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THUỐC BỔ CỦA TÔI CÓ TÊN LÀ JOSEPHINE 
LAN   (La mia droga si chiama Joséphine Lan) 

Tác giả : René Nguyễn Dương Liên JJR 62  
 

 
 
Xưa nay, tại Roma, Don Renato Liên có danh-tiếng là "gã giang hồ" . 
 
Nhưng như mọi người thừa biết, đối với giới nữ, tôi là một đàn ông rất hiền lành, thuộc loại đàn ông mà không bao giờ 
làm phiền xin cái gì cả đối với giới đàn bà . Huyền-thoại nguy-hiểm đó không có một chút cơ-bản gì cả và tôi thách-đố bất 
cứ ai đấy tại Roma có thể khui ra được một chuyện "á-phe"(affaire) ngoại-tình nào đó suốt hơn 35 năm đời tôi đã sống 
và làm chồng đạo-đức và trung-thành (chung-thân ?) của Huỳnh thị Bích-Lan . 
 
Tôi không đánh bài đánh bạc, tôi không hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, tôi lựa rất kỹ người quen của tôi , tôi chỉ có 
"patria, famiglia e lavoro" (quê-hương, gia-đình và lao-động), chỉ ham đánh tennis và đá-bóng cuối tuần nhưng không 
bao giờ tôi đã mất 1 đồng euro nào cả để chơi totocalcio, lotto hoặc casino, tôi không nhậu-nhẹt với bất cứ ai cả và từ 2 
tháng nay, tôi đã bỏ luôn cả nửa ly rượu đỏ tôi uống thường xuyên trên bàn ăn (có khi tôi còn pha với nước lã).  
Thế thì danh-tiếng nguy-hiểm "gã giang hồ"đó mà tôi đã bị chụp mũ từ thời huyền thoại nào đó , nó từ đâu nó đã đến 
vậy?  
 
Sau Summit Formello tháng 10/2011 (tôi đã tường-thuật trong bài "Rome 1972-2011, Les meilleures années de notre vie" 
: http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm127/index.htm ), tại nhà tôi , một người bạncủa tôi tên là Khải xưa nay anh sống 
tại Roma, còn nhắc lại cái quá-khứ nghiêm-trọng nầy mà tôi đãvphải gánh-nặng tới giờ nay, thậm 
chí nó độc tới độ nào đó mà tới giờ nay nó còn khiến cho "Bà Tư Sa-
Déc"(Bích-Lan là chị tư trong gia-đình) của tôi sau 35 năm đã sống hiền và 
hoà-hợp cùng nhau, nó đãkhiến cho bà xã tôi còn nghi-ngờ đối với sự trung-
thành thuần-túy của tôi .  Đến nỗi tôi phải ở nhà sáng tối dưới mắt bà, bà 
mới yên tâm .  Tất nhiên với anh Khải (cũng như với bẩt cứ ai cả ), 
tôi đã hoàn-toàn phủ-nhận cái danh-tiếng đen đó và tôi đã nói cho anh Khải 
rằng nếu tôi đã "hưởng" cái danh-tiếng đó , có lẽ là do ... ông sanh-
đôi của tôi , anh Ernest Nguyễn-Dương-Văn, anh ấy sống tại Tokyo ! 
Để chứng-minh điều nầy, tôi chỉ cần kể một chuyện hoàn-toàn vơ-vẩn vô-
duyên đã xẩy ra đối với tôi trong quá-khứ, một điều đã chứng tỏ rằng 
cái huyền-thoại đó đã phổ biến khá rộng rãi không nguyên trong giới người 
Việt tại Roma mà thậm-chí trong giới người Ý láng giềng nhà xóm của tôi, 
khiến cho tôiđã rút kinh-nghiệm với một bài triết-học rẩt quang-trọng 
trong đời tôi mà người Pháp có câu nói " il ne faut point se fier aux 
apparences car elles peuvent être trompeuses ". 
(Hãy nâng cao cảnh giác đối với thể-diện bề ngoài, nó có thể lừa 
mình được đó ! ).                 
                             Joséphine Lan, 2011  
Tôi xin kể chuyện : năm 1976, vợ đầu-tiên của tôi, người Nhật dân Tokyo bà 
Hidemi đã đòi lý-dị với tôi và bà trở về Tokyo để lại con gái nhỏ Miko 2 tuổi 
sống cùng tôi . Nhưng trước khi rời Roma , để thay thế cho bà và để chăm 
lo cho Miko, bà Hidemi đã bố-trí gửi cho tôi từ Tokyo một bà bạn thân dân 
Tokyo tên là Leiko, bà nầy cũng đã ly-thân với chồng Nhật, bà qua Roma 
cùng một đứa con trai lớn hơn Miko 2 tuổi tên là Masaaki . Trong "thời kỳ quá độ" , sau ngày ly-thân, tôi đã gặp phước 
lớn lao nhận nữ sinh-viên y-khoa đại-học Roma Huỳnh thị Bích-Lan , quê Sa-Déc, đến giúp tôi để làm babysitter cho 
Miko trong lúc tôi đã bắt đầu làm việc nha-sĩ. Khi bà Leiko qua Roma cùng đứa con trai Masaaki, chúng tôi sống cùng 
nhau tại via Francesco Duodo ngay rất cạnh Vaticano, nơi tôi có mở một phòng-mạch nha-sĩ . 
 
Thế thì cho một người ngoài gia-đình , thấy tôi sống cùng cô sinh-viên Bích-Lan và cùng bà Leiko, thì bề 
ngoài người ta sẽ kết-luận rất lẹ rằng tôi đang "sống với 2 đàn bà " (bigamie) !   Với 2 đàn bà trẻ Á -châu người ta 
mới để ý rất nhiều hơn ! Đây là dán-hình bề ngoài mà thôi và người Việt nếu thấy như vậy thình ất 
định họ sẽ cho đó là một quy-mô sống "ba vợ-chồng" (une combinaison de vợ au pluriel et de chồng au singulier, tất 
nhiên vợ trong số nhiều) .  
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Khi đi dưới cổng nhà , khi đi chợ , khi dẫn 2 đứa con nhỏ Miko và Masaaki đi trường mẫu-gia ́o hoặc đi chơi trong những 
công-viên Roma , khi dẫn con đi hồ đi biển , chúng tôi luôn-luôn đi cùng nhau, coi có vẻ "ba vợ-chồng" thật ! Trong mọi 
hoặt-động chung của"đại gia-đình" nhỏ mới này của tôi , tôi thường xuyên đi một cách "vô-tư" cùng 2 bà Á-châu trẻ tuổi 
Bích-Lan và Leiko, 2 bà cứ mãi mãi cười tươi vui-vẻ cùng nhau cùng một đàn ông tuổi 30, có nét đẹp trai, tuyệt đối lịch-
sự, đi đâu ai cũng chào mình với đôi mắt đầy ngưỡng-mộ và với bao nhiêu cái "Buon giorno" và cái "buona sera, 
Dottor!", nhưng, những lời chào nầy đã mang nét hơi chút mỉa-mai hoặcghen-tị, đặc-biệt là từ phía giới nam dù những lời 
chào đó vẫn còn mang đầy sự tôn-trọng đối với một nha-sĩ đã và đang mở mang danh-tiếng là giỏi trong làng xóm , nơi 
mà có nhiều người đau răng và cũng có nhiều người cần đến dịch-vụ của bác-sĩ nha-khoa Don Renato Liên mà ! Giá cả 
sòng-phẳng và kết-quả trám răng nhổ răng tuyệt đối tốt-lành . Nhưng thật ra mà nói, ông bác-sĩ nha-khoa nầy của làng 
xóm Ý ấy , ông giống như một con gà trống hơn mà giống một ông chồng tập-thể (un mari collectif ou plutôt en co-
propriété ), thậm-chí ông nầy cứ luôn-luôn thoải-mái và chiều-chuộng 2 bà đến nỗi nếu hiện-tượng nầy đã xẩy ra trong 
một xã-hội hồi-giáo, thìta còn có thể bỏ qua được, nhưng làng xóm là công-giáo, thậm chí ta chỉ có vài bước cạnh 
Vaticano .  
 
Một người ngoài cuộc, dù người ấy ganh-ghen hay không , đối với một tình-trạng có tính cách hoa-tình (idyllique) 
như vậy, rút cuộc người đó sẽ đánh giá rằng đây rất chính-xác là một "ménage à trois bien réussi", một "tổ 3 vợ chồng" 
(chồng au masculin singulier, cela va de soi...) dù rất "Hot" nhưng "tổ" đã rất thành-công, thành-đạt, rất "chuẩn" ! 
Sự thật mà nói ra, cần nên nhấn mạnh rằng tôi tuyệt-đối rất nghiêm trong nghề-nghiệp tôi đã mới khai-mạc và bà Leiko 

rất hài lòng chăm lo cho Miko cùng với con trai của bà .  
 
Tôi cũng rất hài lòng vì bà Leiko thay thế rất giỏi người mẹ Nhật  
đã vắng mặt và sáng tối bà ấy chỉ nói tiếng Nhật với Miko và 
nhờ tôi đã quyết định như vậy cùng bà Hidemi mà tới giờ nay con gái 
chúng tôi Miko đã rất rành tiếng Nhật . 

 Joséphine Lan, 1976 
Thậm chí Miko bây giờ 38 tuổi đã tái lập giáo-dục của ba má chỉ nói 
tiếng Nhật cho cháu gái ngoại đầu của tôi bây giờ 4 tuổi tên là Aiko, 
bố là người Ý.Khi Bích-Lan xong nhiệm-vụ làm babysitter cho Miko và 
bắt đầu giúp tôi trong phòng mạch nha-sĩ của tôi, thì bà Leiko đã làm 
babysitter cho con gái nhỏ Nhật-Việt của tôi. Thế thì đã đến lúc khi tôi 
còn phải gánh nặng nghiệp (karma) và nhiệm-vụ mới trong thời 
gian ấy là vừa trám răng nhổ răng , vừa làm babysitter, ru cho ... sinh-
viên Huỳnh thị Bích-Lan , 23 tuổi , như trong bài hát "Lá Diêu Bông" 
(La feuille aux fleurs invisibles ) , bài hát này đã nhắc-nhớ cho tôi cái 
quá-khứ khi tôi vừa làm nha-sĩ vừa 
   " ru em thời thiếu nữ xa xôi 
   còn đâu bao đêm trong thanh 
   tát gàu sòng vui bên anh 
   ru em thời con gái kiêu sa 
   em đố ai tìm được lá diêu bông 
   em xin lấy làm chồng ".  
 
Xin giới-thiệu bài hát  " 
http://www.youtube.com/watch?v=gcA0MhAfLkQ 
 

    " Je t'avais bercée au temps désormais lointain de ta jeunesse. 
    Mais où sont donc désormais toutes ces nuits sereines 
    quand gaiement tu écopais l'eau de la rizière à mes côtés . 
    Je t'avais bercée au temps de ton orgueil de jeune fille 
    quand tu prétendais que quiconque trouverait la feuille aux fleurs invisibles 
    aurait le privilège de devenir ton mari "  
 
    " Ti avevo cullata (1) al tempo ormai lontano della tua giovinezza. 
    Ma dove sono ormai tutte queste notti serene 
    quando travasavi allegramente l'acqua della risaia al mio fianco. 
    Ti avevo cullata al tempo del tuo orgoglio da ragazza 
    quando pretendevi che chiunque avrebbe trovato la foglia coi fiori invisibili 
    sarebbe diventato il tuo marito " 
(1) thưa quý bạn, động-từ  "Cullare" trong tiếng Ý là "Ru" trong tiếng Việt . 
 
Có bài hát Ý trong những năm 60 có tựa là "Legata ad un granello di sabbia" nó bắt đầu với những câu như vậy : "Ti 
voglio cullare, cullare, posata sull'onda del mare, del mare, legata ad un granello di sabbia, di sabbia " (Tôi muốn ru em, 
ru em trên mặt biển, trói em trên một hạt cát biển ..." . Bài hát rẩt "romantico" nhưng "cullare" đàn em kiểu này coi 
có vẻ hơi phức-tạp và thiếu thoải-mái ! Ông sanh-đôi của tôi, sống tại Tokyo, Ernest Van Mohr, đã soạn lại và hát bài ca 
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này trong link dưới đây (Mohr là tên gia-đình người mẹ Đức-Quốc của chúng tôi )  trong « lien » You tube này : 
http://www.youtube.com/watch?v=78jRUQfib_g 
 
Vẫn bài hát đó với lời Ý : 
http://www.youtube.com/watch?v=enE2aKsXgeo 
 
Karaoke cho ai muốn ca bằng tiếng Ý : 
http://www.youtube.com/watch?v=57VhzMWFJNM 
 
Tôi xin giới-thiệu cho quý bạn bài tôi đã viết về bài hát "Lá diêu bông" cho báo on-line Good Morning . 
" Lá Diêu Bông" (6 septembre 2009) 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm101/gm101_LaDieuBong.pdf 
 
Thế thì với gia-đình đông như vậy, tôi đã phải làm việc nha-sĩ để kiếm tiền để nuôi tẩt cả mọi người . Để nuôi gia-
đình mở rộng nầy (famiglia allargata), để dinh-dưỡng họ, ngay dưới cổng nhà tôi có một tiệm bán thịt của một ông Ý dân 
Roma tên là Alfredo , ông ấy cùng bà vợ tên là Alba họ là khách phòng-mạch nha-sĩ của tôi . Ông Alfredo tánh rẩt vui-vẻ, 
cởi-mở và thân-mật với tôi , thậm chí rất bình-dân và tự nhiên . Tôi chữa răng cho tất cả gia-đình ông ấy . Thế thì nhà tôi 
không bao giờ thiếu thịt, thứ tốt nhất, thứ ngon nhất . 
 
Biết rằng tôi sống với 2 bà Á-châu (tôi xin nhấn mạnh lại , bà Leiko chỉ làm nhiệm vụ babysitter cho con gái tôi mà thôi, 
chứ không bao giờ có dịch-vụ vơ-vẩn nào khác ngoài nhiệm vụ này ), một ngày nào đó khi tôi vào tiệm bán thịt, ông 
Alfredo đề nghị riêng cho tôi nếu tôi có muốn ăn món .... dái bò không !     Ông ấy nói món này là một món đặc 
biệt của Roma và " fa molto bene alla salute " (rất dinh-dưỡng cho sức-khoẻ ) !  Tôi đã làm lấy rất ngạc-nhiên vì không 
bao giờ tôi đã từng quen xơi những món vơ-vẩn vô-duyên man-rợ này  !  Có lẽ ông Alfredo tưởng rằng "chúng tôi 3 
vợ chồng "(tất nhiên, vợ "au pluriel" , trống sốn hiều) và ông thương hại tôi, thấy tội nghiệp cho tôi , một mình "solo solo" 
giữa 2 đàn bà và tất nhiên ta cần phải dinh-dưỡng bác-sĩ mà ...(về chuyện "3 vợ chồng" tôi có viết một bài, xin 
mời quý bạn đọc trong link này :  
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm131/index.htm 
"Le février romain du Dragon des neiges, chúng tôi 3 vợ chồng).  
                            Đặc sản tại nhà hàng Bắc Kinh… 

Nhưng trong chuyện nầy, đàn ông là nạn-
nhân trong số đông, au pluriel ... . Thật ra, 
cả tới giờ nây, trước vào thềm tuổi 70 , tôi 
không bao giờ cần dùng loại thuốc hoặc 
món ăn dinh-dưỡng nào cả dù là thiên-
nhiên, nhưng cách đây 36 năm nay, 
với ông Alfredo vì ông là một nhà chuyên-
môn bán thịt , ông muốn làm "un piccolo 
piacere" (món quà dễ thương) cho tôi 
vì ông nói cho tôi rằng món ăn này là rất 
"ricercato" , ta rất kiếm ...và tất-nhiên là 
rất hiếm vì bò nó to thật,nó nhiều thịt 
nhưng cái hòn nó chỉ có hai ... không một 
(lạy trời) vì một đôi đã là một 
số quá nhỏ rồi cho thị-trường đói và lũng-
đoạn của La-Mã (mi cojoni ...) 
thì lúc đó, với ông Alfredo, tôi khó từ-
chối được món ăn quý-báu 
này ông đã tặng cho tôi.   Vì chưa 
từng xơi món quà man-rợ nhưng thật 
bổ như vậy, tôi đã lén nhận món 
quà quý này trong gói ông 
Alfredo đã chuẩn-bị cho tôi và tôi đem 

nó về nhà cho cô bạn mới Sa-Đéc của tôi tên là Bích-Lan nấu giùm cho tôi vào cuối tuần với ngũ vị hương Tàu và nấm 
Việt-Nam , với mục-đích hiền-lành là để lấy sức lại để "phục-vụ nhân-dân", để khôi-phục lại sức đã mất sau một 
tuầnđã lao-động cực-khổ trong phòng mạch nha-sĩ của mình ... 
 
Thế thì thỉnh-thoảng, lúc tôi đi mua thịt tại tiệm ông Alfredo, ông ấy thưởng tôi với một đôi dái bò Roma (paghi uno e 
prendi 2 ... cojoni : Trả một và lấy 2 ... hòn) . Có một mà vẫn có hai ... Nhưng một ngày nào đó, trong thời kỳ quá độ đó, 
anh Ernest Nguyễn-Dương-Văn, người sanh-đôi của tôi, từ Tokyo đã đến Roma chơi và anh ở nhà tôi cùng bà vợ Nhật 
mới cưới bà tên là Hiroko . Thế thì khi ra vào nhà tôi, 2 người dân Tokyo nầy họ đã đi dạo ôm nhau rất yêu nhau cười 
cười  "bras dessus và bras dessous" dưới cổng nhà tôi , đi qua đi lại ngay trước tiệm bán thịt của ông Alfredo mà ông 
này, khổ thật, ông ấy cùng khách tiệm và cùng bà xã của ông , bà Alba, những người nầy đều không biết rằng tôi có một 
người sanh-đôi từ Nhật mới qua Roma chơi cùng bà vợ Nhật mới cưới và khi ông bà Alfredo thấy anh Ernest Văn đi qua 
trước tiệm họ, có lẽ họ đã tưởng rằng đó là ông bác-sĩ nha-khoa Don Renato Liên đang có thêm một bà tình-nhân Á-
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châu thứ ba trong nhà  !  
 
Thấy bề ngoài thì không một mảnh bóng nào có thể che dấu được mọi nghi ngờ :  đúng là như vậy, ông bác-sĩ Don 
Renato vừa làm việc cực nha-sĩ vừa sống với 3 bà tình-nhân á-châu, toàn là đồ "esotico" và "erotico" !  Có lẽ ông 
Alfredo nầy đã bình-luận như vậy cho bà vợ Alba  : " Cái ông nha-sĩ nầy của mình dám chơi thiệc , có lẽ món dái 
bò La-Mã của mình đã có kết quả thật là chuẩn , kích-thích ông ấy quá chứng, món ăn quá bổ đã lên đến độ ông ấy 
kiếm thêm một bà tình nhân thứ 3 , thậm chí biết đâu ông ấy dùng thêm nữa cả một loại thuốc Đông-Dương 
gì nào đó mà đã thoải-mái tới độ chúng họ đã lên đến "4 vợ chồng"  từ thời nha-sĩ mình Don Renato đã ly-thân với 
vợ Nhật kia mà ! "  
 
René và Ernest cùng Seyna Seyn, 1973, vai phụ trong phim James Bond 

 
Tất nhiên danh-từ vợ luôn-luôn "au 
pluriel" , chỉ có danh-từ vợ trong 
số nhiều, trong số đông mới hợp-tánh 
hợp-lòng hợp-gu (le goût en français) 
cho mấy đàn ông Ý cứ luôn-luôn 
chết đói tình-dục vì cứ thiếu mãi chất 
đàn bà như con người thiếu chất ôxy ! 
 
Thế thì những ngày đó khi anh Ernest 
Nguyễn-Dương-Văn , ông sanh-
đôi của tôi và vợ Nhật Hiroko đã đến 
Roma và ở tại nhà tôi, khi tôi vào 
tiệm ông Alfredo cùng nữ sinh-viên 
Bích-Lan để mua thịt để dinh-
dưỡng cho tất cả bà con đông đảo 
như vậy đang ở tại nhà tôi , lúc mua thịt 
xong và khi Bích-Lan đã ra khỏi tiệm thịt 
trước đã , trong lúc bà Alba 
vợ ông Alfredo ngồi tại "cassa" (nơi 
trả tiền) và nhìn tôi một cách đầy khen-
ngợi, ông Alfredo kêu khẽ nhẹ tôi rồi nói 
cạnh lỗ tai tôi đuà đuà : 

 
 " Aho' dotto' , Perbacco ! Lei c' ha  un sacco di donne ! 
 Che c'ha ancora bisogno di  qualch' altri cojoni de bue ? 
 Ce n' ho ancora un paia in riserva per Lei nel frigorifero . 
 C'ho pure un bel cazzo di toro da monta se Le serve ? 
 Mia moglie Alba avrà gran piacere per farLe conoscere una bella ricetta di Cojoni alla Romana ! " 
 " ối giời ơi ! bác-sĩ ơi !  bác-sĩ có một đống đàn-bà quá , 
 bác-sĩ cần thêm nữa không một vài đôi dái bò ? 
 Tôi đã dành cho bác-sĩ một đôi dái bò trong tủ lạnh tiệm tôi đó !  
 
Thậm chí , nếu bác-sĩ cần-thiết , tôi cũng đã dành thêm cho bác-sĩ cả một con cu ("cazzo" trong tiếng Ý) bò giao-
hợp, rồi bà xã tôi , Alba, sẽ vui lòng dạy cho bác-sĩ biết một cách nấu món ăn đặc-biệt dái bò kiểu La-Mã mà ! "  
 
Vì thời đó, mình là bác-sĩ nha-khoa trẻ tuổi (33 tuổi) của cộng-đồng xóm láng giềng, tôi nhìn thẹn-thẹn phía bà 
vợ Alba bà ẩy đôi mắt cứ chói sáng mãi vẫn mỉm cười khen-khen bác-sĩ nha-khoa đông-dương nầy trong lúc sinh-
viên Huỳnh thị Bích-Lan , hồi đó 23 tuổi , mới vào năm thứ 3 y-khoa đại-học Roma,đang đợi ngoài tiệm, tôi nhìn 
về phía Alfredo và tránh nhìn thảng vào đôi mắt khen-ngợi của bà vợ Alba, tôi nói khẽ nhẹ cho signor Alfredo : " Tôi 
mang ơn ông rất nhiều, ông đã quan-tâm dinh-dưỡng cho tôi rất nhiều tới sức khỏe của tôi và gia-đình tôi với 
thứ thịt ngon và bổ . Chính nhờ vậy tôi mới có sức để phục-vụ chữa răng cho quý ông bà . Nhưng về cái món 
quà quá đặc-biệt đó, xin ông cứ giữ " món ăn to bự " đó trong tủ lạnh cho vào vài tuần nữa , vì nếu cô bạn mới 
Việt-Nam của tôi (cô ấy còn trẻ lắm, 23 tuổi) mà thấy tôi đem về nhà đôi dái bò, thậm-chí cùng cái "con cu" bò giao-
hợp đó và vì cô ấy có tài nấu rất giỏi với những hương-vị đông-dương , thì , than ơi, vào tuần sắp tới , tôi rất tiếc tôi 
không biết tôi sẽ còn sức nữa hay không để đứng thẳng trên đôi giò của tôi để tiếp-tục chữa răng cho quý ông bà  ! 
Thôi, mai mốt, thưa signor Alfredo, tôi sẽ ghé lại tiệm ông để nhận món quà quý báu này một cách kính đáo hơn 
vì có cô bạn sinh-viên Việt-Nam đang đợi tôi ngoài tiệm ông bà đó ! " 
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Cùng với ê-kíp đs banh thanh niên VN Roma ( toi mang áo đỏ) 

Thế thì danh-tiếng đen này của tôi là hoàn-toàn không có cơ-bản vì tôi luôn-luôn trung-thành trong đời tôi với người vợ 
yêu-quý của tôi , đời tôi và bà xã Bích-Lan tôi đều chỉ có một không hai ! C' est vraiment le cas de le dire ... 
"Il ne faut point se fier aux apparences car elles peuvent être trompeuses ". (Hãy nâng cao cảnh giác đối với thể-diện bề 
ngoài, nó có thể lừa mình được đó ! ). 
 
Khi hai người đã ly-thân, bà vợ Nhật đầu tiên Hidemi cùng tôi, chúng tôi đã luôn-luôn thỏa-thuận cùng nhau một cách rất 
hoà-bình và thông-minh để làm sao cho con gái của mình Miko có thể lớn lên mà không bao giờ thiếu tình-thương của ba 
ma và chúng tôi đã hy-sinh rất nhiều về mặt kinh-tế cho giáo-dục của Miko.  Luôn luôn chúng tôi bố-tri có baby sitter Nhật 
cùng Miko .  Sau thời-gian bà Leiko và đứa con trai Masaaki ở vài năm cùng Bích-Lan và tôi, khi mẹ con đã trở về Tokyo, 
bà Hidemi đã gửi lại qua Roma một bà Nhật khác, cũng ly-dị với chồng, bà Wakako cùng đứa con trai lớn vài tuổi hơn 
Miko tên là Yoshia , họ sống cùng Miko, Bích-Lan và tôi, tới những năm 1983 khi Miko đã lên 9 tuổi .   Suốt thời-gian đó, 
bà Hidemi đã qua Roma đều đều để thăm con hoặc tôi mua vé máy bay cho Miko đi thăm mẹ bên Tokyo vào 3 tháng hè . 
Cùng Masaaki và Yoshia , 2 bạn trai thân của Miko, Miko đã học trường tư Ý của mấy bà sơ Tây-ban-nha trên viale 
Vaticano . Đồng thời , tôi đã dạy tiếng Pháp thêm cho Miko với mục-đích gửi Miko đi trường Pháp tại Roma, institut Saint 
Dominique tại via Cassia và lycée Chateaubriand de Rome, nơi tôi đã học và thi tú-tài muà hè 1963 .  
 
Khi vào những năm 1984 (Miko đã lên 10 tuổi), bà Hidemi đã trở về Roma để sống luôn tại Roma cùng chồng thứ hai, 
một người Nhật, ông Akira. Lúc đó, tôi đã tự nguyện giao lại Miko cho mẹ dù ông thẩm-phán đã trao toàn vẹn cho tôi 
trách nhiệm giữ con . Miko đã lớn lên một cách tốt lành, thi đỗ hàng năm đều-đều tại trường Pháp và sau tú-tài Pháp 
Miko đã thành-công ra trường nha-sĩ tại Đại-học công-giáo Roma, Università Cattolica . Miko làm việc nha-sĩ tại Roma và 
đã lấy chồng Ý , Duccio Morozzo della Rocca .  
 
Nhờ Miko, tôi đã trở thành ông ngoại 2 lần với cháu gái Aiko 4 tuổi và cháu trai Ryu Elia , mới sanh cách đây vài tháng. 
Tôi có kể quãng đời đó của tôi trong một bài vui buồn có tựa là " Nắng chiều et Rose de Chine " (7 février 2010) : 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm106/gm106_NangChieuEtRoseDeChine.pdf 
 
Trong suốt thời-gian đó, khi tôi có trách-nhiệm chăm-lo cho những năm đầu của Miko, tôi đã mang ơn rất nhiều Bích-Lan, 
một cô gái Việt-Nam rất thông-minh và biết kiên-nhẫn . Từ những năm 70 và 80 , tôi đã tập trung mọi nỗ-lực để xây một 
đời sống mới cùng sinh-viên Huỳnh thị Bích-Lan tôi đã giúp ra trường Y-Khoa trong những năm đó .  Hai người đã đi 
cùng nhau một lộ trình rất dài đầy khó-khăng và luôn-luôn, nhờ tình yêu vợ chồng con cái,chúng tôi đã vượt qua được 
mọi thử-thách đời, một cách an-toàn, luôn-luôn nhường bộ cho nhau, anh cho em và em cho anh , có qua có lại, nhiều 
khi cho không .   
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Muà thu 1976, sinh-viên Huỳnh thị Bích-Lan đã nấu món "Cojoni alla Romana" với ngũ vị hương Tàu và nấm Việt-Nam, 
để dinh-dưỡng bác-sĩ nha-khoa René Nguyễn-Dương-Liên .  35 năm sau, muà xuân 2012, vào ngày domenica di 
Pasqua (chủ-nhật Phục-Sinh) đã đến lược Don Renato Liên (bác-sĩ nha-khoa về hưu , 69 tuổi) nấu ăn làm barbecue 
(nhưng sans "li cojoni" ...) cho dottoressa in pensione (nữ bác-sĩ về hưu) Joséphine Lan, cho 2 đứa con , André Quyền 
(sắp vào 18 tuổi) và Linda Hoàng-Mai (sắp vào 22 tuổi)  

   
Phục sinh 2012, tôi nướng thịt (bến trái) cho gia đình tôi (bên phải) 

 
  Chủ-nhật phục-sinh 8/04/2012 , sau vài ngày nắng ấm, gió và lạnh đã trở về bất thình lình tại Roma và Don Renato Liên 
, từ 18 giờ cho tới 20 giờ , luôn luôn với nụ cười trên miệng, đã phải chuẩn-bị , cực-khổ trong gió và lạnh, cái lửa 
barbecue để nướng salsiccie (saucisses), thịt bò, thịt gà và melanzane (cà tím) và "bruschette" (đọc brus-ké-tê, bánh mì 
nướng với dầu olive và tỏi ) cho "tiểu" gia-đình .  Sau cái hy-sinh của Don Renato là đã tới lược hạnh-phúc lớn-lao trên 
bàn ăn cho tiểu gia-đình. Xin kèm gửi theo bài,vài tấm hình kỷ-niệm barbecue và bữa ăn tối chủ-nhật Phục-Sinh 
8/04/2012 . 
 
1976-2012, 36 năm đã trôi qua mà Don Renato Liên , 69 tuổi, vẫn còn giữ nét tươi trẻ cùng bà xã Joséphine Lan năm 
nay 58 tuổi . Tuần vừa rồi Don Renato đã đi đá bóng với tuổi thanh-niên Việt-Nam tại Roma. Tuần sắp tới , sau tuần lễ 
Pasqua (Phục-Sinh) mình sẽ trở về sân tennis như mọi thứ bảy sáng cùng mấy lão-thành Việt-Nam tại Roma và sẽ trở 
về đá bóng lại vào những chủ-nhật muà xuân cùng thanh-niên Việt-Nam Roma . Thế thì Don Renato Liên , ông ấy ông 
lấy sức đâu để làm được những trò chuyện này trong tuổi lớn của ông ?  Đúng như vậy , trong muà thu năm 1976 , tôi đã 
có dịp xơi món dái bò thập cẩm Roma, nhưng từ năm đó tới giờ nay , nghiã là từ 35 năm nay, suốt thời-gian đó tôi đã 
không bao giờ cần xơi nữa món dinh-dưỡng sức-khỏe "Cojoni alla Romana" do sinh-viên Bích-Lan nấu cho tôi vì tới giờ 
nay, bây giờ và mãi-mãi, tới lúc tôi còn một mảnh hơi thở , cái thuốc bổ của tôi có tên là ... Joséphine Lan ! 
" la mia droga si chiama Joséphine Lan "  
 
Mời quý bạn thưởng-thức bài hát của Chris Rea đã soạn vào năm 1987,"Joséphine" mà tôi xin giới-thiệu phần dịch của 
tôi ra tiếng Việt . 
http://www.youtube.com/watch?v=GJvtClFEHjc&feature=related 
 
 
    " Mưa trên cửa sổ nhà anh                                
       và anh đang nhớ em lắm ! 
       Nước mắt chảy trên gối anh , 
       anh sẽ vượt qua nỗi buồn . 
       Joséphine, anh gửi em tất cả tình-yêu 
       và mỗi bước anh sẽ đi 
       anh sẽ bước giùm cho em .     
       Joséphine, anh gửi em tất cả tình-yêu " 
 
    " Có bão trên ra-đa của anh 
       nhưng anh vẫn bay được đó ! 
       Nhờ em, anh mới vượt qua, 
       em là trời xanh của anh . 
       Joséphine, anh gửi em tất cả tình-yêu "  
 
    " Kia nay một đời vô nghĩa  
     khi anh đã đi xa xôi  
       trong những mùa đông lạnh nhất . 
       Nhưng, đêm đã trở thành ngày . 
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       Joséphine, anh gửi em tất cả tình yêu 
       và mỗi bước anh sẽ đi , 
       anh sẽ bước giùm cho em .  
       Joséphine, anh gửi em tất cả tình yêu " 
 
Thân chào quý bạn bốn phương năm châu , chúc quý bạn một muà hè rất vui vẻ và ta hẹn nhau trong bài sắp tới  . 
 

Don Renato Liên 
 
 
 
 
 
 


