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                                     Quyên Di

Nhà văn của tuổi thơ
Sinh năm 1947 tại Bạch Mai Hà Nội
Nguyên quán Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam, di cư năm  1954  vượt 

biển tháng 12 năm 1977 hiện định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 4-1978 đã: 
dạy học, thư ký nguyệt san Tuổi Hoa Sàigòn, chủ biên nguyệt san Ngàn 
Thông, tạp chí Phương Ðông (cùng Ðông Duy) hiện chủ nhiệm: Nguyệt 
san Tuổi Hoa,nguyện san thần học-tu đức Thời Ðiểm Công Giáo. Tác 
phẩm: Tuổi Trăng Tròn 1 và 2 - Vết Chân Chim - Tuổi Ướm Mơ - Cánh 
Phưọng Rơi - Thu - Chuông Ðêm - Thoáng Mây Bay - Hành Trang Lên 
Ðường  -Tương Lai Giới Trẻ -  Việt Nam Hải Ngoại - Hoa Hồng Nhà 
Kín - Nhìn Xuống Cuộc Ðời

BOOMERANG
QUYÊN DI 

Sau một tháng ở Úc-đại-lợi, tôi trở lại Hoa Kì, hành trang 
1à những tình cảm thân thương, mà những người bạn cùng lí 
tưởng của tôi ở Úc châu trao gửi một cách nồng nàn, thắm thiết. 
Tôi cũng đem về những món quà kỉ niệm, người tặng đã gói 
ghém trong đó một mối chân tình, khiến mỗi khi nhìn chúng, 
lòng tôi thấy nao nao.

Ngồi trên máy bay, tôi mở tôi xách, lấy cái boomerang ra 
ngắm nghía. Cái boomerang này, một người bạn tặng cho tôi. 
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Khi nhận nó từ tay bạn, tôi biết bạn muốn nói với tôi một điều 
gì. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều với nhau bằng lời, nhưng 
cũng có những điều chúng tôi nói bằng cử chỉ, những điều ấy 
thường thâm trầm và nhiều ý nghĩa.

Boomerang là một thanh gỗ dẹp, hình cong cong như cái 
lưỡi liềm, hai đầu được gọt tròn. Hai mặt của boomerang, một 
mặt phẳng, còn mặt kia cạnh được mài cong tròn. Phía bên mặt 
phẳng, ở một đầu tôi thấy vát dẹp xuống, lúc đầu tôi tưởng cái 
boomerang này bị mẻ, nhưng nhìn kĩ tôi mới biết là người ta cố 
ý làm như thế.

Trên thị trường có nhiều loại boomerang lắm. Cái boomer-
ang của tôi thuộc loạt đẹp, nó màu nâu, được quang dầu bóng 
loáng, trên mặt có chữ Australia và hình con kangaroo đang 
nhảy.

Boomerang nguyên thủy là một đồ chơi, hay cũng là một 
khí giới săn thú rừng, của thổ dân Úc châu. Cầm cái boomer-
ang ở một đầu phía không vát, mặt phẳng úp vào lòng bàn tay, 
hướng về chiều gió thổi, xoay một góc khoảng 45 độ với bên 
phải của hướng gió, nâng boomerang cao ngang vai phải và theo 
chiều thẳng đứng, nhẹ nhàng ném boomerang về phía trước, nó 
sẽ bay là là theo một hình cung elip và quay trở về với người ném 
ở phía bên trái. Khi ném boomerang, người ta phải đứng tại một 
điểm, nhận định chiều gió và nhắm sẵn mục tiêu mới có kết quả 
như ý. Để đạt được kết quả ấy, người ta phải tập luyện nhiều lần. 
Gió mạnh hay gió nhẹ không phải là điều kiện quan trọng, quan 
trọng là phải ném cho đúng cách .

Nhìn cái boomerang, tôi hình dung đến những thổ dân Úc 
châu hiền lành chất phác, vào một thời nào đó đã sống thanh 
thản ở lục địa này, chân đạp trên mặt đất rậm rạp cây rừng, tai 
nghe tiếng chim kêu, gió rít, hòa lẫn với tiếng sóng biển xa xa. 
Thời buổi huy hoàng đó, đối với họ không còn nữa, nay họ trở 
thành người thiểu số, sống trong những vùng nhất định, những 
vùng chưa bị làn sóng văn minh kĩ thuật tràn tới làm xáo trộn 
đời sống vốn an hòa của họ.

Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn đến điều mà bạn tôi muốn nhắn 
gửi qua cái boomerang. Bạn muốn tôi dù đi, nhưng sẽ có ngày 
quay trở lại, như cái boomerang tuy được ném đi xa, nhưng rồi 
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cũng sẽ trở về với người ném nó. Vâng, bạn ạ, tôi sẽ trở về. Từ 
khi tôi tìm thấy nơi Úc châu những người bạn cùng ôm ấp một 
lí tưởng, vùng đất ấy đối với tôi đã trở nên thân yêu, và trước sau 
rồi thế nào cũng có ngày chúng ta gặp lại. Khi những trái tim đã 
gặp gỡ nhau, trong nó có sự thôi thúc để trở lại cùng nhau.

Để có được một vòng quay trở về, boomerang phải có một 
hình thức cấu tạo đặc biệt. Hai mặt của nó không giống nhau, 
một mặt phẳng, một mặt cạnh được mài cong. Tuy nhiên cả hai 
mặt tạo nên cái boomerang, thiếu một mặt nào cũng là thiếu 
cả cái boomerang. Hai mặt cần đến nhau, bổ túc cho nhau. Tôi 
và bạn cũng thế, chúng ta không giống nhau dù chúng ta yêu 
thương nhau, nhưng nếu chúng ta cảm thấy cần nhau, chúng ta 
biết lấy cái mình có, đắp đổi cho nhau cái mình không có, chúng 
ta sẽ không rời được nhau. Và nếu có phải ra đi, chúng ta vẫn 
tìm cách trở về . Ngay dù con người thể chất có xa nhau, thì lí 
tưởng và trái tim chúng ta vẫn mãi mãi tìm đến với nhau. 

Tôi chú ý đến cái chỗ boomerang bị gọt vát mà thoạt nhìn, 
tôi cứ tưởng là bị mẻ. Chính cái chỗ bị gọt vát đó làm cho boo-
merang có sức xé gió, bay đi và trở về. Có những cái thoạt nhìn 
cứ tưởng là khuyết điểm, nhưng thật ra lại là điều cần thiết để 
đạt được mục đích. Trong tình bạn, đôi khi tôi nhìn thấy nơi bạn 
những điểm không ưa. Không ưa, có lẽ vì những điểm ấy không 
đúng với quan niệm, ý nghĩ và sở thích của tôi. Nhưng biết đâu 
những điểm ấy lại là mấu chốt giữ vững tình bạn của chúng tôi, 
để rồi, chính vì những điểm đó, mỗi khi xa nhau, chúng tôi lại 
tìm cách trở về.

Rời lãnh vực tình bạn để bước sang những lãnh vực khác 
rộng rãi hơn, tôi thấy trong bất cứ một sự tụ hội, một sự liên kết 
nào, người ta cũng cần bổ túc cho nhau và chấp nhận những 
khiếm khuyết nơi nhau. Nhờ thế, sự tụ hội, liên kết mới tồn tại 
lâu dài. Thiếu bổ túc và chấp nhận, cuối cùng tổ chức nào cũng 
tan rã, mà đã tan rã thì khó có cơ hội hàn gắn lại.

Có lẽ tôi nghĩ xa hơn cả điều bạn muốn nhắn gửi. Tôi nghĩ 
đến cuộc trở về căn nhà nội tâm sâu thẳm của mình. Người ta 
được tung ra ngoài đời, lăn mình vào những hoạt động, quay 
theo vòng quay của nhịp sống xã hội, nhào lộn với những thành 
công, thất bại nối tiếp nhau ... Có lúc người ta cần quay trở lại 



72  Vaên Ñaøn Ñoàng Taâm

con người thật, con người bên trong của mình để khám phá ra 
giá trị thật của nó, để định lại hướng đi trong cuộc đời, để biết 
mình đang ở chỗ nào, sẽ tiến về đâu, khi nào cần dừng lại, lúc 
nào phải quay về. Nếu những cuộc trở về được lập đi lập lại 
nhiều lần, hằng năm, hằng tháng, hằng tuần hay hằng ngày; như 
cái boomerang được ném đi, trở lại, ném đi, trở lại… người ta sẽ 
dung hòa được cuộc sống hoạt động và đời sống nội tâm, một 
sự dung hòa thật đẹp và ý nghĩa. Rất tiếc có nhiều người không 
phải là cái boomerang mà chỉ là một thanh gỗ bình thường, ném 
đi rồi là bay đi luôn, không bao giờ còn quay trở về được nữa !

Cái boomerang được ném ra, nhưng nếu không ném đúng 
cách, nó rơi xuống đất hay bay luôn không trở lại. Chính nó có 
khả năng trở về, nhưng ngay từ lúc bay đi,nó đã bay không đúng 
cách nên mất khả năng quay về. Có phải đó cũng là điều đáng 
tiếc không?

Người ta cũng thế, ai cũng có niềm ao ước và khả năng tìm 
về căn nhà nội tâm dồi dào và sung mãn của mình. Nhưng khi 
bắt đầu cuộc sống hướng ngoại, người ta đã không bắt đầu một 
cách chính đáng, đã không nhắm sẵn một mục tiêu, người ta 
hoạt động vì hoạt động, hoạt động một cách mông lung, không 
định hướng. Hoạt động hướng ngoại kiểu ấy, người ta dễ dàng 
đánh mất đời sống nội tâm, không còn căn nhà ở nơi sâu thẳm 
để trở về nữa.

Và cuối cùng, tôi nghĩ đến cuộc trở về với Thiên Chúa, 
đấng tạo dựng nên tôi, cho tôi vào đời, sống hạnh phúc và giúp 
người khác sống hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ 
trở về với Thiên Chúa. Tôi như cái boomerang nằm trong tay 
Chúa, Ngài tưng tôi đi. Cuối cùng tôi cũng lại trở về, nằm thu 
gọn ngoan ngoãn trong bàn tay Ngài. 

Bao giờ thì tôi trở về? Dĩ nhiên đó là ngày tôi nhắm mắt, 
vĩnh biệt cõi đời để bước vào cuộc sống thiên thu. Nhưng có 
phải cứ nhắm mắt xuôi tay là đương nhiên được trở về với Chúa 
không? Đường về sẽ xa lạ và tôi sẽ lạc lối, nếu ngay trong cuộc 
sống này, tôi không biết thực tập cho một cuộc trở về thật sự. Sự 
thực tập ấy cần được lập lại trong mỗi giai đoạn sống, mỗi năm, 
mỗi tháng, mỗi ngày. Khi tôi khám phá ra con đường trở về với 
Chúa ngay trong cuộc sống này, con đường ấy sẽ trở nên quen, 
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và khi đến giờ đã định, tôi thanh thản trở về, bước đi trên lối đi 
dấu ái, trở về nhà Cha tôi, như trở về một nơi chớm thân thương 
và quen thuộc. Cái boomerang là tôi ngày nào được Chúa gửi và 
đời, nay vòng trở lại nghỉ an trong Chúa.

Boomerang!  Boomerang!
Âm thanh huyền bí mời gọi một cuộc trở về. Bạn ạ, hãy tin 

đi, tôi sẽ trở về. Trái tim tôi có một màng lọc, không dễ cái gì 
cũng lọt được vào, nhưng đã lọt vào thì sẽ nằm luôn trong đó, 
không ra nữa. Tình thân của bạn đã lọt vào trái tim tôi, dễ gì nó 
lạt phai đi được. Nó sẽ nằm đó và thôi thúc tôi dù đi đâu cũng sẽ 
trở về với bạn. Tôi hiểu niềm tha thiết của bạn khi trao chơ tôi 
cái boomerang, và tôi hiểu rõ lắm, bạn ạ, những điều bạn không 
nói bằng lời. 

Và lạy Chúa, con cũng sẽ trở về với Chúa, trở về với trái 
tim chan chứa yêu thương. Xin dạy cho con biết thực tập cho 
cuộc trở về này, để đường về nhà Chúa trở nên quen thuộc với 
con ngay từ bây giờ, khi con còn đang sống, đang kiếm tìm hạnh 
phúc cho con và cho người khác. Xin cho con biết thưa cùng 
Chúa như Augustinô : ''Hồn con khắc khoải đi tìm Chúa, và chỉ 
nghỉ yên khi đã gặp Ngài. '' 

Boomerang! Boomerang !

Quyên Di 
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