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Hằng giật mình tỉnh giấc, sau khi quá mệt mỏi 
nàng đã thiếp đi khi ngồi trên ghế salon ở phòng 
khách nghĩ ngợi lan man. Nàng hốt hoảng “chết 
rồi, trễ giờ phải đưa anh ấy di lọc máu”. Nàng chợt 
định thần, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo hẳn và chợt 
nhớ ra sự thực phũ phàng “anh ấy chết rồi còn 
đâu.” 
Đúng vậy, chồng nàng đã vĩnh viễn rời bỏ nàng 
rồi... Đã hai đêm nàng không tài nào chợp mắt. 
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Nàng không ngờ sự ra đi của Phong lại làm nàng 
thấy nhớ thương, trống vắng và cô đơn đến như 
vậy. Nàng như người không còn sinh lưc, không 
muốn ăn uống, không muốn làm bất cứ việc gì 
nữa. Nàng cứ đi ra đi vào, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. 
Nàng ngồi chống hai cùi chỏ lên cái bàn ăn, hai 
bàn tay ôm hai bên má để cái đầu tự do muốn nghĩ 
gì thì nghĩ. Tự nhiên nàng nhớ đến Phong và 
giọng hát quen thuộc ấm áp của chàng “…Nha 
Trang là miền quê hương cát trắng…” 
Ngày ấy, xa thật là xa..., ngôi nhà số 3 đường 
Quang Trung ở Thành Phố Nha Trang nơi nàng 
lớn lên với bao kỷ niệm êm đềm. Bỗng một ngày 
cô nữ sinh lớp đệ nhị của Trường Lê Quí Đôn, 
xinh xắn, mặn mà, áo dài trắng, eo thon, tóc dài lả 
lướt, thẹn thùng e ấp trước anh chàng đẹp trai hào 
hoa bạn của ông anh ở Sài gòn ra chơi. Chàng ta 
có giọng nói thật nhẹ và ấm. Chỉ những câu hỏi vớ 
vẩn của chàng ta cũng làm nàng bối rối. 
Nàng trả lời rồi chạy biến vào nhà. 
Anh ta đi rồi, Hằng mới tò mò hỏi thăm lý lịch. Ông 
anh cười cười “Làm sở Mỹ, thằng này đắt mèo 
lắm, tán khéo mà lại hát hay nữa, ca sĩ tài tử nổi 
tiếng đấy.” 
Hằng ngớ ngẩn “đắt mèo là gì hở anh?” 
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Con bé này ngố thật, đắt mèo là nhiều con gái mê 
nó lắm. 
Hằng làm bộ thờ ơ nhưng trong lòng hơi buồn, 
nàng cũng chả biết tại sao nữa. 
Nỗi buồn thoáng qua đó, chỉ vài giờ sau đã theo 
sóng biển cuốn trôi đi hết. Nàng lại hồn nhiên vui 
với ban bè. 
Nàng hết ngơ ngẩn, nhưng chàng lại ngẩn ngơ. Về 
lại Sài Gòn Phong cứ nhớ mãi ánh trăng dịu dàng 
của miền thùy dương cát trắng. Hình ảnh cô nữ 
sinh ngây thơ, xinh đep tên Hằng đã khiến chàng 
vương vấn mãi không thôi. Cuối cùng chàng trở lại 
Nha Trang xin cưới nàng. 
Nàng nhận lời ngay không đắn đo suy nghĩ. Con 
gái mới lớn, chỉ thấy chàng đẹp trai là chịu, có 
công ăn việc làm, con nhà tử tế là được quá rồi. 
Đắt mèo như vậy mà vẫn đòi cưới nàng thì phải 
yêu lắm rồi, có gì nữa mà phải lo? 
Nàng quên mất câu ca dao “Đàn ông năm bẩy lá 
gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”. 
Ông chồng đep trai của nàng có tới mười lá gan, 
cho nên cuôc đời làm vợ của nàng nhiều hạnh 
phúc và cũng nhiều nước mắt. 
Từ lúc về làm vợ chàng cho tới lúc chàng ra đi, 
những người đàn bà ghé qua đời chàng cứ như 
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sao xẹt, nàng vừa khóc lóc ghen tương với người 
này chưa nguôi thì đã lại vớ được thơ tình của 
người khác. Các nàng cứ xẹt đến rồi đi, chàng vẫn 
ôm chặt vợ con không theo nàng nào cả. Đối với 
nàng cũng là một niềm an ủi. Ngày qua ngày nàng 
sống chịu đựng, yên phận làm người vợ hiền bất 
đắc dĩ của ông chồng bay bướm. 
Về già chàng có đủ thứ bệnh, nàng chăm sóc mệt 
nghỉ. Thật cực khổ, nàng cũng không than vãn, 
vẫn cố gắng săn sóc tối đa. Nhiều khi bệnh tật làm 
chàng khó chịu, gắt gỏng vô lý, nàng vẫn cố gắng 
nhịn. Đôi khi mệt mỏi, bực bội quá nàng cũng phải 
than thầm “đúng là kiếp trước mình mắc nợ”. Hằng 
vẫn nghĩ, nàng sống với Phong chỉ vì nghĩa, 
thương nhiều, nhưng yêu thì chắc chắn không 
còn. Vậy mà bây giờ sao Hằng lại quá đau khổ? 
Nàng thèm có chàng bên cạnh quá đỗi. Đau yếu 
cũng được, phải săn sóc cực khổ cũng chẳng sao, 
tha hồ gắt gỏng, miễn là anh có đó bên cạnh em. 
Đừng bỏ em một mình như vậy, buồn và nhớ anh 
quá Phong ơi. Hằng khóc nức lên. Thì ra nàng vẫn 
còn yêu Phong thắm thiết.  
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NGƯỜI CON GÁI 

KHÔNG CÓ TUỔI XUÂN 
 
 
Trâm về Việt Nam ăn đám cưới con bà chị vào 
đúng dịp gần tết Tây. Lễ Giáng Sinh vừa qua, năm 
mới sắp tới, không khí ban đêm của Sàigòn thật 
từng bừng náo nhiệt. Trâm hoa mắt lên vì đèn đóm 
giăng đầy phố xá. Ở bên Mỹ hơn 30 năm, Trâm 
chưa bao giờ thấy nơi nào chăng đèn nhiều đến 
như vậy. Phải nói là một cái võng đèn khổng lồ, 
mắc vào những hàng cây ở hai bên đường, chạy 
dài từ chợ Bến Thành đến đường Nguyễn Huệ, 
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chạy đổ ra bờ sông, tạo nên một thứ ánh sáng 
huyền diệu phủ ngập phố xá Sàigòn. 
Trâm nghĩ thầm, dù trang hoàng để làm đẹp cho 
thành phố vào dịp lễ lạc, nhưng đâu cần phải 
chăng đèn nhiều một cách quá thừa thãi như vậy, 
để phải trả một món tiền khổng lồ về phí tổn điện 
đốt sáng mỗi đêm. Bớt đi một nửa số đèn, thành 
phố cũng vẫn thừa ánh sáng và quá đẹp rồi. 
Tất cả những cái huy hoàng tráng lệ phung phí đó, 
thật tương phản với cái cảnh xô bồ, vô trật tự, mất 
thẩm mỹ của cả rừng xe gắn máy, phóng như 
điên, không bao giờ biết nhường cho người khách 
qua đường. Những người lái xe phần lớn mang 
khẩu trang bịt mặt, họ phóng bừa lên vỉa hè, suýt 
đâm cả vào những người đi bộ. Một bà lão lưng 
còng, như muốn gập đôi người lại, ngồi nép vào 
bờ tường đưa tay xin tiền những người qua lại. 
Trâm vơ trọn mớ tiền lẽ trong túi, đặt hết vào tay 
bà cụ. Mấy đứa nhỏ không biết từ đâu chạy đến, 
vây quanh lấy Trâm xin tiền rối rít. Trâm lúng túng 
không biết xử trí ra sao. Trâm không mang bóp vì 
sợ bị cướp giật. Tiền Trâm để trong túi đeo ở 
trước bụng bên trong áo, Trâm không muốn vạch 
áo lấy tiền ở chỗ đông người. Nàng đành phải gạt 
nhẹ mấy đứa nhỏ ra, miệng nói “Sorry nghe mấy 
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em, tiền để trong bóp quên ở nhà rồi. Có ít tiền lẻ 
biếu bà cụ, bây giờ trong túi không còn đồng nào 
hết”. Vừa nói Trâm vừa cố rảo bước. Nàng bật 
cười khi quen miệng nói chữ “Sorry”, chả biết đám 
nhỏ có hiểu “Sorry” là nghĩa gì không. Một đứa trẻ 
vẫn cố đi theo Trâm miệng lải nhải 
- Con đói quá cô ơi! Cho con chút tiền ăn cơm. 
Thằng bé nói giọng kéo dài ra như đang đọc bài 
học thuộc lòng. Đôi mắt nó vẫn láo liên nhìn theo 
mấy thằng bạn đang đi theo xin tiền những người 
bộ hành khác. Một thằng bạn nó được một người 
đang móc túi cho tiền, ngay tức khắc thằng bé bỏ 
Trâm phóng ra chỗ thằng bạn nhanh như một mũi 
tên, miệng nó lại lải nhải “Con đói quá bác ơi! Cho 
con chút tiền ăn cơm”. Trâm phì cười với ý nghĩ 
“nó đói mà còn phóng nhanh như vậy, nó mà no 
chắc sẽ bay vù vù như trong phim chưởng”. 
Đi lang thang thêm một lúc nữa, Trâm thấy mỏi 
chân, nàng ngồi xuống cái ghế dài bằng xi-măng ở 
vườn hoa trước tòa Đô Chính cũ. Một người bán 
nước dừa tươi chạy lại mời Trâm. Nàng nhìn thấy 
gương mặt hơi quen nhưng không nhớ được là ai. 
Bỗng người đó kêu lên “Bác Trâm phải không? 
Con đây, con là Phượng hồi đó đi làm cho bác 
Hương gần nhà thờ Cầu Kho đó. Bác nhớ con 
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không?” Phượng ngồi bệt xuống bãi cỏ, ôm lấy 
chân Trâm lắc qua lắc lại. Làm sao Trâm nhận ra 
nó được. Con bé Phượng cách đây 5 năm còn là 
một con bé thật ngây thơ, đôi mắt tròn to, da trắng, 
tóc dài đen mướt. Bây giờ trước mắt Trâm là một 
thiếu phụ gầy guộc, xác xơ. Trâm nhìn con bé 
nước mắt lưng tròng, nàng nghẹn ngào hỏi: 
- Làm sao mà con ra nông nổi này. 
Nó oà lên khóc, gục đầu vào đầu gối nàng 
- Con khổ lắm bác ơi! 
Nó nấc lên từng hồi khiến Trâm cũng khóc theo. 
Cách đây 5 năm, Trâm về thăm Việt Nam lần đầu 
tiên. Nàng ở nhà Hương là chị họ của nàng. 
Phượng là cô bé giúp việc cho Hương. Nó xinh 
xắn, ngoan ngoãn nên Hương rất thương. Năm đó 
nó mới 18 tuổi. Trâm ở chơi với Hương một tuần 
lễ. Hương bận cửa hàng nên giao Phượng đưa 
Trâm đi chơi. Con bé lái xe Honda của Hương chở 
Trâm đi khắp nơi khắp chốn. Hai bác cháu rất hợp 
nhau. 
Ít lâu sau Trâm nghe Hương kể chuyện ba của 
Phượng mất vì bệnh ung thư gan, mẹ thì bị tai nạn 
gẫy xương chân. Hương làm ăn thua lỗ dọn đi Đà 
Lạt ở với con nên phải cho Phượng nghỉ việc. 
Trâm gửi Hương 200 đô la cho Phượng. Từ đó 
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Trâm không được tin tức gì về Phượng nữa. Đời 
sống bận rộn làm Trâm cũng quên luôn con bé dễ 
thương đã làm tài xế ôm cho Trâm suốt một tuần 
lễ ở Sàigòn. Bây giờ con bé dễ thương đã biến 
thành người thiếu phụ tang thương, đang khóc 
nức nở kể lại những ngày trôi nổi cho Trâm nghe. 
- Bác đi về Mỹ độ mấy tháng thì tai họa sẩy đến 
với gia đình con. Bố con chết, mẹ bị tai nạn gẫy 
chân. Thằng em con mới 10 tuổi phải nghỉ học đi 
nhặt rác kiếm sống qua ngày. Bác Hương làm ăn 
thua lỗ, cho con nghỉ việc. Sau đó con đi làm chiêu 
đãi viên ở một nhà hàng.Tại đây, con đã gặp một 
người môi giới kiếm vợ cho mấy người Tầu ở Đài 
Loan. Họ nói nếu con muốn kiếm tiền nhiều lo cho 
gia đình, thì nên lấy chồng già. Vì mấy người già 
mới có nhiều tiền. Con muốn lo cho mẹ con chữa 
lành bệnh và em con đi học lại, nên đồng ý. 
Họ đưa cho con tấm hình một ông già, nhưng 
trông còn rất khỏe mạnh đứng trước một ngôi nhà 
thật bự. Họ nói đó là nhà của ông ta vì ông ta 
trước 1975 buôn bán ở Chợ Lớn nên rất giàu có. 
Họ nói, nếu con chịu họ sẽ cho trước mẹ con 4 
triệu đồng. Sau khi làm vợ ông ta, con sẽ có tiền 
nhiều, tha hồ gửi về cho mẹ con. Họ bắt con phải 
ký giấy hứa làm vợ trong vòng 10 năm không 
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được đòi ly dị. Lúc đó con mới 19 tuổi. Con nghĩ 
hy sinh 10 năm để được có nhiều tiền giúp gia 
đình, nên con bằng lòng. 
Sang tới Đài Loan con mới biết chồng con là một 
ông già bệnh hoạn ốm yếu, ở chung với vợ chồng 
người con trai trong một căn nhà bình thường, 
không có vẻ gì giàu có hết. Căn nhà thật bự trong 
hình là nhà bà con của ông ta. Hình con được coi 
là hình ông ta chụp từ 10 năm về trước lúc còn 
khoẻ mạnh. Ông ta nói và hiểu được tiếng Việt 
chút ít. Con hỏi xin tiền để hàng tháng gửi về cho 
mẹ con, ông ta nói ông ta đã tốn rất nhiều tiền cho 
người môi giới để mua con, nên hết tiền rồi. Ông 
ta chỉ cho con được 2 lần tiền để gửi về nhà. Sau 
đó ông không cho nữa. Con sống như tù giam 
lỏng, không được đi ra ngoài. Hàng ngày phải làm 
đủ việc cực nhọc, hầu hạ ông già mà không được 
trả lương. Một hôm thằng con ông già làm ẩu con, 
vợ nó ghen đánh con một trận thừa sống thiếu 
chết. Từ đó con vợ nó luôn tìm dịp hành hạ con. 
Lúc đó con không dám trốn đi vì không có tiền, 
không biết đường xá, lại cũng chưa nói được tiếng 
Tầu. Con chịu đựng sống như vậy được hai 
năm.Một hôm nhà họ có đám giỗ. Khách đến ăn 
giỗ có một người đàn ông ViệtNam. Con lén năn nỉ 
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họ giúp con trốn đi. Họ thương tình giúp đỡ, nhưng 
sợ bị liên lụy nên chỉ cho con ở đỡ hai hôm. Họ 
mang con tới một khu chợ cách xa nơi họ ở, cho 
con một ít tiền đủ mua cơm ăn hai ngày và dặn 
con ráng đi kiếm việc làm. Con xin được chân phụ 
bếp và rửa chén trong một tiệm bán mì. Ông chủ 
cũng là đầu bếp chính, ông ta không đàng hoàng, 
cứ tìm cách dê con hoài. Bà chủ biết được, nổi 
máu ghen, đuổi con đi. Con đang bơ vơ không chỗ 
ở, thì gặp một bà nhà giầu đi xe hơi. Bà nói tiếng 
Tầu, con chỉ hiểu được chút ít. Bà nói sẽ mướn 
con làm việc nhà và trả nhiều tiền. Ai dè bà đưa 
con vào làm trong một ổ điếm hạng sang. Con trốn 
đi mà không thoát, bị nhốt vào phòng tối và bỏ đói 
hai ngày. Bà cho người canh chừng, con không có 
cách nào trốn đi được nữa. Gần một năm sau, nhờ 
một người khách đến chơi thường xuyên, rất thích 
con, giúp đỡ con mới thoát được. 
Về tới Việt Nam, con mới biết mẹ con đã chết vì bị 
bệnh gan. Bây giờ chỉ còn hai chị em con, nương 
nhau sống qua ngày. Phượng vừa khóc vừa kể, 
Trâm vừa nghe vừa khóc. Khi câu chuyện kết thúc, 
mắt hai bác cháu cùng sưng húp. Cũng may trời 
tối, thiên hạ lo ngắm phố phường, chả ai để ý đến 
hai bác cháu. Trâm xót xa nhìn Phượng. 
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- Con có đau không mà trông ốm yếu quá vậy? 
- Bây giờ đã khá lắm rồi đó bác. Con bị bệnh cả 
năm trời, may nhờ có mấy bà phước giúp đỡ con 
mới qua khỏi. Trâm dúi vào tay Phượng một ít tiền. 
Hai bác cháu trao đổi địa chỉ cho nhau. Trâm căn 
dặn: 
- Bao giờ con gặp khó khăn, nhớ liên lạc với bác. 
Trước khi bác về lại Mỹ, hai bác cháu phải đi ăn 
với nhau một bữa cơm. Bác muốn gặp cả em con 
nữa. 
Nhìn theo cái bóng gầy guộc của Phượng, một 
bên vai trĩu xuống vì gánh dừa quá nặng, Trâm 
chép miệng thở dài “Tội con bé, cuộc đời đã đánh 
cắp mất tuổi xuân của nó.” 
 

Đầu Xuân 2009 
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THI SĨ, THƠ 

VÀ NHỮNG ĐĨA XÔI  
 
  
Với cái óc nhỏ bé thô thiển của tôi, tôi nghĩ làm thơ 
khó hơn viết văn. 
Làm thơ phải có khiếu trời cho, phải biết niêm luật. 
Một bài thơ thường ngắn hơn một truyện thật 
ngắn. Nhà thơ phải thu gọn có khi là một truyện 
tình, một đề tài, một kỷ niệm vui buồn, hay ca tụng, 
mỉa mai chế diễu một vấn đề nào đó. Chỉ một bài 
thơ ngắn mà phải diễn tả được tất cả những điều 
mình muốn nói. Quả thật là tài tình.  
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Viết văn thì dễ dàng thoải mái hơn. Tha hồ viết 
những điều mình nghĩ, những đề tài mình sáng 
tạo, dài ngắn tùy thích. không hạn chế, không niêm 
luật. 
Vậy mà, bất công thay, phần lớn thơ lại không 
được nhiều người ưa thích bằng truyện ngắn, 
truyện dài. Người ta có thể say mê đọc một lèo hết 
một quyển truyện, nếu là truyện hấp dẫn. Một 
quyển thơ dù có nhiều bài thơ hay, cũng ít khi có 
ai say mê đọc hết cả quyển một lúc. 
Tôi có một người bạn, tôi rất phục nàng về tài làm 
thơ. Nàng làm thơ hay, nhanh chóng dễ dàng. 
Nàng sáng tác khá nhiều và tên tuổi nàng cũng 
khá quen thuộc trong giới viết lách. Ngoài tài làm 
thơ, nàng nấu ăn cũng rất giỏi. Nàng có món tủ là 
món xôi đậu phọng rất ngon. Nàng rất dễ thương. 
Bạn bè có tiệc tùng, nàng sẵn sàng nấu cho một 
khay xôi đủ loại. Món xôi của nàng bao giờ cũng 
được mọi người chiếu cố tận tình. 
Ai cũng trầm trồ và muốn biết tên của người nấu 
món xôi hấp dẫn đó. 
Một hôm trong mục điểm thơ trên đài phát thanh, 
tôi nghe người phụ trách chương trình nhắc nhở 
đến những bài thơ hay của nàng. Tôi mừng rỡ gọi 
điện thoại báo cho nàng biết. 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

220 

Và sau đây là cuộc điện đàm của chúng tôi: 
- Nàng ơi, nàng có biết là thơ của nàng được 
người ta khen trong mục điểm thơ của đài phát 
thanh không?  
- Biết chứ 
- Sướng nhé, theo tôi bây giờ người ta mới khen 
thơ nàng là quá trễ đó. Thơ hay như vậy, lẽ ra phải 
được khen từ lâu rồi mới phải. 
Nàng cười và nói 
- Bây giờ mới được khen là may rồi, nhờ có tài nấu 
xôi mới được người ta nhắc đến thơ của mình đó. 
Tôi ngạc nhiên hỏi  
- Tại sao thơ lại dính đến xôi, kỳ quá vậy? 
Nàng cười thích thú kể giai thoại tiếu lâm về thơ và 
xôi của nàng cho tôi nghe. 
Đây là nguyên văn lời kể của nàng. 
- Một hôm trong một bữa tiệc, có một người hỏi 
mình, có phải chị là nhà thơ ABC không? 
Nghe hỏi mình mừng quá, nghĩ thầm trong bụng, 
chắc họ thích thơ mình, muốn hỏi làm quen, nên 
cười thật tươi và hớn hở nhận liền, 
Dạ, mình là ABC đây, chắc chị có đọc thơ của 
mình rồi 
Dạ chưa đọc, nhưng được nghe nói nhà thơ ABC 
nấu xôi ngon hết xẩy. 
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Một người khác đứng gần đó phụ họa 
Đúng rồi, mình cũng nghe mọi người nhắc đến tên 
chị hoài, ai cũng nói nhà thơ ABC nấu xôi ngon 
lắm. 
Miệng mình cười mà trong lòng thấy héo hon mỉa 
mai quá. Nhà thơ mà được mọi người biết đến vì 
nấu xôi ngon chứ không phải vì làm thơ hay. 
Tôi vội ngắt lời chị 
- Thì bây giờ có người khen qua mục điểm thơ của 
đài phát thanh rồi đó. Trễ còn hơn không. 
Nàng cười thành tiếng trong điện thoại. 
- Trời ơi, cũng nhờ tài nấu xôi nữa đó. 
Tôi hỏi sao vậy. 
Nàng tiếp,  
- Một hôm cũng trong một buổi tiệc, một người 
quen sau khi ăn món xôi mình nấu, găp mình khen 
rối rít. 
Chị làm món xôi đậu phọng ngon quá. 
Mình cười nói với chị ấy, nếu chị thích bữa nào có 
tiệc nữa mình sẽ làm nhiều để dành riêng cho chị 
một đĩa. Và minh giữ lời hứa nên chị cảm động 
quá. 
Từ đó chị hay thân mật trò truyện với mình. Sau 
khi nghe mình nói đang in cuốn thơ, chị nhanh 
nhẩu nói liền: Mình có người bạn làm đài phát 
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thanh phụ trách mục điểm thơ, chừng nào chị in 
xong cuốn thơ mình sẽ nhờ người bạn giới thiệu 
thơ cho chị. 
Kết quả của đĩa xôi mình tặng, nên mình mới được 
giới thiệu thơ trên đài phát thanh đó. 
Nói rồi nàng lại cười lớn có vẻ thích thú. 
Tôi biết sau tiếng cười đó là một âm hưởng cay 
đắng xót xa.  
Nàng là một nhà thơ có tài, nhưng chẳng mấy ai 
có thì giờ để ý đến những đứa con tinh thần của 
nàng. Nhưng cái tài nấu xôi của nàng thì người ta 
để ý tới ngay và truyền miệng đi khắp mọi người. 
Những đĩa xôi ngon được đón nhận với tất cả 
nhiệt tình hào hứng. 
Còn những bài thơ hay thì lại bị hờ hững lãng 
quên. 
Đúng là chuyện cười ra nước mắt!   
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KIẾP LÀM MẸ 
 
  
Khi chúng ta còn ở trên giải đất hình chữ S thân 
yêu thì hình như hầu hết già trẻ lớn bé ai cũng 
thuộc lòng câu ca dao: 
   Công cha như núi Thái Sơn 
   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
   Một lòng thờ mẹ kính cha 
   Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

Các bà mẹ nghe câu “một lòng thờ mẹ” cảm thấy 
ruột gan cứ mát rười rượi. Chưa hết, còn thêm 
mấy câu “hết sảy” này nữa chứ: 
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   Cá không ăn muối cá ươn  
   Con cãi cha mẹ trăm đường con hư 

Và: 
   Chết cha ăn cơm với cá 
   Chết mẹ liếm lá đầu đường, v.v... và v.v... 

Ôi! Các bà mẹ cảm thấy hãnh diện làm sao! Vai trò 
người mẹ thật quan trọng trong đời sống của các 
gia đình. Thiếu mẹ hoặc không nghe lời mẹ là 
hỏng bét hết. 
Nhưng, ở đời sao lại có cái chữ nhưng quái ác này 
nhỉ? Từ ngày lưu lạc giang hồ sang đất Mỹ, vai trò 
người mẹ vẫn quan trọng, nhưng (lại nhưng) chỉ 
quan trọng về phương diện “lao động” thôi. Nói 
nôm na người mẹ là một “công cụ” cần thiết lo lắng 
công việc trong nhà thay một “sến nương”. Riêng 
về mặt tinh thần thì xem ra bà mẹ “nhẹ hều” chẳng 
có kí lô nào hết. Cho nên cái chữ “quan trọng” hình 
như chê không chịu đứng ngang hàng với các bà 
mẹ về phương diện tinh thần. Có lẽ xứ Mỹ này văn 
minh quá cho nên cá chẳng cần có muối cá vẫn 
tươi, ném vào Freezer là cá tươi rói “pho - e - vờ”. 
Con cái chẳng cần nghe lời mẹ cũng chẳng chết 
con giáp nào. Một người bạn tôi đã nói một câu 
thật chua chát “Ở xứ này con cái không nghe lời 
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mình là chuyện đương nhiên. Chúng nghe lời mình 
mới là chuyện ngạc nhiên.” 
Trong một buổi họp mặt, một bà bạn than thở: “Ở 
xứ này, muốn dậy dỗ con cái phải nói năng cho 
khéo léo, tơ lơ mơ là bị chúng quạt ngay hoặc là 
bỏ đi chỗ khác để mình nói chuyện với bàn ghế.” 
Bà khác phát biểu: “quạt lại hay bỏ đi chỗ khác còn 
đỡ, đằng này nó còn làm tới cho mình uất chết 
luôn”. Bà kể lể cô con gái cưng của bà lúc này 
thích mặc mốt “xệ mông và hở rốn”. Quần Jean lúc 
nào cũng xệ xuống nửa mông, đằng trước thì hở 
nguyên một khúc bụng với cái rốn xấu ỉn (nguyên 
văn bà nói). Bà nói nhẹ nhàng cô bé không nghe. 
Giận quá! Bà la toáng lên, và dại dột chê cái rốn lồi 
của cô bé phơi ra trông chả mỹ thuật tí nào. Cô bé 
trả đũa lời chê của mẹ bằng một màn phóng xe đi 
biệt tăm luôn cả ngày. Tối trở về với cái khoen treo 
lủng lẳng tòng teng ở rốn làm bà mẹ á khẩu luôn. 
Tôi an ủi “Nó còn nhỏ chỉ biết đua đòi theo mốt, bị 
mẹ la bực mình nên phản đối như vậy. Lớn lên nó 
sẽ hiểu và biết suy nghĩ hơn, lúc đó chắc nó không 
làm chị buồn nữa đâu.” 
Một người bạn từ Cali qua nuôi con gái đẻ, phản 
đối: “Chưa chắc đâu. Con gái mình lớn tướng, lấy 
chồng có con rồi mà vẫn làm mình dở khóc dở 
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mếu đây này.” Bà kể tiếp: “Nghe tin nó đẻ, mình bỏ 
chồng phóng sang ngay để lo cho nó. Ai ngờ bảo 
gì nó cũng không nghe. Ăn uống không chịu kiêng 
cữ. Con nó mới đẻ mà nó cứ để thằng bé trần như 
nhộng, nằm tênh hênh ở trong phòng máy lạnh 
chạy rè rè cả ngày. Sợ thằng cháu cưng bị cảm 
lạnh, mình lấy cái khăn đắp ngang người cho 
cháu. Con mình lấy ngay cái khăn ném ra một bên, 
rồi mặt xưng mày xỉa nói với mình: “Con con, con 
biết lo, me đừng đụng vào nó”. Các chị xem, nó nói 
vậy mà nó nghe được. Con nó nhưng là cháu của 
mình, cháu mình mình mới xót chứ, người dưng 
nước lã thì ai mà thèm xía vào. Mình bực mình 
nên đổi vé máy bay, ngày mai mình sẽ đi về Cali. 
Ở lại làm gì khi mà nó ăn nói với mình như vậy. 
Bà bạn thân tôi nãy giờ vẫn ngồi yên lặng chợt lên 
tiếng: “Các bà ơi! Bây giờ đổi đời rồi. Ngày xưa có 
câu “kính lão đắc thọ”. Bây giờ phải đổi là: “Kính 
con đắc thọ”. Đối với con mình phải kính trọng, lựa 
lời mà nói. Nói năng lạng quạng nó giận, nó không 
cho gặp cháu nữa là khổ. “Ông con rể quí của tôi 
đó”. Bà bạn tôi cười như mếu: “Tôi phải gọi là ông 
để tỏ lòng kính trọng”. Tôi lỡ lời nói làm ông ấy 
giận, thế là ông ấy bảo con gái tôi từ nay ông ấy 
không muốn tôi lại nhà ông ấy nữa và ông ấy cũng 
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không muốn lại nhà tôi. Gia tài tôi có một đứa con 
gái và một đứa cháu ngoại mà ông ấy nỡ đoạn 
giao như thế đấy. Con gái tôi nó ngu lắm, nó sợ 
chồng nên chồng bảo sao nghe vậy. Thế là tôi 
không được gặp con, gặp cháu nữa. Về sau con 
gái tôi năn nỉ tôi, nó bảo tôi xin lỗi thằng chồng nó, 
các bà thấy có ngược đời không? Tôi hỏi con tôi 
“Sao con không bảo chồng con xin lỗi mẹ, mà lại 
bảo mẹ xin lỗi chồng con?” Nó bảo, nó nói chồng 
nó không được và kết luận “Thôi mẹ chịu khó xin 
lỗi chồng con đi, chỉ cần nói một câu sorry dễ ợt 
mà bù lại mẹ được bồng bế cháu ngoại của mẹ, 
mẹ không sướng à? Nó biết tôi mê thằng Cu Tí 
con nó, nên nó dụ khị tôi. Thế là tôi phải xin lỗi ông 
con rể tôi đấy quí vị ạ. Cả bọn chúng tôi cùng phì 
cười. Bà bạn tôi cũng cười theo, nhưng trong khóe 
mắt bạn, tôi thấy thấp thoáng giọt lệ. 
Thật tội nghiệp cho các bà mẹ Việt Nam phải sống 
trên đất Mỹ. Một nơi mà những phong tục tập quán 
đáng yêu đáng quí của Việt Nam hầu như bị lãng 
quên.  
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CỨ TƯỞNG BỞ 
 
  
Năm nay nàng đã ngoài bảy bó, nhưng nhờ còn 
giữ được chút dáng dấp thời con gái, nghĩa là 
không bị lên cân nhiều nên trông nàng có vẻ trẻ 
hơn tuổi. Nàng lại thích ăn mặc mốt miếc nên mỗi 
lần đi dự tiệc tùng nàng thường được nghe những 
lời xã giao (Trông chị trẻ quá!) Dù biết những lời 
khen đó chưa chắc là ý nghĩ thật của người ta, vậy 
mà mỗi lần nghe nàng cũng thấy vui và lại còn bị 
nhập tâm nữa mới chết chứ. Đôi khi nàng quên 
béng mất cái thực tế phũ phàng là một bà già bảy 
bó, cứ tưởng còn trẻ, nên cứ quen thói thức thật 
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khuya làm việc liên miên có khi quên cả ăn trưa. 
Nàng có mẹ già 96 tuổi, cụ cứ ngã hoài nên nàng 
phải đưa mẹ vào Nursing home. Bà cụ nhõng 
nhẽo, phải con gái đút mới chịu ăn, nên một ngày 
nàng phải vào với mẹ hai lần. Mỗi buổi sáng nàng 
tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, cà phê, cà 
pháo mang vào cho mẹ. Bà cụ vẫn ghiền cà phê 
sữa đặc của Việt Nam, chứ không thích thứ cà phê 
nhạt thếch của Mỹ. Sáng nào pha cà phê cho mẹ, 
nàng cũng làm thêm một ly cho mình để mang lên 
xe nhâm nhi. Vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng làm một 
ngụm cà phê, vừa nghe nhạc thú vị biết bao. 
Một hôm nàng vừa de xe từ garage ra ngoài 
đường nhỏ trước nhà. Đang sang số để định lái xe 
đi thẳng thì một cái xe từ đằng sau đến chạy ép 
sát vào xe nàng. Ông tài xế Mỹ sồn sồn ra hiệu 
cho nàng quay kính xe xuống, nghiêng đầu về phía 
nàng cười nói: 
- Tôi muốn mời bà uống cà phê với tôi. 
Nàng nghĩ bụng “Cái thằng cha điên này mời 
người ta uống cà phê kiểu gì lạ vậy. Nàng ngó hắn 
bằng đôi mắt ngạc nhiên không mấy thiện cảm. 
Hình như đoán được ý nghĩ của nàng, hắn bèn chỉ 
tay lên mui xe nàng và nói: 
- Tôi có order ly cà phê cho bà ở trên đó. 
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Ánh mắt nàng dịu lại, nhìn hắn ta nở nụ cười thật 
tươi rồi nói cám ơn một cách ngượng ngập. Vậy 
mà nàng tưởng bở, nghĩ hắn muốn mời nàng đi 
uống cà phê thật sự, ai ngờ… Thật là quê một cục! 
Nàng mở cửa xe bước ra, nhìn ly cà phê của mình 
nằm chễm chệ trên mui xe, nàng thấy phục cái tài 
lái xe của mình quá xá. De xe một quãng dài như 
vậy mà ly cà phê của nàng vẫn không đổ. Nàng tự 
diễu mình chắc xin một chân làm trong rạp xiếc 
được đây. Nàng nhớ là lúc ra xe vì cầm nhiều đồ 
quá, không mở cửa xe được, phải để đỡ ly cà phê 
lên mui xe. Nàng định bỏ mấy thứ đồ vào xe trước 
rồi sẽ lấy ly cà phê, ai ngờ quên béng luôn, đúng là 
tuổi già. 
Buổi chiều trước khi mang cơm vào Nursing home 
cho mẹ, nàng ghé bưu điện gửi quà sinh nhật cho 
cô bạn thân ở Cali. Trời nóng như đổ lửa, nàng 
phải xách cả túi đồ ăn của mẹ vào bưu điện, vì sợ 
để ngoài xe nóng quá đồ ăn sẽ bị hư. Gửi đồ xong, 
nàng lái xe vào Nursing home, trên đường đi nàng 
vui vẻ hát líu lo. Bước vào phòng mẹ, nàng hí hởn 
nghĩ mẹ sẽ rất thích món cá kho dứa ăn với cơm 
hôm nay. Đỡ mẹ ngồi dậy để sửa soạn ăn, nàng 
mới giật thót mình, ủa, cái túi đồ ăn của mẹ đâu 
rồi, chắc là quên dưới xe. Nàng lại đặt mẹ nằm 
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xuống, chạy ra xe lấy túi đồ ăn. Tìm trong xe 
không có, nàng hoảng hốt, thôi chết, quên ở bưu 
điện rồi. Lúc này nàng mới nhớ ra khi xếp hàng 
gửi đồ ở bưu điện nàng đã để túi đồ ăn của mẹ ở 
dưới chân. Sau khi gửi đồ xong, nàng quên béng 
túi đồ ăn, cứ thế phăng phăng bước ra ngoài. Bưu 
điện ở cách Nursing home nửa giờ lái xe. Như vậy 
là vừa đi vừa về mất một tiếng, mẹ sẽ đói meo. 
Chưa bao giờ nàng thấy chán mình dễ sợ, người 
gì mà hỗng quá, quên trước, quên sau. Nàng chợt 
lo lắng, không biết có ai lấy cái túi đồ ăn đi mất 
không. Bên trong chỉ là đồ ăn và một ít trái cây 
nhưng cái túi trông rất đẹp. Tự nhiên nàng có ý 
nghĩ thật buồn nhưng là sự thực đau lòng, nếu ở 
Việt Nam chắc chắn là mất. Ở đây có nhiều hy 
vọng người ta sẽ không lấy. Mà đúng như vậy thật, 
đến nơi nàng mừng rỡ thấy túi đồ ăn vẫn ở nguyên 
chỗ cũ, dù bưu điện lúc đó rất đông người.  
Trên đường lái xe trở lại Nursing home, vừa 
thương mẹ phải chờ đói bụng vừa nghĩ đến sự 
thật phũ phàng. Mình đã già thật rồi. Quần áo tóc 
tai chỉ có thể làm cho bề ngoài trẻ trung một chút 
chứ cái đầu óc của một lão bà thì có gì làm cho nó 
trẻ lại được. 
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Thôi nhé, từ nay khi được mọi người khen trẻ thì 
đừng có tưởng bở. Chưa bao giờ nàng thấy câu 
nói “Coi vậy mà không phải vậy” nó đúng quá. Buổi 
tối ông chồng thấy nàng ngồi mặt đờ ra có vẻ suy 
nghĩ bèn hỏi nguyên do. 
Nàng tâm sự với chồng: 
- Em sợ mình sẽ mắc bệnh Alzheimer quá. Chàng 
bèn trấn an: 
- Đừng lo, anh mới đọc ở Internet người ta đã tìm 
ra thuốc chữa bệnh này rồi. 
Mặt nàng tươi hẳn lên, nàng mừng húm nói với 
chồng: 
- May quá, em lo sợ một ngày nào em sẽ âu yếm 
nhìn anh hỏi: “Ông là ai mà lại chui vào nhà tôi ở 
vậy?” 
Ông chồng nàng cười hì hì: 
- Đâu có sao, anh sẽ trả lời tui là cái người làm 
cho bà bị bụng bự tới bốn lần đó. 
Nàng phát vào vai chồng: 
- Cái ông già dịch này! 
Trong tận đáy lòng, nàng thầm cám ơn Thượng 
đế, cho tới tuổi này nàng vẫn còn có được ông già 
dịch.  
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LẤY CHỒNG BẮC KỲ 
 
  
Khi tôi mới lớn tới tuổi cập kê, cũng có khá nhiều 
chàng trai theo đuổi. Má tôi thuộc loại đàn bà 
người Nam xưa thật là xưa, và rất kỵ Bắc kỳ. Tối 
ngày bà nhắc tới nhắc lui hoài. 
Con có thương thằng nào thì nhớ thương người 
Việt mình. Đừng thương nhằm thằng Bắc kỳ mà 
khổ một đời nhe con.  
Đối với má tôi, Bắc kỳ không phải là người Việt. Và 
con trai Bắc là tổ sư xạo. 
Khổ nỗi trong số bạn thân của ông anh tôi, lại lọt 
vô một cha nội Bắc kỳ chính hiệu con nai vàng. 
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Mỗi lần hắn đến nhà chơi với anh tôi, gặp tôi đứng 
ngoài cửa là mắt hắn sáng rỡ như đèn pha, hắn 
hỏi giọng trong và ngọt như mía lùi 
- Anh Hai có nhà không bé Tư? 
Tôi lớn bộn rồi, mà hắn cứ gọi tôi là bé. Hắn bằng 
tuổi anh Hai tôi, như vậy hắn hơn tôi có năm tuổi 
chứ mấy. 
Bực mình, tôi than với anh Hai 
- Cha nội Bắc kỳ bạn anh, tối ngày gặp em cứ kêu 
bé bé hoài, thấy ghét. 
Chắc anh tôi học lại với hắn, nên một hôm hắn đến 
chơi đúng lúc ông anh tôi đang tắm, hắn lân la đến 
bên tôi nói chuyện. Hắn nhìn tôi với ánh mắt tinh 
nghịch 
- Bé ghét anh lắm phải không? 
Tôi lườm hắn 
- Ăn nhằm gì mà ghét anh 
- Thì tại anh kêu bé là bé Tư 
Tôi thuộc loại ‘tomboy’ nên đâu ngán gì hắn, tôi 
ghét nên trả lời đại 
- Ừa đó, ai biểu người ta lớn rồi mà kêu bé bé hoài 
Hắn cười mỉm chi (dù đang ghét hắn, tôi cũng phải 
công nhận hắn có nụ cười rất có duyên) 
- Này nhé, bé thua anh tới năm tuổi. Lúc anh năm 
tuổi anh đã mặc quần kín đáo đàng hoàng rồi, bé 
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mới ra đời nằm khóc oe oe và không mặc quần áo 
gì hết trơn. 
Á à, hắn bầy đặt học nói tiếng Nam của tôi nữa 
chứ. Hắn còn dám ngạo tôi không mặc đồ khi mới 
lọt lòng. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã tươm 
tướp nói thêm 
- Khi anh bắt đầu cắp sách đi học, thì bé còn mặc 
quần có cửa hậu chạy lon ton khắp nhà. 
Dù đang tức hắn, tôi cũng tròn mắt lên nhìn hắn 
hỏi 
- Quần có cửa hậu là quần gì? 
Hắn nhìn tôi lắc đầu le lưỡi, giả giọng người Nam 
- Kỳ lắm, hổng dám nói đâu 
Tôi tò mò nài nỉ 
- Nói đại đi mà 
Hắn nhìn tôi cười diễu cợt 
- Bé bắt anh nói đó nhé. Quần có cửa hậu người 
Bắc gọi bằng cái tên hơi kỳ là quần thủng đít đó. 
Anh nhớ hồi đó anh đã thấy cái mông tròn tròn nhỏ 
xíu của bé rồi. 
Tôi vừa mắc cười vừa mắc cỡ 
- Má em nói đúng y chang, Bắc kỳ ba xạo quá đi, 
hồi đó anh đã quen anh Hai em đâu mà nói là thấy 
người ta chứ. 
Hắn như người bị điện giựt 
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- Má nói sao, má nói anh xạo hả? 
Bản tính người Nam vốn thiệt thà, tôi khai liền 
- Má không nói riêng anh, má chỉ dặn em là đừng 
thương Bắc kỳ, xạo lắm, khổ một đời đó con. 
Hắn rên lên, giọng thảm thiết 
- Trời ơi, má ơi, vậy là má giết con rồi. 
Anh Hai tôi vừa tắm xong đi ra, vội vàng hỏi hắn 
- Mày nói má nào giết mày? 
Hắn trả lời giọng ngon ơ 
- Thì má tụi mình đó 
Anh Hai tôi cười ngất 
- Cái thằng lẹ thiệt, hồi hôm mới tâm sự nhờ tao 
nói dùm với em tao, tao còn chưa kịp nói, mà giờ 
này mày đã chui vô làm con của má tao rồi. 
Hắn làm bộ gãi đầu, mặt nhăn nhó 
- Anh Hai xấu quá, chuyện tao nhờ vả khẩn thiết 
như vậy mà anh Hai chậm như rùa thì tao phải 
chạy lẹ giống thỏ chứ biết làm sao. 
Nghe hắn kêu anh Hai là anh mà lại xưng tao, tôi 
tức cười muốn chết. 
Sau đó, chắc nhờ anh Hai tôi cố vấn, hắn o bế má 
tôi làm sao mà bà già khen hắn quá chừng chừng. 
Có bữa bà còn nói với tôi 
- Con à, má thấy thằng Bắc kỳ này được lắm, coi 
bộ nó thiệt thà dễ thương, chứ không xạo đâu con.  
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Tôi phục hắn sát đất, không biết hắn làm cách gì 
mà bà má cổ lỗ sĩ của tôi vẫn có thành kiến sai lầm 
Bắc kỳ không phải là người Việt, bỗng dưng cưng 
hắn quá trời và còn nhận hắn làm con nuôi nữa.  
Một năm sau, từ vai trò con nuôi hắn biến thành 
con rể. Báo hại tôi phải làm dâu một gia đình Bắc 
kỳ. Điều này thật khó cho tôi, con nhỏ Nam kỳ 
‘tomboy’ chui vô một gia đình Bắc kỳ khó thiệt là 
khó.  
Thoạt nghe chồng tôi gọi ba má ảnh là cậu mợ, tôi 
hết sức ngạc nhiên. Đối với người Nam, em trai 
của má thì mới gọi là cậu và vợ của cậu mới gọi là 
mợ. Giống như tôi vẫn gọi cậu mợ Út là em của 
má tôi vậy. Bây giờ phải gọi ba má chồng là cậu 
mợ, tôi thấy kỳ khôi quá.  
Mới về làm dâu, tôi được mợ tức mẹ chồng dạy 
cho cách nấu phở Bắc. Mợ bảo 
- Anh cả thích ăn phở mợ nấu lắm  
Mợ gọi chồng tôi, con trai lớn của mợ là anh Cả và 
gọi tôi bằng chị. Cách xưng hô này của người Bắc 
tôi thấy quá khác biệt với gia đình tôi. Ở nhà, tôi 
quen nghe má tôi gọi anh Hai tôi là thằng Hai. Con 
cái trong nhà má tôi gọi thật thân mật, mộc mạc là 
thằng và con hết. Thằng Hai, thằng Ba, con Tư, 
thằng Út, v.v... 
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Trở lại chuyện mợ dậy tôi nấu phở. Mợ dạy tôi tỉ 
mỉ cách rửa xương bò để nấu nước phở. Mợ 
muốn thực hành ngay cho tôi thấy. Đang đứng 
cạnh coi mợ nấu, mợ bỗng quay qua tôi nói  
- Đưa cái môi đây.  
Tôi ngạc nhiên, sao khi không mợ đòi tôi đưa môi 
ra, chắc mợ thấy con dâu dễ thương nên mợ tính 
thưởng cho cái hôn chắc. Tôi cười sung sướng rồi 
chu cái môi ra. Mợ mở to mắt nhìn tôi  
- Bảo đưa cái môi đây mà sao cứ đứng yên, lại 
còn chu miệng lại tính làm gì vậy?  
- Mợ kêu con đưa môi ra mà.  
Mợ cười gập cả người lại, mợ chỉ tay vào cái ống 
để đũa với muỗng 
- Mợ bảo chị đưa môi là đưa cái môi bằng nhôm to 
tướng kia kìa, để mợ hớt bọt cho nước dùng nó 
khỏi đục. Ngớ ngẩn quá đi mất, đưa môi của chị 
cho mợ để làm cái con khỉ gì.  
Tôi vừa quê vừa tức cười  
- Cái vá mà mợ kêu cái môi làm sao con biết được, 
con tưởng mợ tính thưởng cho con cái hôn chứ.  
Mợ lắc đầu cười  
- Đúng là ngôn ngữ bất đồng  
Dậy tôi nấu phở xong, mợ nói tuần tới sẽ dậy tôi 
nấu bún bung, món bún đặc biệt của người Bắc. 
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Mợ nói nấu bún bung cần nhất là phải có dọc 
mùng.  
Nghe chữ dọc mùng tôi không biết nó là cái gì, 
không lẽ là cái dọc giăng mùng? Chắc chắn không 
phải rồi, dọc mùng đó làm sao nấu bún.  
Đêm đó về, tôi nằm tỉ tê hỏi chồng “anh ơi, dọc 
mùng để nấu bún bung là cái gì vậy?” Nghe chồng 
cắt nghĩa tôi mới biết dọc mùng là cây bạc hà mà 
má tôi vẫn nấu canh chua. Tôi không hiểu sao cái 
tên bạc hà dễ thương vậy mà người Bắc kỳ lại đổi 
thành cái tên cứng ngắc là dọc mùng. 
Bài học vỡ lòng đầu tiên của tôi cái vá là cái môi, 
bài học thứ hai cây bạc hà phải gọi là cây dọc 
mùng.  
Bài học thứ ba sẩy ra hôm giỗ ông nội, vợ chồng 
tôi phải về nhà bố mẹ chồng ăn giỗ. Tôi lo đi chợ 
mua đủ thứ trái cây thật ngon và một hộp bánh 
thật bự mang tới. Nghĩ bụng sẽ được mợ khen con 
dâu hiếu thảo. Bước vô nhà gặp mợ, tôi chào và 
khoe liền 
- Con mang đồ tới bầy bàn thờ ông nội 
Mợ ngó tôi mặt không vui chút nào 
- Chết, sao chị lại nói mang đồ tới bầy bàn thờ ông 
nội. 
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Tôi thật ngạc nhiên, không biết tại sao mợ lại nói 
vậy, mợ kéo tay tôi vô phòng trong nói nhỏ 
- Chị nói như vậy là phạm thượng biết không. Đồ 
là chữ xấu lắm, người Bắc chúng tôi gọi “cái đó” là 
cái đồ đấy 
Tôi không biết mợ nói “cái đó” là cái gì, nhưng thấy 
mặt mợ nghiêm quá, tôi sợ không dám hỏi, chỉ biết 
dạ dạ và xin lỗi lia chia. 
Về nhà, ông chồng tôi mới cắt nghiã cho nghe, “cái 
đó” là cái của đàn bà ở vùng cấm địa. Tôi chỉ biết 
ôm đầu than thở 
Trời ơi, sao tiếng Bắc lôi thôi rắc rối quá vậy. Em 
không thể tưởng tượng được cái của đàn bà thì 
gọi là cái đó. Cái đó lại có tên là cái đồ. Hèn gì má 
em nói người Bắc hổng phải người Việt, vì dùng 
nhiều tiếng khác quá trời. Cái ly thì gọi là cái cốc. 
Cái muỗng cà phê thì gọi là cái cù dìa, muỗng 
canh thì gọi là cái thìa. Chén ăn cơm thì gọi là cái 
bát. Cái vá thì gọi là cái môi. Nước lèo thì gọi là 
nước dùng. Cái bóp thì gọi là cái ví. Đôi vớ thì gọi 
là đôi tất. Áo bà ba thì gọi là áo cánh. Cái rương 
đựng đồ thì gọi là cái hòm. Cái hòm chôn người 
chết thì gọi là cái quan tài. Trái thơm thì gọi là quả 
dứa. Dưa leo thì gọi là dưa chuột. Đôi bông thì gọi 
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là hoa tai. Nhiều chữ khác quá, tùm lum tà la làm 
sao em nhớ cho hết hả trời. 
Anh chồng Bắc kỳ cười hăng hắc, ôm tôi vào lòng 
âu yếm hỏi 
- Tiếng Bắc của anh nó lôi thôi như vậy, nếu cho 
chọn lại em có muốn lấy chồng Bắc kỳ nữa không? 
Tôi nhìn chàng lè lưỡi 
Nếu hỏi khơi khơi, em có muốn lấychồng Bắc kỳ 
nữa không, thì em trả lời ngay là em hổng muốn. 
Nhưng, nếu người chồng Bắc kỳ đó là anh thì em 
phải chịu thôi. 
- Ủa, sao lạ vậy? 
- Thì tại ông chồng Bắc kỳ của em thấy ghét, làm 
em thương ổng gần chết chứ còn sao nữa, anh 
khờ quá đi.  
Anh chồng Bắc kỳ của tôi lắc lắc cái đầu cười sung 
sướng 
- Tiếng Nam của em mới thật là lạ lùng đó, thấy 
ghét mà lại thương gần chết là nghĩa làm sao? 
Nhưng thôi cho phép em thương anh đó. 
Tôi nhéo chàng một cái đau điếng: 
- Đúng là Bắc kỳ, kỳ cục quá đi.  
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DÙ QUÁ MUỘN MÀNG 
 
  
Duyên văn nghệ đã đưa đẩy tôi có cơ hội quen 
biết nhạc sĩ Lam Phương. Cách đây 11 năm, ngày 
17 tháng mười năm 2004, bác sĩ Nguyệt Nga và 
phu quân là anh Nguyển Tấn Phước, cháu của 
nhạc sĩ Lam Phương ở Virginia đã tổ chức 1 buổi 
nhạc thính phòng, kỷ niệm 55 năm âm nhạc để 
vinh danh nhạc sĩ Lam Phương. Buổi tổ chức 
thành công mỹ mãn. Hội trường rộng lớn chứa cả 
ngàn người không còn một chỗ trống. Khi sửa 
soạn cho buổi nhạc thính phòng, anh Phước có 
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làm một tập chương trình đặc biệt và yêu cầu vài 
người mến mộ nhạc sĩ Lam Phương và yêu thích 
âm nhạc viết về ông. Tôi có hân hạnh trong danh 
sách những người đó. 
Ngay từ hồi ở Việt Nam tôi đã hâm mộ nhạc sĩ 
Lam Phương và rất thích những nhạc phẩm “Thu 
Sầu”, “Trăm Nhớ Ngàn Thương” v.v... của ông. Tự 
nhiên tôi nẩy ra ý định gọi đìện thoại phỏng vấn 
ông. Trước khi gọi, tôi cũng đắn đo hồi hộp không 
biết ông có muốn nói chuyện với tôi, một người xa 
lạ chưa hề quen biết ông không? Nào ngờ, không 
những ông bằng lòng tiếp chuyện tôi mà còn nói 
một cách vui vẻ thân mật nữa.  
Ông tâm sự với tôi, ngay từ thời thơ ấu ông đã mê 
âm nhạc một cách lạ lùng. Mới 11 tuổi ông đã đòi 
mua sách nhạc và tự học một mình. Năm 13 tuổi 
ông bắt đầu học nhạc với nhạc sĩ Hoàng Lang.  
Mười lăm tuổi đã tập tành sáng tác nhạc và viết 
chung với ông thầy bản nhạc đầu tiên. Mười bảy 
tuổi đã bắt đầu nổi tiếng. 
Ông bước vào thế giới âm nhạc dễ dàng, nhanh 
chóng như có đôi cánh thiên thần. Con đường sự 
nghiệp rộng thênh thang, cứ tiến nhanh như diều 
gặp gió. 
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Đẹp trai, cao lớn, tính tình dễ thương hiền hoà, lại 
là 1 nhạc sĩ tài hoa, vậy mà đường vào tình yêu lại 
chỉ “có trăm lần vui” mà tới “cả vạn lần sầu”.  
Mối tình đầu đã gặp trắc trở vì vấn đề tôn giáo, 
cuối cùng phải tan vỡ. Người yêu đầu tiên của ông 
là một ca sĩ tài sắc vẹn toàn, và khá nổi tiếng trong 
nền âm nhạc Việt Nam. Dư âm của mối tình đầu 
dang dở là nguồn cảm hứng khiến ông sáng tác 
nên những tình khúc thật hay mà cũng thật buồn 
như “Trăm Nhớ Ngàn Thương”, “Thu Sầu”, “Nghẹn 
Ngào”, “Tình Chết Theo Mùa Đông”, “Giọt Lệ Sầu” 
v.v.... 
Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng phải phôi pha theo 
năm tháng. Sau đó ông lập gia đình với kịch sĩ Túy 
Hồng và có được 2 người con gái xinh đẹp. Cuộc 
hôn nhân này cuối cùng cũng kết thúc thật buồn 
bằng 2 chữ chia ly. 
Mối tình thứ ba mở đầu đẹp như một bài thơ... Cứ 
nghe lời của ca khúc “Bài Tango Cho Em” nhạc sĩ 
Lam Phương sáng tác vì nàng thì đủ hiểu ông đã 
yêu nhiều và đã sống trong hạnh phúc chan hòa. 
Trong thời gian này, nhân đọc một đoạn tin trên 
báo về ca sĩ Họa Mi trốn khỏi Việt Nam đã phải bỏ 
chồng và 2 con thơ ở lại. Nhạc sĩ Lam Phương xúc 
động đã sáng tác nhạc phẩm “Em Đi Rồi” đặc biệt 
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cho Họa Mi dù chưa hề biết mặt. Sau đó, trong 1 
buổi nhạc hội tổ chức cho Họa Mi, cô đã trình diễn 
bản nhạc đó thật xuất sắc và được khán giả vỗ tay 
nồng nhiệt. Sau khi trình diễn bản “Em Đi Rồi” Họa 
Mi mời nhạc sĩ Lam Phương lên sân khấu để tặng 
hoa và cám ơn ông. Khi trao bó hoa cho nhạc sĩ 
Lam Phương, Họa Mi đã ghé sát đưa má cho ông 
hôn để tỏ cảm tình đặc biệt. Thay vì phải hôn má 
Họa Mi, nhạc sĩ Lam Phương đã tránh né bằng 
một câu nói thật khéo “tôi cho Họa Mi thiếu nợ đó, 
mà tôi tính lời nặng lắm à nghe”. Lý do nhạc sĩ 
Lam Phương không hôn Họa Mi, dù chỉ là cái hôn 
thật nhẹ trên má là vì người yêu của ông, người đã 
cho ông cảm hứng sáng tác “Bài Tango Cho Em” 
đang ngồi trong hàng ghế khán giả. Yêu và nể 
nàng như vậy, mà mối tình này cũng lại kết thúc 
bằng đớn đau.  
Nghe nhạc sĩ Lam Phương tâm sự về những cuộc 
tình cay đắng của ông, tự nhiên tôi liên tưởng tới 
mối tình thầm lặng thật đẹp của một cô bạn tôi 
dành cho ông. 
Cô bạn tôi ở trong cư xá Lữ Gia, cùng xóm với 
nhạc sĩ Lam Phương. Cô hát rất hay và thích hát 
những bài hát thật buồn của ông. Có lẽ cô cảm 
ông vì những lời ca thiết tha nồng nàn. Tình yêu 
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đơn phương đó chỉ làm cô sầu héo vì lúc đó ông 
đã có gia đình. Cô lặng lẽ theo dõi từng vui buồn, 
thăng trầm trong cuộc sống của ông. Cô vui thấy 
ông càng ngày càng nổi tiếng. Khi nghe tin ông bị 
lừa trong dịp tổ chức đại nhạc hội ở miền Trung lỗ 
lã đến phải bán xe hơi đi để trả nợ, cô đã xót xa 
đến mất ngủ mấy đêm liền. 
Người bạn gái thuở hoa niên đó của tôi bị kẹt lại 
Việt Nam và đã ra người thiên cổ. Nếu cô còn 
sống, biết nhạc sĩ Lam Phương phải trải qua 
những khổ đau của mối tình cuối đời và ngồi xe 
lăn như bây giờ chắc cô sẽ buồn lắm, dù 2 người 
tóc đã điểm sương. Mối tình của cô dành cho nhạc 
sĩ Lam Phương nhẹ nhàng như sương khói, 
nhưng tôi biết rất thắm thiết và khó phai mờ. 
Tôi đã mạn phép cô bạn kể cho nhạc sĩ Lam 
Phương nghe để an ủi ông. Tưởng ông nghe rồi 
quên, ai ngờ ông giữ mãi trong lòng và rất trân quý 
những tình cảm đó. Sở dĩ tôi biết được điều đó vì 
khi ông qua Virginia để dự buổi nhạc vinh danh 
ông. Tôi đón ông ở hậu trường sân khấu. Thấy tóc 
ông dài và trông mệt mỏi quá, tôi lại là chuyên viên 
thẩm mỹ nên méo mó nghề nghiệp. Sẵn có cái kéo 
trong bóp, tôi hỏi mượn cái lược của một ca sĩ cắt 
sơ lại mái tóc cho ông. Ông soi gương, rất hài lòng 
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với mái tóc tôi vừa sửa sang cho ông, ông cảm 
động nhìn tôi nói “hai đứa tôi cảm ơn Hồng Thủy”. 
Tôi ngạc nhiên khi nghe ông nói 2 đứa tôi. Ông 
cười gương mặt rạng rỡ cắt nghĩa cho tôi nghe “tôi 
nói 2 đứa là tôi với HL” (tên cô bạn tôi), rồi ông tiếp 
theo giọng ngậm ngùi “nếu HL biết được Hồng 
Thủy săn sóc mái tóc tôi như vậy, chắc HL sẽ vui 
và cám ơn Hồng Thủy nhiều lắm”. Tôi cảm động 
nhớ tới cô bạn tôi và ứa nước mắt. Nếu ở thế giới 
bên kia HL nghe được 3 chữ “2 đứa tôi” của nhạc 
sĩ Lam Phương vừa nói với tất cả âu yếm mặn 
nồng, chắc bạn tôi sẽ vui sướng tới chừng nào vì 
tình cảm của bạn tôi đã được người trong mộng 
của nàng đón nhận và trân quý mặc dù quá muộn 
màng. 
Cám ơn nhạc sĩ Lam Phương đã cho tôi cảm hứng 
viết nên vài dòng kỷ niệm. Xin gửi đến ông như 
một món quà tinh thần của một người ái mộ, rất 
quý mến ông và xin thay mặt các thính giả yêu 
thích các tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, chân 
thành cám ơn ông đã cống hiến cho đời những 
tuyệt phẩm vô giá.  
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RỒI CŨNG BỊ LÃNG QUÊN 
 
  
Thật ra thì tôi đã bước vào tuổi già lâu rồi, nhưng 
mà nó có nhiều cái “thì, là, mà, tại...” quá nên cứ 
tưởng mình chưa thật là già. Tôi vẫn lao động vinh 
quang, lo công việc nhà cửa, cơm nước. Mỗi lần 
lau sàn nhà tôi vẫn thích làm theo lối cổ điển ở Việt 
nam là ngồi chồm hổm, chổng mông lên lau bá thở 
cho sàn nhà sạch bóng mới thôi. Ông chồng tôi đã 
mua mấy cái cây chùi nhà, chỉ việc đứng dõng 
lưng quơ quơ thôi mà tôi không chịu xài, vì thấy 
chùi nhà kiểu đó không sạch bằng kiểu chổng 
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mông của tôi. Tôi lại mê hoa và thích ăn rau 
“organic” nhà trồng, nên lại khoái làm vườn nữa. 
Ông chồng tôi rất rầu rĩ là cái deck sau nhà thật 
rộng của tôi, thay vì chỉ để bắc ghế ngồi chơi hóng 
mát, hoặc thỉnh thoảng trời đẹp cook out thôi, thì 
tôi lại dùng làm vườn, trồng hằm bà lằng đủ thứ 
hoa và rau, khiến mỗi lần bước ra deck, chồng tôi 
cứ hoa mắt lên vì xung quanh toàn chậu là chậu. 
Chậu lớn, chậu bé, chậu cũ, chậu mới đủ cỡ. Lý 
do tôi phải trồng hoa và rau trên “deck” là vì nếu tôi 
trồng ở vườn trước hay sau nhà là mấy con nai hư 
đốn tối tối mò ra ăn sạch bách của tôi.  
Tuy nhiên tôi cũng biết điệu, chừa khoảng trống 
lớn cho chồng tôi kê cái bàn nhỏ và cái ghế để 
ngồi ăn sáng, bên cạnh có cái xích đu để buổi 
chiều thỉnh thoảng ổng ngồi đu đưa, nghe mấy con 
chim hót ríu rít, hoặc ngắm mấy chú nai đi lạc vào 
vườn nhà tôi. Tuy ông hay than phiền tôi làm cái 
“deck” của ổng mất thẩm mỹ vì những chậu cây 
chiếm hết chỗ vòng quanh cái “deck”, có nơi các 
chậu lại còn xếp hàng hai, hàng ba lấn thêm ra 
nữa. Nhưng mỗi sáng, trời đẹp ngồi uống cà phê 
ngoài “deck”, tôi lại thấy ông say sưa ngắm những 
cánh hoa “pensée” màu vàng màu tím và những 
chậu hoa bất tử đủ mầu lung linh trong gió, rồi ông 
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gật gù tấm tắc “Nhìn những bông hoa của em và 
ngắm những cây thông ngoài kia, anh có cảm 
tưởng như mình đang ở Đà lạt”. Chỉ câu nói đó 
thôi, cũng đủ làm cho tôi “hỉnh mũi” vì mộng ước 
của tôi đã thực hiện được. Tôi đã cố tình tạo một 
góc trời quê hương, để đôi khi vợ chồng tôi được 
có cảm giác như mình vẫn còn đang ở quê nhà. 
Những bữa cơm chiều, ngồi ăn với bát canh mồng 
tơi mới hái ngoài “deck” vào, ngon ngọt thơm mát 
và những đĩa sà lách trộn rau thơm, dưa leo cũng 
của vườn nhà, ông chồng tôi đã hít hà thích thú vô 
cùng. Chắc ông quên mất là có lúc ông đã cằn 
nhằn tôi trồng hoa và rau nhiều quá làm xấu cái 
deck của ông đi. 
Tôi cứ lao động vinh quang như vậy, cộng thêm 
ngày ngày vào “nursing home” lo cho mẹ già. 
Chưa kể có được chút thì giờ nào rảnh thì lại lái xe 
như bay qua Virginia để lo việc “vác ngà voi”, hoặc 
“hú hí” với các bạn Trưng Vương của tôi. 
Cuộc sống bận rộn, lăng xăng, lưởi xưởi như con 
lăng quăng, không lúc nào ngừng nghỉ, khiến vài 
người bạn gọi đùa tôi là khủng long, hoặc chọc tôi 
“hồi mới đẻ ra được mẹ nuôi bằng sữa voi phải 
không?” 
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Ý nói, tôi khoẻ như khủng long và như voi với cái 
tuổi ngoài bảy bó của mình. Ông chồng tôi thì rất 
rầu rĩ bực bội vì thấy tôi làm nhiều, mà không biết 
giữ gìn sức khoẻ. Ăn ít, và luôn luôn bỏ ăn sáng. 
Tối thì thức rất khuya tới hai ba giờ sáng, bao giờ 
tôi cũng chỉ ngủ tối đa bốn năm tiếng là cùng. Ổng 
vẫn khuyến cáo tôi “đừng tưởng em trẻ hơn anh 
nhiều rồi phí sức. Coi chừng anh phải đẩy xe lăn 
cho em đó”. Mặc chồng cằn nhằn cửi nhửi, tôi vẫn 
cứ đường ta ta cứ đi, thói nào tật nấy. Làm việc 
như trâu, ăn uống như mèo, và thức đêm như ma 
“hình như ma không ngủ ban đêm, phải không quý 
vị?” 
Nhưng nhờ ơn Thượng Đế, tôi vẫn khoẻ mạnh, 
vẫn ngây thơ vô số tội nghĩ là mình chưa đến nỗi 
già lắm, và rất vui vẻ yêu đời với ý nghĩ đó. 
Nhưng than ôi, tết vừa qua, cầm tờ báo xuân hí 
hởn mở ra đọc. Tôi có tật hay tin tướng số nên tìm 
mục tử vi coi trước tiên. Tìm mãi chả thấy tuổi Tân 
Tỵ của mình đâu cả. Tôi dò tới dò lui, rồi kêu lên 
ngạc nhiên “lạ nhỉ, tại sao lại không có cái tuổi của 
mình, hay là tờ báo này in thiếu”. Tôi tìm đọc vài tờ 
báo xuân khác, mục tử vi cũng y chang như vậy. 
Lấy kính hiển vi soi, cũng không tìm ra được cái 
tuổi của tôi. Tôi ngồi ngẩn người ra suy nghĩ, mấy 
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phút sau mới tìm ra chân lý, các ông thầy tử vi đã 
cho cái tuổi của chúng tôi vào sọt rác rồi. Chắc họ 
nghĩ tới tuổi này là quá già rồi, sống được đến giờ 
là mừng húm, còn bầy đặt muốn biết hên xui làm 
gì nữa. Họ quên mất ở xứ Mỹ ngoài 70 là còn trẻ, 
các thầy tử vi nên bấm số tới tuổi 80. Cho dù có 
già đi nữa, phần lớn càng già người ta càng lo 
lắng vấn đề bệnh tật, sống chết, hên xui, và càng 
muốn biết những gì xảy ra trong tương lai, để mà 
phòng ngừa hoặc chuẩn bị. 
Cái sự kiện mấy ông thầy tử vi rủ nhau cho cái tuổi 
của chúng tôi về vườn, khiến tôi bật cười tự chế 
riễu mình, “thấy chưa, cứ tưởng chưa già lắm. 
Người ta nhắc khéo cho biết tuổi này là già lắm rồi 
đó, còn được bao ngày mà tướng với số...” 
Cám ơn mấy ông thầy tử vi của các tờ báo xuân 
đã cho tôi thấy cái thực tế phũ phàng. 
Một ngày nào đó, buông xuôi tay xuống, đời cũng 
sẽ quên lãng chúng tôi như những trang tử vi trong 
những tờ báo Tết.  


