
Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đối với người viết văn, những ý kiến, những cảm 
nghĩ của người đọc vô cùng quý giá và là động lực 
khuyến khích, hỗ trợ tinh thần cho người cầm bút. 
Tôi xin kể hầu quý vị nguyên nhân thúc đẩy tôi can 
đảm ra mắt quý vị tập truyện Hoa Tương Tư này. 
Có một lần ái nữ của GS Cao Thế Dung nói với tôi: 
Cháu và bố mẹ cháu rất thích đọc những bài tùy 
bút của cô ở tờ Kỷ Nguyên Mới. Tôi rất vui nhưng 
cũng nghĩ có thể chỉ là câu nói lịch sự xã giao thôi. 
Không ngờ, một hôm có người nói với tôi: có bài 
viết về Đoản văn Hồng Thủy ở Thủ Đô Thời Báo. 
Tôi đi kiếm tờ TĐTB ra ngày 20 tháng 10 năm 
2010 mới biết Tác giả Hà Nhân Văn tức Tiến sĩ 
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Cao Thế Dung có viết bài nhận xét về những đoản 
văn của tôi mà ông không hề cho tôi biết. Như vậy, 
lời nói của ái nữ Tiến sĩ Cao Thế Dung là những 
lời rất chân tình. Xin gửi đến quí vị bài viết là 
nguyên nhân thúc đẩy và khuyến khích cho tôi 
hoàn thành Tập truyện HOA TƯƠNG TƯ này.  
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Đoản Văn Ngắn Hồng Thủy: 
Đóa Hồng Nhung Đời Thường 

 
Hà Nhân Văn 

 
Giới phụ nữ VN hải ngoại càng ngày càng tinh tiến 
mọi mặt. Từ hoạt động cộng đồng, đấu tranh cho 
VN dân chủ tự do đến học thức, văn thơ và báo 
chí. Các nhà văn, nhà thơ nữ đã dẫn đầu, bát ngát 
tình quê, tình người.... Đọc tùy bút ngắn Hồng 
Thủy như đi vào khu vườn trăm hoa giữa lòng dân 
gian và đời thường. Tùy bút ngắn Hồng Thủy như 
gương mặt một giai nhân sáng láng, không điểm 
trang, long lanh như hạt sương tụ trên cành lá 
xanh. Và là những đóa hoa lạ, hương sắc thoang 
thoảng trong tự nhiên, từ trái tim người, không 
bướm lượn. Lối văn tùy bút rất hiếm trong văn đàn 
VN xưa và nay. 
Nhà văn Nguyễn Tuân, một cõi riêng với tùy bút 
“Phở”, “Vang bóng một thời”, “Chiếc lư đồng mắt 
cua” với văn phong ngôn ngữ châu ngọc vàng 
ròng. Sau Nguyễn Tuân, tùy bút càng ngày càng 
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phai mờ, xuống cấp. Rồi một số bản sắc mới xuất 
hiện. Hồng Thủy là một, một loại Đoản Văn ngắn, 
rất ngắn mà lại phong phú cô đọng một cách tự 
nhiên, như kể chuyện, như lời ru đi vào giấc ngủ: 
“Những đoản văn mùa Giáng Sinh” là một đoản 
văn ngắn, chỉ dài một trang rưỡi tạp chí, chỉ là mẩu 
chuyện vụn vặt đời thường mộc mạc, nhưng Hồng 
Thủy đã làm sống động cái vụn vặt đời thường, 
trong một đốt ngắn của cây cành khẳng khiu hiện 
lên cả một khung trời đầy men trong mùa lễ hội. 
Hồng Thủy đã đạt được nghệ thuật cao của đoản 
văn ngắn.  
Đoản văn Hồng Thủy viết về hai anh em, về một 
chàng thi sĩ rất thi sĩ, suốt đời trong mộng ảo: Nhà 
thơ Nguyễn Đức Vinh. Đoản văn ngạt ngào hương 
xưa ấy là một dòng tâm thanh hiện lên một khung 
trời ấu thơ xứ Thanh, với một người em nuôi anh 
về chiều trong bệnh hoạn. Cô chẳng nói về mình, 
lãng đãng mây trôi vẽ lên chân dung một thi sĩ 
trong khung trời khảng khái. Chàng hiện lên như 
một voi chiến về già, lẳng lặng lìa mẹ, lìa em, lìa 
đàn về bên bờ suối rồi từ trần. 
Tùy bút “Bất Chợt Buồn” của Hồng Thủy, dài hơn 
một trang tạp chí, có thể nói đã đạt đến cao độ của 
tùy bút ngắn. Hiếm thấy! Đây là cái bất chợt như 
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ngàn vạn những bất chợt trong đời thường. Nhưng 
là cái bất chợt nổi lên rồi quyện lại, dội ngược vào 
đáy tâm hồn rung lên một cung điệu: Đời! Đời là 
như thế. Hơi thở! Tin mắt nhìn! Thị Tịch! Trăm 
năm! Đặc biệt đoản văn ngắn và tùy bút của Hồng 
Thủy, không làm dáng, rất tự nhiên như người đẹp 
không cần son phấn. Văn Hồng Thủy nhẹ nhàng 
nhưng lại hàm dưỡng tư duy sâu sắc đặc biệt 
Hồng Thủy. Bà có một văn phong và văn thể riêng, 
một bản sắc Hồng Thủy. Đoản văn Hồng Thủy 
chất ngất thương yêu trong bình thường, đơn giản 
và đậm đà như mầu xanh của biển... 
Hồng Thủy vừa ra mắt tác phẩm “Những cánh hoa 
dại mầu vàng” ở vùng Hoa thịnh Đốn ngày 17-10-
2010 vừa qua trong một hội trường rộng lớn, chật 
kín không còn chỗ ngồi. Nhiều khách đến muộn 
phải ra về. Thật là một bó hồng nhung cho văn đàn 
hải ngoại. 
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MÙA THU 

VÀ NHỮNG KHĂN QUÀNG CỦA MẸ 

 
Sáng nay ra trước nhà lấy báo, cái không khí mát 
lạnh của buổi bình minh làm tôi chợt nhớ ra mùa 
thu đã đến.  
Tôi yêu mùa thu từ những ngày thơ ấu ở Thanh 
Hóa. Lý do rất giản dị là khi mùa thu đến, mỗi sáng 
Chủ Nhật đi nhà thờ, tôi được mẹ quàng cho 
những chiếc khăn đủ mầu thật đẹp.  
Mẹ có một hộp khăn quàng để trên nóc tủ áo.  
Những chiếc khăn quàng mỏng nhẹ như tơ. Mẹ 
bảo đó là quà của bố mua cho mẹ mỗi chuyến đi 
Hà Nội. Mẹ rất thích quàng khăn, mỗi chiếc áo dài, 
mẹ chọn màu khăn hòa hợp với màu áo, rất lịch 
sự trang nhã. Mẹ hay mặc áo dài màu lá úa. Mẹ 
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nói đó là màu bố thích nhất. Cho dù bố không còn 
nữa mẹ cũng vẫn làm theo ý thích của bố.  
Tôi không được biết cảm giác của một đứa trẻ có 
đủ bố mẹ ra sao, vì tôi mất bố năm tôi mới có 18 
tháng! 
Tôi lớn lên trong sự nuông chiều và thương yêu 
tràn ngập của mẹ, nên không hề thắc mắc nếu có 
bố thì mình được thêm những gì.  
Chiến tranh bùng nổ, gia đình tôi phải bỏ thành 
phố tản cư về nhà quê. Chúng tôi sống trong một 
trang trại nhỏ của ông bà ngoại ở làng Sơn Lương, 
một làng có địa thế khá thơ mộng, gần những đồi 
sim tím và những dẫy núi xanh lam. Tôi bắt đầu 
làm quen với những thảm lá vàng khi mùa thu đến. 
Thú vui của hai anh em tôi là gom những chiếc lá 
vàng vào đầy hai bàn tay rồi tung lên cao để cho lá 
bay theo gió. 
Mùa thu luôn đi kèm với những chậu cúc vàng rực 
rỡ. Vì yêu mùa thu nên tôi yêu tất cả những cánh 
hoa vàng.  
Những ngày ở nhà quê, mẹ tôi không có dịp mặc 
áo dài và hai mẹ con cũng chẳng còn cơ hội quàng 
khăn đi lễ ngày Chủ Nhật.  



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 

9 

Những chiếc khăn quàng mỏng manh điệu đà 
được mẹ tôi trân quý, cất tận đáy rương với những 
viên long não thơm nức mũi.  
Trang trại của ông bà ngoại tôi gần trạm dừng của 
những chuyến xe lửa tốc hành và rất tiện đường 
đón khách công tác ngang qua. Tôi còn nhớ có 
một lần cậu Loan em họ của mẹ ghé chơi. Tên cậu 
như tên con gái nhưng dáng dấp cậu cao lớn, đẹp 
trai. Cậu lại cỡi ngựa nên trông oai vô cùng. Trên 
đường đi công tác cậu ghé thăm gia đình tôi mấy 
bữa.  
Một buổi tối, mọi người ngồi chơi ngoài hàng hiên, 
ăn bánh uống trà, cậu hỏi mẹ tôi có biết tên bài hát 
cậu rất thích mà chỉ thuộc vài câu. Hỏi rồi cậu cất 
tiếng hát,giọng thật ấm 

Lá vàng bay theo gió 
Hoa tàn rụng bên song.  
Ôi một chiều thu buồn 
Ôi một chiều nhớ mong... 

Mẹ nói ngay đó là bài Trào Lòng và khe khẽ hát 
tiếp theo. Con bé lỏi tì của mẹ ngồi ngây người ra 
nghe và mê ngay bài hát đó. Mẹ ngạc nhiên khi tôi 
đòi mẹ dậy cho tôi hát bài Trào Lòng. Tôi nhớ mẹ 
âu yếm vuốt tóc tôi, mắt mẹ buồn xa vắng, mẹ thở 
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dài nói “Sao con còn nhỏ mà đã thích những bài 
hát buồn, khổ thôi con ạ”. 
Tôi không hiểu sao mẹ lại nói vậy. Cho tới bây giờ, 
tôi cũng không biết tại sao, từ nhỏ tới lớn cho đến 
khi đã bước vào tuổi già tôi vẫn thích những bài 
hát, bài thơ hay tiểu thuyết viết về những cuộc tình 
dang dở. Ngay cả phim ảnh tôi cũng thích những 
phim có cốt truyện lãng mạn, đẹp và buồn.  
Có lẽ tôi thừa hưởng máu văn nghệ từ họ nội. Bố 
tôi, chú tôi, cô tôi các ông anh họ của tôi đều thích 
viết văn làm thơ. Còn cái máu lãng mạn, thích 
chuyện tình buồn có thể do ảnh hưởng của mẹ. 
Cuộc đời mẹ chẳng là một chuyện tình buồn và 
đẹp hay sao? 
Mẹ tôi có giọng hát rất truyền cảm và bà chỉ thích 
những bài ca buồn. Bà hay hát bài biệt ly của 
Dzoãn Mẫn và Tristesse của Chopin lời Việt của 
Pham Duy.  
Mẹ tôi rất thích đọc truyện, bà có nguyên một tủ 
sách Tự Lực Văn Đoàn. Còn bé tí, tôi đã đọc Nửa 
chừng xuân, Hồn bướm mơ tiên và đã khóc thút 
thít.  
Nhiều người khen mẹ tôi đẹp. Riêng tôi, tôi thấy bà 
rất có duyên và có đôi mắt thật buồn. Có lẽ vì vậy 
mà cuộc đời tình cảm của bà cũng phải buồn theo. 
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Bà lên xe hoa năm 22 tuổi, 26 tuổi đã bước theo 
xe tang tiễn biệt người chồng yêu quý. Bà ở vậy 
nuôi hai anh em tôi khôn lớn, không hề nghĩ đến 
chuyện tái giá dù chung quanh bà không biết bao 
người xứng đáng muốn chắp nối cùng bà. Mỗi lần 
nhắc đến mẹ là ngòi bút tôi lan man không ngừng 
được.  
Bây giờ xin trở lại những ngày lưu lạc giang hồ 
của gia đình tôi.  
Sống với Việt Cộng không được, gia đình tôi tìm 
cách dinh tê (tiếng lóng ý nói tìm cách vào thành). 
Hành trình thật khó khăn vất vả. Thanh Hóa là 
vùng Việt Cộng kiểm soát, Hà Nội là vùng Quốc 
Gia. Biết bao nhiêu trạm kiểm soát canh gác cẩn 
mật của Việt Cộng ở vùng biên giới. Đi tới đâu 
chúng tôi cũng phải giả vờ là dân địa phương, do 
đó không thể mang theo hành lý. Ra đi, mẹ tôi đau 
khổ nhất là phải rời xa ngôi mộ của bố tôi và để lại 
những chiếc khăn quàng đầy kỷ niệm.  
Đến Hà Nội, trời cũng mới vào thu, tôi được ông 
anh họ dẫn đi chơi xem Hồ Hoàn Kiếm. Tôi đứng 
ngây người ngắm mấy cô gái mặc áo dài nhung 
với khăn quàng cổ, những chiếc khăn mỏng bay 
nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Tôi chợt nhớ đến 
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những chiếc khăn quàng của mẹ và thấy thương 
mẹ vô cùng.  
Ở Hà Nội được hai năm thì Hiệp Định Geneve chia 
đôi đất nước. Gia đình tôi lại phải rời Hà Nội xuống 
Hải Phòng rồi di chuyển vào Saigon.  
Ở Saigon mùa thu của tôi biến mất. Miền Nam chỉ 
có mưa nắng hai mùa. Tôi nhớ mùa thu vô cùng. 
Cũng may tôi đã lớn để biết tìm hình ảnh mùa thu 
qua những tập truyện, những bài thơ, những bài 
hát.  
Tôi thuộc lòng và rất thich bốn câu thơ của Lưu 
Trọng Lư 

Em không nghe mùa thu 
Lá thu rơi xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô….  

Tuy có giọng hát ống bơ rỉ, tôi cũng thuộc lòng khá 
nhiều bài hát về mùa thu của các nhạc sĩ nổi tiếng. 
Vì thích mùa thu, nên có bài hát nào về thu là tôi 
nghe tới nghe lui, nghe đi nghe lại, nghe hoài 
không chán.  
Cuối cùng, theo vận nước nổi trôi, gia đình tôi lại 
lưu lạc sang đất Mỹ. Tôi may mắn được định cư ở 
vùng Hoa Thịnh Đốn, nơi có thời tiết bốn mùa, nên 
lại được tái ngộ với mùa thu của tôi.  
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Ngôi nhà tôi ở, có rừng cây ở phía sau, nên các 
chú nai thường rủ nhau đến rong chơi.  
Tôi trót yêu “con nai vàng ngơ ngác” của Lưu 
Trọng Lư,và “con nai vàng hát khúc yêu đương” 
của Ngô thụy Miên, nên đành ngậm đắng nuốt cay 
khi mấy con nai đêm đêm cứ mò ra ăn sạch bách 
hết những cây hoa quý của tôi. Cuối cùng, tôi đành 
phải trồng hoa trong chậu trên cái deck cao sau 
nhà, mới không bị nai chiếu cố.  
Những con nai đã hư đốn như vậy. Đám lá vàng 
cũng làm tôi mệt phờ người luôn.  
Năm nào cuối thu, tôi cũng phải hốt lá vàng mệt 
nghỉ.  
Ước gì tôi được trở lại cái thuở thích nằm trên 
những thảm lá vàng, và thích tung lá vàng thả bay 
theo gió. Tuổi thơ thật thần tiên.  
Bây giờ nhìn thảm lá vàng là nghĩ ngay tới cái lưng 
già sắp còng thêm một tí vì phải lom khom hốt lá, 
và xương cốt sắp sửa rêm rêm. Chao ơi, ngán 
ngẩm làm sao cái tuổi già.  
Nai thì phá như vậy, lá vàng cũng làm mình mệt 
nhoài. Vậy mà tôi vẫn yêu mùa thu, vẫn thương 
mấy chú nai và vẫn ngẩn ngơ nhìn những rừng lá 
vàng, lá đỏ. Có phải vì duyên nợ với mùa thu? 
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Mùa thu ở vùng Hoa Thịnh Đốn của tôi đẹp lắm, 
đẹp đến não lòng người.  

Có người bảo mùa thu Paris đẹp 
Nhưng sao bằng mùa thu ở DC 
Mùa thu Paris thường không có nắng  
Mùa thu DC lá đỏ thắm dưới nắng vàng 
Trời thật trong với gió mát dịu dàng 
Ai cũng phải ngỡ ngàng vì mùa thu quá đẹp 

 
Đầu thu 2013 
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TÌNH NHƯ BÓNG MÂY 
  
 
Bước vào hội trường, Nguyễn ngỡ ngàng nhìn cả 
một rừng áo lam thướt tha di chuyển, những tiếng 
cười nói tíu tít vang lên. Bao nhiêu năm rồi, 
Nguyễn mới được sống lại cái cảm giác của chàng 
học sinh CVA thuở nào, lần đầu tiên bước vào sân 
trường Trưng Vương cùng với một nhóm bạn, xin 
phép đi bán báo Xuân. 
Từ khi qua Mỹ, Nguyễn như người ở ẩn. Chàng 
không có dịp tham dự những sinh hoạt của người 
Việt. Nơi Nguyễn ở, chỉ vỏn vẹn vài gia đình Việt 
Nam và ở cách xa nhau, nên ít có dịp gặp gỡ. 
Hôm nay, nhân dịp về Washington DC thăm bà cô 
ruột, mới ở Việt Nam sang mà lại bị đau nặng, gặp 
cô em họ, vốn là dân Trưng Vương cũ, nhất định 
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kéo Nguyễn đi dự buổi họp mặt “Trưng Vương Hải 
Ngoại” của Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn tổ chức. 
 Gặp ai quen, Hằng cũng giới thiệu: 
- Đây là ông anh họ mình ở xa về chơi. Ông ấy là 
dân Chu Văn An, nên mình phải kéo đi dự Đại Hội 
Trưng Vương. 
Nguyễn phì cười ghé tai cô em: 
- Bộ cứ là dân CVA là phải đi dự Đại Hội TV à? 
Hằng vênh mặt nhìn anh: 
- Chứ còn gì nữa? CVA với TV như hình với bóng, 
ở đâu có TV là ở đó có CVA, anh quên truyền 
thống đó rồi à? 
Và Hằng liếc xéo anh: 
- Em nhớ ngày xưa, anh đứng mòn cả lề đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm để trồng cây si ai đó mà, anh 
không nhớ sao? 
Câu nói của Hằng làm tim anh nhói buốt, làm sao 
anh quên được mối tình đầu của thuở mới biết 
yêu. 
Nhìn mặt Nguyễn hơi đổi sắc, Hằng biết mình lỡ 
lờI, vội đánh trống lảng: 
- Lẹ đi anh, góc kia còn chỗ trống kìa. 
Sau bữa cơm tối là phần văn nghệ, gồm các tiết 
mục của các phái đoàn đại diện Trưng Vương ở 
khắp các nơi về. Nguyễn ngồi xem một cách thích 
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thú, mở đầu là bài hợp ca “Trưng Nữ Vương” gồm 
tất cả Trưng Vương ở xa về và Trưng Vương Hoa 
Thịnh Đốn hợp ca. Các tà áo xanh lam tươi thắm ồ 
ạt đổ dồn lên sân khấu. Nguyễn thấy rất nhiều 
người đẹp, nhưng vì đông quá, họ đi chen lấn vào 
nhau nên chàng không kịp nhận diện được từng 
người. Chàng thầm phục tinh thần hướng về 
trường xưa của các cựu nữ sinh TV. 
Cuộc sống trên đất Mỹ quá bận rộn, ai cũng có gia 
đình con cái, có người đã có cả cháu nữa, vậy mà 
họ còn dành thì giờ cho trường xưa bạn cũ, còn 
nghĩ đến tình thầy trò thật đáng quí biết bao. Đang 
nghĩ ngợi lan man, tiếng người MC đưa Nguyễn 
trở về thực tại  
- Tiếp theo đây, mời quý vị thưởng thức giọng hát 
một thời rất nổi tiếng của Trưng Vương, giờ đây 
giọng hát đó còn ngọt ngào hơn, truyền cảm hơn. 
Kính thưa quý vị, đây chị Phượng Trinh đến từ 
miền Cali nắng ấm với nhạc phẩm “Hoài Cảm” của 
Cung Tiến. 
Tiếng kêu thảng thốt vang lên trong lòng Nguyễn. 
Trời ơi! Có phải là nàng hay không? Nguyễn như 
không tin ở mắt mình, người Nguyễn run lên, tay 
chân lạnh ngắt. Phượng Trinh đó, Phượng Trinh 
của hơn 30 năm về trước bằng xương bằng thịt 
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đang tiến lên sân khấu. Vẫn dáng dấp đó, khuôn 
mặt có già dặn hơn, nhưng nụ cười và ánh mắt 
không có gì thay đổi. Tiếng hát cất lên làm cả hội 
trường yên lặng. Tiếng hát cao vút, thật hay và 
thật buồn nghe như tiếng nức nở: “Lòng cuồng 
điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ, chờ hoài 
nhau trong mơ nhưng có bao giờ thấy nhau lần 
nữa... Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa...” Nguyễn 
ngồi nghe xúc động đến bàng hoàng, tưởng như 
Trinh đang nói chuyện với mình. Hằng vỗ nhẹ vào 
lưng anh nói nhỏ: 
- Em không ngờ có sự hội ngộ lạ lùng như vậy. Em 
hỏi dò tin tức của nó mãi không ra, bỗng dưng 
hôm nay nó xuất hiện. Chính em cũng không biết 
Trinh có mặt ở đây ngày hôm nay.  
Bài hát vừa dứt, Hằng đứng dậy chạy đi tìm Trinh, 
đôi bạn ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Qua phút xúc 
động ban đầu, Hằng vội hỏi ngay Trinh: 
- Trinh qua đây chơi một mình hay đi với ông xã? 
- Một mình. 
Không đợi Trinh nói thêm, Hằng kéo tay Trinh đi về 
phía bàn mình: 
- Hằng có một ngạc nhiên dành cho Trinh. 
Vừa đi theo Hằng, Trinh vừa lắc đầu mắng yêu 
bạn: 
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- Con bé này lạ thật, bao nhiêu năm vẫn không 
thay đổi. 
Nhìn thấy Nguyễn, Trinh sững sờ cả người, nàng 
xúc động quá quên cả mình đang đứng ở giữa 
đám đông: 
- Trời ơi! Anh, trông anh gầy đi nhiều quá. 
Nguyễn đã được nhìn Trinh từ lúc Trinh bước lên 
sân khấu đứng hát, nên bao nhiêu bão tố trong 
lòng đã tạm lắng xuống. Chàng nhìn Trinh cười, cố 
nói giọng khôi hài: 
- Và già đi nhiều nữa phải không? Còn em, trông 
vẫn đẹp và còn não nùng hơn xưa nữa. 
Ánh mắt của Nguyễn làm Trinh bối rối, nàng quay 
sang Hằng: 
- Trong này ồn quá mình ra ngoài nói chuyện được 
không? 
Hiểu ý bạn, Hằng kéo Trinh đi và quay sang nói 
nhỏ với Nguyễn: 
- Tụi em ra ngoài trước, anh từ từ ra sau kẻo 
người ta để ý. 
Bên ngoài trời đã tối, gió mát dịu, đôi bạn thong 
thả đi bộ bên nhau. Nguyễn đã ra tới, nhìn hai tà 
áo dài quấn quít trong gió, Nguyễn nói đùa: 
- Trông hai cô cứ như cái thuở “em tan trường về”. 
Hằng hóm hỉnh: 
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- Còn anh thì cứ như cái thuở “anh theo Trinh về 
đường mưa nho nhỏ...” 
Rồi Hằng tiếp luôn: 
- Bây giờ em mời hai người đi uống café. Gần đây 
có một chỗ dễ thương lắm và café thì thật tuyệt. 
Hằng lái xe đưa hai người đến Café Montmartre, 
một nhà hàng khá thơ mộng ở ngay bờ hồ. Ba 
người chọn cái bàn ngoài cùng để có thể nhìn thấy 
mặt nước lấp lánh ánh trăng. 
Trinh nhìn Nguyễn ngậm ngùi: 
- Em không bao giờ ngờ còn được gặp lại anh. 
Bao nhiêu năm rồi em cố tìm kiếm để biết tin tức 
của anh mà không ai cho em cả, kể cả con bạn 
thân nhất của em. 
Biết Trinh ám chỉ mình, Hằng vội vàng phân bua: 
- Anh Nguyễn cấm mình không được nói, anh ấy 
bảo để Trinh yên vui với cuộc đời mới. 
Ngồi một lúc, Hằng kiếm cớ rút lui cho hai người 
được tự do tâm sự: 
- Em phải ghé vào nhà thương thăm mẹ em một tí 
xem cụ ra sao, em sẽ trở lại ngay. 
Nguyễn nhìn theo Hằng rồi quay sang nói với 
Trinh: 
- Hằng lúc nào cũng tế nhị. Trinh có nhớ cách đây 
gần 30 năm, anh nhờ Hằng sắp đặt cho anh được 
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gặp Trinh, Hằng cùng làm y hệt như hôm nay 
không? Đố Trinh hôm đó Hằng nó kiếm cớ gì để 
rút lui? 
Trinh nói ngay không cần suy nghĩ: 
- Nó bảo nó để quên quyển sách Toán ở hàng đậu 
đỏ bánh lọt, trong đó có bài tập ngày hôm sau phải 
nộp. 
Nguyễn cảm động: 
- Không ngờ Trinh còn nhớ được cả chi tiết đó. 
Trinh thở dài: 
- Nếu em quên được mọi chuyện dễ dàng, thì cuộc 
đời chắc đã đỡ khổ nhiều lắm. 
Rồi nàng hỏi tiếp luôn: 
- Cuộc sống của anh bây giờ ra sao? 
- Sau khi em lấy chồng, anh xin học bổng xuất 
ngoại. Học xong thì mẹ anh qua đời, anh tìm cách 
ở lại Mỹ luôn, anh muốn quên em và chỉ có cách 
đó may ra mới làm anh quên được. 
Trinh cay đắng: 
- Và anh đã quên em phải không? Như vậy từ nay 
em yên lòng hơn. 
Nguyễn cười, nhìn Trinh âu yếm: 
- Em vẫn trẻ con như ngày xưa, hay hờn mát. Thật 
ra không phải anh chỉ muốn quên em, anh còn hận 
em nữa, sau anh thấy mình vô lý, em chỉ là nạn 
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nhân của gia đình em làm sao anh trách em được. 
Mà nghĩ lại, anh cũng không trách bố mẹ em nữa. 
Bố mẹ nào chả vậy, lúc nào cũng muốn con gái lấy 
chồng giàu có địa vị, chứ ai lại chọn con rể nghèo 
xác nghèo xơ và công danh sự nghiệp chưa có 
như anh. Cho nên cuối cùng anh không hận ai hết. 
Anh chỉ hận chính mình không đủ điều kiện để lấy 
được người mình yêu, do đó anh nghĩ, anh nên xa 
em, càng xa càng tốt, cho em dễ quên anh để vui 
với hạnh phúc mới. Sau khi học xong, anh lập gia 
đình với một cô bạn học cùng lớp, người Tầu 
nhưng sinh đẻ ở Mỹ. Cô đó có miệng cười phảng 
phất giống em. Anh có một con gái 15 tuổi, cháu 
rất dễ thương và tên cháu là Phượng Trinh. 
Nguyễn nói một thôi một hồi, khi Nguyễn ngừng lại 
thì khuôn mặt xinh đẹp của Trinh đã nhạt nhòa 
nước mắt. 
Hằng từ đâu bước tới 
- Anh Nguyễn hư quá, lại trêu bạn em làm nó khóc 
nhè rồi. 
Trinh lau vội nước mắt nhìn Hằng đánh trống lảng: 
- Tình trạng Bác ra sao? Cụ có đỡ không? 
Hằng gật đầu: 
- Mình đến thì cụ đang ngủ, nên mình ngồi một lúc 
rồi đi, y tá bảo cụ đỡ hơn hôm qua. 
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Và Hằng tiếp luôn: 
- Bây giờ chúng mình phải trở lại Đại hội, không 
thôi tụi nó sẽ nhốn nháo đi tìm tụi mình thì nguy 
lắm. 
Trinh nhìn Nguyễn: 
- Anh còn ở đây bao lâu nữa? 
Nguyễn buồn bã: 
- Sáng mai anh phải về sớm, buổi chiều phải trở lại 
sở làm vì có việc quan trọng cần giải quyết, nếu 
không anh đã xin đổi vé máy bay để ở lại thêm vài 
ngày nữa. Anh đâu ngờ có ngày lại gặp được em, 
cho tới bây giờ anh vẫn có cảm tưởng như mình 
nằm mơ vậy. 
- Em cũng đâu ngờ mình được gặp nhau. Em mới 
dọn về Cali mấy tháng. Nghe các bạn nói có Đại 
Hội Trưng Vương Hải Ngoại ở Hoa Thịnh Đốn, em 
ghi tên đi ngay, hy vọng may ra gặp được Hằng để 
hỏi thăm tin tức về anh. 
Nguyễn khôi hài: 
- Anh phải cám ơn bà cô anh đã đau nặng, nếu cô 
không đau nặng, anh đâu có về vào dịp này. Chắc 
cô thương anh, cô đau để cho anh có dịp được 
gặp em. 
Hằng trêu anh: 
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- Anh thật vô ơn quá, không có con nhỏ này rủ anh 
đi Đại Hội Trưng Vương thì làm sao anh gặp được 
cố nhân. 
Nguyễn trả đũa liền: 
- Được gặp cố nhân rồi về anh bị đau tim thì anh 
kiện ai đây? 
Trinh phì cười: 
- Hai anh em nhà này đúng là “vỏ quít dầy gặp 
móng tay nhọn” chả ai thua ai cả. 
Nguyễn nhìn Trinh: 
- Vậy mà anh phải thua một người. Bao nhiêu năm 
nay, anh giận em vô cùng, vậy mà anh vẫn không 
quên được em. Càng muốn quên lại càng nhớ, 
đến nỗi anh phải đặt tên con gái anh là Phượng 
Trinh để được gọi tên em mỗi ngày. Còn em, được 
mấy cháu? 
- Một thôi anh ạ. Lập gia đình xong em ốm đau 
hoài, ra vào nhà thương như đi chợ. Em sống mà 
như chết, tưởng không có con nổi, may sao có 
được một đứa con trai. 
Nói tới đây giọng Trinh nghẹn lại, nàng nói tiếp 
trong nước mắt 
- Em đặt tên cháu là Nguyễn. 
Nguyễn xúc động, hai tay bưng lấy mặt, một lúc 
sau chàng nhìn Trinh đau xót: 
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- Anh xin lỗi em. 
Sáng hôm sau, Hằng và Trinh đưa Nguyễn ra sân 
bay, trước khi từ biệt Nguyễn đưa số điện thoại 
cho Trinh và căn dặn: 
- Khi nào tiện Trinh gọi cho anh ở sở hay ở nhà 
cũng được. Anh chỉ ngại cho Trinh thôi, phần anh 
em đừng ngại, vợ anh rất hiền và thông cảm, bạn 
bè gọi điện thoại không bao giờ vợ anh để ý, vả lại 
vợ anh có hiểu tiếng Việt đâu. Trinh hứa gọi cho 
anh nhé, anh có nhiều điều phải nói với Trinh. 
Chúng mình gặp nhau quá vội vàng, anh đã được 
biết gì về cuộc sống của Trinh đâu. 
Nguyễn đã bước vào máy bay, Trinh vẫn còn thờ 
thẫn nhìn theo. Nàng cảm thấy Nguyễn đã mang đi 
tất cả niềm vui và hạnh phúc của nàng. 
Về Cali hơn một tháng rồi, hình ảnh và những mẩu 
đối thoại của buổi gặp gỡ vẫn còn in rõ trong đầu 
óc của Trinh. Mấy lần định gọi phone cho Nguyễn, 
nhưng Trinh lại thôi. Nàng nghĩ tới hoàn cảnh của 
mình, Trinh đã dấu không cho Nguyễn và Hằng 
biết, chồng Trinh đã qua đời vì một căn bệnh hiểm 
nghèo. Nếu Nguyễn biết được, Trinh sợ chàng 
muốn hai người nối lại duyên xưa và đó cũng là 
điều mà Trinh hằng mơ ước. Nhưng còn vợ 
Nguyễn, người đàn bà rất hiền và thông cảm (theo 
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như lời Nguyễn nói), chắc chắn là rất yêu chồng. 
Còn bé Phượng Trinh vô tội, chắc chắn rất yêu bố 
mẹ, nó sẽ khổ lắm nếu bố mẹ phải xa nhau. 
Sự liên lạc với Nguyễn, có thể sẽ đưa đến kết quả 
làm đổ vỡ một gia đình đang yên ấm. Liệu Trinh có 
đủ can đảm xây dựng hạnh phúc của mình trên sự 
mất mát đau khổ của người khác hay không? 
Trinh nghĩ thầm mà như nói với Nguyễn: 
- Anh yêu dấu, mình đã được gặp lại nhau, mình 
đã được biết là mình vẫn còn nhớ tới nhau và chắc 
chắn sẽ còn nhớ tới nhau mãi mãi. Với em như 
vậy là quá đủ, quá hạnh phúc, em không dám mơ 
ước gì thêm nữa. Anh tha thứ cho em, em quá yếu 
đuối và lại quá yêu anh. Em sợ, nếu liên lạc lại với 
anh, chúng mình sẽ làm những điều khiến sau này 
em phải ân hận. 
Trinh châm lửa đốt cái carte visite có tên và số 
điện thoại của Nguyễn. Ngọn lửa cháy thật nhanh, 
Trinh như nhìn thấy trong ánh lửa, đôi mắt buồn bã 
của Nguyễn nhìn mình, nàng thì thầm: 
- Vĩnh biệt anh yêu dấu của em. 
Có tiếng mở cửa, biết là con trai đi học về, Trinh 
lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.  
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HOA TƯƠNG TƯ 
 
 
Mấy hôm nay, ở những hàng cây phong trước nhà 
tôi, cứ đến buổi trưa các chú ve sầu ca hát liên tục 
không ngừng nghỉ. 
Hình như các chú biết chỉ còn mấy ngày hè ngắn 
ngủi, mùa thu sắp đến sẽ không còn cơ hội ca hát 
nữa. 
Tiếng ve kêu luôn luôn đưa hồn tôi trở về những 
mùa hè của thời học trò, và hình ảnh đầu tiên đến 
với tôi là những cánh phượng đỏ thắm, rực rỡ trên 
những cành lá xanh mướt như ngọc. Tôi mê mầu 
tím, nhưng lại yêu hoa phượng vô cùng. 
Hoa phượng đã nhắc tôi nhớ đến một truyện tình 
thật đẹp và buồn của cái thuở  
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“Cổng trường e lệ mắt nai,  
Khẽ nghiêng vành nón thoáng ai đứng chờ”** 

Chưa có loài hoa nào có nhiều “nick name” như 
hoa phượng. Chả biết ai đã đặt tên cho hoa 
phượng là “Hoa Hè”, “hoa học trò”. Riêng cô bạn 
tôi khi mới biết yêu lần đầu đã gọi hoa phượng là 
hoa “chia ly”. Sau khi được nghe bạn tâm sự về 
mối tình đầu, tôi đã đổi “hoa chia ly” của bạn thành 
“hoa tương tư”. Bạn tôi chịu cái danh từ “hoa 
tương tư” của tôi lắm, nên đã nói với người trong 
mộng của nàng, và vì thế câu chuyện “cổ tích” sau 
đây được đặt tên là “Hoa Tương Tư”. 
 
Ngày xưa có một cô học trò rất đẹp, thầm yêu trộm 
nhớ thầy giáo của mình. Nhìn cử chỉ luôn luôn lúng 
túng và ánh mắt bối rối của cô học trò mỗi khi bắt 
gặp đôi mắt của mình, ông thầy chợt hiểu, và cũng 
cảm động không kém. Mối tình câm đó cứ âm 
thầm kéo dài cho tới mùa Hè. Khi hoa phượng nở 
đỏ ối sân trường là lúc cô học trò buồn bã vì phải 
xa thầy, xa trường, xa bạn. Cô học trò oán trách 
hoa phượng nên gọi hoa phượng là “hoa chia ly”. 
Cô bạn thân của cô học trò không chịu cái tên “hoa 
chia ly”, viện cớ chia ly là thôi, là hết, không còn gì 
nữa cả. Chia ly là mất nhau vĩnh viễn. Xa nhau chỉ 
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ba tháng hè rồi lại được gặp nhau. Xa nhau mà 
vẫn nghĩ đến nhau, vẫn nhớ nhau, thì làm sao gọi 
là “chia ly” được. Ðặt cho hoa phượng cái tên “hoa 
chia ly” thì tội hoa phượng quá. Phải gọi là “hoa 
tương tư” mới chính xác. Bởi vì một nhà thơ nào 
đó (tôi quên mất tên), đã viết: 

Tương tư thuyền nhớ sông dài 
Tương tư là có hai người nhớ nhau. 

Ông thầy chắc chắn cũng phải nhớ đôi má ửng 
hồng và cái nhìn bối rối, e thẹn của cô học trò xinh 
đẹp, cho nên khi nàng đưa quyển lưu bút cho thầy 
viết vài dòng kỷ niệm, thầy đã nắn nót những chữ 
sau đây: “Có những cảm nghĩ không viết được 
thành lời”. Ngày tựu trường, gặp lại thầy, cô học 
trò cảm thấy có điều gì khác lạ. Ðôi mắt thầy hình 
như xa vắng, buồn bã và nét mặt thầy lúc nào 
cũng trầm tư. Thôi rồi, bàn tay trái của thầy, ngón 
tay áp út đã có một sự ràng buộc mới mẻ. Chiếc 
nhẫn cưới như cái vòng oan nghiệt đã xiết chặt trái 
tim rướm máu của nàng. Thì ra trước khi gặp cô 
học trò, ông thầy đã làm lễ đính hôn với một cô 
giáo do gia đình mai mối. Thiệp đính hôn đã được 
nhà gái gửi đi cho bạn hữu khắp nơi, đó là lý do 
đám cưới không thể trì hoãn, hay thay đổi gì được. 
Cô học trò quyết định rời xa ngôi trường có ông 
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thầy đang dạy học. Trước khi chia tay cô học trò 
nói với thầy: “Dù em mất thầy vào mùa hoa 
phượng, nhưng em vẫn cứ muốn gọi hoa phượng 
là “hoa tương tư” chứ không gọi là “hoa chia ly”! 
Bốn mươi năm sau, cô học trò được tin ông thầy 
cũ bị bệnh ung thư sắp chết. Cô, bây giờ đã là bà 
nội, bà ngoại và tóc đã điểm sương, cố lặn lội đi 
thăm ông thầy vì cô biết ông cô đơn có một mình 
và cô cũng không còn gì ràng buộc. Gặp lại người 
xưa, ông thầy nhìn cô học trò cũ ứa nước mắt: 
- Dù chúng ta sắp vĩnh biệt, nhưng mà em nhớ 
nhé đừng bao giờ đổi tên “hoa tương tư” của 
chúng ta. Bao nhiêu năm qua, trong hồn tôi, hoa 
phượng vĩ của mùa Hè năm đó vẫn là “hoa tương 
tư”, em có biết không? 
Cô nắm bàn tay gầy guộc của ông thầy cũ nhẹ gật 
đầu, nước mắt ràn rụa... 
  
** Thơ Hồng Thủy 
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GIÒNG SUỐI TRÊN SA MẠC 
 
 
Khi còn là cô nữ sinh Trưng Vương đầy mộng mị, 
tôi luôn luôn nghĩ, chắc chắn mình sẽ có một 
tương lai sáng lạn. Chả gì mình cũng là nữ sinh 
của trường Nữ Trung Học Trưng Vương. (Nữ sinh 
TV thời đó có giá lắm chứ bộ). Con nhà tử tế đàng 
hoàng, mặt mũi không đến nỗi xấu xí, như vậy lo 
gì mà không lấy được tấm chồng xứng đáng, có 
được cuộc sống an nhàn. Mẹ tôi lại hay tin tướng 
số, nên cụ dắt tôi đi coi bói hoài. Bà thầy bói sáng, 
ông thầy bói mù, ai cũng bảo số tôi “đẻ bọc điều” 
nên chắc chắn sẽ lấy được chồng khá giả, thế là 
tôi lại càng yên chí lớn. 
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Ngày ngày cắp sách đến trường, vui đùa với bạn, 
sống thật hồn nhiên vô tư. Bỗng dưng một ngày, đi 
trại hè Nha-Trang do Tổng Liên Đoàn Học Sinh tổ 
chức, tình cờ tôi gặp một chàng Sĩ Quan Hải 
Quân. Chàng trông cũng đặng, lái xe hơi vi vút rất 
ư chi là hào hoa phong nhã. (Bây giờ thì chàng 
thành hào hoa phong…thấp vì vào tuổi xế chiều, 
trái gió giở trời chàng cứ kêu nhức mỏi chân tay 
hoài). Chàng ta tán tỉnh quá “siêu” và dai 
như…“nylông”. Đã vậy chàng lại còn dở trò gửi 
hoa hồng tới nhà tôi hàng tuần, kèm theo những lá 
thư tình mùi tận mạng. 
Vào những dịp lễ đặc biệt, hoặc sinh nhật của tôi, 
chàng lại còn tặng thêm nước hoa Chanel No. 5 và 
những con chó bông bé bé xinh xinh nữa. Con gái 
mới lớn, còn ngu ngơ, gặp ngay một tay tổ tán gái 
như vậy, hỏi sao tôi không bị dụ dỗ. Một ngày đẹp 
trời, tôi trót dại nghe lời chàng, cun cún bước lên 
xe bông về nhà chồng.  
Đúng như lời thầy bói tiên đoán. Cuộc sống của tôi 
khá an nhàn. Có nhà, có xế, có sến, lại có thêm 
một bà mẹ chồng nữa. Nghe chữ mẹ chồng, các 
bạn đã hãi dùm tôi rồi phải không? Đừng lo, đã 
bảo số tôi đẻ bọc điều mà. Mẹ chồng tôi rất dễ 
thương, chỉ phải cái cụ hơi cổ và ngoan đạo vô 
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cùng. Tôi cũng là đạo gốc, vậy mà lũ bạn Trưng 
Vương của tôi không đứa nào chịu tin là tôi có 
đạo. Tụi nó bảo: “Có đạo thì phải hiền lành, mặt 
mũi phải hơi khờ khờ như lúc nào cũng sửa soạn 
cầu kinh, và động một tí là phải kêu “Lậy Chúa tôi” 
chứ. Sao mi có đạo, mà chả hiền lành tí nào. Lại 
còn nhanh như cắt, nghịch như ma, và chả bao 
giờ nghe mi kêu tên Chúa cả. Nghe tụi nó nói, tôi 
phì cười. Tôi phải cắt nghĩa cho tụi nó nghe, chỉ 
những người có đạo lớn tuổi, ở một vài vùng quê 
thật sùng đạo thì mới giống như vậy thôi.  
Sau khi lập gia đình, vì chàng của tôi là Hạm 
trưởng một chiếc tầu Hải Quân, nên chàng luôn 
luôn phải xa nhà, lênh đênh trên biển. Lâu lâu mới 
được về thăm vợ, đó là lý do cuộc sống vợ chồng 
lúc nào cũng mùi mẫn không có màn gấu ó nhau. 
Kết quả của sự mùi mẫn là năm nào tôi cũng vác 
bầu khiến các bạn chàng mỗi lần gặp tôi thường 
nói diễu “nhi đồng lại vác trống đi chơi “. Năm lên 
xe bông về nhà chàng tôi mới có 19 tuổi đầu, bởi 
vậy mới bị các bạn chàng gọi là nhi đồng. Đời 
sống an nhàn hạnh phúc của tôi đang ngon trớn 
thì bị cắt cái rụp. Những biến đổi đau thương của 
đất nước khiến bao nhiêu người phải rời quê cha 
đất tổ.  
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Kể từ tháng Tư năm 75. Vợ chồng con cái tôi lưu 
lạc qua xứ Huê Kỳ, bỗng dưng số tôi đảo lộn “ấp 
sai đao”. 
Ở Saigon đang làm bà chủ. Sang Mỹ, tự nhiên trở 
thành sến nương, mà còn tệ hơn sến nương ở 
Việt Nam nữa. Sến nương ở VN, làm lụng vất vả, 
nhưng còn được trả lương đàng hoàng. Thỉnh 
thoảng có em sến may mắn, được lọt vào “mắt dê” 
của ông chủ, thì đời lại còn lên hương nữa. Thỉnh 
thoảng ông chủ lại lén vợ dúi cho ít tiền xài chơi. 
Đằng này, tôi làm sến nương vất vả, đầu tắt mặt 
tối, mà chả được lãnh đồng xu teng nào. Đã vậy, 
ngoài việc làm sến, tôi lại còn phải đi làm thêm ở 
ngoài và nộp hết lương cho ông chủ mới đau chứ. 
Ông chủ đây không ai khác hơn là đức lang quân 
của tôi.  
Hồi ở VN, tiền nong rủng rỉnh, lại không phải ký 
“bill” gì cả, nên tôi là người giữ tiền. Qua đây “mậu 
dậu xìn”, lại công nợ ngập đầu, dại gì mà giữ tiền 
để phải lo ký check trả nợ và “balance check book” 
cho nó điên cái đầu. Do đó, tôi bèn ra cái điều ta 
đây hiền phụ. Đi làm nộp tiền hết cho chồng tha 
hồ…ký bill trả nợ. Những hôm trời đẹp, trong lòng 
hân hoan vui vẻ, tôi thấy cái chuyện giao hết tiền 
cho chồng là khôn, và cái chuyện đi làm về, chui 
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ngay vô bếp, nấu nướng cho chồng con ăn, dọn 
dẹp nhà cửa, là bổn phận của mình. Mình hầu 
chồng con mình, chứ có hầu chồng con ai đâu. Đó 
chả là cái hạnh phúc của người đàn bà hay sao? 
Nấu nướng vất vả, để được thấy chồng con ăn 
uống ngon lành, thích thú hả hê lắm chứ. Hiền phụ 
mà! Chồng con ăn ngon là mình thấy ngon. Chồng 
con vui là mình thấy vui. Thế nhưng gặp ngày 
trong người không được khoẻ, và trong chỗ làm 
gặp vài chuyện bực mình. Về nhà, người đang rã 
rời, lại phải chui ngay vào bếp nấu nướng. Lúc đó, 
thấy cái thân mình sao nó khổ qúa vậy? 
Một dấu hỏi to tổ bố ở đâu chui vào đầu: “Mình 
cũng phải đi làm “full time” như mọi người trong 
nhà, công việc của mình lại khá vất vả. Nghề làm 
tóc, lao động cả tứ chi. Đứng cả ngày, rã cả chân, 
rời cả cẳng. Hai tay cứ phải dơ lên để chải tóc cho 
khách. Khách hàng phần lớn là người Mỹ, họ cao 
hơn mình. Khi chải tóc cho họ, cứ phải với tay lên, 
dù cái ghế họ ngồi, tôi đã cho xuống mức thấp 
nhất. Nhiều bà khách xồn xồn, lại cứ thích đánh rối 
cái đầu như mối bòng bong, rồi chải thành kiểu cọ 
vểnh ra, cụp vô. Chải xong lại phải xịt một đống 
keo, để giữ cho đẹp nguyên cả tuần lễ. Chải một 
cái đầu đánh rối như vậy là hai tay rã rời, chưa kể 
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keo xịt tóc bay tứ tung trong không khí, mình cứ 
mặc sức hít vào đầy phổi. 
Sau một ngày lao động như vậy, trong người mệt 
mỏi vô cùng. Lẽ ra, về nhà phải được nghỉ ngơi. 
Tại sao mình lại phải chui ngay vào bếp, lo cơm 
nước cho mọi người là cái thống chế gì? Lúc ấy, 
những ý nghĩ “Chồng con ăn ngon là mình thấy 
ngon và hả hê sung sướng” nó chui tuốt luốt đi đâu 
mất tiêu. Chỉ nghĩ mình đang mệt gần chết, bây 
giờ lại phải chui vào bếp nấu nướng hầu hạ mọi 
người khiến tôi cảm thấy chán đời vô cùng. Phải 
chi có hai cô con gái tôi ở nhà phụ cho tôi thì đỡ 
biết mấy. Nhưng tụi nó lại quá bận. Hôm nào cũng 
về nhà thật trễ. Hôm thì đi làm thêm buổi tối để 
dành tiền mua quà Noel cho bạn bè (Xứ này con 
nít cũng có nhiều nhu cầu phải tiêu tiền lắm.) Hôm 
thì đi tình nguyện dậy tiếng Anh cho trẻ em Việt-
Nam tị nạn mới sang. Hôm thì đi tập dượt thể thao, 
v.v… Cuối cùng, tôi là người lãnh đủ mọi công việc 
ở nhà. Chàng của tôi thỉnh thoảng cũng phụ chút 
đỉnh. Nếu chàng thấy trong người khoẻ mạnh vui 
vẻ và không bận theo dõi các mục thể thao, hoặc 
phim Cowboy hay trinh thám trên TV. 
Cuộc sống cứ đều đều tiếp diễn như vậy. Ngày 
này qua ngày khác, một cách chán nản mệt mỏi. 
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Tôi cũng quen dần trong hoàn cảnh mới, không 
còn nhớ gì đến cái dĩ vãng vàng son cả. Tôi quên 
mất con người thật của tôi với những tháng ngày 
tươi đẹp ở Việt-Nam. Tôi yên phận với kiếp sống 
mới, lao động không vinh quang này.  
Bỗng dưng một ngày, tôi được gặp lại vài người 
bạn cũ ở Trưng Vương: Đạt, Ngọc Thanh, Giáng 
Tiêu, Thúy Nga, Phương Khanh, Tố Nga, Hồng 
Lập và các cô em TV nhỏ Ngân, Kim Chi, Thúy 
Diệm… cũng ở không xa tôi là mấy. Tôi mừng húm 
như bắt được vàng. Nghe các bạn gọi lại cái tên 
cúng cơm thời con gái của mình, nó mới cảm động 
làm sao. Chúng tôi hẹn gặp nhau để hàn huyên. 
Bao nhiêu chuyện ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm vui 
buồn của thời cắp sách, được nhắc lại cho nhau 
nghe. Dĩ nhiên, chuyện nào cũng xuất xứ từ hai 
chữ Trưng Vương. Hai chữ đó nó mới thân yêu 
gần gũi làm sao. Nó đã chứng kiến cả một thời con 
gái, đầy những tiếng cười hồn nhiên trong sáng, 
đôi khi cũng vấn vương những giọt lệ, nhưng đó 
chỉ là những nỗi buồn nhẹ nhàng thoáng qua, để 
trang điểm thêm cho cái tuổi mới lớn, một chút 
lãng mạn, một chút mộng mơ. 
Sau đó tôi lại còn được gặp những vị GS đáng 
kính, Cô Hiệu Trưởng và thầy Tăng Xuân An. Cô 
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Tố Lan, cô Hợi, cô Vân Anh, cô Tăng Minh Tuyết, 
cô Kim Thi, cô Phương Liên, cô Mỹ Hiền, cô Bích 
Thanh và các vị phu quân. Chúng tôi hãnh diện là 
vùng chúng tôi ở có đông các vị GS nhất và lại còn 
có cô Hiệu Trưởng nữa mới oai chứ.    
Từ khi liên lạc được với các bạn, tôi thấy tôi yêu 
đời trở lại, và cuộc sống bỗng có ý nghĩa hẳn lên.  
Mỗi buổi tối, thay vì buồn bã một mình trong bếp, 
tôi gọi điện thoại nói chuyện với các bạn. Chúng tôi 
vừa đấu láo, vừa làm cơm, cho tới khi cái cổ thấy 
mỏi, vì kẹp cái điện thoại lâu quá, chúng tôi mới 
chịu ngừng. Tôi cảm thấy cái bếp ấm cúng hẳn 
lên, vì dư hương những mẩu chuyện vui và những 
tiếng cười của bạn bè.  
Lâu dần, tôi liên lạc hết được với các bạn TV ở các 
tiểu bang xa. Cali thì có Tú Anh, Song Phượng, Tô 
Ánh Tuyết, Mộng Thúy, Thanh Hà, Thu Giang, Hà 
Thanh, Phạm Nga, Bảo Ngọc, Hòa Phong, Ninh, 
Chi, Đức Hạnh, Ngọc Trâm, Trinh, Ngô thị Tuyết, 
Điệp. Texas có Từ Bình, Ngọc Tâm, Ấu Oanh, Kim 
Hoàn, Khanh, Ngọc Cầm Tú Khôi, Hoa, Châu Hà, 
Tuyết Mai, Xinh, Bùi Thảo, Kim Nhụy. Florida có 
Phương Quỳnh, Tạ Minh Nguyệt. Wisconsin có 
Hồng Hảo. Michigan có Kim Hoàng. Seatle có 
Oanh. Canada có Nguyễn thị Oanh, Mộng Thu, 
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Mộng Loan, Phúc Cầu, Cao Thúy Oanh. Minesota 
có Phương Quỳnh, Đỗ Anh Thư. Pháp có Tuyết 
Hồ, Nguyệt Qui, Bích Thủy. Gần hơn nữa 
Richmond VA có Tuyết Lê, Thái Phượng và Thúy 
Phụng (Thúy Phụng đã bỏ chúng tôi tháng 11 vừa 
qua để về với Chúa, tôi thương và nhớ Phụng vô 
cùng). 
Nhờ có điện thoại, nên xa cũng thành gần. Thỉnh 
thoảng chúng tôi gọi hỏi thăm nhau. Rồi những 
buổi họp mặt TV được tổ chức khắp nơi. Dù bận 
rộn cách mấy, chúng tôi cũng cố gắng tham dự, để 
được gặp gỡ nhau, để được sống lại cái tuổi học 
trò.  
Thật là kỳ diệu. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu 
cuộc biển dâu, vậy mà gặp lại nhau, chúng tôi vẫn 
có cái cảm giác thân yêu, gần gũi của thuở nào. 
Các thiếu phụ, mặt đã có vài nếp nhăn thật nhẹ, 
tóc đã loáng thoáng vài sợi điểm sương. Vậy mà 
gặp lại nhau, hồn vẫn tràn ngập tình cảm yêu 
thương của thuở học trò. Mắt vẫn ánh lên những 
tia nhìn rạng rỡ thiết tha, vẫn âu yếm gọi nhau 
bằng những danh từ của ngày xưa thân ái: mày 
mày, tao tao, đằng đằng, tớ tớ. Riêng với “Anh” Từ 
Bình thân yêu của tôi, một người bạn gái rất thân, 
mà thuở học TV nàng rất đẹp, rất nổi tiếng và đầy 
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nữ tính. Nhưng không hiểu sao, hồi chúng tôi cùng 
học với nhau, Bình cứ nhất định gọi tôi là vợ và 
nàng xưng làm chồng. Cả cô bạn rất sexy, cũng 
rất nổi tiếng và cũng rất thân với tôi là nàng Mộng 
Thúy, cũng đòi làm chồng của tôi nữa. Quí bạn 
đừng nghĩ bậy tới cái chuyện “Hô mô" đấy nhé. 
Tình vợ chồng của chúng tôi, nó trong như bầu trời 
xanh và đẹp như ánh nắng vàng của sân trường 
TV vậy. Thưở ấy, chúng tôi xưng anh em với 
nhau. Gần 40 năm sau, lần đầu tiên gặp lại, chúng 
tôi cũng vẫn “Ô tô ma tíc” kêu nhau bằng anh anh 
em em, không sao thay đổi được.  
Tình bạn thuở học trò nó tuyệt vời vậy đó. Trước 
sao sau vậy, không hề suy suyển, không hề đổi 
thay. Nó như hai câu thơ của Lưu Trong Lư:  

“Tình em như tuyết giăng đầu núi. 
Vằng vặc muôn thu nét tuyêt vời.”  

Một điều lạ lùng nhất, là những ngày sửa soạn cho 
những buổi họp măt TV. Chúng tôi vẫn tưởng như 
mình đang ở thời 17, 18 tuổi. Lòng vẫn đầy ắp 
hăng say, hồn vẫn tràn trề nhựa sống. Chúng tôi 
cũng làm Đặc San, lo tập văn nghệ, tập kịch, tập 
hát. Cũng cãi nhau chí choé, cũng la hét om sòm. 
Cũng ồn ào như cái chợ, cũng cười vỡ cả nhà, y 
chang ngày xưa vậy. Có khác chăng là mặt đã có 
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nếp nhăn và tóc đã lơ thơ điểm bạc. Nhưng nhằm 
nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, phải không các bạn? Miễn 
sao mình vẫn giữ mãi được tâm hồn tươi trẻ, như 
những ngày vui đùa bên nhau ở sân trường TV, và 
giữ nguyên vẹn được tình bạn thắm thiết của tuổi 
học trò. Trong cuộc sống tha hương vất vả, đầy 
những lo âu phiền muộn. Những giờ phút được 
gặp lại các bạn TV, đối với tôi cũng giống như một 
kẻ lữ hành trên sa mạc nắng cháy, bỗng dưng gặp 
được giòng suối mát ngọt ngào. 
Cám ơn các bạn TV đã có sáng kiến tổ chức 
những buổi họp mặt, cho bạn bè được gặp gỡ 
nhau. Cám ơn các thầy cô, đã dậy dỗ, rèn luyện, 
để chúng mình có được cái tinh thần TV bất diệt. 
Dù ở hoàn cảnh nào, dù xa xôi cách trở tới đâu, 
tình bạn, tình thầy trò cũng vẫn luôn thắm thiết. 
Cám ơn ngôi trường Trưng Vương yêu dấu, đã 
cho tôi niềm hãnh diện từ khi được mang huy hiệu 
của trường cho đến bây giờ và mãi mãi về sau. 
 

Maryland 1981
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NHỚ ĐÀ LẠT 
 
 
Tôi không phải là dân Đà Lạt. Cũng chưa hề định 
cư ở Đà Lạt. Nhưng tôi có nhiều kỷ niệm với Đà 
Lạt và yêu Đà Lạt vô cùng. 
Lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt là năm tôi vừa 
15 tuổi, cái tuổi với riêng tôi vẫn còn nghịch phá, 
chưa biết mơ mộng về tình yêu, và còn ngô nghê 
nhiều khi đến buồn cười. 
Tôi được mẹ dẫn đi nghỉ mát Đà Lạt cùng với phái 
đoàn nhà thờ. “Phái đoàn nhà thờ” này gồm có vài 
gia đình “ngoan đạo thứ thiệt” và là những người 
năng nổ hoạt động và có tiếng tăm trong nhà thờ.  
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Chúng tôi đi Đà Lạt bằng tầu hỏa. Tôi còn nhớ tầu 
khởi hành khoảng chập tối khi thành phố mới bắt 
đầu lên đèn. Tầu rời ga Phạm Ngũ Lão, gần chợ 
Bến Thành và khoảng trưa hôm sau thì đến Đà Lạt 
(nếu tôi nhớ không lầm). 
Tôi thích đi du lịch bằng tầu hỏa nhất vì tôi có thể 
ngắm phong cảnh hai bên đường một cách 
khoảng khoát, không bị vướng víu bởi những ô 
kính nhỏ của xe hơi, hay cái “lỗ tò vò” kính của 
máy bay. 
Đường bộ Sài gòn-Đà Lạt đẹp vô cùng. Mỗi lần tầu 
ngừng ở những nhà ga. Các người bán quà rong 
bước hẳn lên tầu đi dài dài mời khách. Khi tầu rục 
rịch chuyển bánh, họ mới vội vàng nhẩy xuống, 
đứng ở sân ga tiếc rẻ nhìn con tầu phóng vút đi, 
bỏ lại tiếng còi tầu tan loãng trong không gian. 
Những ngày ở Đà Lạt, chúng tôi ở biệt thự Tĩnh 
Tâm, ngôi biệt thự khá lớn có thật nhiều hoa 
Pensée, hoa hồng và hoa bất tử (immortel), một 
loại hoa giống như hoa cúc nhỏ, có đủ mầu thật 
đẹp. Đặc điểm của loại hoa này là cánh hoa giống 
như hoa giả nên không bao giờ tàn. Một bình hoa 
bất tử có thể chơi được từ năm này qua năm khác. 
Để lâu, mầu hoa cũng không phai, và cánh hoa 
vẫn nguyên vẹn như mới. 
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Nói đến Đà Lạt, mọi người nghĩ ngay đến trường 
“Couvent Des Oiseaux” của các bà sơ. Ngôi 
trường quí phái cho các tiểu thư con nhà giầu, kín 
cổng cao tường. Tôi cứ thắc mắc mãi về tên của 
ngôi trường, đồng thời cũng là tên của dòng nữ tu 
thì được ông anh ruột giảng nghĩa. “Des Oiseaux” 
này là những con chim Pélican có tên Việt Nam là 
chim lềnh dềnh. Tục truyền rằng loại chim này khi 
không kiếm được mồi đã tự rút ruột mình cho con 
ăn. Do đó “Des Oiseaux” tượng trưng cho tình 
mẫu tử hiếm quí của một loài chim. 
Trong “phái đoàn nhà thờ” của chúng tôi, ngoài 
người lớn và đám trẻ con, có một anh “nhỡ nhỡ, 
con của bác lớn nhất trong đoàn. Tôi gọi “nhỡ nhỡ” 
vì không biết anh bao nhiêu tuổi, chỉ biết anh lớn 
hơn tôi nhiều nhưng không lớn hẳn đến độ trong 
lòng cô bé 15 tuổi như tôi thấy là già. 
Tên anh bắt đầu bằng chữ T nên tạm gọi là anh T. 
Anh T để ý đến tôi mà tôi cũng không biết, đã bảo 
tôi ngô nghê lắm mà. Đi thăm các thắng cảnh, bao 
giờ anh cũng tìm cách đi gần tôi để cắt nghĩa cái 
này, cái kia. Có nhiều cái anh cắt nghĩa đàng 
hoàng tử tế. Có nhiều cái anh cắt nghĩa theo dụng 
ý ngầm của anh mà tôi cứ tưởng thật. Chẳng hạn 
đến hồ Than Thở, tôi hỏi anh “Tại sao họ lại đặt là 
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hồ Than Thở?” Anh trả lời “tại đây là nơi mấy 
người có tâm sự yêu ai mà không dám nói, ra đây 
ngồi than thở một mình”, rồi anh tiếp luôn: “Mai 
mốt anh cũng sẽ ra đây giống họ”. 
Tôi chỉ nhập tâm câu đầu mà không để ý câu chót 
của anh, nên yên chí đó là lý do tại sao hồ có tên 
Than Thở. 
Một buổi sáng đi ăn phở Bằng (phở Bằng là tiệm 
phở nổi tiếng nhất của Đà Lạt). Mọi người đều kêu 
một tô phở lớn, riêng anh chỉ gọi ly cà phê sữa. 
Tôi hỏi anh sao không ăn phở. Anh nhìn tôi bằng 
đôi mắt hơi lạ rồi cười nói: “Anh đang chuẩn bị ngã 
xuống nước, nếu ăn tô phở lớn quá sợ người nặng 
sẽ bị chết chìm nên uống cà phê cho nhẹ.” 
Một lần khác, đi uống cà phê Tùng ra, trời mưa to 
nên có một vũng nước khá lớn. Tôi vội nhắc mọi 
người “Coi chừng vũng nước đó nghe!” Anh đi 
thẳng vào vũng nước, đứng dậm chân nghịch rồi 
nhìn tôi cười “Tên là Thủy mà sợ nước, ngược lại 
anh thích nước nên thấy nước là chỉ muốn nhào 
vào.” 
Những câu nói đùa vu vơ như vậy, làm sao một cô 
bé mới lớn còn mặc áo dài rộng thùng thình, 
không eo ót, nghịch phá như giặc và chẳng bao 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 

46 

giờ để ý chuyện tình yêu như tôi, hiểu được là 
những lời tỏ tình kín đáo? 
Cho nên tôi cứ ngây thơ như hoa, như cỏ, trong 
suốt một tuần đi chơi chung ở Đà Lạt. Không ngờ 
con nhỏ “tomboy” như tôi, lại có thể làm cho một 
người yêu trộm, nhớ thầm. 
Đó là những kỷ niệm đầu tiên ở Đà Lạt. Sau đó tôi 
còn được tái ngộ Đà lạt với mẹ và anh tôi vào mùa 
hè nữa. Lần thứ ba viếng thăm miền cao nguyên 
thơ mộng này, sau khi tôi đã lập gia đình và có 
đứa con trai đầu lòng. 
Thường thường sau đám cưới, cô dâu chú rể hay 
dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Riêng 
tôi, lấy chồng nhà binh, những ngày phép quá 
ngắn ngủi chỉ đủ để lo liệu một đám cưới, nên 
chẳng còn ngày giờ đi trăng mật. 
Phải tới khi đứa con đầu lòng gần hai tuổi. Chàng 
của tôi được nghỉ phép một tuần sau chuyến công 
tác quá dài (đi Mỹ lãnh một chiến hạm cho Hải 
Quân VN. Dương Vận Hạm Đà Nẵng từ 
Philadelphia đem về Sài gòn). Chúng tôi mới có thì 
giờ đi “trăng mật muộn”. 
Chuyến trăng mật muộn này có cả cậu quí tử nhóc 
tì Quang Hiển và cô người làm đi theo. Chúng tôi 
ở nhà người bạn thân của chồng tôi, anh Nguyễn 
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Hữu Nghi, trưởng ty điền địa Đà Lạt. Nhà của anh 
chị Nghi đẹp và thơ mộng vô cùng. Ngôi nhà toàn 
bằng gỗ thật lớn, tọa lạc giữa rừng thông mênh 
mông. Mỗi bữa cơm, chúng tôi được chị Nghi cho 
ăn những món xào nấu thật ngon với toàn rau 
tươi. Mỗi lần theo chị Nghi đi chợ Đà Lạt, tôi lại 
ngẩn ngơ nhìn những cây hoa Mimosa vàng trong 
nắng ở hai bên đường. Tôi thích nhất là gian hàng 
bán hoa và trái cây. Hoa nào cũng đẹp, trái cây 
nào cũng căng mọng nhìn phát mê luôn. 
Anh chị Nghi đưa chúng tôi đi thăm hết các danh 
lam thắng cảnh của Đà Lạt. Nơi nào cũng có 
những nét đẹp đặc biệt, khiến khi rời Đà Lạt tôi 
không thể nào quên. 
Những năm cuối ở Việt Nam, chúng tôi may mắn 
sống ở Cam Ranh, khá gần Đà Lạt. Thỉnh thoảng 
cuối tuần, chúng tôi lại lái xe lên chơi Đà Lạt để 
được ăn tô phở Bằng thật ngon. Được đạp thuyền 
ở hồ Xuân Hương. Được thú vị ngồi vỉa hè ăn ly 
chè nóng hay nhâm nhi cái bắp nướng ngon tuyệt 
ở dốc Minh Mạng, gần khu chợ Hòa Bình. Hoặc 
lâu lâu lại ghé phòng trà La Tulipe Rouge nhẩy 
đầm và nghe nhạc. Hình như cái không khí lạnh 
của Đà Lạt làm cho phòng trà quyến rũ hơn. 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 

48 

Mới đây mà đã 30 năm qua. Sáng nay ngủ dậy, 
nhìn qua cửa sổ, sương mù còn vương vấn trên 
những ngọn thông xanh. Tự nhiên tôi thấy nhớ Đà 
Lạt. Bất giác tiềm thức tôi vẳng lên mấy câu thơ 
của ông anh ruột, thi sĩ Nguyễn Đức Vinh: 

Nơi đây cũng một miền thông ngát 
Cũng một chiều sương bạc hững hờ. 
Tâm trí thầm vang lên “Đà Lạt” 
Lòng nghe thương quá nước non xưa …  
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