyết liệt ra tay phun mưa quét gió ngay.
Anh tự trả lời: Không Quên Nghĩa Nặng Của Tiền
Nhân. Nhưng anh lại mắc phải cái luật chơi đối
của chính mình, đó là chữ “không quên” không
thể nào đối với chữ “hải ngoại” được. Một bên là
tỉnh từ, còn bên kia là danh từ chỉ cho nơi chốn.
Hơn nữa chữ “của” (giới từ) khó lòng đối được
với chữ “vui” (tỉnh từ). Và, “tiền nhân” mà đi đối
với “hội ngộ” thì có phần không ổn. Nói chung,
câu này cũng đã làm cho anh suy nghĩ nát óc chứ
phải mô. Nhận ra sự sơ suất ấy, anh chêm vô:
Quê Nhà Nghĩa Nặng Nhớ Tiền Nhân. Ôi thôi,
vẫn còn chưa đạt ông chủ ạ. Rồi anh âm thầm
Nắm vững luật đối ni thì người tham gia không
lặng lẽ quay về nặn óc tiếp.
sợ chi nữa hết. Các anh hùng
“Phần thưởng là một cảnh rước
thi ca An Bằng đang chuẩn
trạng nguyên [An Bằng].” – Văn
Hoàng Tấn Dũng, một tay viết
bị sẵn sàng ứng chiến.
kỳ cựu, vừa đưa lên bài thơ
Nhưng có điều, ngay trong Đình Xuân
“Xuồng Đi” mới hôm kia, tả về
câu đối đã có sự tương phản
cảnh vượt biển bằng xuồng,
lẫn nhau nên chi khó lòng tìm ra ngữ vận cho
trong đó có 6 thanh niên liều mạng vượt đại trùng
chính xác. Hơn nữa, câu vế có cả Hán âm và Việt
dương, leo qua những thử thách trùng trùng điệp
âm nên mức độ đối có phần nan giải hơn. Cao
điệp của sóng nước, và đã được mọi người khen
thủ nghề nặn óc, vẽ chữ mô? Xuất hiện đi chơ.
ngợi tài ba của mình. Chàng thư sinh trong câu
chuyện vượt biển ấy đã liên tục và xen kẽ giữa
Có lẽ nhận ra câu vế hóc búa nên Lê Trúc đã lên
các đối thủ, làm những câu vế đối như sau:
tiếng ngay: “Chà, anh Đạo gieo vế khó quá, vì
1. Xa Gần Náo Nức Đến Đoàn Viên
trong vế đã có đối luôn, vừa Việt vừa Hán nữa
2. Xa Gần Khắp Chốn Gọi Nhau Về
chứ. Em định thử nhưng chưa hay nên xoá.” Câu
3. Xa Xôi Khắp Chốn Gọi Nhau Về
mà Lê Trúc đưa lên đầu tiên là Quê Hương Mỹ
4. Tình Làng Nghĩa Xóm Đến Đoàn Viên
Quốc Rộn Tìm Nhau đã bị bà con choa chê liền
5. Xa Quê Nhớ Chốn Hãy Tìm Nhau
ngay tức khắc, vì chữ Mỹ Quốc thì không đúng
với hình thức của hội ngộ, hơn nữa chữ “tìm nhau”
là chữ Việt, mà chữ “Hội Ngộ” là chữ Hán. Khó
thật, làm răng tìm một chữ Hán có hai vần bằngbằng để đối lại với chữ “Hội Ngộ” đây hè? Rứa

Làm liên hồi, và mỗi lần như rứa thì bà con choa
so đối lại với luật để bình luận. Đừng tưởng bà
con choa không hiểu luật. Bí kíp nắm vững, chỉ
chưa có lần vung tay múa kiếm đó thôi, chàng thư
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sinh ơi. Câu đầu thì chữ “Náo Nức” không thể
cánh gà của sân khấu, bên trái câu đầu chữ An,
nào đối với chữ “An Bằng” được, vì náo nức là
bên phải câu đầu chữ Bằng thì hay biết mấy, làm
một trạng thái và “An Bằng” là một nơi chốn hay
sáng lên tình quê An Bằng.” Có ai phản đối mô!
là con người. Hơn nữa, chữ “đến” là động từ nên
Nói hay lắm mà. Nhưng, nghe xong thì bà con
không thể đối với chữ “vui” là tỉnh từ được. Câu
choa vẫn chưa bỏ cuộc với câu đối trên. Ức lắm.
hai thì cũng mắc phải những lỗi tương tự như câu
Bà con choa hiếm khi bỏ cuộc giữa một khó khăn
đầu. Chữ “Khắp Chốn” có thể tạm đối ý với chữ
nào, đó là bản tính của người An Bằng choa.
“An Bằng”, nhưng chữ “gọi” là động từ và hai
chữ “Nhau Về” là tiếng Việt, không phải chữ Hán.
Bà con choa lại trách móc Nguyễn Quang Đạo
Hình như chàng thư sinh chưa nhận ra điều này
một cách đáng thương. Chẳng lẽ ra câu vế mà
nên chàng tiếp tục câu thứ ba, chỉ thay thế chữ
không có câu đối? Nhân tài bà con choa không
“Xa Xôi” cho hai chữ “Xa Gần” mà thôi. Bùm!
thể dừng tay tại đây được. Lê Thái cho rằng, có
Câu thứ tư bắt đầu vào luật, nhưng hai chữ đầu
những câu vế hóc búa như rứa, khó có thể đối lại
“Tình Làng” chưa thuyết phục rằng nó sẽ đối với
được, ví dụ như câu của Đoàn Thị Điểm, “Da
hai chữ “Hải Ngoại” được.
Trắng Vỗ Bì Bạch”. Da trắng
Câu thứ năm thì lại trở ngược Hại não quá mấy ôn nợ, tìm thứ khác chơi
(chữ Việt), vỗ (động từ), bì
đi. Mần đối răng mà dễ lên tăng xông ri?
với chữ Việt ở hai chữ “Xa
bạch (là chữ Hán, nghĩa là da
Tìm Heineken giải khát đi chơi.
Quê” và “Tìm Nhau”. Anh ta
trắng, nhưng nó là một âm
suy nghĩ và hăng say ghê lắm.
thanh). Dù sau này người ta
Sau khi biết những lỗi lầm ấy, anh không hề bỏ
có đối lại là “Trời Xanh Màu Thiên Thanh”
cuộc mà còn thúc đẩy tinh thần bà con choa: “Vui
nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Trời xanh (chữ Việt),
quá anh em ơi! Ráng lên chút nữa thôi. Đừng thay
màu (không phải là động từ mà là một danh từ),
đổi chi hết. Nhớ vần nghe:TTBBBTT, BBTTTBB.”
thiên thanh (là chữ Hán, nghĩa là trời xanh). Nghe
Không có sự khích thích nào có tầm quyến rũ như
như rứa thì bà con choa cảm thấy có chút bớt tủi
trò chơi chữ nghĩa này cả. Các anh hùng bà con
thân. Té ra, làm đối khó loạn chơ mô hè. Nhưng
choa cũng không kém náo động.
cũng đồng thời, ông thầy giáo Lê Thái lại tìm
cách đối cho bằng được, dù trước đó ông cũng có
Trong lúc này thì mọi người đã hăng say bàn thảo
đề nghị đổi vế đối. Ông viết: Xứ Người Con Cháu
liên miên. Một số bà con choa cho rằng anh
Rạng Đoàn Viên. Câu này sắp sửa hoàn chỉnh.
Nguyễn Quang Đạo cố tình ra câu vế hóc búa và
Sở dĩ nó chưa hoàn chỉnh là vì chữ “Xứ Người”
yêu cầu phải đổi lại. Một số khác thì nhất định
và chữ “rạng”.
giữ lại câu vế này để đối cho bằng được. Lê Đức
Long nói, đối được mới hay. Trời ơi, cổ vũ tinh
Lúc này, Văn Đình Xuân lên tiếng. Chàng thanh
thần mà không ra tay là xúi dại đó nghe ông tiến
niên xứ Hạ Uy Di của biển và nắng thách thức
sĩ. Nguyễn Xoa thì có vẻ gần như bỏ cuộc, “hại
nhân tài xứ An Bằng choa bằng một câu nói xúi
não quá!” anh la to lên rứa. Hoàng Ngọc Quế thì
giục lòng hăng say kẻ đam mê chữ nghĩa. Chàng
đưa tấm biển đo cao áp huyết lên, như muốn nói
nói: “Phần thưởng là một cảnh rước trạng
là việc so tài này đang làm cho chàng ta lên tăng
nguyên.” Trời ơi là trời! Nghĩa là răng? Bộ buộc
xông, không thể nào tiếp tay với bà con choa được.
phải đối cho xong à? Căng thẳng quá. Những tay
Rồi anh chàng nhạc sĩ này bỏ đi sáng tác liên tục
trạng nguyên thời xưa răng mà tài tình rứa không
2 bài nhạc, thâu luôn giọng hát của mình để đưa
biết. Chỉ nghe tiếng vó ngựa cũng đoán được sức
lên cho bà con choa nghe cho hạ máu. Nhạc thật
gió của “hạ phong” bay nhanh cỡ nào để làm câu
hay, giai điệu thật nhẹ nhàng. Đó là phổ thơ của
đối. Trạng nguyên thời nay mần răng mà có sức
Cô Bé Nhỏ nên lời nhạc thật ấm lòng. Chàng ta
tưởng tượng như rứa cho được. Cơm lo chưa đủ,
quyết không tham gia và bày tỏ chủ ý chất nụi
tối ngủ vẫn còn no bia mà chữ với nghĩa làm chi
như ri: “Trở lại câu đối cho sân khấu. Nếu mình
cho khổ tâm khổ trí bà con choa hè! Rồi chàng ta
ở ngoài nhìn vào anh em cứ tưởng tượng hai bên
phán: Viễn Xứ Quê Người Rộn Đoàn Viên. Hình
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như chữ “đoàn viên” đã tìm ra được để đối với
“hội ngộ”, kể cả tình lẫn cảnh, ý lẫn nghĩa, từ lẫn
âm, nên chi nó đã trở thành chữ mà được nhiều
người công nhận. Chữ này là do ông thư sinh mặt
trắng Hoàng Tấn Dũng nghĩ ra trước đó chơ mô.
Nhưng hai chữ “Viễn Xứ” của Văn Đình Xuân đã
phạm phải một luật lệ lớn, đó là luật âm điệu.
Viễn xứ (TT), không thể nào đối với Hải Ngoại
(cũng TT), mà phải là chữ BB mới được.
Lê Trúc chưa chịu thua, cố giữ vững lập trường
của mình, nhưng vì thấy chữ “đoàn viên” hay quá
nên đổi lại câu đối của mình cho theo thời theo
thế là Quê Hương Xứ Mỹ Rộn Đoàn Viên. Quê
Hương (BB) đối với Hải Ngoại (TT),
Xứ Mỹ (TT) đối với An Bằng (BB),
Rộn (tỉnh từ, T) đối với Vui (tỉnh từ,
B), và Đoàn Viên thì đã được mọi
người công nhận là chuẩn rồi. Thôi
đi cha nội ơi! Từ đầu thì bà con choa
đã từ chối chữ “Xứ Mỹ” hay “Mỹ
Quốc” chi đó rồi, chừ đem ra lại thì ai
dám chấp nhận. Hội ngộ ni là cho toàn
hải ngoại, bao gồm các nước như Úc,
Canada, Pháp, Anh, Na Uy, chứ mô phải riêng chi
cho nước Mỹ mà cứ tung hô nước Mỹ hoài rứa
cha nội. Có thần tượng nước Mỹ thì cứ để trong
bụng thôi chứ. Xuống mau! Hạ bệ, hạ bệ! Bà con
choa còn tiếp tục tranh tài nữa đó chơ. Rứa là Lê
Trúc lủi thủi về vườn trồng trọt, lấy ruộng nương
làm thú tiêu khiển, bỏ luôn trò chơi chữ nghĩa.
Không hiểu răng, khi đọc câu vế này thì Văn Ba
trốn đi mất. Đang khi nói về chuyện làng nước
ngon lành vậy mà ra câu đối quá hóc búa. Từ đó,
ông ẩn dật đi viết hồi ký cho hội ngộ, dài đăng
đẳng cho thỏa chí đời trai anh hùng cầm bút.
Nguyễn Chí Thanh là một tay viết nổi bật nhất,
cao thủ chốn võ lâm chứ phải giỡn mô, rứa mà
vẫn im thin thít, dù có theo dõi cuộc so tài từ đầu
đến cuối. Chân nhân bất lộ tướng. Sự tránh né
của Lê Minh Hiền thì ai cũng biết rồi. Bằng
chứng là ông ta đã đưa lên một bài nhạc vừa phổ
xong từ sáng tác của tay cao thủ khác là Ngày
Kòn Lại. Ông Văn Tấn Cường lên tiếng bày tỏ
sự bất bình: “Hại Não..! Tìm đường khác vui hơn.”
Trong lúc này, hễ ai nói chi để thoát ra được cảnh
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gây cứng ni cũng đều được hoan hô. Lê Trúc
đồng ý ngay, “Em đồng ý với anh Cường. Nhớ
viết văn cho khỏe. Món đối là một môn học riêng.”
Còn ông Nguyễn Duy Tấn, người xứ Ca Lì Phọt
Nha ham mê làm vè địa phương bấy lâu nay cũng
phải dừng tay, bằng cách chuyển hướng khác:
“An Bằng Mỗi Người ở Một Phương, Đến Hội
Ngộ Như Con Một Nhà”. Rồi ông phán tiếp cho
bỏ ghét: “Hai chữ đầu của mỗi câu đối ghép lại
thành chữ An Bằng thì tăng thêm ý nghĩa rất
nhiều.” Đúng là người chuyên làm vè có khác.
Nhưng hình như ai ai cũng thầm ủng hộ ý tưởng
này, chỉ vẫn còn chưa hả dạ về câu đối thử thách
kia. Ông Trương Thanh Tin né tránh một cách
khéo léo qua vài câu như muốn tìm một ngụm
Heineken cho khỏe. Ông viết: “An
Bằng là chốn quê hương, Hôm nay
Hội Ngộ muôn phương quay về,
Gặp nhau kể chuyện ở quê, Nâng ly ta
uống say mê chẳng ngừng....” Đúng
là phải uống rồi eng nờ, nhưng cần phải
giải quyết vấn đề ni trước mới được chơ
hè. Nguyễn Chí Danh lãng qua một
chuyện khác, hỏi một cách ngớ ngẩn, “Có
eng mô giỏi chữ Việt, đánh vần dùm từ. Cây dao,
mà ôn cha xưa đi biển kiêng cử gọi là con ‘Leng’
có phải rứa hay răng hè?” Trời nạ, dân biển mà
còn làm bộ hỏi câu ni thì không phải đang cố tình
trốn thoát răng trời! Cắc cớ chưa nạ. Trong lúc
này, thì ông Lê Minh Biểu, có biệt hiệu là “Vầng
Trăng Quê Hương” đã lén dẫn phu nhân của mình
đi ngắm trăng trớt, không thèm để ý tới chuyện
đối đáp nữa. Đúng là trốn đi cho khỏi vướn khổ
vào thân. Khôn lanh hết biết luôn. Ông Nguyễn
Khương lại là một tay văn thơ đầy bụng, chữ
nghĩa đầy đầu, trí nhớ khác thường, nhưng từ
trước đến nay vẫn không hề lên tiếng, có lẽ chỉ
muốn âm thầm làm giám khảo thôi, hay là làm
quân sư cho ai đó. Còn ông Trương Minh Khôi
thì ham dũa móng, cầm tay mỹ nhân cho thỏa chí
đời trai hiên ngang. Vả lại, ông còn xây cóc riêng
để có chỗ làm thơ viết nhạc trên Facebook nữa
chơ.
Cả hàng trăm giám khảo đang xem kết quả so tài
nhưng mãi đến lúc này vẫn chưa phân thắng bại.
Đúng là “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị”.
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Thấy thằng em bị bà con choa hạ bệ nên Hoàng
Luật, có biệt danh là Phố Biển An Bằng, vung tay
đỡ kiếm, kéo lại danh dự cho tiểu đệ của mình.
Ông viết: Cháu Con Khắp Nẻo Tụ Đoàn Viên.
Nhưng vì quá nóng lòng cứu vớt thằng em nên
ông đã sơ ý về hai chữ “Cháu Con” (luật âm và
chữ Việt) và “Tụ” (chữ Hán). Ông lanh tay sửa
lại ngay, Cháu Con Khắp Nẻo Về Đoàn Viên. Ôi
ông anh ơi, nóng lòng cứu vớt em út chi không
biết, trật lất rồi đó anh nạ.
Không khí đang trở nên căng thẳng, vì chưa có
câu giải đáp hoàn chỉnh. Bà con choa cũng đang
chờ đợi một nhân tài khác xuất hiện để tìm ra
phương pháp. Phòng liên lạc hội ngộ đã có vài sự
nhắc nhở về các buổi họp từ Ban Thư Ký. Có cả
những thông báo về địa điểm và thời gian. Nhưng
hầu như việc thi thố tài năng làm đối ni vẫn còn
ấp ủ trong lòng người ôm nặng chữ nghĩa. Thì
thôi bà con choa ơi, nghe Văn Công Sanh đổi lại
cho rồi. Văn Công Sanh viết:
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Như đúng ý với mình, Hoàng Ngọc Quế nhảy vào
tiếp tay ngay:
“An Lành Họp Mặt Nơi Đất Khách
Bằng Lòng Đoàn Kết Nhớ Quê Hương”
“An Cư Lạc Nghiệp Ở Xứ Người
Bằng Lòng Hội Ngộ Đến Khắp Nơi”
Ôi hay quá. Vỗ tay, vỗ tay! Bà con choa dường
như đã tìm một ánh sáng, một bước đi chín chắn,
hay một sự chứng minh cho câu “văn vô đệ nhất”
mà tiền nhân ta đã thấm thía. Thấy rứa, Văn Công
Sanh được trớn, tiếp tục cho vui nhà vui cửa, vui
cả xóm làng:
“An Bằng nghìn nhánh sinh từ gốc
Hội Ngộ muôn dân phát tại nguồn”
“An bình thịnh vượng mảnh tình quê
Bằng Tình hội ngộ tỏa ngát hương”

“An Bình Hạnh Phúc Ngày Hội Ngộ
Bằng Tấm Lòng Chung Người Hải Ngoại.”

“An Bằng Hội Ngộ vui đoàn kết
Quê hương thắm thiết kéo nhau về”

Trời ơi là đất ơi! Ông Sanh ni có vẻ đi lạc mất
hướng rồi. Hội Ngộ ở Mái A Mì Thành, chứ có
phải ở Bắc Cá Rô Lại Nà mô. Nhưng điều này đã
làm cho các sĩ phu khác lên tiếng để mở ra một
con đường khác, đó là con đường viết câu đối cho
ngày hội ngộ thật, chứ không cần phải tranh phân
nhau nữa. Nguyễn Khắc Lộc đã cố tình tránh
cuộc tranh tài ni, và chạy đi làm liên tục 5 bài thơ
với tựa đề Đưa Nhau Về Hội Ngộ, từ bài 29 đến
bài thứ 34. Hình như chữ nghĩa của ông ta đã
luôn sẵn sàng trong bụng nên chi chỉ cần ngồi
xuống là cứ tuôn ra thôi. Đồng ý với Hoàng Ngọc
Quế, Nguyễn Khắc Lộc cho rằng, nên làm những
câu đối có tính cách dễ hiểu, chữ đầu của mỗi câu
có chữ An và Bằng để cho nhẹ nhàng, như ông đã
từng làm cho Hội Đồng Hương An Bằng ở Trung
Nam Bắc Phờ Lô Rí Đà. Ông gợi ý:

Hay quá trời mười lăm đời luôn Văn Công Sanh
tráng sĩ hải quân Huê Kỳ ơi. Anh qua Mỹ lúc còn
rất bé mà đã làm được những câu này thì chứng
tỏ rằng sự đam mê về tiếng Việt của anh đã nổi
bật, vượt xa sự tưởng tưởng của võ lâm thiên hạ
bà con choa luôn rồi đó. Bà con choa đành chắp
lưỡi thầm thán phục. Thán phục là vì cái ý rất sâu
của tráng sĩ Sanh đã diễn tả cái mục đích của hội
ngộ. Tưởng chừng như kết quả so tài đã được
chấm dứt, thì chàng thư sinh của 40 năm trước
Hoàng Tấn Dũng đưa lên một câu sau cùng, có lẽ
ông đã thức trắng nhiều đêm suy tư cảnh núi rừng
xứ Thạch Sơn chơ giỡn chơi mô.
“An Bằng Hải Ngoại Vui Hội Ngộ
Muôn Nơi Một Chốn Kết Đoàn Viên”

“An Bình Thế Giới Người Quê Ta Sinh Sống
Bằng Tình Bằng Nghĩa Chung Vui Ngày Hội Ngộ”

Bingo! Xin chúc mừng người trai hiên ngang trên
chiếc xuồng bé tí tẹo, lênh đênh trên sóng biển
suốt trên ba tháng trời trường mới tới được Hồng
Kông! Đúng là, nếu có kiên nhẫn thì việc gì cũng
có thể đạt được hết. Câu đối này dù chưa hoàn
chỉnh lắm, nhưng đã thấm hết toàn bộ ý của câu
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vế mà Nguyễn Quang Đạo đưa ra. Xin chúc
mừng người hùng của biển. Ý trời, cái danh hiệu
“Người Hùng Của Biển” bộ không phải của ông
Văn Hưng xứ thủ đô Huê Kỳ trao tặng cho bà con
choa đó răng. Nhưng không! Một người khác
cũng vừa tíc tắc sau đó đánh lên một câu khác:
“An Bằng Hải Ngoại Vui Hội Ngộ
Ly Hương Khắp Chốn Rộn Đoàn Viên”
Trời ơi là trời! Tráng sĩ mô đang ẩn mình thốt lên
một câu hoàn chỉnh như rứa? Trong lúc đang tán
thưởng no say, bà con choa vì ham thưởng thức
câu đối ni nên chưa kịp để ý đến người hùng thứ
hai trong cuộc thi thố tài năng chữ nghĩa của An
Bằng. Nhìn lại, chẳng ai xa lạ, đó là Văn Đình
Xuân từ xứ Hạ Uy Di, và là một trong 7 anh chàng
hiên ngang đầu tiên vượt biển ngay tại bãi biển
An Bằng. Xin chúc mừng người hùng của biển
thứ hai!
Như rứa là, hai câu đối này đã được đồng hạng về
trạng nguyên của giải Thi Ca An Bằng.
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chạy ra rước huy chương liền. Núp cho đã, chừ
thấy người mình đạt trạng nguyên mới chạy ra
nhận công, đúng là ….! Lão Lộc cầm chai
Heineken lên rồi từ từ để xuống bàn ngựa có vẻ
trịnh trọng lắm. Tru vô, nuốt cái ực, đưa bàn chân
phải lên cao để khoe chiếc hài cũ rích nhưng còn
dùng được. Ngực ưỡn mông cong như muốn
khoe các cơ bắp vốn đã teo từ thuở gặp nàng thiên
Nga dạo đó. Sau vài lần tằng hắng, lão chỉ tay về
phía bà con choa và xổ giọng hí hửng:
Đối tui có chín chữ luôn
Nay đành bỏ chạy theo tuồng cải lương
Chữ ban văn hóa khó lường
Bảy chữ câu đối tương đương đi cùng
Tấn Dũng đối mãi không ngừng
Đình Xuân không chịu ngập ngừng đứng yên
Cả hai được chọn, nay yên
Cũng trong văn hóa, ban mền đó thôi.
Lãnh công xong, lão chạy một mạch vào buồng
làm thơ Đưa Nhau Về Hội Ngộ tiếp. Dù vậy, bà
con choa đã dùng hết hơi sức của mình mà la ầm
vang lên. Trạng nguyên về làng! Trạng nguyên
về làng! Có Heineken miễn phí! Có Heineken
miễn phí!
Thôi đi cha nội. Muốn có Heineken miễn phí thì
phải kéo thân về hội ngộ mới được chơ. Ừ thì về
hộ ngộ gặp trạng nguyên, gặp trạng nguyên! Trời
nạ, chừ muốn gặp trạng nguyên hay muốn
Heineken miễn phí? Ừ thì về hội ngộ uống
Heineken miễn phí. Hai trạng nguyên đãi.

Ba quân mô! Mau đón trạng nguyên về làng đi
thôi. Bà con choa ơi! Mau khui Heineken thay
cho tiếng pháo đi thôi. Có tiếng vỗ tay vang vọng
ở cuối trời, làm Viber run chuyển không ngừng.
Người người hãnh diện đã có hai trạng nguyên
đồng hạng thuộc quê hương An Bằng. Ôi, muôn
năm mà có một lần, vui biết bao. Vì hai ông này
thuộc phân ban Văn Hóa của Tổ Chức Hội Ngộ
An Bằng Hải Ngoại, nên chi ông chủ thuyền của
phân ban Văn Hóa là Nguyễn Khắc Lộc lõn tõn

Cũng có lý lắm. Không biết hai ông trạng nguyên
có hứa chưa, nhưng bà con choa đang âm thầm
hẹn nhau về Mái A Mì Thành kiếm chút màu
xanh cho khỏi khô cổ rát họng. La hét lâu rồi,
khổ thân bà con choa lắm chơ. Kênh Viber đã từ
đó xôn xao lên như ngày hội ngộ An Bằng trong
mỗi ngày. Hễ có tiếng ting ting phát ra từ điện
thoại thì bà con choa rạo rực tìm và đọc ngay lập
tức. Ngày hội ngộ, quy tụ các anh hùng và anh
thư của bà con choa, đã thật sự sắp đến, không xa
lắm mô.
Văn Đình Lang Quân
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An Bằng Và Nỗi Nhớ (thơ)

Tin Tức Vui Xuân Địa Phương

Ta gọi mãi An Bằng trong hơi thở
Tiếng quê hương từ trang vở tuổi thơ
Từ ra đi mang theo những mong chờ
Cánh chim nhỏ bơ vơ miền đất lạ

Phân Ban Thông Tin Báo Chí Tóm Lược

Dài năm tháng đầy thương cha nhớ “mạ”
Ngẩn ngơ buồn khi lá chuyển mùa sang
Nhớ quê hương, nhớ bãi biển cát vàng
Bao kỉ niềm vẫn tràn trong kí ức
Mùa xuân ấy ... bên cành mai chậu cúc
Tách trà thơm cùng kẹo mứt hạt dưa
Em xinh tươi ... trong áo mới vui đùa
Ta say đắm lời yêu vừa mới ngỏ ....
Ta nhớ mãi ... dưới con đường cát nhỏ
Nhuộm sắc màu xác pháo đỏ và hoa
Ngày đầu năm đi chúc tết ông bà
Vui phấn khởi những gói quà mới nhận ....
Ngày xưa ấy lòng chưa hề vướng bận
Tuổi hồn nhiên trong trắng lẫn ngây thơ
Đêm ba mươi thao thức những cơn mơ
Sáng mồng một đón chờ xuân trước cửa ...
Xuân lại đến ... mà lòng luôn thất hứa
An Bằng ơi thêm xuân nữa không về!
(Tôi sinh ra tại một ngôi làng thuộc miền duyên
hải của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi làng đó có
tên là An Bường nay là An Bằng. Có tiếng sóng
biển rì rào, có tiếng gió tiếng mưa ... có nắng hạ
oi bức .... Tôi đã bắt đầu từ những bước đi chập
chững. Bước chân đầu điên đó in sâu vào trái tim
tôi như đã in sâu vào cát trắng! Cho dù đi đến
nơi đâu, tôi vẫn luôn nhớ về hai chữ An Bằng. Và
cho dù tiếp xúc với người Nam hay Bắc tôi luôn
giữ giọng nói đậm chất của mẹ!
BN 12/27/18

Mùa xuân đang về, hiện rõ trên cành cây đọt lá.
Trước những thay đổi của vũ trụ ấy, con dân An
Bằng cũng đang hòa mình vào niềm vui của trời
đất, và đang chuẩn bị những buổi gặp nhau vào
dịp tất niên hoặc tân niên, hầu mang những gì tốt
đẹp nhất đến với nhau, trong tình nghĩa xóm làng.
Sau đây là một số tin tức ngắn từ các Hội Đồng
Hương An Bằng khắp nơi.
Texas:
Hội Đồng Hương An Bằng
Texas – lần đầu tiên người An
Bằng thành lập một hội đồng
hương tại tiểu bang này, với nhu
cầu phát huy văn hóa và tìm về
nguồn gốc An Bằng. Được biết,
vừa qua, các anh chị đã họp ráo
riết, bàn về những bước đi cần
thiết cho một tổ chức mới ra đời.
HĐHAB Texas sẽ có buổi lễ Tất
Niên vào lúc 12 giờ trưa ngày
13 tháng 1 năm 2019 tại Asia
Times Square, 2625 W. Pioneer Pkwy, Grand
Prairie, TX 75051. Liên lạc anh Phạm Hòa: 469360-0772 hoặc Đặng Tri: (214) 310-8861.
Southwest, Florida:

Sau một thời gian ngưng hoạt động, Hội Đồng
Hương An Bằng tại Southwest Florida đã sinh
hoạt trở lại vào năm ngoái và đã có buổi lễ tất niên
thật thành công với đông đủ bà con An Bằng tham
dự. Năm nay, cũng tại địa điểm cũ, HĐHAB
Southwest, FL sẽ tổ chứ lễ tất niên hàng năm hầu
đáp ứng nhu cầu của con dân An Bằng tại địa
phương này. Thời gian: 10 AM – 10 PM ngày 27
tháng 1 năm 2019. Địa điểm: 3011 E. Riverside
Drive, Fort Meyers, FL. 33916. Liên lạc: Hồ Như
Hề (239) 898-8741.
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Denver, Colorado:

Là một trong những hội đồng hương An Bằng lâu
năm nhất, Colorado vẫn thường xuyên tổ chức lễ
cầu an đầu năm, tất niên hoặc tân niên vào mỗi
dịp tết về. Nơi đây, tuyết vẫn ngập đường vào
mỗi dịp xuân về nhưng không vì thế mà con dân
An Bằng tại đây bỏ qua cơ hội gặp gỡ nhau, chia
sẻ những niềm vui cho nhau, trái lại càng ân cần
trong giọng nói An Bằng vào mỗi dịp hội xuân.
Sự khát khao tìm về với nhau đã là ngọn sưởi ấm
qua từng nét mặt thân quen. Năm nay, hội đồng
hương An Bằng Colorado sẽ tổ chức buổi tất
niên/tân niên vào ngày 9 tháng 2 năm 2019 tại
Church of All Saints, địa chỉ 2559 S. Federal
Blvd., Denver, CO 80219. Liên lạc: Lê Đức
Long (303) 507-9345.
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Michigan:
Hội Đồng
Hương An
Bằng
Michigan
vẫn
tổ
chức hội
xuân vào
mỗi
ba
năm một
lần.
Để
muốn tiếp
tục
tiếp
ngọn lửa
yêu
thương nhau nơi người An Bằng mà không phải
chờ đợi quá lâu nên một nhóm Tuổi Trẻ An Bằng
tại Michigan đã được hình thành và tổ chức hội
xuân xen kẽ vào hai năm ở giữa. Dẫn đầu nhóm
tuổi trẻ này là anh Hà Nguyễn. Được biết, năm
nay Tuổi Trẻ An Bằng Michigan sẽ tổ chức dịp
đón xuân vào ngày 10 tháng 2 năm 2019 tại
26256 Ryan Rd., Warren, MI 48091. Liên lạc:
Nguyễn Hà (586) 556-1507.
Chicago

Central North, Florida:

Được thành lập vào cuối năm 2005, đến nay, Hội
Đồng Hương An Bằng tại Vùng Trung Bắc
Florida vẫn tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức
vui xuân hằng năm. Nơi đây, nổi bật nhất là
những chiếc áo dài thướt tha của các cô gái, mà
hằng năm họ có dịp thi đua cùng hoa nở trước
mùa xuân. Năm nay, HĐHAB Central North sẽ
tổ chức ngày vui xuân Kỷ Hợi vào ngày 24 tháng
2 năm 2019 tại địa điểm cũ: Womean’s Club of
New Smyrna, 403 Magnolia St New Smyrna
Beach, Florida 32168. Liên lạc: Lê Đức Phiên
(321) 274-5234.

Được thành lập vào năm 1996 với mục đích tạo
nền tảng sinh hoạt tốt đẹp, có thể nói, Hội Đồng
Hương An Bằng Chicago đã đi vững chãi từng
bước, gìn giữ cội nguồn văn hoá của mình. Mỗi
năm, nơi đây có tổ chức hội xuân dành cho tất cả
con dân An Bằng đang sinh sống tại tiểu bang
Illinois cùng tham gia để biểu lộ tình nghĩa quê
hương nơi xứ người. Hội Hồng Hương An Bằng
vẫn nổi bật ở các chương trình ca vũ nhạc rất đặc
sắc. Năm nay, nơi đây sẽ tổ chức “An Bằng Hội
Tụ” như mọi năm ở địa điểm cũ, Burbank Manor
Banquet Hall 6345 W. 79th St Burbank, IL 60459
vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Xin liên lạc Văn
Minh Toàn để biết thêm chi tiết: (847) 421-9619.
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South Florida (Miami)

Miami là nơi quy tụ người An Bằng đông nhất
trên nước Mỹ. Do thời tiết ấm áp, bà con An
Bằng lần lượt rủ nhau về đây làm ăn, sinh sống.
Có thể nói rằng, hễ đi đâu thì bà con mình đều
kéo nhau đi và Miami là địa điểm được nhắm đến
cho các cuộc họp mặt hay chạp họ. Năm vừa qua,
trên 700 người đã tham dự buổi tất niên và tân
niên tại đây. Theo thông tin từ Hội Đồng Hương
An Bằng Miami, cứ mỗi hai năm thì ở đây có tổ
chức tết. Do vậy, năm nay sẽ không có dự kiện
này. Thay vào đó, mọi người đang xôn xao và
chuẩn bị tinh thần đón tiếp ngày Hội Ngộ diễn ra
vào mùa hè nay.
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Arkansas

Hội Đồng Hương An Bằng Arkansas thành lập
vào năm 2012, với ước mơ quy tụ người An Bằng
sống rải rác khắp nơi cùng nhau kết nối tình nghĩa
xóm làng. Dù con dân An Bằng đã dọn đi các tiểu
bang ấm áp hơn, nơi đây vẫn còn khoảng chừng
50 hộ gia đình. Cứ mỗi lần lễ tất niên hoặc tân
niên thì tất cả đề về đông đủ, dù phải lái xe trên 2
tiếng đồng hồ. Đại diện người An Bằng ở đây là
ông Văn Công Nam (501) 2758-6867.
Úc

Mississippi

Đa số những người An Bằng qua Mississippi lập
nghiệp có nguồn gốc từ tiểu bang Colorado; một
số khác thì qua đây theo diện đoàn tụ. “Xuân Họp
Mặt” đã trở truyền thống lâu năm của người An
Bằng tại đây nhằm kết hợp các con dân An Bằng
lại với nhau vào ngày đầu xuân và để kết nối thêm
tình nghĩa xóm làng. Mỗi năm, ở đây còn có các
buổi họp mặt khác ở mùa hè, nhưng ngày hội
xuân là một truyền thống không thể nào thiếu
được. Năm nay, do có sự trục trặc về địa điểm
nên ngày hội xuân sẽ tổ chức trễ hơn những năm
trước. Thời gian: ngày 3 tháng 3 năm 2019. Địa
điểm: Central City Complex, 609 W. Woodrow
Wilson Ave., Jackson, MS 39213. Liên lạc:
Trương Công Hiền (662) 394-1008.

Dù là một nơi rất ít người An Bằng so những nơi
khác, ở đây, người An Bằng rất đùm bọc lẫn nhau,
để từ đó, tình nghĩa An Bằng càng thêm siết chặt.
Số gia đình An Bằng ở đây tuy hiếm ít, bà con ở
Úc chia nhau mỗi gia đình tổ chức họp mặt một
năm. Tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương
An Bằng của người dân tại Tây Úc đã là một tấm
gương cho các đoàn thể An Bằng khác, nơi rất ít
người An Bằng cư ngụ. Được biết, năm nay An
Bằng Tây Úc sẽ tổ chức lễ tất niên vào ngày 12
tháng 12 Âm Lịch, tức ngày 27 tháng 1 năm 2019.
Canada
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Tại Canada, vừa qua làng An Bằng có tổ chức
buổi họp mặt mùa hè, hầu hâm nóng tình nghĩa
An Bằng tại đây qua các món ăn truyền thống và
âm nhạc được nhiều người yêu chuộng. Buổi họp
mặt này gồm có 200 con dân An Bằng tham dự.
Ban tổ chức gồm có: Nguyễn Bính, Lê Thanh
Bình, Văn Công Thành, Jeff Trương, vân vân.
Tin tức này có đăng tải trên anbangnews. Được
biết, năm nay Canada sẽ không tổ chức lễ tất niên.
Minesota: (Đào Duy Kiêm tường thuật)

Nếu có dịp mời anh em về thăm Minnesota một
chuyến, về (Twin City) song thành mà ai cũng
biết đó là xứ vạn hồ, nghe nói có hơn mười ngàn
cái hồ cả to và nhỏ. Không biết ở đây còn có gì
nổi bật hơn các nơi khác? Riêng tui thì biết rất rõ
có hai điều mà không nơi nào sánh bằng, một là
cái Mall of America lớn đứng thứ nhất nước Mỹ,
hai là thời tiết vào mùa đông, tuy không có nhiều
tuyết, nhưng khi đêm về ai cũng sợ cái giá buốt
của khung khí lạnh, cảm giác như lạnh xuyên da
thấm sâu vào xương tủy. Khoảng giữa tháng một
và hai có những cơn bão tuyết tê tái thổi về bất
chợt, hay những luồng gió lạnh từ Canada thổi
xuống làm người dân nơi đây phải chịu cảnh giá
buốt cho đến khoảng giữa tháng tư trời mới bắt
đầu ấm áp trở lại. Rứa mà vào những năm 94, 95
cái phong trào đi mở tiệm nails xóa tan hẳn nỗi lo
sợ thời tiết mùa đông ở xứ này, để rồi bà con
người làng An Bằng tấp nập kéo nhau về, chỉ
chưa đầy một năm mà đã có năm bảy chục gia
đình dọn về sinh sống. Nhớ hồi đó cái vui nhất là
cứ ở giữa tuần, không hẹn mà gặp, tối thứ tư lúc
nào cũng có gần cả trăm người làng, có khi còn
hơn nữa, tụ họp nhau ở Mystic Casino, mới nghe
tưởng chừng bà con đi thử vận may chứ gì?
Không đâu, đến đây không phải nghiện lá bài,
ham sòng bạc, mà bà con tới đây vì mê cái
seafood buffet đó mà. Cái buffet này nổi tiếng
với các món hải sản đặc trưng như tôm càng
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Louisiana, snow crab Alaska, cá tuna Hawaii,
mực tươi Monterey Bay, sò hến Virgina, nhờ vậy
mà nhà hàng lúc nào cũng đông nghẹt kín chỗ.
Nào là người Mỹ, người Việt, người làng ăn uống
trong khung gian rộn ràng náo nhiệt, nhìn qua góc
bên ni cũng bắt gặp người làng, góc bên kia cũng
người làng. Một hôm ngửi có mùi nồng nặc lan
tỏa ra khắp nhà hàng, một số người Mỹ nhìn
quanh cảm thấy khó chịu, có người như đang chết
ngạt. Ồ bên kia một bàn người làng đang ăn, ghé
chào hỏi chút, chợt nghe giọng một chị “Chú nì
ăn cua Alaska phải có chút nước mắm tỏi ớt chắm
mới ngon miệng, còn ăn sò thì chắm với nước
mắn gừng nghe chú, thử đi, ngon lắm chú ơi.”
Té ra trước khi đi ăn mấy o mấy chị làng mền đã
chuẩn bị pha sẳn nước mắm truyền thống dằm ớt
giã tỏi mang theo để chắm với cua, nước mắn
gừng thì ăn cùng sò sống.
Ở casino ai mà cho đem những thứ này vào, rứa
mà lần nào cũng thấy mấy o mấy chị đem vô, hay
quá, khen thiệt. Thì bỏ vào sách tay hàng hiệu
LV, Chanel, đố ai mà biết. Ban đầu tui cũng thấy
ngài ngại, nhưng rồi sau đó mỗi khi đi ăn, vợ tui
cũng bắt chước pha sẳn cái món truyền thống ni,
tay gói khăn đầm bới theo, đem vô giới thiệu cho
người Mỹ cái thương hiệu nước mắm ba cua mà
mình cho là có hương vị thơm ngon, mặc kệ
những ánh mắt đăm chiêu nhìn ngó, mình cứ thản
nhiên như không hề có chuyện chi. Bây giờ,
người làng ở đây không còn nhiều nữa và mỗi lần
có dịp ghé lại nơi này để ăn, nhớ lại, sực cười thấy
thèn thẹn làm sao.
An Bằng Khắp Nơi:
Ngoài những địa phương nói trên, những địa
phương sau đây đang có số lượng người An Bằng
sinh sống đáng lưu ý, nhưng chưa có hội đồng
hương chính thức. Những địa phương này đang
náo nức trông chờ đến ngày hội ngộ để cùng đoàn
viên với toàn thể bà con An Bằng khắp nơi.
• Kansas
• Hawaii
• California
• North Carolina
• South Carolina
• Virgina/Washington DC
• Georgia
• Washington State, Oklahoma, v. v…
• Pháp, Anh, và Na Uy
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Lời Thô Sức Mọn (thơ)
Bao giờ cho đến bao giờ
Tôi không còn viết vần thơ nhắn lời
Vì rằng một chuyện người ơi
Đoàn viên hội ngộ quê tôi sắp về
Thơ tôi nay đã bộn bề
Lời thơ luôn mãi nói về hội vui
Ý thơ lẫn lộn buồn vui
Không ngoài mục đích là xuôi con thuyền
Quê tôi một thuở ngửa nghiêng
Người đầu vượt biển bằng thuyền ghe nan
Người sau tiếp tục qua sang
Hôn nhân, đoàn tụ ngày càng rất đông
Ước mơ của một phần đông
Tổ chức hội ngộ để cùng gặp nhau
Trước là để hỏi thăm nhau
Vì bao năm tháng đã lâu lắm rồi
Người đi thuở trước như tôi
Làm sao để biết những người qua sau
Vì hai thế hệ khác nhau
Tôi đi vượt biển đời sau chưa thành
Kể luôn thế hệ sinh thành
Phương trời hải ngoại sao rành quê cha
Trong tôi luôn mãi thiết tha
Lo cho thế hệ sinh ra bên này
Làng ta đã có xưa nay
Nửa thiên niên kỷ, đời này đâu hay
Tổ tiên ta đã bao phen
Dựng làng giữ xóm, cùng xây tình người

Lời Chúc Đầu Năm (thơ)
Đây là lời đầu năm xin chúc
Xuân mới về sung túc an khang
Cửa nhà vui vẻ giàu sang
Tài lộc phúc thọ dâng tràn khắp nơi
Lòng rộn rã mừng xuân hạnh phúc
Lời đầu năm kính chúc ông bà
Những ai còn đủ mẹ cha
Xuân về mang lại thiết tha mặn nồng
Hồi tưởng lại lòng tràn nỗi nhớ
Tuổi ấu thơ muôn thuở không phai
Nghe như vọng lại bên tai
Âm thanh tiếng pháo còn hoài trong ta
Nhớ tiếng pháo giao thừa năm ấy
Cả góc trời vang dậy âm thanh
Kia là đĩa bánh chưng xanh
Còn đây bánh mứt mẹ dành cho con
Tiếng pháo sao nghe giòn rộn rã
Tiễn một năm cũ đã trôi qua
Ôi chao! sao thật thiết tha
Đâu đây văng vẳng lời ca ngọt ngào

Làm sao ghi hết những lời
Tình quê thắm thiết, tình người chứa chan
Nay xin vắn tắt mấy hàng
Đôi lời thô thiển, mọn công góp phần.

Lê Quang Điệt

Nguyễn Khắc Lộc
12-25-18
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những bài hát về Xuân. Mùa Xuân đem đến cho
chúng ta mùi vị thơm ngát của những cánh hoa
mai, hoa đào và những nụ
cười trên khuôn mặt từng
người, nhìn nhau “tay bắt
mặt mừng.” Tôi nhìn thấy
từ người lớn cho đến trẻ
thơ rất hớn hở vui mừng,
cùng nhau chung vui
Ngày Tết và kể lại chuyện
năm xưa của các vị tiền
nhân không muốn từ bỏ
quê hương xứ sở thân yêu
ra đi đến một phương trời
xa lạ. Cho dù cuộc sống có
nhiều thử thách chông gai,
nhiều biến chuyển xảy ra nhưng tổ tiên chúng ta
au thập niên 1980, người dân An Bằng ở thành
luôn sống quây quần bên nhau trên vùng biển
phố Denver tổ chức Ngày Mừng Xuân. Mục đích
xanh cát trắng An Bằng. Rồi họ cũng kể cho nhau
tổ chức Ngày Mừng Xuân là để nhớ đến Ba Ngày
nghe cuộc sống dân làng sau năm 1975, vì quá
Tết truyền thống của Dân Tôc Việt Nam, nhớ đến
gian khổ nên họ tìm cách vượt biển, rời bỏ tổ tiên,
Tổ Tiên và trong dịp này, bà con đồng hương có
họ hàng, cha mẹ, anh chị em và làng xóm ra đi, ra
cơ hội gặp nhau. Trong Ngày Tết này, Ban Tổ
đi với lòng đau thương, ra đi đến một phương trời
Chức có nghi lễ nhớ đến Tổ Tiên và sau đó có bữa
xa lạ, không hẹn ngày về. Dân An Bằng ra đi với
cơm thân mật Mừng Xuân với những món ăn
những chiếc thuyền nan lênh đênh trên biển cả,
ngon miệng như thịt bò nướng với rau tươi ở
bất chấp mọi sự nguy hiểm với cơn giông tố bão
trong tô, nhô lên mấy miếng ớt đỏ trong chén
táp trên biển đại dương. Họ ra đi và hy vọng đến
nước mắm, ngắm nhìn nó thấy rất hấp dẫn, người
các trại tỵ nạn ở Hồng Kông và rồi sau đó đến
lớn lẫn con nít muốn có chút ít nước mắm trộn
định cư tại đất nước Hoa Kỳ. Sau khi đến sống tại
với bún cho đúng mùi vị nước nắm quê hương, có
Hoa Kỳ, dân An Bằng luôn nhớ đến quê cha đất
người dễ thương mời các ông uống bia, bên kia
tổ, bên kia bờ biển Thái Bình Dương, nơi này tổ
nghe nhiều người lớn kể những chuyện Tết xa
tiên, ông bà và bà con đã sinh ra và đã nằm xuống
xưa trong gia đình và quê hương, các bà mẹ
trong lòng đất hiền hòa. Họ không quên quê cha
thương trẻ con chạy lon ton từ chỗ này đến chỗ
đất tổ và nhớ đến những ngày giỗ báo hiếu ông
khác, làm các bác lớn tuổi thêm phần cảm xúc và
bà, cha mẹ, họ không quên tránh trách nhiệm làm
lên tiếng: ôi! Trẻ con dễ thương quá. Hình ảnh
con đối với tổ tiên, xây những ngôi mộ để báo
Mừng Xuân này, đã được con dân An Bằng ở các
hiếu, đóng góp tiền bạc xây nhà thờ họ Tộc, nhà
thành phố khác mộ mến và từ đây người đồng
thờ giáo xứ An Bằng, nhà Chùa và Đình Làng,
hương An Bằng ở các thành phố khác trên đất
cũng như giúp đỡ xây lại những ngôi nhà cũ trong
nước Hoa Kỳ cũng tổ chức Ngày Mừng Xuân để
gia đình, tham gia đóng góp tiền bạc cho các công
cho người đồng hương An
việc từ thiện. Người dân
Điều đáng nói, cách sống của người dân
Bằng hải ngoại có cơ hội sinh
An Bằng luôn có tinh thần
An Bằng là “làm con sống cho phải đạo,
hoạt với nhau.và nhắc nhở cho
liên đới với nhau, như
con cháu biết về “Cội Nguồn.” biết ơn hiếu thảo với tổ tiên, ông bà và
những câu dương liễu đang
cha mẹ, nhớ đến những công lao xây
mọc lên ở quê nhà và nối
Ngày Mừng Xuân là ngày sum dựng của các vị tiền nhân đã khuất cũng
kết với nhau thành một lầm
như những người đang còn sống.”
họp bên nhau, cùng nhau nghe
dương liễu xanh tươi, mát

Tâm Sự Ngày Xuân

S
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mẻ, để cho giới trẻ và con dân An Bằng luôn tìm
đến cội nguồn trong tinh thần thân thương và bình
an. Trong các dịp như Tết Nguyên Đán Việt Nam
hằng năm, dân An Bằng rất vui mừng tham gia
các công việc chung và có cơ hội gặp nhau từ
người lớn cho đến các em tại các tiểu bang trong
bầu khí thân thương và vui tươi với khuôn mặt
trìu mến đầy tình thân của từng người con yêu dấu
giáo dân An Bằng Hải ngoại. Ai ai cũng cảm thấy
vui mừng vì được gặp nhau, nói chuyện với giọng
nói của quê hương, được ngồi vui vầy bên nhau
và chia sẻ những câu chuyện năm xưa cùng tiếng
cười ròng rã trong đại gia đình đồng hương. Niềm
vui trong lòng của mỗi người khi thấy con dân An
Bằng xa xứ, luôn đem đến nhịp cầu thân thương
với nhau và làm các công việc hữu ích cho mọi
người. Họ cố gắng sống trong tình thần thương
yêu, đoàn kết và cùng nhau đồng hành với người
đồng hương An Bằng ở khắp bốn phương trời từ
hải ngoại cho đến quê nhà. Điều đáng nói, cách
sống của người dân An Bằng là “làm con sống
cho phải đạo, biết ơn hiếu thảo với tổ tiên, ông
bà và cha mẹ, nhớ đến những công lao xây dựng
của các vị tiền nhân đã khuất cũng như những
người đang còn sống.” Đây là nét đặc biệt của
dân An Bằng luôn có một trái tim bốc cháy với
công việc xây lăng để báo hiếu tổ tiên, ông bà,
cha mẹ và có tấm lòng tham gia đóng góp giúp
đỡ những người nghèo khổ không có cơm ăn áo
mặc, v.v… Họ ý thức được tinh thần, “thương
người như thể thương thân,” góp phần xây dựng
làm hữu ích cho mọi người qua các công việc từ
thiện để xoa dịu một phần đau khổ của đời người,
“lá lành đùm lá rách.” Cách sống với những
công việc bác ái của người dân An Bằng gắn liền
với nhau trong tinh thần phục vụ và sẽ là một tấm
gương sáng cho các thế hệ tương lai. Họ sống
quay quần bên nhau như xưa tổ tiên của họ đã
sống quay quần trên mãnh đất An Bằng thân yêu
với những hàng cây dương liễu cao bao bọc dân
làng trên bãi cát trắng cùng với dòng nước biển
xanh đẹp, làm cho mọi người có một cuộc sống
an vui.. Có hình ảnh nào cao đẹp hơn cho bằng
hình ảnh người dân An Bằng ở trên khắp đất nước
Hoa Kỳ sum họp với nhau trong dịp Lễ Hội Ngộ
Mừng Xuân. Ho luôn gắn bó với truyền thống
thiêng liêng của ông cha để lại cho con cháu với
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bao nhiêu giọt mô hôi nước mắt đã nơi xuống
theo dòng thời gian trên mãnh đất An Bằng thân
yêu. Tinh thần cao qúy và tiếng thơm tho của Tổ
tiên vẫn đã và đang còn ghi lại trong ký ức mỗi
người dân An Bằng hôm nay và cho mọi thế hệ
mai sau.
Người con An Bằng,
Lm. Antôn T. Văn Đình Quang

Biển An Bằng (thơ)

Từ giọng nói, lời ca, vòng tay nối
Tình An Bằng sống dậy trổi du dương...
An Bằng ơi! chiều nghiêng gió nồm thổi
Bãi cát vàng thật đằm thắm, bình yên
Đã một thời tiễn chân người vượt biển
Luôn chở che như lòng Mẹ dịu hiền
Dòng nước đó trong xanh hằng luân chuyển
Mang hồn thiêng dòng Tộc Việt hiền lương
Chiếc thuyền nan khối tâm tư lưu luyến
Mãi đưa về, về thấu tận ngàn phương
Lại ôm ấp đoàn người con lữ thứ
Đắp ân tình, nuôi lớn những yêu thương
Cũng từ đó, An Bằng khắp viễn xứ
Lòng chung lòng xây Đạo, dựng quê hương
Từ giọng nói, lời ca, vòng tay nối
Tình An Bằng sống dậy trổi du dương
Trong máu thịt cả trùng dương biển nước
Chứa tình người mang chất liệu quê hương...
Link nhạc ở đây: BIỂN AN BẰNG SÁNG TÁC
TUỆ MINH CA SĨ THÁI HÒA
Tuệ Minh-Thích Phước Toàn
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Xuân Đã Về Chưa (thơ)
Xứ này xuân đã về chưa?
Mà sao đường phố lưa thưa ít người
Em thơ chẳng có nụ cười
Để khoe áo mới những ngày xuân sang
Nơi đây chẳng có mai vàng
Chẳng câu đối đỏ chẳng nàng bán hoa
Làm thân viễn xứ xót xa
Xuân về lại nhớ quê nhà nhiều hơn
Nguyễn Quang Đạo
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vậy mà nhiều người thích thú lắm, đặc biệt là nó
giúp đỡ anh em quê hương tôi nhiều lắm.
Cho dù răng đi nữa, nghe nói quê hương tui năm
ni sẽ có một cuộc hội ngộ, một cuộc hội ngộ mang
tính đồng hương gặp gỡ mà đã hơn 40 năm anh
em mới tề tựu về đây một lần.
Được biết, Hội Ngộ An Bằng đang được ban tổ
chức soạn thảo các chương trình vui chơi rất hấp
dẫn, từ già cho đến trẻ, con cháu trong làng đều
quy tụ về chốn Miami, tiểu bang Florida, để gặp
gỡ người làng nghĩa xóm qua bao năm vắng bóng,
siết chặt tình đồng hương, tình quê hương … tình
cội nguồn quê cha đất tổ, nơi sanh ra và lớn lên.
Chúng ta có dịp gặp lại nhau nơi đất khách cũng
kể như là một giai thoại hiếm có của An Bằng quê
hương tôi. Vì vậy, cho nên chú Sang, chú Trúc
trong Ban Báo Chí hy sinh thời gian làm việc rốt
ráo, mấy chú kêu gọi mỗi người viết một bài hoặc
hai bài, hoặc nhiều hơn nữa để cùng nhau góp bút
tô them nét đẹp tình làng nghĩa xóm và để cho
phong phú hơn, cho nên tôi cũng vắt óc gõ từng
chữ nơi bàn phím để góp phần với anh em cho vui
nhà vui cửa….

Tản Mạn Quê Choa
“Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
Nói mà nghe: Cái xã hội 4G hay nói như thanh
niên nam nữ "bên tê", ở thời đại "a còng @" này
thì từ gìa đến trẻ, từ trai thanh gái lịch cho đến em
bé lên bảy lên tám, đi đâu, ngồi bất kỳ chỗ mô
cũng có miếng sắt cầm trên tay,
cái miếng sắt coi vậy đôi khi
cũng thông minh hơn người đáo
để, dẫu biết miếng sắt thông
minh nhưng đôi khi cũng lợi mà
hại …. Có nhiều người vì mải
mê chơi cái miếng sắt đang lúc
đi bộ ngoài đường chằm hăm
vào đó mà chit chat rồi đột nhiên
người chạm vào cột điện không
chừng và cũng đôi khi tánh
mạng cũng khó bão toàn.… Tuy
nhiên, cái miếng sắt thời nay coi

Vậy mình góp bút gì đây? Thôi kệ! Coi như kề
vai với anh em, kể vài chuyện xa xưa trong Làng
cho vui.
Chuyện xưa ở Làng tôi xin kể rằng:
“…Bàng bơ Tầm, bơ Bộ … bàng bơ Tầm… bơ
Bộ… Bàng bơ Tầm… bơ Bộ…”

Giọng thằng Cu và
thằng Tẹo đứng xớ rớ
dưới gốc cây bang,
miệng cứ réo luôn
hồi, tay hắn cũng
cầm cái mũ ngả ra,
chờ tôi vứt mấy trái
xuống. Hễ cứ mỗi
lần tôi chưa kịp đôi
xuống cho hắn trái
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bàng thì hai đứa hắn cứ la lên, “bàng bơ Tầm …
bàng bơ Bộ…”
Chuyện bẻ trái bàng ở quê như rứa, mà đã năm
mươi năm trôi qua. Nói thật tôi chưa một lần kể,
thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, bây giờ ra
sống ở nước ngoài, hễ mỗi lần đặt mình lên
giường chưa chợp mắt là thời tuổi thơ quê tôi lại
hiện về….
Chao ôi! Ai mà quên cho được nơi chôn nhau cắt
rốn. Thật vậy, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới
đó, ai cũng có một kỷ niệm khó quên. Khi lớn
đến tuổi trưởng thành, những ký ức ấy vui, buồn
lẫn lộn cứ như khi ẩn khi hiện trong đầu, lúc vui
thì mũm mĩm cười, ngược lại lúc buồn thì khóe
mắt như ướt mi…. Bởi khi cha mẹ cho ra tấm
thân ở nơi đâu, tiếng khóc đầu đời nơi đâu thì
mình cho nơi ấy chính là quê hương của mình.
Thật vậy, khi lớn lên, vì một hoàn cảnh đặc biệt
kế sinh nhai nào đó mà xa quê hương, xa cha già
mẹ yếu, ra đi bỏ lại sau lưng tất cả người thân,
bạn bè … ai mà không buồn cho được, nhất là khi
xem truyền hình, hoặc đọc những áng văn, bài thơ
nói về làng quê nơi sinh ra mình, nuôi lớn mình,
sao mà không chạnh lòng nhớ nhung, như trong
bài thơ "Quê Hương là gì hở mẹ" của nhà Thơ Đỗ
Trung Quân xuất bản năm 1986 có đoạn ông viết;
xin trích: “…Quê hương là chùm khế ngọt, Cho
con trèo hái mỗi ngày, Quê hương là đường đi
học, Con về rợp bướm vàng bay…"

Khi đọc đoạn thơ trên, trong lúc ngồi gõ bài này
đến đây bỗng dâng khóe mắt tôi có cái gì đó ươn
ướt, đầu tôi quay quần với con Khe Ton, cái
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Giếng Bộn, Giếng Tau, Giếng Chùa, Ngôi Đình
Làng, mái Chùa, Nhà Thờ, Bàu Tràm, Cát Biển,
Thành Phố Ma, chợ, Bụi Dúi … tất cả những cứ
nhảy múa quanh quẩn trong đầu tôi. Nói đến Khe
Ton, khi mùa mưa đến, mỗi lần đi ra bãi biển phải
lội ngang qua khe. Chính nơi con khe này, mạ tôi
thường cho tôi vác chiếu, quần áo xuống giặt. Có
lần vì ham đuổi bắt mấy con cá thia thia, cá cầm,
cá mại mà quên bẵng đi chiếc chiếu. Khi sực nhớ
lại thì chiếc chiếu đã trôi mất. Tôi chạy xuôi theo
giòng nước xuống gần tới Tọt thì gặp O Lúng và
O tôi đã giữ chiếu lại, mừng quá, tìm lại được
chiếc chiếu như mạ cho cục kẹo. Con Khe Ton ở
quê tôi có giòng nước chảy quanh Làng, khởi đi
từ Bàu Tràm chảy xuống bàu bác Bộ Truyện rồi
chảy vòng quanh làng và chảy dài xuống Tọt và
đổ ra Biển Đông. Nước khe nhìn xuyên suốt, có
chỗ trong xanh không có chút gợn đục, có vũng
nước sâu giúp cho các bác ngư dân sau khi đi biển
vào lặn hụp, mát vô cùng và chính nguồn nước
khe đã góp một phần chính cho dân làng sinh hoạt.
Biết bao kỷ niệm ở quê hương tôi đếm sao cho
hết, thương sao cho vừa….
Nhớ kỷ niệm êm đẹp khi còn tuổi thơ hôm nào,
sau lúc tan trường, chờ cho tiếng kiểng dứt hồi,
là bốn năm đứa chúng tôi chạy một mạch từ
trường “Chị” (Trường Tiểu Học Mai Khôi) về tới
Am xóm dưới. Am là nơi xóm thờ Tổ Tiên,
Thánh Hiền của xóm. Xóm của tôi gọi là xóm
dưới, xóm dưới gần nhà bác Bộ có một cây bàng
to lắm. Tôi nhớ cây bàng to chừng khoảng đường
kính 2 mét. Không biết ai trồng và trồng từ hồi
nào, chúng tôi chỉ biết khi lớn lên thì đã “chộ ”
cây bàng rồi. Cây bàng lá to và cao lênh nghênh,
đến mùa hè thì trái xum xuê, đến lúc trái chín thì
ngả màu vàng, ăn rất ngọt. Chúng tôi chạy một
hơi đến Am, nơi có cây bàng và trèo lên. Tôi lựa
mấy trái bàng xoài chín vàng vừa hái vừa ăn một
cách ngon lành, lại còn nhìn xuống chọc thằng Cu
và thằng Tẹo đứng dưới:
- bàng xoài ngon quá trời Tẹo ơi - bàng xoài ngọt
quá trời Cu ơi! Mi muốn ăn không?
Hai thằng đứng ở dưới không ai bảo ai cùng la lên
một lúc:
- Bàng bơ Tầm Bơ Bộ …. Bàng bơ tầm bơ Bộ….
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Tôi hốt hoảng, vừa sợ bác Bộ, bác Tầm vác hèo
chạy xuống, vừa kêu thằng Cu đừng la nữa tao bẻ
bàng chín cho bay …. Thằng Tẹo chưa trả lời thì
tôi đã nghe tiếng bác Bộ xa xa “… xuống đi con,
từ từ trèo xuống.” Từ trên cao, tôi “dạ dạ” lia
lịa. Vừa xuống tới đất là nhìn hai thằng không
còn nữa, hắn đã bỏ chạy khi nghe tiếng bác Bộ từ
xa. Bác Bộ dạy tôi đừng leo lên cây bàng khi mặt
trời “đấng bóng” , tôi có linh cảm như linh hồn
nào giữ Am, giữ bàng che chở cho mình khỏi bị
té.

Chuyện bẻ bàng đã đi vào ký ức của tôi trong mấy
mươi năm, từ khi biết cấp sách đến trường cho
đến lúc trưởng thành. Nhớ lại những hình ảnh
quê hương qua bao năm tháng xa cách mà tưởng
chừng như mới hôm qua, làm sao mà quên cho
được.
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xong lại rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, ra bờ ao tát
cá …. Giờ đây, khi lớn tuổi ra đi xa xứ mà nhớ
lại những hình ảnh của quê hương mình khi ở nơi
đất khách sao không khỏi bùi ngùi thương nhớ!
“Quê hương là chùm khế ngọt, Cho con trèo hái
mỗi ngày, Quê hương là đường đi học, Con về
rợp bướm vàng bay…"
Những hình ảnh cứ nhởn nhơ hiện về khi đọc bài
thơ ấy, gợi lại cho tôi biết bao kỷ niệm yêu thương
quen thuộc. Nhớ một lần khi theo “chú ” vác
nghề lên giếng Chùa để nhuộm, đến Giếng Chùa
và múc gàu nước giếng uống một hơi, rồi gội lên
trên người một gàu nước, cảm giác như từng thớ
cơ bắp chạy rần rần, những kỷ niệm đó giờ đây
đâu còn nữa.
Từ bãi cỏ Bàu Tràm, xa xa nhìn về phía Bắc là
dãy đất cao trắng xóa, dân làng tôi gọi là Độn Bồ.
Gò đất được bồi đắp theo năm tháng bởi những
cơn gió chướng đã lấp đi những lùm cây xanh
tươi của hai bên giếng Tau, Giêng Chùa. Nếu
đứng ở trên đỉnh cao của Độn Bồ, chúng ta được
nhìn thấy toàn cảnh của xóm làng về hướng Nam
và nếu nhìn ra xa hướng Bắc là một rừng dương
liễu và bãi cát mênh mông chạy dài lên đến làng
Vinh Thanh, chệch về bên phải chúng ta sẽ quan
sát được bãi biển với sóng nước hữu tình của quê
hương thật tuyệt đẹp… tưởng như đang “Qua
Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan:

Kỷ niệm thì nhiều, có lúc ngồi rồi liên tưởng và
“…Dừng chân đứng lại trời non nước
hình ảnh xưa lại hiện về, nào là khi tan trường,
Một mảnh tình riêng ta với ta…”
bạn bè năm ba đứa rủ nhau ra biển để tắm, người
ta nói tuổi thơ hồn nhiên chẳng biết lo lắng gì
Có biết bao nhiêu hình ảnh, di tích văn hóa mà
ngoài chuyện vui chơi thỏa thích. Có lần vừa
ông cha chúng ta đã để lại qua bao nhiêu năm
chạy ra tới bãi biển là chúng tôi vứt cặp vở ở trên
tháng, như ngôi Đình Làng chẳng hạn. Vì đây là
chiếc ghe của chú Tầm, cởi
nét văn hóa của làng quê tôi,
hết áo quần vứt bừa bãi, và Giờ đây, khi lớn tuổi ra đi xa xứ mà
không biết từ năm tháng nào mà
tìm những tấm thạp lót ghe nhớ lại những hình ảnh của quê hương
ông cha quê tôi xây dựng lên
chạy thẳng xuống biển để mình khi ở nơi đất khách sao không
ngôi Đình, tôi chỉ biết khi lớn
vui đùa. Những con sóng khỏi bùi ngùi thương nhớ!
lên được chú cho đi theo mỗi khi
bạc màu trắng xóa từ xa xa,
Người đến quét dọn bụi bặm ở
những cánh buồm lúc ban
bên trong và bên ngoài Đình khi tết đến. Lúc này,
trưa của những chiếc xuồng đánh cá gần bờ,
tôi được biết mỗi lần có việc cúng tế, họp làng thì
những âm thanh của sóng biển quyện lấy bầu trời
chú bác lại tề tựu nơi đây. Đình Làng nằm bên
trong xanh trên quê hương tôi, và rồi tắm biển
bìa Làng một chút, nhìn xa thì Thành Phố Ma nơi
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đặt những nắm mồ của những người thân thương
đã nằm xuống. Bên trong ngôi Đình toàn những
cột kèo bằng gỗ quí, và thờ các vị Thánh Hoàng
rất trang nghiêm.

từng con đường, nào bãi biển, xóm cau, xóm bàu...
đi bộ qua các con đường cát nóng “hôm qua ta
ghé Xóm Bàu chơi, lội bộ hai chân muốn rả rời....”
Bài thơ Nhớ Vinh An là một cảm tác khá đặc biệt
của cố thi sĩ An Bằng cho chúng ta thấy một Xóm
Bàu thơ mộng, cát trắng phau như một tấm lụa
trắng có pha chút nắng qua khung ảnh của vườn
cau, của bàu bác Bộ Truyện. Xóm Bàu, hay Xóm
Cau có gì đặc biệt hữu tình khi thi sĩ phải rã rời
qua đôi chân lê la mệt mỏi nhưng tinh thần có lẽ
dành cho “em” nào đó qua khung phản chiếu của
cái ao, bờ hồ, con đập ... tựa như anh đã lãng du
vào Xóm Bàu để không chỉ nhìn em trong giây lát
mà để ghi lại những kỷ niệm tuyệt vời đối với
“...bạn hữu dăm thằng nay biệt dạng, Đường xưa,
xóm cũ nhớ từng nơi...”.

Tôi chỉ biết đình làng là nơi sinh hoạt của làng,
nơi tâm linh của làng, nơi thờ tự tôn nghiêm. Có
thể nói nơi đây là nơi mà dân làng hãnh diện nhất
qua bao đời nay. Cho nên, gần đây Đinh Làng
được trùng tu nhiều lần chủ yếu để giữ vững nét
đẹp văn hóa của làng quê chúng tôi khỏi bị mai
một.

Chúng ta đọc thơ cố thi nhân quê hương An Bằng
VNĐ là chúng ta mang cái tình quê hương vào đó,
như hình ảnh của người viễn xứ mà chúng ta
mang theo khi ra đi để rồi nhớ từng con đường,
từng bờ tre, bờ ao ... nhớ giọng nói pha lẫn nụ
cười chan chứa tình quê. Hôm nay chúng ta đọc
lại những vần thơ của anh coi như anh gửi gấm,
để lại cho chúng ta món quà vô giá ấy và xin
nghiêng mình thầm thắp nén hương lòng cầu
nguyện cho hương linh anh về nơi an lạc.

Những hình ảnh đẹp, những di tích sống động của
làng tôi mà anh chị em, bạn bè tôi đã và đang viết
nên những trang sử đẹp. Điển hình như gần đây
các bài thơ đã đăng tải trên mạng cũng như trên
các bản tin An Bằng của anh chị em thi sĩ quê tôi
như qua bài thơ “Nhớ Vinh An” của cố Thi Nhân
An Bằng Văn Nhân Đạo có những câu mà tôi ưng
ý nhất như:
“…Đi mô rồi cũng nhớ Vinh An
Gái trai duyên dáng cả hai làng
An Bằng vô tới vùng Bến Lội
Thương nhớ khôn cùng thương nhớ ơi!
Hôm qua ta ghé Xóm-Bàu chơi
Lội bộ hai chân muốn rã-rời
Bạn hữu dăm thằng nay biệt dạng
Đường xưa, xóm cũ nhớ từng nơi...”
Có phải chăng, trong tình yêu quê hương An
Bằng mà anh đã vẽ nên một bức tranh quê hương
qua những câu thơ trữ tình, lãng mạn, chứa đựng
những tình cảm sâu đậm qua từng nét đẹp của

Không những riêng cố thi sĩ Văn Nhân Đạo đã
viết nên bài thơ mang đậm nét tình cảm sâu thẳm
của quê hương, mà tình bằng hữu của anh đó là
anh Nguyên An hay cố thi sĩ An Bằng là Phạm
Hưởng, qua bài thơ “Đưa Em Về Thăm Quê”.
Chúng ta đọc thơ anh cố thi sĩ Phạm Hưởng khi
ấy mới biết được anh đã đưa chúng ta đi từ:
“ …Đầu làng cuối xóm chân em bước
Mẹ mỉm môi cười, thêm vấn vương…”
Rõ ràng, anh đã đưa chúng ta về thăm quê hương
và rảo bước trên những cánh đồng, từ đầu làng,
cuối xóm, hẳn nhiên anh không dừng lại ở:
“…Tôi đưa em về thăm Khe Ngang
Con khe uốn khúc bọc quanh làng
An Bằng, tên của quê anh đó
Và đẹp biết bao bãi cát vàng ...”
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Cố thi sĩ Phạm Hưởng đã đưa chúng ta qua từng
con khe, từng bãi cát vàng in đậm nét tình yêu quê
hương tha thiết, không dừng lại ở đó, mà trong
trái tim sâu thẳm của anh, ở nơi đâu của An Bằng
là hình ảnh đẹp như: “... Tôi đưa em về thăm
Nhà Thờ, Thánh Đường rộng lớn thật nên thơ...”
Đọc hai bài thơ của hai cố thi nhân của quê hương
chúng ta, tôi thật sự ngậm ngùi luyến tiếc rằng hai
anh đã ra đi quá sớm. Phải chi lần Hội Ngộ tới
đây của quê hương mà có được hai anh thì quê
hương chúng ta vui biết mấy. Nhân dịp bài viết
đến đây em xin nghiêng mình thắp nén hương
lòng gởi đến hai anh nơi chín suối...
Ngoài những đóng góp văn hóa của hai cố thi sĩ
Văn Nhân Đạo và anh Phạm Hưởng, chúng ta còn
có rất nhiều thi sĩ đã và đang góp sức mình cho
một trang “văn học quê hương An Bằng” thêm nở
hoa mà chúng ta chưa khám phá ra hết. Tuy nhiên,
gần đây một số anh chị em qua mạng Viber mà
chúng tôi lại có dịp đọc và biết được nhiều tài
năng, qua các thơ ca, đoản văn mới, mà chúng tôi
mạo muội lượm lặt để viết lên vài dòng tóm gọn
dưới đây hầu gửi đến bạn đọc nhân mùa Tết này.
Trước hết, xin được đọc bài thơ “Ngày Anh Đi”
qua dòng thơ ngũ ngôn của anh Nguyễn Chí Danh.
Đọc Ngày Anh Đi, chúng ta cảm nhận được cái
mốc thời gian người dân làng đua nhau đi vượt
biển, bỏ lại sau lưng những bạn bè thân thương,
những khắc khoải và tang thương, dù tiếng súng
nổ rền, dân làng tĩnh thức, một cuộc phiêu lưu đi
xa mà không hẹn ngày trở lại. Cái ngày ấy ngay
cả tính mạng cũng coi như nhẹ tựa lông chim.
Khi ra đi, ai mà không lưu luyến, người mẹ già lo
âu không biết con mình ra đi xa biển khơi có được
an toàn không “... Mẹ sụp ngồi âu sầu ... mắt râm
râm neo buồn...”
Một bài thơ khác của chị Lê Mỹ Hạnh "chiều nay
thăm biển quê em, Gọi mây lơ đảng gọi chim
chẳng nhìn ... đường quê ra biển anh đi ... chang
chang cồn cát thôi thì bỏng chân ...” Đúng vậy!
biển quê em với ngọn gió nồm thổi vào từ biển
đông, ngóng trông ai đó mà ngay cả loài chim kia
cũng chẳng dám nhìn. Chị đã vẽ nên một bức
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tranh tình biển mặn An Bằng quê em, ngày người
ấy ra đi để lại cho ai đó những gì, đến bây giờ
người ấy chỉ còn “Thuyền xưa bến cũ gọi tình,
nhớ thương chẳng gọi sao mình hoen mi...”. Đọc
Thăm Biển Quê Em của chị Mỹ Hạnh, tôi ngỡ
ngàng như mình đang lạc bước vào “về đây thôn
vĩ” thay vì trên biển quê em. Thật là một bài tình
thơ tuyệt vời của chị qua hai câu mà ai đọc vào
cũng thấy được lời tình ước làm sao “thương em
nước mắt rưng rưng, Bờ môi mằn mặn, đau từng
dấu qua...”
Khi chúng ta bỏ quê hương ra đi tìm cuộc sống
mới, gặp phải những gian truân, bất trắc, coi nhẹ
mạng sống, có anh chị em đã bỏ mình trên biển
cả, có anh chị đã tới được bên kia bờ Thái Bình
Dương ... một tương lai bất định không biết đi về
đâu và một thế hế sau của con em chúng ta đang
trưởng thành trên xứ người. Đọc “Một Cuộc Ra
Đi” của anh Văn Xuân, chúng ta mới cảm nhận
được những chuỗi ngày lênh đênh trên biển cả,
định số có lúc an bài cho chúng ta gặp cái duyên
phận may mắn. Thế nhưng không ít bao khắc khổ
lo âu khi đọc những câu “... Ba mươi năm một
cuộc ra đi ... ba mươi năm một thế hệ trưởng
thành”. Trong bài thơ, anh đã đưa người cùng
hội cùng thuyền, xích lại gần nhau hơn, nhìn cho
kỹ mặt nhau hơn, coi ai đã còn ai đã mất.

Phải chăng cuộc sống ở xứ người còn có quá
nhiều bận rộn, lo âu trong đời sống của mỗi gia
đình mà thời gian để dành cho nhau thật ngắn
ngủi nên anh đã nhắn gửi cho chúng ta về với
nhau trong tinh thần người An Bằng của ngày Hội
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đi. Ba mươi lăm năm Một thế hệ trưởng thành.
Anh được gì? Tôi được gì? Ta còn gì cho nhau?...”
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Xuân Hội Ngộ

Và còn rất nhiều bài thơ, bài văn của Làng Văn
Nghệ An Bằng quê tôi mà anh em đã sáng tác
mang nội dung yêu mến quê hương, điển hình
như những sáng tác mới đây của các thi sĩ trẻ đã
hun đúc thêm tình làng nghĩa xóm như những bài
thơ: Mai Ta Về của Lê Trúc, An Bằng Quê Anh
của Diễm Khanh; Biển và Em của Nguyễn Quang
Đạo, Đưa Nhau về Hội Ngộ của Nguyễn Khắc
Lộc…
Thật vậy, trong hai câu ca dao “Ta về ta tắm ao
ta, Dù trong dù đục ao nhà vân hơn” đã nói lên
đầy đủ ý nghĩa của mỗi một người trong chúng ta,
với tinh thần đoàn kết gắng bó để cùng nhau xây
dựng và tô đẹp quê hương thêm mỗi ngày một
tiến bộ.
Nhân dịp Xuân Hợi về, xin đóng góp cùng anh
chị em vài dòng trong bản tin và chia sẻ cùng bà
con “quê choa” những kỷ niệm khi còn thời thơ
ấu, đồng thời xin chúc bà con anh chị em một mùa
xuân Kỷ Hợi Gia Đạo An Vui.
Người Giữ Làng

Nỗi Nhớ An Bằng
An Bằng ơi! An Bằng có biết
Ngồi đây với nỗi nhớ miên man
Nhớ biển chiều xanh, khơi màu tim tím
Nhớ trưa hè nghe tiếng vọng ve sầu
Nhớ thuyền rời xa bến giữa đêm thâu
Đưa người đi biệt mãi nơi đâu
Để vầng trăng kia in bóng con tàu
Ta xa mãi An Bằng mà lòng đau xót
Thâm sâu trong huyết quản đến ngàn sau
Xin hẹn gặp lại An Bằng nơi chôn nhau cắt rốn
Và để thấy lòng người, lịm ngọt tựa nước giếng
Chùa, giếng Tau

Ô hay nhỉ giao mùa là Tết
Khoảng tháng nữa sẽ hết năm nay
Lịch âm cũng thật là hay
Tháng giêng thời tiết đổi thay sang mùa
Ô hay nhỉ giao mùa Xuân đáo
Mùa muôn hoa nở báo tân niên
Muôn ngàn cây cỏ tất nhiên
Sẽ thay lá mới, thiên nhiên tuyệt vời
Hỡi này em đất trời đang chuyển
Những cơn lạnh sẽ biến cùng mây
Nơi đây xứ lạ trời Tây
Cành hoa cây cỏ cũng thay dáng mình
Nhớ không anh quê mình Tết trước
Cả làng ta đón rước xuân về
Cành mai nở rộ xum xuê
Làng trên xóm dưới tình quê thật đầy
Xuân Tết về xum vầy tình nghĩa
Dù nơi đây đôi ngã phân chia
Giữ sao cho trọn tình ta
Sang năm hội ngộ sẽ là gặp nhau.
Nguyễn Khắc Lộc
12-31-18

Lê Biểu
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Chiếc Áo Dài Truyền Thống

(Bi Trương – trong chiếc áo dài truyền thống, phỏng vấn Hội Đồng
Làng An Bằng tại Southwest Florida – Tết năm 2018)

Đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nữ Việt nam,
bạn bè quốc tế lại trầm trổ nói về chiếc áo dài.
Quả thực, chiếc áo dài Việt nam xứng đáng được
coi là trang phục truyền thống thể hiện vẻ đẹp và
tâm hồn của người phụ nữ Việt nam. Chính vì
vậy, áo dài chính là bộ trang phục tôi chọn trong
những dịp lễ quan trọng, đặc biệt là trong ngày tết
truyền thống Việt nam.
“Áo dài chẳng mặc đầu xuân
Mà anh vẫn nhớ một thân, hai tà
Tết, mai chẳng điểm vàng hoa
Sao anh cứ nhắc lụa là vàng anh
Đôi tà khép mở mong manh …” (Thơ Ý Nga)
Áo dài - bộ trang phục truyền thống không chỉ
mang lại sự thiết tha, kiều diễm mà còn tô lên vẻ
đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng cho người con gái
Việt nam.
Vì chiếc áo dài là biểu tượng của người phụ nữ
Việt Nam nên riêng tôi có một cảm giác là lạ khi
khoác vào bộ y phục này. Nó mang lại cho tôi sự
gợi cảm, đằm thắm, đôi khi còn giúp tôi gợi nhớ
lại bản sắc văn hoá dân tộc. Là một người con xa
quê, mỗi lần được khoác trên người chiếc áo dài
truyền thống là tôi lại cảm thấy hạnh phúc, mang
một cảm giác rất đặc biệt làm tôi cảm thấy tự tin
hơn, dịu đang hơn. Không những thế, qua tà áo
dài, tôi lại nhớ tới quê hương, nơi chôn rau cắt
rốn, nơi chứa đựng văn hoá đời đời của con người
Việt nam. Nét đẹp truyền thống trường tồn chính
là nhờ sự chuyển giao giữa các thế hệ, sự cộng
hưởng ở nét đẹp ngàn đời làm cho ta áo dài Việt
sống mãi với thời gian. Trong ngày tết, những
người con An Bằng mặc những chiếc áo dài đầy
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màu sắc, nhiều kiểu dáng gợi vẻ đằm thắm, đáng
yêu để du xuân. Nhìn mới duyên dáng làm sao!
Tôi vẫn còn nhớ, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường,
cái cảm giác mặc áo dài nó khó chịu làm sao! Tôi
phải buộc hai tà lại với nhau để đạp xe, hay những
lúc không có thầy cô kiểm tra tôi lại thay bộ áo
quần bình thường, những lúc trời mưa lại càng
khó khăn hơn. Thế nhưng, từ khi xa quê đến một
đất nước mới khác hẳn về văn hoá và phong tục
thì chiếc áo dài trở nên quý giá hơn đối với tôi.
Tôi lại muốn mặc nó vào những dịp lễ hội, bộ
trang phục đầu tiên tôi nghĩ đến chính là áo dài.
Tôi muốn truyền cảm hứng đó đến với mọi người
cho sự mềm mại cũng như sự uyển chuyển mà áo
dài mang lại, muốn mang nét văn hoá đặc trưng
truyền thống của con gái Việt nam cho thế giới.
Tôi lại nhận thấy rằng, những gì đã mất hoặc thiếu
đi thì càng quý trọng hơn. Sống tại xứ người,
chúng ta đang thiếu nền một văn hóa Việt rõ nét.
Con người sẽ càng trân quý hơn những gì đã mất.
Chúng ta đã mất đi cả một bầu quê hương thân
thương nên càng tìm đến quê hương để thể hiện
niềm trân quý ấy. Và, chiếc áo dài là một đại diện
cho một bản sắc văn hóa rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cho nên, bạn không cần ngạc nhiên khi nhìn
những chiếc áo dài đầy màu sắc bay rộn ràng giữa
một dịp Tết ở hải ngoại, nhiều hơn ngay chính ở
Việt Nam.
Hơn nữa, nhờ chiếc áo dài tôi đã gặp được ý trung
nhân của mình. Ngay trong lần gặp đầu tiên, khi
anh ấy thấy tôi trong tà áo dài, anh đã mỉm cười
và nói: “em mặc áo dài dễ thương lắm.” Chẳng
hiểu ý của anh ta là tôi hay áo dài dễ thương.
Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng, do chính tôi mặc
chiếc áo dài mới toát ra cái “dễ thương” mà anh
ta muốn nói đến. Ừ, cũng đúng. Các chàng trai
mê đắm con gái Việt Nam cũng vì sự mềm mại
mà áo dài mang đến. Có lẽ áo dài có khả năng
mang lại niềm tự tin và yểu điệu nơi phụ nữ Việt.
Áo dài là nét đẹp, là biểu tượng của nước Việt
Nam. Chúng ta hãy giữ gìn để áo dài mãi là trang
phục truyền thống, mãi là nét đẹp của con người
Việt nam. Tà áo dài cũng nhắc chúng ta nghĩ
ngay đến nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc,
chúng ta hãy phát huy để bản sắc ấy ngày càng
tươi đẹp hơn.
Bi Trương
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Phân Ban Hoạt Động họp online.
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Tết Về Theo Tà Áo Em
Đối với người Việt Nam ở Mỹ, tết cũng là một ngày bình thường khác, không hơn không kém. Đôi lúc,
ta thờ ơ đến nỗi không cần biết tết có về hay chưa. Nơi đây không có chợ hoa nhộn nhịp, có chăng chỉ
là những nụ bông tuyết bay lẳng lơ phủ trắng cả bầu trời. Bất chợt, người phụ nữ mặc chiếc áo dài trên
đường tuyết, ta mới sực nhớ lại mùa xuân đang về. Hay nói cách khác, chính chiếc áo dài ấy mới đích
thực kéo xuân về. Xin cảm ơn phụ nữ Việt Nam trong vai trò gìn giữ văn hoá y phục nơi xứ người.
Dù có xa quê mãi ngập tràn
Cúc vàng mai thắm nở bình an
Chợ hoa chẳng thấy, hoa đơm nhuỵ
Đường tuyết không hay, tuyết lạnh hoang
Buộc trí mông lung tìm quá khứ
Buông lòng nhè nhẹ kiếm thời gian
Thì em trang điểm cho ngày mới
Tà áo dài bay kéo tết sang
Lê Trúc

ASBILT

ENGINEERING & CONSTRUCTION, LLC

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
Fully Licensed and Insured

Loc K. Nguyen, PE, CBC (Architectural Engineer and Contractor) có hơn 30 năm kinh nghiệm
trong ngành thiết kế và xây dựng từ những cao ốc ở Chicago đến phi cảng Denver và những biệt
thự tại Orlando. Chúng tôi đã phục vụ quí khách ở Colorado và Florida qua nhiều công trình như
sau:
➢ CỬA TIỆM: Nails/hair salons, restaurants, grocery stores, and retail shops
➢ CƠ SỞ: Medical/dental facilities, offices, shopping centers, and other commercial
projects
➢ CƯ TRÚ: Hotels/motels, apartments, condominiums, and custom homes
➢ CẦN THIẾT KHÁC: Remodeling, renovation, room additions, and religious buildings
Mọi công việc từ thiết kế đến xây dựng đều do AsBilt Engineering & Construction, LLC thi hành
và thực hiện nên sẽ bảo đảm được sự tiết kiệm về thời giờ và kinh phí cho quí khách.
Xin liên lạc:
Nguyễn Khắc Lộc, Phone: 407-334-9318 or Email: lkn.aec@gmail.com

Free CAD Layout Plans, Consultations, and Estimates
FL Professional Engineer License #55881 * FL Contractor License #CBC1258909 * CO PE #29519
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