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Mì Quảng Quê Mình 

 
 

Hôm nay có mì Quảng gà 

Lá mì cắt sợi, bánh nhà tráng ra 

Nàng nấu đãi bạn phương xa 

Ðậm đà hương vị quê nhà yêu thương 

 

Sợi mì trông rất bình thường 

Thêm một tí nghệ cho hương sắc vàng 

Gà dai, trứng lột đàng hoàng 

Mắm, tiêu, tỏi, ớt trộn đều ướp qua 

 

Nén thơm dầu phộng vị gia 

Vàng ươm thớ thịt xào qua thấm dần 

Ngò thơm, rau quế, hành trần 

Ớt xanh, đậu phộng rang giòn, cải con 

 

Bánh tráng, nước mắm thơm ngon 

Chanh tươi cắt lát, chuối non bào vào 

Món ngon dân dã làm sao 

Thơm ngon, hợp khẩu, bạn nào cũng khen! 

 

022523 
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Cuối Tuần Có Bạn Ghé Chơi 
 

 

Cá nục đem hấp gừng hành 

Mắm thơm ớt tỏi cốt canh vắt vào 

Ăn kèm rau muống, chuối bào 

Cải con, ngò rí, ôi chao tuyệt vời 

 

Hôm nay có bạn ghé chơi 

Cá cuốn bánh tráng để mời bạn tôi 

Tôm khô, dưa kiệu làm mồi 

Nhâm nhi ly rượu ta ngồi bên nhau 

 

Cuối tuần chẳng biết đi đâu 

Cũng may có bạn đôi câu đỡ buồn 

Rượu thơm nồng ấm vành môi 

Ta vui thư giãn nghỉ ngơi đàng hoàng 

 

Hôm nay trời đẹp Xuân sang 

Ta vui chút rượu không gian rất tình 

Ngày hôm nay, bạn với mình 

Thời gian trôi nhẹ yên bình thảnh thơi! 

 

022623 
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Trả Lời Em, Vì Sao Tôi Làm Thơ 
 

 

Mỗi ngày thêm một bài thơ 

Đầu năm Quý Mão đến giờ chưa phai 

Bây giờ sắp hết tháng Hai 

Tính đi cũng được bốn hai mươi bài 

 

Ðến cuối năm, hãy còn dài 

Bao câu lục bát lai rai tâm tình 

Mỗi ngày viết chuyện linh tinh 

Như ghi nhật ký của mình mà thôi 

 

Mỗi ngày tôi lại rong chơi 

Vui cùng con chữ mê tơi thoả lòng 

Tháng Ba tới, hết mùa Ðông 

Vào mùa Xuân ấm gieo trồng liên miên 

 

Thả con chữ, phủi tan phiền 

Dăm câu sáu tám bình yên mỗi ngày 

Cho đời thêm chút hương say 

Tâm hồn thanh thản nơi này nha em! 

 

022723 
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Forsythia, Hoa Vàng Ðầu Xuân 
 

 

Nghe chim ríu rít gọi đàn 

Thấy hoa Mai nở rộn ràng trước sân 

Ô hay Xuân đến thật gần 

Xôn xao lộc biếc muôn phần lung linh 

 

Mai vàng bốn cánh xinh xinh 

Dọc theo bờ giậu trăm nghìn đóa hoa 

Hôm nay hoa trổ trước nhà 

Niềm vui mang đến chan hòa thương yêu 

 

Cánh hoa dáng mỏng mỹ miều 

Trải qua Ðông lạnh ít nhiều cô đơn 

Nhưng hoa nào có giận hờn 

Chờ mùa Xuân đến điểm son cuộc đời 

 

Hoa cười cất tiếng gọi mời 

Tôi lồng khung ảnh treo nơi đầu giường 

Cho đời thêm một chút hương 

Nghe sao hạnh phúc môi vương nụ cười. 

 

022823 
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Tháng Ba Hoa Lê Nở 

 
 

Tháng Ba nay lại trở về 

Ðất Trời cây cỏ tràn trề sắc Xuân 

Mai vàng nở rộ trước sân 

Hoa Lê khai hội trắng ngần trên cây 

 

Tháng Ba nắng rót thêm đầy 

Ửng lên màu lá cỏ cây vui đùa 

Chồi non trồi dậy sau mưa 

Con sâu nhún nhảy đu đưa trên cành 

 

Tháng Ba, tôi mộng an lành 

Con ong tìm mật trên cành cây cao 

Trăm hoa đua nở ngọt ngào 

Cho lòng lữ khách dạt dào yêu thương 

 

Tháng Ba tôi dạo bên đường 

Cỏ non êm ái vấn vương chân mình 

Tìm về ký ức thanh bình 

Trôi qua nhè nhẹ đậm tình nơi đây! 

 

030123 
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Dạ Lan Hương 
 

 

Lá xanh thẳng đứng mượt mềm 

Hương thơm phảng phất trong đêm lâu tàn 

Vòng tròn từng cánh dịu dàng 

Ðầu Xuân tỉnh giấc theo làn gió qua 

 

Dạ Lan Hương, đẹp mặn mà 

Mỹ miều duyên dáng cánh hoa rạng ngời 

Hôm nay, buổi sáng đẹp trời 

Bón phân, nhổ cỏ, làm tơi đất trồng 

 

Em mạng Mộc, thích màu hồng 

Vườn nhà sân trước tôi trồng tặng em 

Sáng ra em bước qua thềm 

Hương thơm hoa Dạ ngọt mềm xung quanh 

 

Ước mơ giấc mộng đã thành 

Sân vườn trước ngõ duyên lành kết hoa 

Mỗi khi về đến trước nhà 

Trăm hoa vẫy gọi ngân nga đón chào! 

 

030223 
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Bài Học Cho Con 
 

Con trai nóng nảy tánh tình 

Người cha đưa một bịch đinh bảo rằng 

Mỗi khi nóng giận hung hăng 

Đóng cây đinh nọ lên hàng rào kia 

 

Ngày đầu ba bảy cây kìa 

Nhưng rồi con số giảm chia mỗi ngày 

Dần dần con thấy dễ thay 

Kìm cơn nóng giận đến nay không còn 

 

Xoa đầu, cha lại bảo con 

Nhổ cây đinh nọ khi con kìm lòng 

Trôi theo ngày tháng xoay vòng 

Đinh kia đã hết trống không trên rào 

 

Rồi cha dắt tới hàng rào 

Cha khen con giỏi. Chỉ vào dấu đinh 

Mỗi khi lời nói của mình 

Trong cơn nóng giận như đinh đóng rồi 

Vết sẹo còn lại không thôi! 

 

030223. Dựa theo câu truyện "Anger, the Boy and the Fence" bởi 

ThoughtCatalog.com 
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Sáng Nay Hương Bưởi Còn Vương 
 

 

Ðêm qua nằm trên gối mền 

Thơm mùi hương bưởi kề bên cạnh mình 

Tơ mềm từng sợi mượt xinh 

Rơi trên môi mắt đượm tình khắc ghi 

 

Ðêm mơ một giấc diệu kỳ 

Dường như đã biết từ khi lọt lòng 

Những hôm gió thổi mưa giông 

Mùi thơm dịu ngọt ấm lòng trẻ thơ 

 

Mùi thơm hương bưởi bất ngờ 

Bao năm trở lại tuổi thơ ngày nào 

Hương thơm của bưởi ngọt ngào 

Vỗ về giấc ngủ đi vào mộng mơ 

 

Giật mình tỉnh giấc năm giờ 

Thời gian thức dậy để lo đi làm 

Sáng nay ngồi viết lan man 

Còn vương hương bưởi tóc nàng quanh đây! 

 

030302 - Mấy hôm nay nàng mua rất nhiều bưởi ở siêu thị về ăn, 

còn vỏ bưởi dùng gội đầu nên cả nhà toàn mùi hương của bưởi. 
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Giới Thiệu Sách 
Xóm Chài  

Võ Phú 

 
bìa: Uyên Nguyên Trần Triết 

trình bày: Võ Phú 

phụ bản: Hoàng Vi Kha 

đọc bản thảo: Trần Quốc Bảo & Linh 

Vang 

chính tả: Nguyễn Quang & Diễm Hồng 

Lotus Media xuất bản: 10/2022 

ISBN: 978-108805557-1 

LCCN: 2022918144 

 

"Nhiều truyện ngắn về những cảnh 

đời quê hương. Đàm thoại, hành văn tự nhiên.  Rất Hay và Thú 

Vị.”  - Vương Thanh, nhà thơ song ngữ, dịch giả truyện Kiều 

qua tiếng Anh và "A Garden of Vietnamese Lyrics & Verse, 

Volume 1" ( Khu Vườn Thơ Nhạc Việt.) gồm nhiều tác giả. 

Jan. 04, 2022. 

“Những mẫu chuyện đơn sơ nhưng rất thu hút người đọc. Mỗi 

một câu chuyện là một lời ẩn dụ. Càng đọc càng thấy hay...” - Lan 

Augustus, họa sĩ.  Florida.  Dec. 31, 2022. 

“Rất thích cách hành văn đơn giản, mộc mạc, cùng lối dẫn truyện 

hấp dẫn, cuốn hút...” - Phục Ðỗ, độc giả, Richmond, Virginia. 

Dec. 30, 2022. 

"Truyện viết rất hay, lời văn ngắn gọn nhưng súc tích. " - Phạm 

Thành Châu, nhà văn.  Springfield, Virginia. Dec. 23, 2022. 
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“Tập truyện ngắn Xóm Chài đánh dấu sự thăng tiến vững vàng 

trong nghiệp văn của Võ Phú. Ngoài vài truyện xem như ngoại lệ 

xảy ra ở hải-ngoại, không gian của toàn tập mang khung cảnh Việt 

Nam của vài thập niên gần đây và về nhiều khía cạnh, ngoại cũng 

như tâm cảnh. 

Một Võ Phú sống động, hóm hỉnh, khá tình tiết dù có thể đã xa 

trong ký ức. Người đọc được đưa về trở lại những chốn cũ đồng 

quê, cao nguyên, sông biển với những bức tranh đồng áng, sinh 

hoạt và trò chơi trẻ nhỏ. Xuyên suốt là một tình gia-đình đằm thắm 

dù có thời phải trải qua cuộc sống bi đát sau biến cố tháng Tư 1975, 

những thảm cảnh ăn mày con, đẻ mướn, chết đuối,… “ -Nguyễn 

Vy Khanh, nhà phê bình văn học, Ontario, Canada. 

September 17, 2022. 

“Đọc xong, độc giả thấy xóm Chài, như có một phần kỷ niệm của 

chính mình. Cái dư âm còn lưu luyến, nhẹ nhàng. Cái mùi vị Quê 

Hương của xóm Chài thấm đậm trong ký ức như nỗi nhớ không 

quên…”- Trần Quốc Bảo, thi sĩ. Richmond, Virginia. 

September 12, 2022. 

“Tập truyện chọn mảng đời sống  miền quê này rất hay, lạ, và hấp 

dẫn. Tuyệt vời lắm. Chúc mừng Võ Phú sắp có đứa con tinh thần 

mới, rất tinh khôi.”- Nguyễn Minh Nữu, nhà thơ nhà báo. 

Arlington, Virginia. September 10, 2022. 
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Giới Thiệu Sách 
Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép 

Rời 

Võ Phú 

 
Bìa & trình bày:  Võ Phú 

tựa:  nhà văn Phong Thu 

chỉnh tả:  nhà văn Linh Vang 

góp ý bản thảo: nhà văn Ðinh Lê Vũ 

xuất bản: Nhân Ảnh 

ISBN: 978-1989924334 

 
“…Tác phẩm ‘Nước Mỹ những mảnh ghép rời’ là một tuyển tập 

gồm 26 bút ký ghi lại chặng đường tỵ nạn của em trong thời gian 

sống trên nước Mỹ. Em gọi là ‘những mảnh ghép rời’ bởi vì đây 

không phải là một hồi ký chảy tuần tự theo thời gian mà là những 

mảnh đáng nhớ đó đây như ‘Những Ngày Đầu Ở Mỹ’ hay ‘Tôi Dạy 

Tiếng Việt’….” - Trần Trung Ðạo, văn thi sĩ, Boston, MA 

“…Đọc "Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời" của Phú mà như thấy 

luôn hình bóng của chính mình trong những "mảnh ghép rời" của 

trong gần 25 năm qua đã sống tại đất nước Hoa Kỳ này. Từ 

"Những Ngày Đầu Ở Mỹ" cho đến "Hội Sinh Viên Việt Nam" hay 

"Tờ Giấy Phạt" rồi đến "Con Điều Việt Nam", v.v... cứ như Phú 

đang nhẩn nha kể lại chuyện của tất cả những người đã rời xa quê 

hương Việt Nam yêu dấu sang định cư nơi đất nước Hoa Kỳ… 

Có đọc "Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời" mới thấy rõ hình ảnh 

của thế hệ 1 rưỡi, thế hệ thứ 2 của dòng người Việt tị nạn, định cư 

tại hải ngoại này đã phải trải qua những thách đố, khó khăn ra sao để 

có thể đạt được những thành quả như ngày hôm nay.”- Nguyễn 

Kim Du Hạ, nhà văn nhà thơ, Houston, TX. 

“…28 truyện ngắn về đời sống đôi khi nặng lòng quá khứ và tâm 

tình của 2, 3 thế hệ người Việt sống tha hương xứ người. 

Võ Phú sinh năm 1978, đến Mỹ năm 1994, đã sớm sinh hoạt văn 

học nghệ thuật và kiên trì đến nay. Võ Phú từng đi cùng đường với 
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Nguyễn Vy Khanh chúng tôi thời Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng 

là tạp chí @ đầu tiên của người Việt trong nửa sau của thập niên 

1990 - CUNG NGỮ tuyển thơ của nhóm năm 2001 có sự tham gia 

của Võ Phú đã đánh dấu sự nhập cuộc của anh với cộng đồng văn 

học hải ngoại. - Nguyễn Vy Khanh, nhà phê bình văn học, 

Ontario, Canada.  

“…Sáng nay anh đã bắt đầu đọc sách "Nước Mỹ: Những Mảnh 

Ghép Rời".  Bài viết về tấm hình bìa và bài khi Phú mới đặt chân tới 

Mỹ: Hay lắm.  Ý chí cầu tiến và vươn lên lúc nào cũng cần thiết cho 

Immigrants.  Ðây là land of opportunity, cố gắng thì sẽ thành công! 

Mừng cho Phú và gia đình đã có một cuộc sống thật tốt đẹp, gọi là lý 

tưởng đó!”- Phan Anh Dũng, nhạc sĩ, nhà văn, Maryland. 

“Tối thức khuya đọc gần hết tập truyện. Nhiều kỷ niệm thời HS và 

College ùa về. Dương cũng học lớp sử của Mrs. Shumaker. Chồng 

của bà là cựu quân nhân, ông ta làm việc ở Pentagon. Có hôm học về 

chiến tranh Việt Nam, ông mời cố TS Nguyễn Ngọc Bích vào lớp 

thuyết giảng về Vietnamization.”- Dương Ðoàn, độc giả, 

Virginia. 

“…Những câu chuyện về nước Mỹ - hay nói đúng hơn là xảy ra ở 

nước Mỹ- như đúng bản chất vốn có của nó, không tô hồng, cũng 

không bôi đen. 

Với lối kể chuyện bình thản, như một người đứng bên lề đường 

quan sát, Phú sẽ cho độc giả gặp được những người Việt hiền lành, 

chăm chỉ, chịu khó, thích giúp đỡ đồng hương, hay những người tư 

lợi, chiếm đoạt lòng tốt của người khác. Nhưng tuyệt đối, Phú không 

đánh giá hay phán xét về họ. Chuyện của Phú thoát ra được những 

đánh giá tiêu cực thường hay gặp phải về thái độ, về tình thân ái 

tương trợ của người việt tại Mỹ. Ở đâu, ở cộng đồng nào cũng có 

người tốt kẻ xấu, người không tốt lắm và người không xấu lắm…” 

- Nguyễn Hiền, độc giả, California. 
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 Giới Thiệu Sách 
Tưởng Như Ðã Mất 

Võ Phú 

 
Bìa: Họa sĩ Nguyễn Mai Phương 

Trình bày:  Võ Phú 

tựa:  Ðức Trí Quế Anh 

chỉnh tả:  nhà văn Lê Thị Nhị 

xuất bản: Suối Nguồn 

 

"...Cách viết của anh mộc mạc, trong 

sáng.  Những con chữ phản ảnh trung 

thực cuộc sống và lỗi suy nghĩ đời thường của anh..." - Ðức Trí 

Quế Anh, Báo Viễn Ðông; số 1938. 

 

"...Cũng như tập thơ 'Rằng Ta Ðang Yêu’ và tập truyện ngắn 

'Tưởng Như Ðã Mất' bạn đọc sẽ nhìn thấy thấp thoáng bóng tình 

yêu, nét vẽ đơn giản của đời thường, những kỷ niệm vụn vặt đi qua 

trong đời được cẩn thận ghi lại với bút pháp hết sức dễ thương.  Một 

đôi đoạn văn khi đọc, có cảm tưởng như đang được ngồi đối diện với 

Võ Phú nghe anh kể lại câu truyện vừa mới xảy ra, không màu mè, 

không sử dụng ngôn ngữ cao siêu, mơ hồ..." - Nguyễn Trung Tín, 

Người Việt Daily News, Thứ Tư, số 6444; và Tạp Chí Bút Tre, 

số 8. 

"...Võ Phú trong tác phẩm truyện ngắn đầu tay đã đưa ra những cái 

nhìn đúng đắn về tình yêu nam nữ, ca tụng tình người, đề cao 

những tiêu chuẩn đạo đức, và bộc lộ suy tư về triết lý xác đáng..." 

- Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới; số 

35. 

“…Võ Phú chẳng những là một nhà văn, nhà thơ trẻ mà anh rất có 

tài trong địa hạt nhiếp ảnh nghệ thuật. Điều đặc biệt là anh luôn 

đem tài năng của mình ra giúp đở bạn bè và phục vụ cộng đồng. Võ 

Phú rất tích cực trong các sinh hoạt của sinh viên và cộng đồng…” 

- Tuyết Mai, nữ phóng viên báo chí tự do, Fairfax, Virginia. 
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Tiểu Sử 
 

Bút hiệu: Võ Phú khi viết văn. Y Thy(i) khi 

làm thơ. 

Võ Phú sinh ngày 10 tháng 11 tại Nha 

Trang.  Ðến Mỹ vào tháng 9 năm 1994.  

Hiện sống và làm việc tại Richmond, tiểu 

bang Virginia. 

• Chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Kết Ðoàn 

2002-2008. 

• Ðiều hành nhà xuất bản Kết Ðoàn 2002-2004. 

• Góp mặt trong các báo, đặc san, tạp chí, thi đàn, như: Suối Nguồn, 

Hồn Quê, Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, Kỷ Nguyên Mới, Văn 

Hữu, Cỏ Thơm, Ngôn Ngữ…. 

Sách đã in: 

Văn: 

     - Xóm Chài - Lotus Media - 2022 

     - Nước Mỹ: Những Mảnh Ghép Rời - Nhân Ảnh - 2020 

     - Vấn Vương (viết chung với Mai Ngọc Lan) - Kết Ðoàn - 2004 

     - Tưởng Như Ðã Mất - Suối Nguồn - 2003 

Thơ: 

     - Lạc Vào Cõi Thu - Nhân Ảnh - 2021 

     - Ngày Tháng Có Nhau - Văn Học Mới – 2018 

     - Những Phương Trời Nhớ (thơ 10 tác giả) - Kết Ðoàn - 2004 

     - Ðời Chia Trăm Nhánh Sông (thơ 6 tác giả) - Suối Nguồn - 2002 

     - Rằng Ta Ðang Yêu - Suối Nguồn - 2001 

     - Cung Ngữ (thơ 10 tác giả) - Suối Nguồn - 2001 

Giải thưởng văn học: 

     - Giải Viết Về Nước Mỹ - Việt Báo: 2021, 2019, 2017, 2005 

     - Giải nhất thơ văn - University of Maryland – 2001 


