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CHIẾC PHONG BÌ TÍM 

NGÀY ĐẦU XUÂN 
  
 
Suốt một tháng nay tôi luôn luôn lái xe đi làm bằng 
đường 270, rồi ra xa lộ 495 và vào Exit Kensington 
Connecticut để đến Wheaton Plaza làm việc. Thay 
vì đi bằng đường 28 và Viers Mill, nhanh và đỡ kẹt 
xe hơn. Lý do là tôi mong gặp lại người đàn ông 
Mỹ, với mái tóc bạc phơ, ốm yếu, đứng xin tiền ở 
ngay cuối exit Kensington Connecticut. 
Từ trước tới nay, tôi vẫn thường cho tiền những 
người đứng ở lề đường, chờ xe qua lại để xin tiền. 
Nhiều bạn bè, và ngay cả những người trong gia 
đình tôi, đều phản đối việc cho tiền như vậy. Mọi 
người bảo họ là những người lười biếng, không 
chịu kiếm việc làm, vì nếu họ là những người cần 
và đáng được giúp đỡ, thì đã có chính phủ lo cho 
họ. Cho tiền những người đó là làm hại họ, khiến 
họ trở nên những người chỉ quen ăn bám. Có 
người còn nói với tôi, có lần họ gặp một người mới 
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xin tiền ở lề đường, sau đó mấy tiếng đồng hồ, họ 
lại gặp trong tiệm ăn. Ngồi uống rượu tỉnh bơ, có 
vẻ như người ăn chơi thứ thiệt. Biết là mọi người 
nói đúng, nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm 
ngơ trước những người xin tiền trông có vẻ ốm 
yếu hay già cả. Thật ra tôi đâu có cho họ nhiều, tôi 
cũng giới hạn, chỉ cho mỗi người 3$, đủ để họ có 
thể mua một cái Hamburger nhỏ, ăn cho đỡ đói. Vì 
tôi cũng đâu có dư giã gì cho lắm.  
Lý do tôi cho tiền, vì tôi nghĩ, dù họ có là người 
lười biếng không muốn đi làm, nhưng cũng chịu 
khó đứng phơi mặt giữa đường để xin tiền, dù có 
hôm trời thật nóng hay thật lạnh. Như vậy, cũng 
đáng cho họ được một cái Hamburger nhỏ. Tôi 
nghĩ, 3$ bạc có đáng là bao mà mình phải cân 
nhắc nghĩ ngợi, khó khăn quá làm gì. 
Chỉ 3$ bạc, mà có thể mang niềm vui đến cho một 
người, sao mình lại tiếc? 
Nhưng một hôm, tôi đã không mang được niềm vui 
đến cho một người mà tôi rất muốn làm. 
Hôm đó, trên xe tôi có một người bạn ngồi bên 
cạnh. Khi xe vừa vào exit Kensington Connecticut, 
tôi thấy người đàn ông Mỹ đầu bạc phơ, trên tay 
cầm tấm bảng bằng carton xin tiền, có ghi thêm 
chữ Vietnam Veteran. Vì bận lái xe, tôi nhờ người 
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bạn lấy dùm 10$ trong bóp để tôi cho người đó. 
Người bạn giẫy nảy lên, cản tôi “Điên sao mà cho 
tiền mấy người này, mà còn cho nhiều như vậy”. 
Tôi chưa kịp phản ứng thì đèn xanh đã bật. Tôi 
phải lái xe đi, không thể chần chờ, vì sau tôi là một 
dãy dài xe nối đuôi nhau. Sau đó, tôi nói cho người 
bạn hiểu, thường thì tôi chỉ cho 3$. Nhưng hôm 
nay là trường hợp đặc biệt, người này là cựu chiến 
binh ở Việt Nam, và trông già cả tội nghiệp quá, 
nên tôi muốn cho nhiều hơn một chút. 
Người bạn vỡ lẽ, tỏ ra hối hận vì đã cản tôi, nhưng 
vẫn nói thêm một câu “Chắc gì ông ta là cựu chiến 
binh VN thật”. Có thể là bạn tôi nói đúng, nhưng tôi 
vẫn áy náy không yên. Tôi cứ nghĩ, nếu ông ta là 
cựu chiến binh VN thật thì sao? 
Từ hôm đó, tôi cứ mong gặp lại ông ấy, để mang 
đến cho ông một niềm vui nho nhỏ. Tôi còn mang 
theo một cái áo ấm để tặng ông, vì trời đã bắt đầu 
trở lạnh nhiều. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua 
rồi, mà không thấy ông già đâu cả. Tôi hy vọng vì 
trời lạnh quá, nên ông ấy không thể đứng ở đó 
được nữa, chứ không phải ông đã vĩnh viễn ra đi. 
Mấy chữ “cựu chiến binh ở VN” nhắc nhở tôi một 
niềm đau, mà về sau lại biến thành niềm hạnh 
phúc của những ngày mới đặt chân lên đất Mỹ. 
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Hồi đó, phần lớn gặp người Mỹ nào tôi cũng được 
chào hỏi rất thân thiện, nhưng có một lần, tôi đã bị 
một bà Mỹ già chửi bới VN thậm tệ. Khi biết tôi là 
người VN. Bà đã xỉa xói và nói lớn tiếng, vì quê 
hương tôi mà bà đã mất đứa con trai độc nhất. Dù 
hiểu nỗi đau của bà, nhưng bất ngờ bị tấn công tới 
tấp, tôi quá sợ hãi nên đứng khóc ngon lành. Có 
thể, những giọt nước mắt tội nghiệp của tôi đã 
cảm hóa bà. Sau đó, bà ôm tôi vỗ về xin lỗi, và 
chúng tôi trở nên thân thiết. Bà thường đến coffee 
shop, nơi tôi làm đầu tiên khi mới đến Mỹ, ngồi 
chơi với tôi hàng giờ. Lần nào đến, bà cũng mang 
theo một món quà nhỏ. Bà biết tôi thích màu tím, 
nên đi đâu thấy cái gì mầu tím đẹp là bà mua cho 
tôi. Chỉ là những món quà đơn sơ thôi, nhưng thể 
hiện tình cảm quí hóa của bà, và là niềm an ủi rất 
lớn đối với tôi trong những ngày đầu tiên nơi xứ lạ 
quê người. Bà thường hỏi thăm tôi về phong cảnh 
và khí hậu ở Việt Nam. Bà nói, bà muốn biết rõ nơi 
chốn con bà đã ở, và đã trút hơi thở cuối cùng. 
Cảm động hơn nữa, là cái Tết VN đầu tiên trên đất 
Mỹ. Trước Tết, tôi có nói với bà người Tàu và 
người Việt có cùng một ngày Tết. Tôi kể chuyện về 
tục lệ Tết của VN. Người lớn cho tiền vào phong bì 
đỏ, lì xì cho con cháu. Ngày mùng 3 Tết, bà đến 
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thăm, đưa cho tôi một cái phong bì màu tím. Tôi 
ngạc nhiên quá, mở ra bên trong là 1 cái phong bì 
đỏ, có 10$ và tấm carte Happy New Year của 
người Tàu. Tôi hỏi bà kiếm đâu ra cái phong bì đỏ 
và cái carte chúc tết đó. 
Bà cho biết, bà đến ăn một tiệm Tàu đúng vào 
ngày Tết. Bà hỏi thăm người bồi bàn và nhờ người 
đó mua dùm bà. Cầm cái phong bì tím của bà 
trong tay, tôi cảm động chảy nước mắt.  
Lần đầu bà đã làm cho tôi khóc vì sợ hãi, lần sau 
tôi khóc vì cảm động và vui sướng. Lần cuối cùng, 
bà làm tôi khóc là ngày bà bỏ tôi vĩnh viễn ra di. 
Sau khi làm ở coffee shop một thời gian ngắn, tôi 
đi học làm tóc. Bà lại là người khách hàng đầu tiên 
của tôi. Bà đến làm tóc hàng tuần. Mùa Xuân, bao 
giờ bà cũng mang cho tôi mấy bông hoa tím bà 
trồng ở trong vườn. 
Dù bà đã bỏ tôi đi 27 năm rồi, nhưng mỗi lần Tết 
đến, tôi vẫn không sao quên được cái phong bì tím 
bà tặng tôi ngày mùng 3 Tết với tất cả lòng thương 
mến của bà. Đó là món quà Tết quí giá nhất của 
tôi, mà tôi biết chắc chắn tôi sẽ không thể nào 
quên được cho đến giây phút cuối của cuộc đời. 
 

Gần Tết Mậu Dần – 1/2010 
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ÔNG GIÀ NOEL CỦA TÔI 
 
 
Ngày xưa còn bé, cứ dịp Giáng Sinh đến là tôi náo 
nức mong quà của ông già Noel. Ngày lễ Giáng 
Sinh khi tôi mở mắt thức dậy là thấy ngay gói quà 
ở đầu giường. Mẹ tôi bảo ông già Noel từ trời 
xuống đã bay qua mái nhà đem quà đến cho tôi 
trong lúc tôi ngủ say. 
Khi lớn hơn để đủ biết ông già Noel chỉ là huyền 
thoại, tôi đã buồn vô cùng. Đêm Noel không còn 
được náo nức mong chờ ông già Noel nữa. Đến 
tuổi biết yêu thì ông già Noel trẻ trung xuất hiện. 
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Chàng thường cho tôi những món quà thật dễ 
thương. Khi thì con búp bê Nhật Bản. Khi thì lọ 
nước hoa… 
Khi lấy nhau rồi, ông già Noel trẻ trung của tôi biến 
mất. Chàng đã biến thành ông chồng bình thường 
như trăm ngàn ông chồng Việt Nam khác. Quên 
béng luôn cái tục lệ đáng yêu là cho quà vợ vào 
dịp Noel. Tôi lại buồn một lần nữa. Lần này buồn 
và thêm một chút thất vọng khi khám phá ra là làm 
chồng rồi, chàng không còn o bế vợ như thuở em 
tan trường về nữa. 
Cũng may ngày cưới của tôi sau lễ Giáng Sinh 
đúng hai ngày, cho nên những năm đầu mới lấy 
nhau chàng của tôi theo kiểu “tây u” năm nào cũng 
cho tôi một món quà kỷ niệm ngày cưới. Dịp đó 
cũng còn vương vấn không khí Noel, nên mỗi năm 
tôi lại mong Noel đến để sau đó hai ngày tôi được 
cho quà. 
Từ khi lưu lạc sang xứ Mỹ. Tục lệ xứ này bắt buộc 
mọi người phải mua quà Giáng Sinh cho nhau. 
Ông già Noel lại trở lại với tôi. Mỗi năm tôi lại dược 
bao nhiêu là quà của chồng và các con. Nhưng 
ngược lại tôi cũng phải tốn tiền không kém. Tốn 
nhưng mà vui, tôi lại thấy nao nức mỗi mùa Noel 
đến. Năm nào vào dịp Noel tôi cũng được hai lần 
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quà. Cho đến một lần, cách đây vài năm. Kỷ niệm 
ngày cưới của tôi đúng vào ngày thứ Năm, tôi phải 
đi làm và về rất trễ. Thường thì tám giờ tối tôi mới 
về tới nhà. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi chờ xem 
chàng của tôi có Happy Anniversary như mọi năm 
không. Nhưng chàng không nói gì cả. Tôi biết là 
chàng quên. Tôi đi làm và suốt ngày lại chờ xem 
chàng có chợt nhớ ra và gọi điện thoại cho tôi 
không. Cả ngày vẫn êm rơ. Hừ, ông già này quên 
thật rồi. Tối đến, tôi bước vào nhà, bếp lạnh tanh 
không có cái gì để ăn cả. Tôi biết là chàng đi đánh 
bài với mấy người bạn chưa về. Tôi chán nản cắm 
nồi cơm điện và sửa soạn bữa ăn tối. 
Điện thoại reo, chàng của tôi tỉnh bơ phán: “Em 
nhớ nấu canh mồng tơi với tôm ăn nhé.” 
Tôi giận cành hông nhưng không nói gì cả, chỉ ừ 
hữ cho xong chuyện. Chàng vừa cúp máy thì Mai 
Anh, cô bạn trẻ mà tôi quý như một người em, gọi 
điện thoại chúc Happy Anniversary. Mai Anh lúc 
nào cũng nhớ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. 
Mai Anh hỏi tôi: 
- Anh chị đang đi ăn cơm tối phải không? 
Tôi được dịp than thở: 
- Anh ấy không có nhà, chị đi làm về mệt gần chết 
mà đang phải thổi cơm đây. 
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Mai Anh tức dùm tôi la chói lói: 
- Anh Viên hư thật, để em gọi nói anh ấy mới 
được! 
Chả biết Mai Anh nói gì mà nửa giờ sau tôi thấy 
chàng bước vào nhà đưa cho tôi một bó hoa hồng 
và nói Happy Anniversary. Tôi liếc xéo chàng: 
- Mai Anh nhắc phải không? 
Chàng chối nhanh như máy: 
- Đâu có, anh nhớ đấy chứ. 
- Nếu anh quên thì còn tha thứ được, còn nếu anh 
nhớ mà đối xử với vợ kiểu này thì tệ thật! 
Chàng nhìn tôi ngây thơ vô số tội: 
- Anh mua hoa cho em còn gì nữa. 
- Dẹp hoa của anh đi. Nếu anh nhớ mà kỷ niệm 
ngày cưới, vợ phải đi làm tối mịt mới về, anh còn 
nỡ bắt vợ làm cơm và nấu canh tôm với mồng tơi 
để cho anh đi đánh bài về ăn thì anh quá tệ. Lẽ ra 
anh phải rủ em ra ngoài ăn mừng kỷ niệm ngày 
cưới chứ. 
Lúc đó chàng mới chịu thú tội là quên và nhờ Mai 
Anh nhắc mới nhớ. Nhìn mái tóc bạc càng ngày 
càng lơ thơ của chàng, tư nhiên tôi thấy lòng 
chùng xuống, tôi không giận mà thấy tội nghiệp. 
Chồng tôi già thật rồi, tuổi này quên quên, nhớ nhớ 
là chuyện thường, có gì lạ đâu! Từ năm đó trở đi 
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tôi không thắc mắc đến chuyện nhớ quên của kỷ 
niệm ngày cưới nữa. Nếu chàng nhớ thì tốt, quên 
cũng chả sao! 
Cái tuổi gần tám mươi làm sao nhớ hết được mọi 
chuyện. Chàng còn nhớ được tôi là vợ chàng là tốt 
rồi. Có bà khách hàng của tôi, ông chồng bị bệnh 
lãng trí, cứ nhìn bà chằm chặp hỏi bà là ai, sao lại 
ở trong nhà của ông ấy. Tôi chưa bị hỏi như vậy là 
may rồi. Năm nay thì chàng của tôi đã đúng tám 
mươi tuổi. Chúng tôi đã bước vào thời kỳ tuổi 
vàng. Tôi không dùng danh từ tuổi già vì tôi thấy 
hai chữ tuổi già nghe nản quá, nó làm tôi nghĩ đến 
câu hát “Thôi hết rồi còn gì đâu nữa mà mong.” 
Hai chữ tuổi vàng rất đúng, vì thời gian này còn 
quý hơn vàng nữa. Có ai biết được đích xác nó sẽ 
dài ngắn bao lâu? Có thể vài năm, có thể vài 
tháng, hay có thể vài ngày. 
Không biết đã có bao nhiêu vị bác sĩ nói với tôi, từ 
sáu mươi tuổi trở lên là thời gian các chứng bệnh 
bắt đầu hoạt động. Thành ra từ tuổi này trở lên, 
sống được thêm ngày nào đúng là bonus. Tôi thấy 
tôi cũng thay đổi rất nhiều, có khi ở trên lầu chạy 
xuống dưới nhà định lấy một món đồ gì, khi xuống 
dưới nhà tôi lại đứng ngơ ngẩn: Mình xuống đây 
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lấy cái gì nhỉ? Sau nhiều lần quên quên, nhớ nhớ 
như vậy, tôi biết là tuổi già đã đến. 
Từ ngày biết cuộc đời trước mắt chả còn bao lâu, 
tôi đặt ra một định luật để sống. Ngày nào tôi cũng 
cho là “Có thể hôm nay là ngày cuối cùng”, vì nhỡ 
ngày mai không còn nữa. 
Tôi dễ dãi với chồng con hơn, không hay bắt lỗi 
bắt phải như trước nũa. Lúc nào tôi cũng nghĩ 
“được sống với nhau thêm ngày nào là quý ngày 
đó”. Tôi thương quý bạn bè hết mình, vì thương 
quý nên cố tránh không làm ai buồn và bị tổn 
thương. Làm được cho ai vui là tôi làm ngay không 
nghĩ ngợi. Ai cần giúp đỡ, tôi cố gắng hết sức 
trong khả năng của mình. Tôi cố gắng theo đúng 
lời Chúa dậy “Yêu người như mình ta vậy”. Tôi 
luôn luôn nhớ đến những kỷ niệm vui, quý giá với 
những người thân thiết. Những kỷ niệm buồn với 
những người không tốt, tôi dẹp biến đi ngay. Tôi 
quên hẳn những người bạn trong quá khứ đã đem 
đến cho tôi những muộn phiền. 
Tôi rất yêu câu thơ của thi sĩ Đào Nguyên mà tôi 
mới đọc được trên Net: “Ai đúng ai sai Trời biết là 
được.” 
Và tôi đặt thêm một câu nối tiếp: “Mình chịu thiệt 
thòi Trời sẽ trả công”. 
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Vậy thì bạn ơi, đừng buồn phiền nếu bị ai đó chơi 
xấu với mình. Càng khổ sở, đau buồn, oan ức ở 
đời này, khi giã từ cuộc đời sang thế giới bên kia 
bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Những ai mang 
buồn phiền đến cho chúng ta, Thượng đế sẽ xét 
xử phân minh. 
Năm nào lễ Giáng Sinh, tôi cũng trang hoàng trong 
nhà ngoài cửa thật đẹp. Năm nay tôi không còn 
hứng thú nữa. Một phần vì tay phải hơi bị đau 
nhức, một phần nghĩ đến mất công trang hoàng 
cho đẹp rồi mấy tuần sau lại phải dẹp. Năm nay tôi 
quyết định chỉ trang hoàng tối thiểu cho có chút 
không khí Noel. Tuy nhiên nhạc Giáng Sinh thì 
không thể nào thiếu. 
Tôi yêu những bài hát vào mùa Giáng Sinh vô 
cùng. Những bài hát làm tôi nhớ Việt Nam ray rứt. 
Tiếng nhạc đưa tôi trở về con đường Tự Do tưng 
bừng rộn rã không khí Noel, với tiếng chuông đổ 
hồi của Thánh Lễ nửa đêm ở nhà thờ Đức Bà của 
những mùa Giáng Sinh năm cũ. Hình như hồn tôi 
đang bồng bềnh trôi về những ngày tháng của tuổi 
hồng. 
 

Mùa Giáng Sinh 2011 
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BIỂN VÀ QUÊ HƯƠNG TÔI ƠI 
 
 
Cả tuần lễ nay, cứ mỗi lần ngồi trước computer 
đọc tin tức về Việt Nam là tôi ứa nước mắt. Tất cả 
những gì đã sẩy ra trên quê hương tôi, làm tôi quá 
xúc động và lo lắng. Lo lắng cho số phận những 
người dân lao động ở VN, những người sống bằng 
nghề chài lưới ở ven biển. Nhìn những xác cá chết 
hàng hàng lớp lớp chồng chất lên nhau, trùng 
trùng điệp điệp dọc suốt bờ biển tôi như không tin 
ở mắt mình. Sự thật có thể sẩy ra ghê sợ đến thế 
sao? Ngay cả cá voi, cá mập thường ở xa ngoài 
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khơi cũng chết cả đống, xác trôi dạt vào bờ. Như 
vậy có nghĩa là chất độc trong nước biển đã lan ra 
khá xa rồi.  
Chất độc thải ra biển chỉ là tình cờ, hay là một âm 
mưu thâm độc của tụi Tầu cộng, để tiêu diệt tận 
cùng nguồn hải sản của nước tôi, để đầu độc dân 
tộc tôi, cho tài nguyên kiệt quệ, cho dân chúng đói 
khổ, bệnh tật, để đi dần đến nạn diệt vong. Chúng 
chiếm biển, chiếm đất dần mòn bằng cách giả vờ 
thuê đất dài hạn. Chúng đã đưa dân, quân của 
chúng vào sinh sống ở VN. Đào những đường 
hầm lén lút để dự tính cho những âm mưu tấn 
công cướp Việt Nam trong tương lai.  
Chúng đã lén lút đưa sang nước tôi biết bao nhiêu 
là thịt heo, thịt gà hư thối, trái cây đầy hóa chất độc 
hại, để những dân nghèo “đói ăn vụng, túng làm 
càn” mua lại, mang bán cho chính đồng bào mình, 
vô tình giúp chúng đầu độc dân mình mà không 
biết.  
Những âm mưu xấu xa của bọn Tầu cộng, người 
ngu cách mấy cũng nhận biết được. Vậy mà 
những tên chóp bu CS, những người có trách 
nhiệm bảo vệ đất nước lại giả ngu, giả câm, giả 
điếc, không dám phản đối, đả động gì đến cái lông 
chân của tụi Tầu cộng. Dân chúng phẫn uất biểu 
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tình phản đối thì bị chúng ngăn cản bằng cách 
đánh đập dã man, bắt bớ tù đầy.  
Nhìn những cảnh đó nước mắt tôi làm sao không 
chảy. Tôi thương những người dân Việt ở trong 
nước đến xót xa, sao số phận họ lại khốn khổ đến 
như vậy? 
Biển xanh của VN là tất cả nỗi nhớ và niềm hãnh 
diện của tôi khi nghĩ về quê hương suốt hơn 40 
năm sống trên đất Mỹ. Những ngày ở VN vì có 
chồng Hải Quân nên cuộc sống của tôi luôn gắn 
liền với biển.  
Ôi những bãi biển thơ mộng ngày nào. Biển trong 
xanh, cát vàng, cát trắng quanh năm đùa rỡn với 
sóng nước. Những hàng dừa nghiêng bóng lả lơi 
bên những hàng phi lao vi vu trong gió. Từ Vũng 
Tàu, Nha Trang đến Cam Ranh, biển của tôi lúc 
nào cũng là một cõi vô cùng thơ mộng, trong lành, 
mang đến cho tâm hồn mình những phút giây 
thoát tục khi ngồi trước biển. Biển còn nuôi dưỡng 
nguồn hải sản thật dồi dào, để những bữa cơm gia 
đình của chúng ta thêm ngon miệng và bổ dưỡng.  
Vậy mà bây giờ, biển lại là một hình ảnh vô cùng 
kinh sợ. Những bãi cát vàng, cát trắng được bao 
phủ tràn ngập bởi những xác cá xình thối đầy dẫy 
vi trùng. Nước biển cũng khiến người ta không 
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dám đụng tới, vì chứa đầy chất thải độc hại. Không 
ai còn dám ăn tôm cá ở biển nữa. Những người 
sống bẳng nghề chài lưới, không biết số phận họ 
sẽ ra sao?  
Còn quê hương tôi nữa? Bao giờ thì lũ Tầu cộng 
sẽ nuốt chửng giải đất hình chữ S thân yêu của 
chúng ta, để chúng hồ hởi dơ cao lá cờ chúng đã 
âm mưu để thêm một ngôi sao từ lâu là đất nước 
VN trong đó. Không ai có thể biện hộ cho lũ Tầu 
cộng được, quả thật chúng là phường ăn cướp.  
Nguyện cầu vong linh các anh hùng tử sĩ phù hộ 
cho nước Việt thoát khỏi cơn nguy biến này.  
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CON SỐ 475 
  
 
Mỗi lần cần tìm một con số để cho vào hồ sơ cá 
nhân ở sở làm, hoặc là mỗi lần đi du lịch, cần tìm 
số mật mã cho việc đóng mở két sắt nhỏ trong 
phòng khách sạn thì con số đầu tiên tôi nghĩ đến là 
số 475.  
Lý do rất đơn giản vì trong tim tôi, trong hồn tôi, 
con số 475 đã khắc ghi một kỷ niệm đau thương 
không thể phai nhòa. Tháng 4 năm 75 tôi đã phải 
bỏ quê hương ra đi, cắt đứt một đoạn đời, một 
phần của số kiếp để bước sang một đoạn đời 
khác, một số kiếp khác.  
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Những ngày vất vả của cuộc đổi đời đã qua. Bây 
giờ sau 39 năm, cuộc sống đã ổn định, đời sống 
thoải mái, con cái đã thành đạt, tuổi đời đã thất 
thập cổ lai hy. Lẽ ra tôi phải hài lòng, yên phận chờ 
ngày trở về với cát bụi. Vậy mà sao tôi vẫn còn 
lẩm cà lẩm cẩm, nghĩ ngợi lung tung, có đêm thức 
trắng không sao chợp mắt được.  
Lai một lý do cũng rất đơn giản nữa, cái tình quê 
hương nó đã thấm sâu trong máu, trong tim. Từ 
hôm có tin Tầu cộng đặt giàn khoan dầu ngay giữa 
biển của ta tôi thấy buồn bực khó chịu cứ như bị 
cướp vào nhà lấy đi một món đồ quí giá. Trong 
đầu tôi cứ thắc mắc tụi chóp bu cộng sản tham tiền 
bán nước, vô lương tâm, nhưng còn quân đội 
cộng sản họ không có lòng yêu nước hay sao? Tại 
sao toàn dân trong nước không đồng lòng cùng 
nhau nổi dậy? Tai sao các nhà lãnh đạo ở hải 
ngoại không nghĩ ra kế hoạch cứu nước?  
Trong đầu tôi lúc nào cũng đầy dấu hỏi, tại sao? 
Tại sao? Và tại sao? Tôi trẻ con đến độ, giận cá 
chém thớt, gặp khách hàng người Tầu của tôi, tôi 
cũng nói về chuyện Tầu cộng cướp biển, cướp đất 
của mình với một giọng không vui như muốn mắng 
vốn khéo người ta, khiến nhiều người ngơ ngác 
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chả hiểu sao bình thường tôi rất dễ thương mà 
hôm nay lại kỳ cục như vậy.  
Năm nay đúng ngày 30 tháng 4 trời mưa tầm tã, 
trong lòng tôi đã buồn, cảnh vật bên ngoài lại càng 
làm tôi cảm thấy buồn hơn. Khi ngồi trước 
computer xem lại những cảnh đau lòng của tháng 
4 năm 75, hình ảnh đại lộ kinh hoàng với đoàn 
người di tản đông như kiến, khói lửa ngút trời, xác 
chết hai bên đường, những khuôn mặt trẻ thơ sợ 
hãi, những đôi mắt người lớn thất thần tuyệt vọng, 
giao thông bế tắc tạo nên một cảnh hoảng loạn vô 
cùng. Tôi thấy mình quá may mắn. Gia đình tôi 
cũng từ Cam Ranh chạy về Saigon vào giờ phút 
cuối. Vợ chồng con cái phải đi ba ngả khác nhau. 
Tôi với hai con gái về trước bằng máy bay Không 
Quân. Hai thằng con trai đi nhờ máy bay Lear Jet 
của Mỹ. Nhà tôi phải về sau cùng với 3 ngàn khóa 
sinh và 1 ngàn nhân viên của Trung Tâm huấn 
luyện Hải quân Cam Ranh bằng tầu HQ.  
Trên màn ảnh computer hết cảnh ngày xưa lại đến 
tin tức trong nước. Tôi hồ hởi thấy cả hàng ngàn 
người biểu tình chống Tầu cộng xâm lược ở khắp 
nơi, Hanoi, Đà nẵng, Saigon. Tôi cảm động chảy 
nước mắt khi thấy hình ảnh vài người lính VN 
Cộng Hòa ngày xưa vẫn anh dũng mặc những bộ 
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quân phục cũ họp nhau lại làm lễ tưởng niệm các 
vị anh hùng tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 75. Tôi 
cảm phục khí phách của những người chiến sĩ 
VNCH. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh những anh 
thương phế binh cố lê tấm thân tàn phế trên 
đường phố Saigon đi bán vé số để kiếm ăn. Họ 
mới đích thực là những người anh hùng mà chúng 
ta phải nhớ ơn, và đó mới là những người khi 
nhắm mắt, xuôi tay xứng đáng được phủ lá quốc 
kỳ trên nắp quan tài.  
Tháng 4 đau buồn rồi cũng qua. Đầu tháng 5 mọi 
người lại có một ngày để nhớ là Ngày cho Mẹ. Tôi 
lại nhớ đến hình ảnh những bà mẹ già ở VN. Các 
bà mẹ nghèo khổ, tóc bạc phơ, lưng còng, chân đi 
đất, trời mưa, rét mướt phải đi lội ruộng, mò cua, 
bắt ốc. Hoăc ngồi bên lề đường bán vài mớ rau. 
Có ai nhớ đến các bà mẹ đáng thương đó trong 
ngày Lễ cho Mẹ? 
Thật tội cho đất nước, cho dân tộc của mình, đã 
nghèo khổ như vậy mà những bọn tham tàn vẫn 
chẳng buông tha.  
Xin gửi đến các anh chiến sĩ Cộng Hòa và các bà 
mẹ Việt Nam lòng quí mến, biết ơn và ngưỡng mộ 
của một người con xa xứ.  
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NHỮNG NIỀM HẠNH PHÚC 
 
  
Thấm thoát mà lại hết một năm. Thời gian như vó 
câu qua cửa sổ. Mới ngày nào chúng ta còn lo sợ 
con bọ Y2K, lo sợ tận thế. Lo sợ tất cả những bất 
trắc sảy ra cho ngày đầu năm 2000. Vậy mà năm 
2000 lại đã hết. Chúng ta đã bước sang năm 2001. 
Ngày đầu năm, gặp nhau ai cũng chúc năm mới 
an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Người Mỹ thì 
ngắn gọn hơn “Happy New Year”.  
Hạnh phúc là điều cần thiết nhất trong cuộc sống 
của chúng ta. Có tiền bạc, có danh vọng mà không 
có hạnh phúc cuộc sống vẫn vô nghĩa. 
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Ngày đầu năm, nhà văn, nhà thơ Trần Mộng Tú từ 
Seatle gọi điện thoại thăm tôi. Chúng tôi chúc tết 
nhau. Tôi chúc Tú một năm nhiều hạnh phúc. Tú 
cười, tiếng cười trong như pha lê: 
- Thú thật với Hồng Thủy, sống đã quá nửa đời 
người, làm thơ viết văn thật nhiều mà Tú vẫn 
không định nghĩa được thế nào là hạnh phúc. 
Rồi Tú đọc lại câu thơ của Xuân Diệu: 

“Cô Hạnh Phúc, gớm! tôi chờ cô mãi, 
Xây dựng cô sứt mẻ những bàn tay…” 

Câu nói của Mộng Tú làm tôi nghĩ ngợi thật nhiều. 
Có lẽ mỗi người định nghĩa hạnh phúc một cách 
khác nhau. Riêng cái đầu óc nhỏ bé hạn hẹp của 
tôi cùng với quan niệm của tôi về cuộc sống, tôi 
nghĩ hạnh phúc là yêu và được yêu. Là biết cho và 
biết nhận. Quí vị độc giả của Kỷ Nguyên Mới sẽ 
cười tôi già háp tới nơi rồi mà còn nói chuyện tình 
yêu. Tôi nhớ câu nói của nhân vật nữ trong phim 
“The thorn bird”. (Bà triệu phú tôi quên mất tên) 
yêu vị linh mục khi bà hơn 80 tuổi. Bà nói một câu 
thật chí lý “Ta già chứ tim ta đâu có già.” Tôi không 
định bắt chước bà triệu phú đó đâu, và tình yêu tôi 
quan niệm cũng không chỉ đơn thuần là tình yêu 
trai gái. Tình yêu của tôi bao gồm cả tình yêu trong 
gia đình giữa bố mẹ với con cái. Tình yêu ở học 
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đường với thầy với bạn. Tình yêu ngoài xã hội với 
người đồng lọai. Tình yêu thiên nhiên với cây cỏ 
hoa lá.Với súc vật như chó, mèo, chim, sóc… 
Tôi còn nhớ cách đây 46 năm, thuở tôi mới bước 
chân vào ngưỡng cửa trường Trưng Vương. 
Trong tâm hồn của một cô nữ sinh ngây thơ bé 
bỏng, hạnh phúc của tôi là những niềm vui nho 
nhỏ, được thầy yêu, bạn quí vì tôi yêu thầy và bạn 
vô cùng. Tôi không ngần ngại làm bất cứ chuyện 
gì miễn là cho bạn bè vui, dù phải khó khăn đến 
đâu. Tôi còn nhớ một lần Phạm Nga (bây giờ là 
nhà văn Bích Huyền) sắp đi biển chơi. Tôi có một 
cái áo mặc với quần cowboy rất đẹp mà Nga thích 
lắm. Muốn cho bạn mượn mà tôi không biết làm 
cách nào để đưa vì lúc đó là dịp nghỉ hè. Nhà Nga 
lại ở xa nhà tôi (thời đó, nhà chúng tôi làm gì có 
điện thoại để mà liên lạc với nhau dễ dàng như 
bây giờ). Hôm đó tôi lại đang bị cảm nên xin phép 
đến nhà Nga chắc mẹ tôi không cho đi. Đi bằng xe 
đạp thì dễ bị bại lộ. Tôi bèn vờ ra trước cửa chơi, 
vẫn mặc nguyên quần áo ở nhà, gọi xích lô máy 
chạy thật nhanh đến nhà Nga. Đi Taxi đắt quá tôi 
không đủ tiền. Nga ngạc nhiên và cảm động lắm, 
bạn tôi không ngờ, tôi đang ốm mà cũng cố tìm 
cách lén đi để đưa áo sang cho bạn. Chúng tôi nói 
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vội vàng vài câu rồi tôi lại leo lên cho xích lô máy 
phóng về nhà. 
Vừa ở trên xe bước xuống, tôi gặp ngay chàng 
hàng xóm. Chàng nhìn tôi đăm đăm làm tôi thẹn 
thùng hai má nóng bừng. Tôi đi vội vào nhà. Mẹ 
ngừng đọc báo nhìn tôi ngạc nhiên: 
- Con đang ốm mà đi đâu vậy? Tóc tai rã rượi thế 
kia mà dám ra đường.Thử vào lấy gương soi coi 
có được không? 
Lúc đó tôi mới giật thót người. Chết rồi, tại xe xích 
lô máy phóng nhanh quá, gió bay làm tóc tôi tơi tả. 
Hèn gì anh chàng hàng xóm nhìn tôi đăm đăm như 
vậy. Chắc chàng nghĩ tôi mới ngủ dậy quên chải 
đầu. Thì ra chàng nhìn tôi kinh hãi mà tôi lại cứ 
tưởng chàng nhìn đắm say. Tôi mắc cỡ quá 
chừng, nhưng nhớ đến niềm vui bất ngờ tôi vừa 
mang lại được cho cô bạn thân, lòng tôi lại vui 
ngay. 
Thuở đó hạnh phúc của tôi là những niềm vui đơn 
giản như vậy. Làm cho bạn vui là mình thấy vui rồi. 
Thời gian qua thật nhanh. Từ cô bé của thời đệ 
nhất cấp chúng tôi trở thành các cô tú tương lai. 
Hạnh phúc không còn đơn giản quanh quẩn với 
thầy với bạn trong khuôn viên nhà trường nữa. Mà 
hạnh phúc đã bắt đầu vấn vương đâu đó, ngoài 
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ngưỡng cửa học đường. Ở hình bóng các chàng 
trai trong những mối tình đầy hoa mộng. 
Rồi những chiếc xe hoa, đưa mỗi người chúng tôi 
rời bỏ thời con gái, để bước vào ngưỡng cửa lứa 
đôi. Hạnh phúc bây giờ tùy thuộc vào một người 
đàn ông, trước kia thật xa lạ, bỗng dưng trở thành 
thân thiết, quan trọng, nắm vận mệnh của chúng 
tôi. Tùy thuộc vào họ, cuộc đời của chúng tôi là 
những giọt sầu, trái đắng, hay là những đóa hoa 
rực rỡ thắm tươi. 
Theo thời gian, hạnh phúc của chúng tôi lại bắt 
đầu chuyển hướng. Lâu dần, hạnh phúc không 
còn tùy thuộc vào các ông chồng nữa, mà lại tùy 
thuộc vào đám con. Phần lớn sau khi có con, đàn 
bà thường có khuynh hướng mê con hơn mê 
chồng. Các con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, 
thông minh. Lớn lên, lấy vợ lấy chồng đàng hoàng, 
hạnh phúc, là các bà mẹ thấy đời nở hoa. 
Các con đau ốm, hư hỏng, hoặc không may mắn 
trong chuyện học hành, tình duyên, thì dù các bà 
mẹ có được chồng yêu, chồng chiều cách mấy, 
vẫn cảm thấy lòng dạ héo hon. 
Theo giòng đời trôi, tất cả con cái trưởng thành đã 
yên bề gia thất. Đã tách rời xa hẳn tầm tay, tầm 
mắt của người mẹ, và tuổi già cũng đã cận kề. 
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Niềm vui và hạnh phúc bây giờ là lũ cháu nội ngoại 
và những người bạn thân thiết. Dĩ nhiên quan 
trọng nhất vẫn là người bạn đời. Các “cụ chồng” 
bây giờ lại được chúng tôi chiếu cố tận tình. Con 
cái đi hết, chỉ còn hai vợ chồng già sống với nhau. 
Không lo lắng cho nhau, thì ai lo cho bây giờ? Nếu 
các “cụ chồng” tính nết dễ chịu, chia sẻ thông cảm 
với vợ, thì đôi ta lại trở về cái thuở “vợ chồng son” 
ngày xưa, rất ư chi là hạnh phúc. Còn nếu chẳng 
may, các “cụ chồng” đột nhiên dở chứng, thay đổi 
tính nết, khó khăn hắc ám, thì cuộc sống chung 
của đôi trẻ, à quên “đôi già” sẽ rất là buồn 
nản.Trường hợp này, những người bạn thân rất 
cần thiết, vì họ là những nguồn an ủi quí báu vô 
cùng. Tuổi già rất sợ cô đơn. “Lá rụng về cội”, thuở 
bé vui với bạn, tìm hạnh phúc nơi tình bạn. Về già, 
bạn bè lại là niềm vui, niềm an ủi của mình. Do đó 
tình bạn thật quan trọng, thật quí hóa. Nếu trong 
cuộc đời chúng ta có được những người bạn tốt, 
đúng nghĩa của bốn chữ “tri âm, tri kỷ”, thì đó 
chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Tình yêu còn có 
khi rời bỏ chúng ta, chứ tình bạn chân thật thì ở 
với chúng ta trọn đời. 
Người Việt Nam mình phần lớn rất may mắn, ít có 
người cô đơn đến nỗi phải tìm nguồn vui, niềm 
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hạnh phúc bên cỏ cây hay súc vật. Phần lớn người 
Mỹ rất cô đơn, nên nhiều khi họ dành tất cả tình 
cảm cho chó, mèo và những con vật nuôi trong 
nhà. Có một người Mỹ làm chung với tôi. Một hôm 
vào sở làm bà khóc suốt buổi. Hỏi ra mới biết con 
chó của bà vừa chết. Tôi ngạc nhiên hỏi sao con 
chó chết, mà bà xúc động khổ sở quá như vậy? Bà 
ta cho biết, con chó đó là tất cả niềm hạnh phúc 
của bà (nguyên văn câu nói). Bà rất cô đơn, nên 
coi con chó như con ruột. Nó thông minh, hiểu hết 
những gì bà ấy nói. Nó vui khi thấy bà vui, nó buồn 
khi thấy bà buồn. Nó biết ghen khi bà bế con chó 
nhà hàng xóm. Nó biết chẩy nước mắt khi bà gửi 
nó để đi chơi xa. Kể đến đó bà ta lại khóc nấc lên, 
làm tôi phải từ từ lỉnh đi chỗ khác, không dám hỏi 
tiếp nữa. 
Câu chuyện thứ hai về một người đàn ông Mỹ, tìm 
hạnh phúc với cây cỏ, đó là ông hàng xóm của tôi. 
Mỗi buổi chiều, ông ta vừa tưới cây vừa nói lẩm 
nhẩm một mình. 
Một hôm tôi hỏi: 
- Ông đang nói chuyện với ai vậy? 
Ông ta trả lời tỉnh bơ: 
- Tôi nói chuyện với mấy cái cây của tôi 
Tôi ngạc nhiên: 
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- Ông nghĩ cây cối nó hiểu ông muốn nói gì à? 
Ông ta trả lời một cách rất nghiêm trang, không 
thèm cười gì cả: 
- Dĩ nhiên là nó hiểu chứ! 
Tôi nghe xong sợ quá, cũng bèn lỉnh luôn, không 
dám hỏi tiếp nữa. 
Quí vị có tin là cây cối khi mình yêu nó, hình như 
nó cũng biết và làm cho mình cảm thấy hạnh phúc 
không? Tôi không tin lý luận này lắm, nhưng chợt 
nhớ đến câu tục ngữ của Việt Nam: 

“Nói phải, củ cải cũng nghe” 
Như vậy cái củ cải nó cũng biết nghe và hiểu lẽ 
phải, thì tại sao những cái cây của ông hàng xóm 
nhà tôi, nó lại không hiểu được những gì ông ấy 
muốn nói, phải không thưa quí vị? 
Tôi nghĩ, tình yêu chân thành thì dù loài vật, hay cỏ 
cây, cũng có thể mang lại cho mình niềm vui và 
hạnh phúc. 
Ước mong tất cả chúng ta, dành cho nhau những 
tình cảm chân thành, để cuộc đời sẽ mãi mãi là 
một bức tranh hạnh phúc thật đẹp.  
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ĐOẢN KHÚC MÙA HÈ 
  
 
Ngày xưa, thời Trung học, mùa Hè đối với tôi là 
những ngày tháng tuyệt vời nhất. Hai chữ tuyệt vời 
nghe “sáo” quá, nhưng tôi không thể kiếm chữ nào 
diễn tả cho đủ nghĩa mùa Hè đối với tôi ngày ấy 
thú vị đến chừng nào.  
Đối với một con nhỏ học trò trung học, học ban A 
như tôi. Ngoài những bài vở bình thường, lại còn 
phải học thuộc lòng cả những bài vạn vật chán 
phèo. Thỉnh thoảng lại thêm những bài thi lục cá 
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nguyệt khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, phờ phạc 
cả người. Chưa kể, tôi lại có máu văn nghệ văn 
gừng và lại hay bận rộn hoạt động trong trường, 
nên đầu óc lúc nào cũng như “đi mây về gió”. Do 
đó khi phải cố gắng ngồi chăm chú gạo bài nó khổ 
vô cùng. Bởi vậy được nghỉ học, không phải lo bài 
vở thì nhất rồi còn gì nữa mà chả thấy quá tuyệt 
vời? 
Tôi thích văn chương nhưng phải học ban Vạn Vật 
vì ông ngoại tôi muốn tôi sau này học Dược. Tuy 
nhiên thay vì học pha chế thuốc, tôi lại đi học pha 
sữa cho con vì tôi trốn học lên xe bông rất sớm.  
Bố tôi chết khi mẹ tôi còn rất trẻ, mới 26 tuổi. Ba 
mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại. Mẹ tôi được bà 
ngoại cưng chiều, không cho làm việc trong nhà 
hay bếp núc gì cả. Tất cả thì giờ rảnh rỗi mẹ dành 
cả cho hai anh em tôi. Mẹ như một người chị lớn, 
một người bạn đối với chúng tôi. Mẹ trẻ trung, gần 
gũi, và đi đâu cũng theo tôi sát nút, khiến tôi không 
được đi chơi nhiều hay tự do đàn đúm với bạn bè. 
Bù lại mẹ thích du lịch, nên mùa hè là anh em tôi 
được đi nghỉ mát ở Vũng Tầu hay Đà lạt.  
Tôi mê biển, mê hoa phượng, mê những cây bàng 
của Vũng Tầu, và mê hoa bất tử, hoa Mimosa của 
núi đồi Đà Lạt từ thuở ấy.  
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Dù tuổi học trò đã xa lắc xa lơ. Tôi đã là bà nội bà 
ngoại từ lâu lắm và trên đầu đã hai thứ tóc, nhưng 
mùa Hè đến là những kỷ niệm với mẹ, với anh 
trong những tháng Hè lại trở về.  
Mùa Hè cuối cùng ba mẹ con đi chơi Vũng Tàu là 
Hè 1958. Tôi mê nhất món canh súng ở quán 
Hồng Phượng Bãi Sau. Cũng là một loại canh 
chua cá nhưng họ nấu rất đặc biệt và thật ngon. 
Anh tôi thì thích ăn cua hấp ở tiệm cơm Tây Le 
Favori. Chả biết họ có chích bột ngọt vào con cua 
không mà cua ở tiệm này lúc nào cũng ngon ngọt. 
Vũng Tàu thuở ấy còn xe ngựa, tôi thích ngồi xe 
ngựa đi dạo quanh những con đường vòng quanh 
biển, dưới chân núi thật nên thơ. Buổi chiều, ba 
mẹ con hay thuê ghế nằm ngoài bờ biển ở Bãi 
Trước ngắm cảnh hoàng hôn xuống.  
Lần nào đi Vũng Tàu về, mẹ tôi cũng mua thật 
nhiều nhãn và mắm ruốc Bà Giáo Thảo ngon có 
tiếng của Vũng Tầu về làm quà.  
Sau khi lập gia đình với một chàng Hải Quân, tôi 
lại có dịp sống ở Vũng Tầu thêm bốn năm nữa. 
Chúng tôi may mắn được ở căn biệt thự của Hải 
Quân ngay Bãi Trước, để đêm về được làm quen 
với tiếng sóng vỗ rì rào. Khi rời xa Vũng Tàu tôi đã 
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lưu luyến đến chảy nước mắt và mang theo rất 
nhiều kỷ niệm khó quên.  
Những kỷ niệm ở Vũng Tàu đã là nỗi nhớ khôn 
nguôi suốt hơn 40 năm tôi sống trên đất Mỹ.  
Anh tôi sang bên kia thế giới đã 10 năm. Mẹ tôi thì 
đang ở trong Nursing Home, bị lú lẫn nhiều nên 
chắc chẳng còn nhớ gì được nữa. Chỉ mình tôi hay 
nhớ quay quắt những mùa Hè đầy ắp kỷ niệm êm 
đềm của ba mẹ con.  
Nơi tôi ở không có hoa phượng, nhưng có những 
chú ve sầu luôn rền rỉ trong những buổi trưa Hè. 
Mỗi lần nghe tiếng ve kêu, lòng tôi lại thoáng ngậm 
ngùi nghĩ đến kỷ niệm xưa. Nhớ anh tôi và thương 
mẹ đến xót xa.  
Hôm nay lúc tôi đang ở Nursing Home với mẹ thì 
trên màn ảnh TV chiếu phong cảnh một bãi biển 
thật đẹp. Thật bất ngờ, mẹ tôi lấy tay chỉ vào TV và 
nói như reo “Cấp, Cấp”. Tôi ngạc nhiên không hiểu 
mẹ tôi nói gì. Một lúc sau bà bảo tôi lấy quần áo rồi 
mình đi. Bà chỉ vào khoảng không trước mặt và nói 
“Xe đang chờ kia kìa, đi, đi”. Tôi hỏi “đi đâu?” Bà 
trả lời “đi Cấp”. Bấy giờ tôi mới đoán, chắc bà 
đang nhớ những ngày Hè ở bãi biển Cap St. 
Jacques của mẹ con tôi ngày xưa. Cap St. 
Jacques thời đó, sau này mới đổi tên là Vũng Tàu.  
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Thì ra người lú lẫn bất chợt cũng có lúc biết buồn, 
biết nhớ, chứ không phải luôn luôn vô cảm như tôi 
nghĩ.  
Mẹ tôi lẫn thật, nhưng cám ơn Chúa, chắc bà cũng 
còn thấp thoáng nhớ được chút kỷ niệm đẹp của 
mùa Hè năm xưa ở Vũng Tàu. Tôi thật sự vui 
mừng khi biết mình không đến nỗi cô đơn… 
Lúc chia tay mẹ đi về, tôi đã hôn vào má mẹ và nói 
thật to cho mẹ nghe thấy  
Mẹ ngủ ngon nhé, mai mình dậy sớm đi Cấp.  
Mẹ nhìn tôi gật đầu, gương mặt rạng rỡ, nụ cười 
trẻ thơ trông ngu ngơ đến tội nghiệp. Tôi bước 
nhanh ra cửa, nước mắt ngập bờ mi.  
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MỘT BÍ QUYẾT NHỎ 
  
 
Khải bước ra ngoài deck, nằm dài xuống chiếc ghế 
mây quen thuộc, nhìn lên bầu trời đen thẫm, nổi 
bật vài ngôi sao lấp lánh, rải rác xung quanh mặt 
trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc. Chàng thở phào, 
mọi việc kể như tạm xong. Khải cố gắng để ý từng 
chi tiết nhỏ, để mọi việc ngày mai tiến hành cho 
thật tốt đẹp. Ngày trọng đại nhất đời của cô con 
gái cưng, phải là một ngày toàn vẹn. Mai là ngày 
cưới Diễm Uyển, đứa con độc nhất của chàng và 
Hương. Tuy là con một, nhưng Uyển rất ngoan. Từ 
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lúc nhỏ cho tới bây giờ, cô bé đã 25 tuổi, chưa bao 
giờ làm bố mẹ phải buồn phiền lo lắng. 
Có tiếng bước nhẹ ở sau lưng, tưởng là vợ, chàng 
hỏi nhỏ 
- Em đó hả? 
- Không phải mẹ đâu, sorry bố, con đây. 
- Con thì càng tốt, chứ sao lại sorry. 
- Vì bố đang mong mẹ về phải không? 
- Không, bố biết mẹ đi nhiều việc, chắc phải lâu 
mới về. Bố không ngờ là con, vì tưởng con mệt 
nên ngủ lâu rồi. 
Diễm Uyển ngập ngừng 
- Con cố gắng mà nằm hoài vẫn không ngủ được. 
Bố ơi, con lấy chồng là người Mỹ, bố không happy 
phải không? 
- Sao con lại nghĩ vậy? 
- Có lần con nghe bố nói với mẹ “nếu nó là người 
Việt Nam thì anh vui hơn.” 
Khải giật mình và hơi bối rối. Chàng tự trách mình, 
tại sao lại vô ý để con gái nghe được. Chàng 
không muốn con gái biết điều đó, sợ nó buồn. 
Chàng đã cố gắng tìm đủ mọi cách, tạo cơ hội cho 
Diễm Uyển gặp những người con trai Việt Nam, 
con của bạn chàng. Hy vọng chúng sẽ làm bạn và 
có thể nên duyên vợ chồng, nhưng không có kết 
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quả. Diễm Uyển thường tìm thấy những điều 
không hợp ở những chàng trai Việt Nam mà bố 
giới thiệu, rồi đi đến kết luận, không có chemistry. 
Yêu con, chàng không nỡ ép, nên đành nhượng 
bộ. 
Một hôm Diễm Uyển thỏ thẻ với mẹ 
- Mẹ ơi, bạn trai con muốn mời bố mẹ đi ăn cơm 
tối 
Hương giật mình  
- Con nói gì, bạn trai của con à? Con có bạn trai 
hồi nào mà mẹ không hay? 
- Con quen lâu rồi, từ ngày ở high school cơ mà. 
- Ban trai con tên gì vậy? 
- Tên Bill. 
- Thằng nhỏ đi prom với con hồi đó phải không? 
- Đúng rồi mẹ, Bill dễ thương và very smart. 
- Sao hồi đó con nói với mẹ Bill chỉ là bạn, chứ 
không có bồ bịch gì hết. 
Diễm Uyển cười thành tiếng 
- Hồi đó tụi con chỉ là bạn, mới đây Bill mới nói yêu 
con.  
- Rồi con chịu à? 
- Of course, mommy. 
Hương thần mặt ra suy nghĩ. Diễm Uyển lo lắng 
hỏi 
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- What’s wrong, mommy? 
Bao giờ có chuyện quan trọng hay gây cấn, Diễm 
Uyển luôn luôn dùng tiếng Mỹ, tuy cô nói tiếng Việt 
rất thành thạo. Cô phải cố gắng nói chuyện bằng 
tiếng Việt với bố mẹ vì bố mẹ muốn như vậy, 
nhưng mỗi khi có việc gì hệ trọng, cô bé quýnh lên, 
là tiếng Mỹ cứ tự động tuôn ra một cách tự nhiên, 
không sao ngăn lại được. Giọng Hương trầm 
xuống 
- Không có gì wrong hết, mẹ chỉ ngạc nhiên thôi 
- Why, mommy? 
- Tại vì không bao giờ thấy con đưa ai về nhà hết, 
nên mẹ tưởng con chưa có bạn trai 
Diễm Uyển thở phào 
- Vậy mà con tưởng mẹ không bằng lòng. Tụi con 
vẫn nói chuyện điện thoại mỗi ngày. Hết high 
school Bill đi học ở trường MIT, sau khi tốt nghiệp, 
làm việc luôn ở đó. Bây giờ Bill mới move về đây 
làm cùng chỗ với con. Bill là xếp lớn của con đó. 
- Con nói chuyện với bố chưa? 
- Chưa, mẹ nói dùm con được không, con sợ bố 
không vui vì con không thích những người bố giới 
thiệu. 
- Con đừng nghĩ vậy, để mẹ sẽ nói chuyện với bố. 
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Vợ chồng Hương đi ăn cơm với con gái và bạn trai 
của nó. Trong bữa ăn, Bill đã ngỏ ý muốn cưới 
Diễm Uyển. Vợ chồng Hương đón nhận tin đó một 
cách miễn cưỡng, nhưng không dám lộ ra ngoài 
mặt. Hai người cố gắng tỏ ra vui vẻ. Về nhà 
Hương an ủi chồng 
- Ít ra nó cũng là người học thức đàng hoàng, và 
yêu con mình thành thật. 
Khải ngậm ngùi 
- Gia tài mình chỉ có một đứa con gái, nó lại đẹp, 
ngoan và học giỏi. Anh vẫn nghĩ nó sẽ có một 
người chồng đầy đủ điều kiện để có cuộc đời thật 
hạnh phúc. 
Hương ngắt lời chồng 
- Thằng Bill cũng có đầy đủ điều kiện vậy. 
Khải thở dài 
- Tiếc rằng nó lại là người Mỹ, phải chi nó là người 
Việt Nam thì anh vui hơn. 
- Mình cũng đã cố gắng mà không được thì thôi. 
Em nghĩ, vợ chồng là duyên số hết. 
Lời than thở của Khải, không ngờ lại lọt vào tai con 
gái. Chàng âu yếm kéo con gái ngồi xuống cái ghế 
ở gần. 
- Con ngồi xuống đây, bố muốn tâm sự với con. Bố 
biết Bill rất yêu con. Nó học giỏi, có bằng cấp, 
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công việc làm tốt, gia đình đàng hoàng. Bố không 
có gì phản đối hết. Bố còn biết, đàn ông Mỹ phần 
lớn chiều và phục vụ vợ hơn đàn ông Việt Nam. 
Chỉ có một điều bố hơi buồn khi nghĩ tới tương lai. 
Con của con lớn lên chắc chắn nó sẽ lấy chồng 
hoặc vợ người Mỹ, vì nó gần như là Mỹ rồi. Các 
cháu của con, thì chúng hoàn toàn Mỹ, không còn 
gì là Việt Nam nữa hết. Như vậy dòng giống Việt 
Nam trong gia đình nhỏ bé của mình, tới đời cháu 
của con là chấm dứt. Đó là điều làm bố không 
được vui trọn vẹn. Mong con hiểu và đừng buồn 
bố. 
Diễm Uyển không nói gì, cô bé rời khỏi chiếc ghế, 
ngồi bệt xuống sàn, sát cạnh bố. Cô gục đầu vào 
lòng bố đôi vai hơi rung, cô nói trong nghẹn ngào 
- Poor daddy, I”m so sorry, I understand your 
feeling. 
Cô cầm tay bố, hôn nhẹ lên những ngón tay gầy 
guộc của bố 
- I love you daddy! 
- I love you too 
Khải xúc động trả lời con gái cũng bằng tiếng Anh. 
Chàng vỗ nhẹ lên lưng con. Tưởng tượng như hồi 
xưa chàng vẫn vỗ vào lưng con để ru nó ngủ, lúc 
nó còn bé tí. Nghĩ đến ngày con gái cưng sẽ rời 
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khỏi ngôi nhà thân yêu này mãi mãi, tự nhiên Khải 
muốn khóc.  
- Bố ơi, con muốn hỏi bố một điều.  
Giọng con gái làm Khải giật mình. 
- Con cứ hỏi đi, bố sẵn sàng trả lời. 
- Bố ơi, làm sao mà sau mấy chục năm, bố mẹ vẫn 
yêu nhau và sống hạnh phúc như vậy? 
Khải trầm ngâm suy nghĩ 
- Điều đó là nhờ ở mẹ con 
Diễm Uyển ngạc nhiên 
- Con tưởng là phải do hai người chứ. 
- Đúng vậy, nhưng vai trò của người vợ quan trọng 
hơn nhiều. 
- Bố nói rõ cho con nghe được không? 
- Được chứ. Mẹ con lúc nào cũng cho bố sự tự tin. 
Làm người, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. 
Mẹ chỉ nhìn vào những ưu điểm của bố, và luôn 
luôn nhắc tới những ưu điểm đó. Còn những 
khuyết điểm, thì mẹ rộng lượng coi như không 
quan trọng. Mẹ cho bố cái cảm giác, đối với mẹ bố 
là người đàn ông hoàn toàn. Bố biết, thực sự bố 
không được như vậy, nên bố luôn luôn cố gắng để 
khỏi phụ lòng mẹ. Đó là cái bí quyết nhỏ của mẹ, 
nhưng đã mang lại cái kết quả rất lớn làm cho bố 
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mẹ sống bên nhau thật hạnh phúc suốt mấy chục 
năm qua. 
Diễm Uyển ngả đầu vào lòng bố 
- Cám ơn bố đã nói hết cho con nghe. Con sẽ bắt 
chước theo mẹ, để xây dựng cuộc đời mới của 
con.Con cũng xin hứa với bố, con sẽ cố gắng dạy 
dỗ các con của con, để dù bề ngoài chúng là 
người Mỹ, nhưng vẫn giữ được tâm hồn của 
người Việt Nam. 
Khải cảm động xoa đầu con 
- Cám ơn con gái cưng của bố, bây giờ thì bố thật 
sự hài lòng. 
- Good night bố. 
Diễm Uyển vừa đi lên phòng mình, vừa nghĩ đến 
ngày mai. Bố mẹ chắc sẽ ngạc nhiên và rất vui 
sướng khi nghe Bill nói mấy lời cám ơn bằng tiếng 
Việt Nam. Diễm Uyển đã phải khổ công luyện mãi 
cho Bill phát âm thật đúng giọng của một người 
Việt Nam thuần túy.  
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LẠ THẬT! 
 
  
Đang ngồi đọc báo, Phong giật mình vì tiếng la của 
vợ: 
- Đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đôi vớ cởi ra, nếu 
dơ thì cho vào giỏ trong phòng giặt. Nếu sạch thì 
cuộn lại bỏ vào trong đôi giầy tử tế. Tại sao cứ để 
lòng thòng nửa trong nửa ngoài vắt vẻo trên đôi 
giầy là thế nào? 
Phong trả lời mắt vẫn không rời tờ báo. 
- Em cứ tưởng em sạch lắm mà thật ra em chả 
sạch tí nào. Đôi vớ mới cởi ra còn mồ hôi phải để 
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vậy cho nó thoáng, cuốn nó vào thì kinh chết, sẽ 
có mùi không thơm tí nào. 
- Nếu sợ dơ sao không bỏ giặt? 
- Nhưng mà nó chưa dơ, mới đi lần đầu có vài 
tiếng đồng hồ, để nó thoáng là sạch ngay có gì 
đâu mà phải giặt? 
Hương vùng vằng đi vào trong bếp, miệng lầm 
bầm. 
- Nhà lúc nào cũng bừa bộn, vừa dọn xong lại bày 
ra ai mà chịu được. Một ngày phải rửa cho anh 
không biết bao nhiêu cái ly. Uống xong ngụm nước 
lại vứt cái ly đó. Một lát lại lấy ly mới ra rót nước. 
Uống xong lại bỏ, rồi lấy ly mới. 
- Sao em nói nhiều thế. Anh muốn yên tĩnh đọc 
báo một chút cũng không được. 
- Nói nhiều còn bừa thế này, không nói nhà nó 
thành cái chuồng heo. 
- Chuồng heo yên tĩnh còn sướng hơn, nhà sạch 
mà phải nghe cằn nhằn tối ngày. 
- Anh bỏ cái giọng cãi chầy cãi cối đi có được 
không. 
Thấy giọng Hương có vẻ gây cấn, Phong cầm tờ 
báo bỏ lên lầu. 
Hai mươi phút sau Hương lại lò dò đi lên. Phong 
bắt đầu thấy hồi hộp “bỏ mẹ, mụ này lại sắp mở 
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máy nữa rồi.” Y chang, giọng Hương léo nhéo 
trong buồng tắm. 
- Tại sao mỗi lần dùng Toilette xong anh không 
làm ơn bỏ cái giá để ngồi xuống, cứ để dựng đứng 
lên là thế nào. Phải nghĩ đến vợ mình còn dùng 
nữa chứ. Bộ muốn tôi cũng đứng tè à. 
Phong phì cười.  
- Nếu em đứng tè được cũng nên lắm. Bỏ cái đó 
xuống nặng nhọc lắm hay sao mà em phải la um 
xùm vậy? 
Hương lườm chồng 
- Không nặng nhọc sao anh không làm? 
- Tại anh quên 
- Quên khôn quá vậy. Lâu lâu quên còn được, 
đằng này quanh năm ngày tháng quên. 
Phong xuống giọng làm lành. 
- Hôm nay anh nghe đủ rồi. Nói ít thôi anh còn nhớ 
được, lần sau sẽ chừa. Nói nhiều quá anh không 
nhớ hết nổi, lại mất công nói nữa. 
Hương cười, 
- Em nói một câu chót nữa thôi. Sao anh hay quên 
tắt đèn vậy? Tối hôm qua anh để quên đèn trong 
phòng Computer cả đêm, như vậy thì chết tiền 
điện. 
- Sorry, lần sau anh sẽ nhớ. 
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Sợ Hương sẽ nói thêm gì nữa, Phong vội lỉnh 
xuống nhà. Vừa bật tivi lên chưa kịp coi, giọng 
Hương đã lanh lảnh ở cầu thang. 
- Dùng điện thoại xong không bao giờ thèm bỏ vào 
cái base của nó để charge. Cứ vứt lung tung, đến 
lúc người ta dùng thì hết pin. 
Phong lờ đi như không nghe thấy cho yên chuyện, 
chàng làm bộ chăm chú nhìn vào tivi. 
Hương ngồi xuống cạnh chồng. 
- Em vừa nói gì anh có nghe không? 
Phong làm bộ ngạc nhiên 
- Không, tưởng vụ tắt đèn là vụ chót rồi nên anh 
không để ý. 
- Anh đừng có vờ vịt, em nói to chứ có nói nhỏ 
đâu. Em muốn anh nhớ đừng vứt điện thoại ở 
ngoài như vậy nữa. 
Phong nói như hét 
- Ô kê, ô kê, ô kê. 
Biết chồng cáu, Hương yên lặng bỏ vào trong bếp. 
Nàng nghĩ thầm “Đàn ông lạ thật, mình nói toàn 
những cái đúng, có gì sai đâu mà cũng bực mình 
là thế nào. Sao chả biết phục thiện gì cả.” 
Đang bực mình nên Phong không sao chăm chú 
coi tivi được. Tự nhiên chàng muốn đi ra ngoài cho 
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thoải mái. Thấy chồng mở cửa bếp đi ra garage 
Hương vội hỏi. 
- Anh đi đâu vậy? 
- Anh đi ra ngoài một chút. 
- Trời lạnh sao anh không mặc áo ấm vào? 
- Anh quên. 
Phong quay lại lấy áo “cốt”. Hương nghĩ thầm 
“quên, quên, cái gì cũng quên, quên như vậy ốm ai 
lo”. Nghĩ thôi chứ Hương không dám nói ra sợ 
chồng lại cáu. 
Thấy vợ đứng tần ngần, Phong thương hại giọng 
chàng dịu xuống. 
- Anh ra Safeway mua bánh mì, em cần mua gì 
không? 
Hương vui vẻ. 
- Em cũng định ra Safeway xem có chậu Cúc nào 
đẹp không mua về chơi Tết. 
Nghe tới Tết Phong giật mình. 
- Sắp Tết rồi cơ à. 
- Tuần tới rồi. 
- Nhanh quá nhỉ. 
Sợ Hương đòi đi chung, Phong bước vội ra cửa. 
- Để anh xem, nếu có Cúc Đại Đóa đẹp anh sẽ 
mua, Cúc hoa nhỏ chán lắm. 
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Vừa lái xe Phong vừa suy nghĩ “Vợ mình cái gì 
cũng được, xinh đẹp, giỏi giang, chỉ có tật tối ngày 
cằn nhằn chồng. Mấy cái tiểu tiết đó, có đáng gì 
đâu mà phải cáu kỉnh lèm bèm. Chồng quên thì vợ 
làm dùm, chết chóc gì mà lúc nào cũng phải la 
toáng lên. Đàn bà lạ thật”. 
Thoát được vợ rồi Phong thấy nhẹ cả người. 
Chàng biết Hương muốn cùng đi với chàng ra chợ, 
nhưng Phong ớn đi xe chung với Hương lắm. Ngồi 
bên nhau thế nào Hương cũng có một cái cớ gì đó 
để cằn nhằn. Chẳng hạn như “Xe gần hết xăng rồi 
sao anh chưa chịu đổ”. “Này, này, có người sắp đi 
qua đường kia kìa, coi chừng đấy nhé. Sao anh lái 
nhanh quá vậy, v.v...” Có lần Phong đang hứng chí 
nói chuyện tưởng Hương chăm chú nghe, ai dè 
Hương cắt ngang bằng một câu lãng xẹt làm 
Phong vừa giận vừa mất hứng. 
“Anh chú ý lái xe đi, đừng nói nữa, sắp sửa đến 
exit rồi đó. Lần trước anh ham nói, chạy lố luôn, 
nhớ không?” 
Thật ra những cái Hương nhắc đều đúng, nhưng 
không hiểu sao, giọng nói và lối nói của Hương 
làm Phong rất khó chịu. 
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Đi chợ, Phong thích là chỗ bán thịt nguội và đủ thứ 
Fromage. Có lần Phong vừa đụng vào miếng Paté 
nhập cảng từ Canada là Hương nói liền. 
“Cholesterol của anh cao lắm mà cứ thích ăn Paté 
với Fromage. Phải tránh mấy thứ đó đi mới được.” 
Hôm nay đi chợ một mình, Phong quyết định phải 
mua cả Paté lẫn Fromage. Lâu lâu ăn một lần chết 
chóc gì mà sợ. Ăn rồi, uống rượu chát nó sẽ tan đi. 
Phong thấy mình vui và hí hởn như một đứa con 
nít. Đi ngang chỗ bán Café Starbuck, mùi café 
thơm lừng thật hấp dẫn. Phong ghé vào mua một 
ly café. Nhìn quanh quất, những cái bàn vuông 
nhỏ và ghế xung quanh đều có người ngồi hết, 
ngoại trừ một cái bàn, có một người đàn bà trẻ 
ngồi còn dư hai ghế. Phong ngập ngừng, chưa biết 
có nên hỏi xin phép ngồi xuống đó không thì bà ta 
đã lên tiếng. 
- Ông có thể ngồi vì hai ghế đó trống, không có ai 
ngồi cả. 
Phong nói cám ơn và ngồi ngay xuống. Người đàn 
bà vui vẻ bắt chuyện. Bà tự giới thiệu làm nghề 
Realtor và than lúc này bán nhà rất chậm. Phong 
cũng cho biết chàng mới về hưu được mấy tháng 
nay, đang quyết định không biết có nên Volunteer 
làm một việc gì không, cho đỡ cảm thấy buồn 
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chán. Bà ta rủ Phong ghi tên vào Câu lạc bộ thể 
thao mà bà ta là một thành viên trong ban quản trị. 
Bà ta nói, có nhiều chương trình rất hay và bổ ích. 
Trước khi cáo từ, bà ta bắt tay Phong, đưa cho 
chàng tấm danh thiếp, nhìn chàng bằng đôi mắt 
thật đẹp và ướt át cộng với nụ cười thật tươi. 
- Hy vọng sẽ được gặp lại ông ở Câu lạc bộ thể 
thao mà tôi vừa giới thiệu với ông. Tôi bảo đảm với 
ông, ông sẽ không có một chút thì giờ nào trống để 
cảm thấy nhàm chán.  
Người đàn bà quay lưng đi, Phong nhìn theo, bà ta 
có dáng người thật cân đối. Đôi mông lắc lư theo 
nhịp đi vội vã trông rất hấp dẫn. Phong đọc nhanh 
tấm danh thiếp cầm trong tay. “Helena Fitzgerald” 
chàng đoán Helena khoảng gần 50. 
Bỏ tấm danh thiếp vào túi, Phong ngạc nhiên thấy 
mình bỗng dưng huýt sáo một điệu nhạc thật vui. 
Lâu lắm rồi mình đâu có huýt sáo. Lạ thật ấy nhỉ. 
Phong đi ngay vào chổ bán hoa, mấy chậu Cúc 
vàng tươi, bông nở thật lớn như đang chào đón 
Phong. Chàng chọn ngay hai chậu nhiều hoa nhất 
và nghĩ thầm “Hương sẽ thích lắm đây”. 
Điện thoại reo, giọng Hương lanh lảnh ở đầu giây. 
- Cái Valise cũ mình mang từ Việt Nam qua hồi 75 
đâu rồi anh? 
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- Anh vứt đi rồi, sao tự nhiên em lại hỏi tới cái 
Valise cũ mèm đó? 
- Em dọn nhà ăn Tết, phải chuyển bớt một ít đồ 
xuống basement nên mới biết cái Valise đó biến 
mất rồi. Em không tưởng tượng được anh có thể 
vứt cái Valise đó đi. 
- Nó cũ quá đến nỗi lên mốc hết cả phía ngoài, 
không vứt đi thì để làm gì. 
- Anh là người không có trái tim. Nói xong Hương 
cúp điện thoại cái rụp. 
Phong ngạc nhiên không hiểu sao tự nhiên vợ 
chàng lại giận dữ chỉ vì chàng vứt đi một cái Valise 
cũ. Chàng nhìn hai chậu Cúc vàng tươi một cách 
chán nản. Tưởng mua hai chậu Cúc này về, 
Hương sẽ mừng húm và cảm ơn chàng rối rít. 
Nhưng cái điệu này là không êm rồi. Hai chậu Cúc 
chẳng bù được tội lỡ vứt đi cái Valise vừa cũ vừa 
dơ vì đầy mốc. Đàn bà lạ thật, đúng là mình lấy 
phải mụ điên. Phong than thầm như vậy. Vứt cái 
Valise cũ đi, chứ có phải vứt mấy đứa con xuống 
sông như thằng cha báo mới loan tin đâu, mà lại bị 
mắng là không có trái tim. Phong cứ lập đi lập lại 
bốn chữ đó, cuối cùng chàng bỗng nổi xung thiên 
nói một mình “Không có trái tim thì ông cóc về nhà 
nữa. Thay vì về nhà nghe cằn nhằn mình đi thẳng 
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đến cái Câu lạc bộ thể thao mà Helena giới thiệu 
xem sao.” Nghĩ là làm. Một tiếng đồng hồ sau 
Phong đã trở thành hội viên của Câu lạc bộ “Khoẻ 
và Vui”. Chàng lái xe về nhà với ý định lấy quần áo 
thể thao và trở lại Câu lạc bộ tập liền ngay ngày 
đầu xem sao. Chàng chợt nghĩ đến phản ứng của 
Hương, chắc Hương ngạc nhiên và bực mình lắm, 
vì chàng đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến 
vợ. “Who cares?” Phong mệt mỏi lắm rồi. Cằn 
nhằn là nghề của Hương mà, Phong nghĩ vậy. 
Chàng bước vào nhà chờ Hương la hét vì tội vứt 
Valise cũ đi. Phong ngạc nhiên thấy Hương ngồi 
yên lặng trong bếp như một con mèo nhỏ, hai mắt 
đỏ hoe. Hương làm bộ như không biết sự có mặt 
của Phong. Nàng chẳng nói chẳng rằng. 
- Em sao vậy? Phong hỏi nhẹ nhàng. 
- Chả sao cả, giọng Hương thật lạnh 
- Chả sao cả, mà sao mắng người ta là không có 
trái tim. Nói cho anh biết, tội vứt cái Valise cũ đã 
lên mốc là tội nặng lắm à? 
Hương vẫn im lặng không trả lời. Phong cáu tiết. 
- Em điên vừa vừa chứ, không thôi anh để em ở 
một mình đó. Anh chịu hết nổi rồi. 
Nói xong Phong bỏ lên lầu lấy quần áo. Khi Phong 
trở xuống thì Hương đang gục đầu xuống bàn 
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khóc tấm tức. Phong càng điên thêm nữa, chàng 
gay gắt hỏi. 
- Ai làm gì mà khóc mới được chứ. Mắng người ta 
đã rồi còn khóc thì lạ thật. 
- Anh đúng là người vô tình, anh không biết quí kỷ 
niệm gì cả. 
Phong hơi chột dạ. 
- Tại sao em nói vậy? 
- Anh có nhớ cái Valise đó là cái Valise kỷ niệm, 
hai vợ chồng mình đã chọn mua sau ngày cưới để 
đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt không? 
- Anh quên mất, nhưng nó cũ và lên mốc hết rồi. 
Thôi, anh xin lỗi.  
Phong phải nói vậy cho vợ vui lòng, chứ Phong 
đang nghĩ thầm “Có thằng chồng lù lù đây không lo 
o bế, lo tiếc cái Valise cũ mèm, rồi cằn nhằn cửi 
nhửi làm to chuyện, đàn bà lạ thật”. Phong có biết 
đâu, chả riêng gì Phong và Hương. Tất cả những 
cặp vợ chồng trên cái cõi đời này, trong cuộc sống 
chung, không biết bao nhiêu ngàn lần, họ phải thốt 
ra hai chữ “Lạ thật”.  
Thực ra, hai người một trai một gái, sinh ra trong 
một gia đình cùng bố mẹ, cùng máu mủ, cùng 
chung sự giáo dục, mà tính nết còn khác biệt 
nhau. Nhiều khi anh em còn không hợp với nhau, 
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không chịu đựng được nhau. Huống hồ hai người 
xa lạ, sinh trưởng trong hai gia đình khác hẳn 
nhau. Hoàn cảnh và sự giáo dục hoàn toàn khác 
biệt.  
Bỗng dưng họ gặp nhau, hai trái tim đập loạn xà 
bèng, nói một cách văn hoa là hai trái tim đập 
chung một nhịp, rồi họ yêu nhau, lấy nhau. Trong 
cuộc sống chung, những thơ mộng êm đềm của 
ngày mới cưới rất ngắn ngủi. Sau đó, các cô cậu 
nhóc tì ra đời, bao nhiêu vất vả, lo lắng, muộn 
phiền trong cuộc sống. Chưa kể những suy nghĩ 
khác nhau giữa đàn ông với đàn bà. Vậy mà họ 
vẫn sống được với nhau, vẫn cố gắng san bằng 
những khác biệt, để mái ấm gia đình được bền 
vững, thì quả thật là một điều khiến ai cũng phải 
thốt ra hai chữ lạ thật, chứ chả riêng gì những 
người trong cuộc.  


