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HỒNG NHAN TRI KỶ 

Ở ĐÂU

 
 
Trong khi tôi sửa soạn làm cơm chiều thì ông 
chồng tôi ngồi trước computer chăm chú đọc cái gì 
không biết mà thỉnh thoảng lại thấy ông ấy cười 
hinh hích.  
Tôi hỏi: 
- Anh đọc gì mà khoái chí vậy? 
- Anh đang đọc bài phiếm “Hồng nhan tri kỷ” của 
nhà văn Giao Chỉ, vui và cũng có vẻ đúng.  
- Thế à, in ra cho em đọc với.  
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Đọc xong, tôi âu yếm gửi cho ông chồng một cái 
lườm dài cả cây số  
- Ông ấy định nghĩa về đàn bà thế này mà anh cho 
là đúng hả? 
Xin chép lại nguyên văn một đoạn cho quí vị liền 
bà đọc. “Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn 
không thể tùy tiện cặp bồ với người con gái khác. 
Người tình là một sự bù đắp cho bạn những tình 
cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn 
không tìm thấy được ở người vợ. Hồng nhan tri kỷ 
là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn … 
…Vợ không thể thay thế người tình vì vợ không 
điều khiển được tình cảm như người tình. Người 
tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có 
được tình thân như vợ. Vợ và người tình đều 
không thay thế được Hồng nhan tri kỷ, vì đó là nhu 
cầu của tâm linh …” 
Không biết quí vị liền bà nghĩ sao? Riêng tôi thấy 
lý luận của ông Giao Chỉ không chấp nhận được. 
Tôi thắc mắc, không biết ông Giao Chỉ có vợ 
không mà chả hiểu một ly ông cụ gì về đàn bà và 
phát ngôn vung vít cứ như người độc thân vui tính 
vậy? 
Xin thưa với ông Giao Chỉ và những đấng liền ông 
đồng ý với ông Giao Chỉ, mà trong số đó hình như 
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có cả ông nó nhà tôi. Các ông già rồi nên quên tuốt 
luốt hết những điều mà lẽ ra các ông phải ghi lòng 
tạc dạ.  
Ngoại trừ mấy ông lấy vợ vì tiền hoặc vì điều kiện 
gì đó, nghĩa là không có yêu đương gì cả thì miễn 
bàn. Còn nếu các ông lấy vợ vì tình, nghĩa là có 
yêu hẳn hoi mà định nghĩa vợ theo lý luận của ông 
Giao Chỉ thì các ông có nhiều triển vọng được ngủ 
ngoài đường với Hồng nhan tri kỷ cà chua nào đó 
của các ông lắm đấy. 
Tôi xin đưa các ông trở về cái thời trai trẻ độc thân 
cho trí nhớ của các ông làm việc một tí nhé.  
Đó là thời các ông đi tìm vợ, thời này có 3 giai 
đoạn: 
Giai đoạn 1, phải tìm người nào có ngoại hình vừa 
ý. 
Giai đoạn 2, kiếm được người vừa ý rồi thì bắt đầu 
tán tỉnh, làm quen. Nếu người này nói chuyện 
không hợp, nghĩa là các ông cảm thấy “em này nói 
chuyện vô duyên thấy bà má đi”, chắc chắn các 
ông tìm đường dông ngay, sức mấy mà các ông 
tiếp tục theo đuổi.  
Do đó người nào các ông chịu, chắc chắn nàng nói 
chuyên phải tâm đầu ý hợp.  



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 

52 

Giai đoạn 3, mình có đủ say mê người này đến độ 
muốn cưới làm vợ chưa? 
Các ông phải nằm gác tay lên trán, suy nghĩ kỹ 
càng, đêm này qua đêm khác xem tình cảm với 
nàng tới đâu, cuối cùng mới đi đến kết luận.  
Nhan sắc được quá rồi, nàng cũng có nhiều điểm 
hấp dẫn. Chờ gì nữa mà không xin cưới nàng để 
được yêu đương ra rít và sản xuất nhóc tì.  
Về tâm hồn, nàng nói chuyện dễ thương, tâm đầu 
ý hợp, hiểu biết, thông cảm, có thể sống chung 
hòa bình mà không sợ bát đĩa bay.  
Phải nghĩ về nàng được như vậy, các chàng mới 
quyết đinh cưới nàng chứ? Ngu gì cưới một người 
không đủ làm mình say đắm trong tình yêu, không 
đủ làm mình cảm thấy tâm đầu ý hợp khi truyện trò, 
mà về ở với mình suốt đời? 
Vậy thì khi quyết định lấy người nào, chắc chắn 
các ông đã phải tìm thấy ở người đó những tình 
cảm yêu đương say đắm của người tình, những 
phút giây thoải mái trò chuyện của Hồng nhan tri 
kỷ thì mới đủ hấp dẫn để các ông phải cưới chứ.  
Người vợ khi về với các ông, nàng có đủ điều kiện 
của một người tình vì nàng đã là người tình thật 
sự của các ông và làm các ông say đắm đến nỗi 
phải rước nàng về làm của riêng mình. Nàng cũng 
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có dư điều kiện của một Hồng nhan tri kỷ vì thời 
gian yêu nhau các ông đã thích thú tỉ tê tâm sự 
biết bao nhiêu lần.  
Tai sao sau khi làm vợ các ông rồi, nàng lai chẳng 
còn cái giá trị gì nữa vậy? Chẳng những nàng 
không còn là người tình, mà cũng không thể thay 
thế cho người tình được. Có phải chỉ vì cái vai trò 
người vợ, nghĩa là thuộc quyền sở hữu của các 
ông rồi, các ông bỗng thấy chả còn cái hấp dẫn 
của người tình nữa. Bởi vì người tình thì khó khăn 
mới được gặp, mới được mùi mẫn, còn vợ thì lúc 
nào cũng chình ình ngay đó, dễ quá hóa nhàm.  
Trong cuộc sống vợ chồng, biết bao lần các ông 
gặp những chuyện bực bội trong sở làm, những 
thăng trầm trong công việc làm ăn, ai là người để 
các ông chia xẻ, ai là người an ủi, góp ý, chung lo 
với các ông? Có phải là người vợ không, hay là 
con Hồng nhan tri kỷ vu vơ nào đó? Hồng nhan tri 
kỷ của các ông ngay bên cạnh, vậy mà các ông vô 
tình hay cố ý muốn lãng quên, để có cớ đi tìm một 
hình bóng mới mẻ hấp dẫn khác? 
Đừng lấy cớ là có những điều không thể tâm sự 
với vợ được, như chuyện lỡ có bồ bịch chẳng hạn, 
nên cần phải có Hồng nhan tri kỷ để thổ lộ tâm tình.  
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Thật ra đàn bà chúng tôi cũng biết tha thứ, cũng 
biết từ bi hỷ xả và biết sửa sai nếu các ông thành 
thật và biết hối hận. Các ông có thể thú thật thẳng 
thắn với vợ là: “Anh lỡ sa ngã với một người đàn 
bà trong một phút yếu lòng, hôm đó em nóng nẩy 
nói nặng lời với anh, làm anh bực bội, chán nản. 
Vào sở anh gặp cô thư ký, cô ấy dịu dàng săn sóc 
anh, nên anh ngã vào vòng tay cô ấy. Bây giờ anh 
rất hối hận vì thật ra anh vẫn còn yêu em và không 
muốn phản bội em.” Chắc chắn người vợ sẽ phải 
cám ơn ông chồng đã thành thật khai báo. Dĩ 
nhiên bà vợ sẽ bắt ông chồng phải thề là không 
được tò tí với con “cà chớn” đó nữa, nhưng bảo 
đảm các bà sẽ không nhẩy nhổm lên, xỉa xói, la 
hét như khi các bà tình cờ khám phá ra chồng 
mình ngoai tình.  
Sau đó chắc chắn các bà sẽ ngoan hiền hơn, 
không dám cáu tiết nói nặng chồng nữa vì nhỡ 
chàng buồn, chàng lại mò đi kiếm con thư ký cà 
chớn thì bỏ mạng. Các ông nên nhớ, cái gì các 
ông cũng tâm sự với vợ được, kể cả chuyện có bồ 
nếu các ông vẫn còn yêu vợ và có thành ý với vợ.  
Người vợ là người Hồng nhan tri kỷ tốt nhất của 
các ông mà các ông không biết đó thôi.  
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Người vợ nào cũng muốn được chồng yêu, cũng 
muốn có một gia đình hạnh phúc.  
Các ông hãy thành thật với vợ, nói ra những điều 
các ông không hài lòng về vợ, nói một cách nhẹ 
nhàng, khéo léo, nói bằng thiện ý muốn vun xới 
hạnh phúc gia đình, chứ không phải phàn nàn chê 
trách. Chắc chắn người vợ sẽ hiểu và cố gắng sửa 
sai.  
Còn muốn người vợ nồng nàn với mình như người 
tình thì dễ ợt. Cứ đối xử với vợ tình tứ như với 
người tình, nàng sẽ sung sướng hồ hởi biến thành 
người tình ngay.  
Đàn bà dù ở tuổi 70 cũng muốn được chồng yêu 
chồng chiều, và ngươc lại,cũng thích yêu chồng, 
chiều chồng.  
Câu kết trong bài Hồng nhan tri kỷ của ông Giao 
Chỉ như sau: “Đàn ông cả đời đi tìm không phải là 
vợ, cũng không phải là người tình, mà là Hồng 
nhan tri kỷ”.  
Và cũng để kết luận, tôi xin được góp ý như sau: 
Người đàn ông thông minh có thể biến vợ thành 
người tình và người hồng nhan tri kỷ. Tại sao phải 
dại dột đi tìm kiếm ở đâu xa?  
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Cả tuần lễ nay, bà Hằng có cái thú ngồi ở bàn 
trong bếp nhìn ra cửa sổ mỗi buổi trưa, để chờ 
người đưa thư. Ngày nào bà cũng có ít nhất một lá 
thư của họ hàng, con cháu, gửi đến chúc tết. Bà 
có nhiều họ hàng lắm. Chồng bà có chín anh em. 
Bà có năm anh em, tất cả 14 gia đình thân thiết. 
Mười bốn gia đình sinh sôi nẩy nở, biết bao nhiêu 
là con cháu. Bà mới ở Việt Nam sang được mấy 
tháng, mọi người ai cũng mừng rỡ ưu ái. Thư gửi 
chúc Tết bà đến tới tấp cứ như bươm bướm. Xe 
bưu điện vừa ngừng trước thùng thư, bà đã vội 
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chạy ra. Người đưa thư thật dễ thương, thấy bà, 
ông ta không bỏ thơ vào thùng mà bước ra khỏi 
xe, đưa cho bà cả xấp thơ. Bà nói hai chữ Thank 
you một cách ngượng ngập.  
Bà cố tập nói tiếng Mỹ cho quen, nhưng vẫn cứ sợ 
nói sai giọng người ta không hiểu. Trong ba cái 
thơ của bà, có một cái từ Việt Nam. Bà bóc cái thơ 
của người em họ ở Việt Nam ra trước. Nguyên văn 
câu mở đầu của người em họ như sau “Mừng chị 
đã đến được thiên đàng, chị ở bên đó chắc vui và 
đầy đủ lắm phải không? Các cháu tha hồ mà chiều 
đãi chị …” 
Bà Hằng chợt thở dài. Khi ở Việt Nam bà cũng 
tưởng đời sống bên này thần tiên lắm. Nào ngờ 
các con bà quá vất vả. Chúng đi làm cả ngày, sáng 
sớm ra đi, chiều tối mới về. Suốt ngày bà thui thủi 
một mình.  
Hàng xóm toàn là người Mỹ, họ đóng cửa im ỉm cả 
ngày, có thấy ma nào xuất hiện trước cửa đâu. Ở 
Việt Nam hàng xóm mở cửa, chạy qua chạy lại vui 
vẻ với nhau. Ngồi không cũng chán, bà muốn dọn 
dẹp cho đỡ buồn, nhưng nhà cửa con bà gọn gàng 
quá, chỗ nào cũng sạch như li như lau. Bà muốn 
ra làm vườn, nhưng chẳng có miếng đất nào trống 
dù nhỏ, để bà có thể trồng mấy cây rau thơm như 
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bà mơ ước. Trước nhà là một vườn hoa trồng có 
hàng có lối, cắt xén cẩn thận. Phần đất còn lại là 
những thảm cỏ xanh mướt. Bà muốn tưới cây 
cũng chẳng được, vì có máy tưới tự động theo giờ 
nhất định. Quần áo cũng có máy giặt, bát đĩa cũng 
rửa bằng máy. Cơm nước thì các món bà nấu các 
cháu bà ăn không quen. Món thịt đông bà nấu 
ngon vậy, cậu cháu ngoại 15 tuổi ăn thử rồi kêu 
ầm lên là ngoại nấu món gì lành lạnh, lạt lạt, ăn 
ghê quá. Giò heo nấu măng và canh bóng nấu giò 
sống bị chê là thịt heo nhiều mỡ ăn không tốt, lại 
thêm mùi măng nấu, ông con rể nhăn mũi chê làm 
nhà hôi quá. Mấy món quốc hồn, quốc túy ngày 
Tết của bà không ai hưởng ứng hết, ngoại trừ cô 
con gái sợ mẹ buồn ăn một chút cho có lệ. Ngược 
lại mấy món ăn chúng làm hôm lễ Tạ Ơn, chỉ nhìn 
thôi bà cũng thấy ớn đến gần cổ. Con gà tây to tổ 
bố, thịt ăn khô ơi là khô. Đùi honey bake ham bà 
ăn thấy ngọt ngọt, lờ lợ. Cục thịt bò thật bự chúng 
gọi là roast beef, cắt ra còn đỏ lòm, thấy mà sợ. 
Đúng là “mỗi ông thần một vị”. Thức ăn của bà 
chúng chê, thức ăn của chúng bà nuốt không vô.  
Ngày Tết bà muốn lập bàn thờ cúng tổ tiên trong 
nhà, con gái cản khéo, viện cớ mùi hương làm 
cháu ngoại của bà bị suyễn, khó thở. Mấy tháng 
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nay bà cảm thấy mình thừa thãi trong gia đình yên 
ấm của cô con gái. Bà biết con cháu cũng thương 
bà, nhưng sự có mặt của bà không cần thiết. Bà 
thấy mình quá lạc lõng trong đời sống của chúng. 
Hôm mới đặt chân lên đất Mỹ, con cháu ra đón bà 
ở phi trường. Nhìn thằng cháu ngoại mặc cái quần 
rách ở hai bên đầu gối, bà sững sờ thắc mắc, sao 
con mình gửi hình về ở cái nhà to tướng, chứ có 
nghèo đói gì đâu mà con nó ăn mặc rách rưới thế 
này. Bà ghé tai con gái nói nhỏ “sao con để thằng 
cháu mẹ ăn mặc thảm não quá vậy?” Con gái bà 
phá lên cười “Mẹ ơi, cái quần nó mặc đắt lắm đấy, 
mốt đó mẹ”. Bà Hằng ngơ ngẩn “Con nói sao, cái 
quần rách nát thế kia mà đắt hả, mốt gì mà khổ 
quá vậy?” 
Con gái ôm vai bà “Mẹ sẽ còn ngạc nhiên nhiều 
nữa, ở đây nhiều cái lạ lắm, không giống bên nhà 
đâu mẹ”. Đứng ở chỗ lấy hành lý, bà thấy một đứa 
con gái tóc tai lởm chởm, có cái khoen tòng teng ở 
cuối lông mày. Bà ghé tai con gái hỏi nhỏ “đeo hoa 
tai ở lông mày cũng là mốt phải không con?” Con 
gái bà cười “Dạ, nhưng may mắn các cháu bà sợ 
đau nên chưa theo mốt này”. 
Ngồi ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên bà cứ thắc mắc, 
sao các cháu bà ngồi xuống bàn ăn tỉnh bơ, chả 
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thấy mời mọc người lớn gì cả. Người lớn chưa kịp 
cầm đũa chúng đã ăn rào rào hết nửa bát cơm rồi.  
Bà trách con gái thì nó nhăn nhó “Mẹ ơi, đời sống 
ở đây bận rộn lắm. Chúng nó sinh đẻ ở đây nên 
như Mỹ con vậy. Lúc đầu con cũng dậy đủ thứ 
nhưng chúng quên hoài, nhắc mãi cũng mệt nên 
con cũng kệ tụi nó luôn”. Bà chỉ biết ngao ngán thở 
dài.  
Vợ chồng con gái đi làm, trẻ con đi học, căn nhà 
im vắng lạ thường. Ngồi buồn không biết làm gì, 
bà mở tờ báo Washington Post cậu con rể đọc 
trong lúc uống cà phê buổi sáng, còn để lại trên 
bàn. Nguyên một trang báo đầy những tấm ảnh 
nhỏ như trong thẻ căn cước. Bà nhìn lướt qua 
từng khuôn mặt. Phần lớn là những người còn trẻ 
khoảng 21, 22 tuổi. Bà giật mình thấy có hai cậu 
Việt Nam. Đọc những hàng chữ dưới tấm hình, dù 
chỉ hiểu lõm bõm, bà cũng đoán được những 
người này đã chết trận ở Iraq. Bà chép miệng thở 
dài, thầm nghĩ “bỏ nước sang đây, dung thân ở 
một đại cường quốc là yên chí rồi. Ai ngờ có lúc 
con cháu mình cũng chết vì chiến tranh”. Dở trang 
báo tiếp theo, hình ảnh một người đàn ông Mỹ cụt 
cả hai chân đang chơi đùa với đứa con trai nhỏ. 
Bà đọc thật chậm những hàng chữ dưới tấm ảnh. 
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Họ kể chuyện về chú bé 4 tuổi, khi được hỏi chú 
muốn xin ông già Noel món quà gì. Chú trả lời chú 
muốn xin đôi chân cho bố của chú. Nước mắt bà 
chảy, làm nhòa đi nụ cười trên khuôn mặt của 
người chiến binh cụt chân đang chơi với đứa con 
tội nghiệp của ông. Bà chợt nhớ đến câu đầu tiên 
trong lá thơ của người em họ “Mừng chị đã đến 
được thiên đàng”. Bà xót xa nghĩ thầm “nào ai biết 
được, thiên đàng cũng đầy rẫy những khổ đau”.  
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CHIỀU MƯA LY BIỆT 
 
 
Trong hồn tôi như có một chu kỳ rất lạ. Cứ tháng 4 
tới là tôi lại thấy nao nao buồn. Lẽ ra mùa xuân 
tươi thắm của vùng thủ đô Hoa Kỳ với hoa anh 
đào rực rỡ phải làm tôi vui chứ. Nhưng sao những 
cơn mưa bất chợt lại cứ nhắc tôi nhớ đến chiều 
mưa của ngày 28 tháng 4 năm 1975, chiều mưa ly 
biệt. Ba mươi lăm năm trôi qua. Từ một thiếu phụ 
thật trẻ của ngày rời bỏ quê hương, tôi đã trở 
thành người đàn bà của tuổi cao niên, vậy mà vết 
thương trong hồn vẫn không xóa nhòa đi được. 
Sống trên đất Mỹ,với văn minh tột đỉnh, tiện nghi 
tối đa. Nhà cửa khang trang rộng rãi, tôi vẫn không 
quên được căn gác bằng gỗ đơn sơ, có cái ban 
công chỉ cần với tay ra là tôi có thể hái được cả rổ 
trái mận (người Bắc gọi là trái roi) mầu hồng láng 
bóng ở căn nhà của ông bà ngoại, nơi tôi đã sống 
cả thời con gái. 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

63 

Ngày 30 tháng Tư tôi phải ra đi, bỏ ông ngoại và 
mẹ tôi ở lại. Ông ngoại quá già, mắt lại kém, nên 
không thể đi theo chúng tôi được. Mẹ tôi không nỡ 
bỏ ông ở lại một mình vì bà ngoại tôi đã mất, nên 
đành ở lại. Tôi ra đi được 5 tháng thì ông ngoại tôi 
chết. Cũng may, mười năm sau mẹ tôi cũng được 
xum họp với gia đình tôi. Nhưng hình ảnh ông 
ngoại và những kỷ niệm của thời thơ ấu với ông 
vẫn cứ vấn vương mãi trong lòng. Nhất là lần sau 
cùng,đến thăm ông ngày 28 tháng Tư. Trước khi 
ra về tôi không dám nói lời từ biệt, tôi chỉ ôm ông 
thật chặt và dù cố nén, nước mắt vẫn ứa ra. 
Ông vẫn vui vẻ, tôi tưởng ông không biết là tôi đi 
thăm ông lần cuối. Ai ngờ khi tôi bước chân ra cửa 
ông nói với theo: 
- Con đi bằng yên nhé. 
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn ông, tôi thấy ông đang 
tháo cặp kính ra lau nước mắt. Tôi đi vội như chạy 
trốn, vừa đi vừa khóc. Tôi biết chắc không bao giờ 
tôi còn được nhìn thấy ông ngoại tôi nữa. Trời 
mưa lất phất khi tôi bước lên xe. Tôi nói chú tài xế 
đi chầm chậm cho tôi được thu hết hình ảnh con 
đường Trần Hưng Đạo thân yêu vào lòng. 
Bố tôi chết khi tôi mới 18 tháng. Ba mẹ con tôi về 
ở với ông bà ngoại. Khi tôi đủ lớn để có thể hiểu 
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biết, tôi nhận ra ngay bà ngoại rất cưng chiều anh 
tôi, còn ông ngoại rất cưng chiều tôi. Hai ông cháu 
tôi thường đi ciné với nhau. Ông mua cho tôi tất cả 
món quà tôi ưa thích. Ông cao lớn, đẹp trai giống 
như tài tử Clak Gable. Ông hay kể cho tôi nghe 
thời vàng son của ông. Ông tiêu xài rộng rãi và 
nhẩy đầm rất giỏi nên các bà, các cô mê ông như 
điếu đổ, khiến bà ngoại tôi ghen đến phát ốm phát 
đau. 
Chiều tối 29 tháng Tư, khi chiếc HQ 801 với hơn 4 
ngàn người cùng với gia đình tôi rời bến Sài gòn, 
trời cũng mưa lất phất. Bến tàu càng xa, nước mắt 
tôi càng chẩy. Hình như mưa nặng hạt hơn nên 
hình ảnh hai bên bờ sông Sài gòn bỗng trở nên 
nhòe nhoẹt cho tới khi mất hút. 
Ba mươi lăm năm sống trên đất Mỹ, thời gian dài 
hơn cả khi tôi ra đời cho đến lúc rời bỏ quê hương. 
Vậy mà tôi vẫn mơ một ngày nào đó được sống 
như trong câu hát: 
“Quê nhà tôi chiều khi nắng êm dềm, chạy dài trên 
khóm cây, đàn chim ríu rít ca. Bao người ra ngồi 
hay đứng bên thềm. Chuyện trò chung với nhau 
đời sống thần tiên”. 
 

Tháng 4/2010 
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VUI BUỒN NURSING HOME 
 
 
Thấm thoát mẹ tôi vào Nursing home cũng gần 
được 2 năm. Mẹ tôi không nói được tiếng Mỹ lại 
cũng chẳng còn minh mẫn để có thể nói với tôi 
hoặc với những người săn sóc mẹ những điều mẹ 
muốn. Mẹ đã trở thành một “baby” đúng nghĩa. Đời 
sống của mẹ tùy thuộc vào những người chung 
quanh. Tới giờ thì cho mẹ ăn và thay tã cho mẹ. 
Mẹ phải mang tã và ngu ngơ chả biết gì. Có mỗi 
một điều mẹ biết, nhớ và trả lời thật nhanh khi tôi 
chỉ ngón tay vào mình và hỏi “ai đây?” Mẹ trả lời 
không nghĩ ngợi “Hồng Thủy”. Tôi hỏi tiếp Hồng 
Thủy là ai? Mẹ cười mắt rạng rỡ, nhìn tôi với ánh 
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mắt reo vui “là con bà Trần thị An”. Tôi lại hỏi bà 
Trần thị An đâu? Mẹ chỉ vào ngực mình nói thật to 
“Đây”. Lâu lâu mẹ cũng làm tôi hơi thất vọng khi 
mẹ trả lời “bà Trần thị An đang ngủ trong phòng; 
Tôi chỉ vào mẹ hỏi “ai đây” mẹ nói mẹ là chị bà 
Trần thị An. Thỉnh thoảng lắm baby của tôi trả lời 
lung tung như vậy. Nhưng dù mẹ là bà An hay chị 
bà An thì lúc nào gặp tôi mẹ cũng kéo tay lôi tôi lại 
gần, bắt tôi cúi xuống và hôn vào mặt tôi tới tấp. 
Hôn mặt chán lại hôn tay, rồi nép mình mẹ vào 
người tôi ôm chặt lấy tôi như sợ tôi đi mất. Dù 
cảnh đó sảy ra thường xuyên mỗi ngày tôi vẫn 
không ngăn được cảm giác xúc động, tôi thường 
âu yếm vuốt tóc mẹ và tự nhiên ứa nước mắt. Bây 
giờ ngồi viết, nhớ lại cảnh này nước mắt tôi vẫn 
chảy. Tôi thương mẹ vô cùng. Tôi vào thăm mẹ 
ngày hai buổi. Ở chơi với mẹ một, hai tiếng đồng 
hồ chờ tới khi mẹ ngủ thiếp đi tôi mới ra về. Có lẽ 
vì sự có mặt thường xuyên mỗi ngày của tôi nên 
mẹ có cảm giác như mẹ vẫn ở nhà. Lần nào tôi 
đến mẹ cũng hỏi tôi “mới đi làm về à?” Tôi cười 
gật đầu, mẹ nói tiếp “đi nấu cơm kho cá với dứa 
cho mẹ ăn nhé”. Điệp khúc đó mẹ nói mỗi ngày vì 
món cá kho dứa là món mẹ thích nhất. Do đó tôi 
vẫn thường xuyên nấu cơm nhão, kho cá với dứa 
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thật nhừ đút cho mẹ ăn. Mẹ không chịu mang hàm 
răng giả nữa vì lợi mẹ teo lại nên răng không ở 
yên chỗ, cứ di chuyển xộc xệch khi mẹ nhai. Mẹ 
ăn bằng lợi nên không ăn được nhiều, chỉ vài 
muỗng cơm với cá kho thôi. Mẹ sống nhờ sữa 
Insure và trái cây hàng ngày tôi mang vào đút cho 
mẹ. Ba thứ trái cây mẹ thích và ăn thường xuyên 
là chuối, đu đủ và xoài thật chín.  
Ngày nào tôi cũng ra vào nursing home hai buổi, 
nên mọi người đều quen mặt. Tôi biết đủ thứ 
chuyện hỉ nộ ái ố. Các cụ già ở trong đó rất ít 
người được con cái thăm viếng thường xuyên. Ai 
may mắn lắm thì được con thăm mỗi cuối tuần. Có 
người cả tháng cũng chả thấy con cháu đâu. Có lẽ 
cô đơn làm cho các cụ buồn phiền sinh ra hay khó 
chịu. Các cụ còn đủ minh mẫn nên không dám gắt 
gỏng với mấy người nurse săn sóc các cụ mà 
quay ra gắt gỏng lẫn nhau. Sau mỗi bữa cơm các 
cụ tự lăn xe lấy từ phòng ăn ra phòng coi TV. Đến 
phòng TV cụ nào cũng muốn ngồi chính giữa gần 
TV để coi cho rõ, vậy là cãi nhau loạn xà bèng. 
Bên cạnh cảnh cải nhau cũng có một cảnh thật dễ 
thương. Cụ bà rất yếu, tay run lẩy bẩy, cụ cũng 
móm mém như mẹ tôi, vậy mà cứ tới giờ vào 
phòng TV là cụ ông ở lầu trên lại xuống thăm và 
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ngồi sát cạnh cụ bà. Đút chuối cho cụ bà ăn và 
luôn luôn nắm tay cụ bà rất âu yếm. Khi đến, cũng 
như khi giã từ, lúc nào cụ cũng hôn cụ bà, mà hôn 
môi cẩn thận chứ không thèm hôn má đâu nhé. 
Thật là một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Các cụ 
già cũng biết xấu hổ và làm điệu với đàn ông. Một 
hôm tôi buồn cười quá khi thấy hai cụ bà đang xáp 
xe lăn lại gần nhau, tranh nhau chỗ ngồi. Hai cụ 
nhìn nhau gờm gờm, cãi qua cãi lại thật to tiếng. 
Bất chợt ông cụ vẫn vào thăm vợ vừa đi xe lăn tới 
cửa, hai cụ bà bèn im bặt, hai cái xe lăn dang xa 
nhau ra ngay. Hai cụ cùng đình chiến, ngồi êm rơ 
không nói năng gì nữa. Thì ra ở tuổi nào, trước 
mắt đàn ông, đàn bà luôn luôn muốn chứng tỏ “em 
hiền như ma sơ”. Không đàn bà nào muốn làm bà 
chằng dưới mắt đàn ông cả. 
Một điều buồn cười nữa là tất cả các cụ bà đều 
luyến tiếc và muốn khoe những nét xinh đẹp trẻ 
trung ngày xưa của mình. Trước mỗi cửa phòng 
của các cụ, đều có 1 cái hộp kính dưới cái bảng để 
tên và số phòng, để ảnh cho người nhà dễ tìm (tôi 
đoán vậy). Thay vì để ảnh mới chụp, cụ nào cũng 
chọn 1 cái ảnh thời trẻ thật đẹp của mình để vào 
đó. Toàn là ảnh của những Linda, những Betty của 
3, 4 chục năm về truớc! Không một cụ nào chịu để 
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ảnh mới cả. Thật khôi hài khi trước cửa phòng là 
ảnh giai nhân, mà từ trong phòng trên xe lăn đẩy 
ra là một bà lão thật già, mặt mũi nhăn nheo, tóc 
bạc lơ thơ trông không còn một nét nào giống 
người đàn bà phơi phới thanh xuân trong hình cả. 
Những hôm trời đẹp các cụ đẩy xe lăn xuống dưới 
nhà, trước cửa building, ngồi thành dãy trước 
vườn hoa ngắm cảnh, hoặc bẻ bánh mì thành từng 
miếng nhỏ ném cho chim ăn. Lũ chim sống ở đây, 
con nào con nấy đều tròn hin vì được ăn đầy đủ 
dư thừa. Nhìn các cụ tôi thấy thương thật là 
thương. Các cụ ở trong nursing home như ở trong 
một nhà tu kín. Một chút nắng vàng, mấy con chim 
chạy nhảy tung tăng, những cánh hoa lung linh 
trong gió là tất cả thế giới tươi đẹp bên ngoài của 
các cụ. Những giây phút ngắn ngủi đó đối với các 
cụ là một niềm vui vô giá. Trời quá nóng, hoặc quá 
lạnh là các cụ lại phải giam mình trong cái thế giới 
nhỏ hẹp, buồn chán. Ngày qua ngày, chờ đợi tới 
giây phút cuối cùng của đời người. 
Tuần truớc có một cụ đã ra đi. Cụ ở phòng bên 
cạnh mẹ tôi nên khá thân thiết với tôi. Tôi hay giúp 
đỡ cụ vì cụ cô đơn không có con cái. Biết cụ đi là 
giải thoát, vậy mà sao tôi vẫn thấy ngậm ngùi. 
Trước đó khi đi shopping, thấy cái khăn quàng 
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đẹp, tôi đã mua và định đến Noel làm quà cho cụ. 
Nào ngờ cụ chẳng còn để nhận quà của tôi nữa. 
Tôi tự trách mình, tại sao không tặng cụ ngay mà 
phải chờ đến Noel. 
Nếu tôi tặng ngay cho cụ, có phải cụ cũng có đuợc 
một niềm vui nhỏ truớc khi từ giã cõi đời không. 
Tự nhiên tôi nhớ đến bài hát “Nếu có yêu tôi” thơ 
Ngô Tịnh Yên đuợc Trần Duy Đức phổ nhac, có 
hai câu thật hay 

“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ  
 Đừng để ngày mai đến lúc tôi qua đời...” 

Mỗi lần nhớ đến cụ tôi thật buồn với một niềm hối 
tiếc muộn màng.  
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VẤN VƯƠNG 
  
 
Chàng làm phóng viên cho một tờ báo nổi tiếng. 
Nàng là chuyên viên về Computer cho một hãng 
lớn. Họ cùng đến Florida vì công việc của sở. Họ 
không là dân đổ bác, nhưng lại tình cờ gặp nhau ở 
một cái Casino nổi trên mặt biển. Chiếc du thuyền 
dành cho dân mê đỏ đen. Tuy nhiên, trên tầu ngoài 
sòng bài cũng có nhiều thứ hấp dẫn khác. Như 
ban nhạc và ca sĩ thật hay, sàn khiêu vũ thật thơ 
mộng và tiệm ăn có nhiều món đặc biệt, nhất là đồ 
biển. 
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Chàng đến đó để hoàn tất thiên phóng sự về 
những người mê đỏ đen. Nàng đến đó theo lời rủ 
rê của người bạn thân ở Florida: 
- Muốn ngắm trăng đẹp như trăng trên bãi biển 
Nha Trang của mi ngày xưa thì đi theo ta. 
Trăng giữa biển Florida quả thật đẹp, không kém 
gì trăng trên bãi biển Nha Trang ngày nào. Vợ 
chồng người bạn được ngắm trăng nhiều quá, 
không còn mê trăng, mà chỉ mê đỏ đen nên miệt 
mài trong sòng bài. Nàng lang thang một mình, đi 
tản bộ dọc theo tầu. Có tiếng hát thoảng đưa trong 
gió, bài “When I Fall in Love” mà nàng rất thích từ 
hồi ở trung học. Nàng đi lần theo tiếng hát. Người 
ca sĩ da đen có giọng hát thật ấm, đang để hết tâm 
hồn vào bản nhạc, dù số thính giả thưa thớt. 
Phòng trà lộ thiên ở cuối tàu, được vây bọc bằng 
gió biển và ánh trăng. Nàng ngẩn ngơ trước khung 
cảnh quá đẹp. Đứng tựa vào lan can tầu, nàng 
nhìn biển rộng mênh mông. Trăng sáng vằng vặc 
làm nước biển lấp lánh hiền hòa, chứ không đen 
ngòm dễ sợ như nàng đã thấy trong những buỗi tối 
trên tàu trong chuyến du lịch lần trước. 
Đang ngồi yên lặng ở một góc, say mê nghe nhạc, 
chàng chú ý ngay đến nàng vì tấm lưng thon và 
mùi nước hoa thoảng nhẹ trong gió. Chẳng hiểu 
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sao, chàng lại thầm đoán nàng có khuôn mặt rất 
dễ thương. Chàng yên lặng ngắm nàng và chờ 
nàng quay mặt lại. Gần nửa giờ trôi qua, nàng vẫn 
đứng yên như một pho tượng, mải mê nhìn ra 
biển. Không chờ thêm được nữa, chàng đứng dậy 
tìm cách làm quen. Chàng đến giữa khoảng trống 
gần nàng, cũng làm bộ đứng dựa vào lan can tầu, 
giả vờ như ngắm cảnh, rồi nói một câu bâng quơ 
bằng tiếng Mỹ “Trăng đẹp quá!” Nàng vẫn yên 
lặng. Thấy cái lối nói khơi khơi không hiệu quả, 
chàng đành phải đánh thẳng vào mục tiêu bằng 
cách hỏi nàng  
- Tôi muốn hút thuốc không biết có làm phiền cô 
không? 
Nàng trả lời cũng bằng tiếng Mỹ  
- Không sao, ông cứ tự nhiên. 
Chàng vồ lấy cơ hội hỏi tiếp: 
- Xin lỗi, cô là người nước nào? 
Không nghe rõ vì gió thổi mạnh, nàng phải quay 
mặt sang phía chàng và nhích lại gần hơn: 
- Ông nói gì tôi nghe không rõ. 
Chàng lập lại câu hỏi. Nàng cười, nụ cười hớp hồn 
chàng, đôi mắt long lanh mở rộng sáng lên niềm 
kiêu hãnh: 
- Tôi là người Việt Nam. 
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- Việt Nam! Chàng reo lên bằng tiếng Việt và tiếp: 
- Tôi cũng đoán vậy, nhưng mà không hiểu sao tôi 
vẫn lo sợ. 
- Sao ông lại lo sợ? 
- Sợ cô không phải là người Việt Nam thì uổng 
quá. 
Nàng ngạc nhiên: 
- Tại sao lại uổng? 
- Vì đêm nay trăng đẹp quá, gợi tôi nhớ đến những 
đêm trăng ở quê hương mình và thèm được nói 
chuyện bằng tiếng Việt Nam. 
- Sao ông giống tôi vậy. Tôi xuống tàu này chỉ vì cô 
bạn tôi bảo sẽ được ngắm trăng giống y hệt trăng 
ở bãi biển Nha Trang. 
- Ngày xưa cô ở Nha Trang sao? 
- Dạ.  
- Tiếng dạ thật ngoan và êm dịu làm tim chàng thót 
lại. 
- Cô biết không? Theo tôi tiếng “dạ” của Việt Nam 
mình nghe thật dễ thương. Ngược lại tiếng “yes” 
của Mỹ nghe chói tai thế nào ấy. 
Chàng hỏi tiếp luôn: 
- Cô ở Nha Trang có lâu không? 
- Tôi lớn lên ở Nha Trang mà. 
- Uổng quá! 
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- Lại uổng nữa, sao vậy? 
- Hồi đó tôi cũng ở Nha Trang, mà sao mình không 
biết nhau nhỉ? 
- Ông làm như cứ ở Nha Trang là phải biết nhau 
hết. Nha Trang có bao nhiêu đường phố, biết bao 
nhiêu con trai, con gái, làm sao mà quen nhau hết 
được, nếu mình không ở gần nhau, hoặc học cùng 
trường. 
- Uổng thật. 
- Ông thích dùng chữ uổng nhỉ. 
- Chỉ hôm nay thôi, và cô là người đầu tiên tôi 
dùng chữ uổng và phải nói tới 3 lần. 
- Bình thường ông không bao giờ nói chữ uổng 
sao? 
- Không, vì từ xưa tới giờ chưa gặp đúng người để 
tôi được dùng chữ đó. 
Ánh trăng êm dịu và gió mát đang mơn man da thịt 
nàng, chứ có nắng gắt đâu, mà sao mặt nàng 
nóng bừng và hai má nàng chắc cũng đỏ au.  
Nàng nghĩ thầm “cái anh chàng này có lối nói 
chuyện nguy hiểm quá, mình phải đề phòng mới 
được.” 
Dù hết sức đề cao cảnh giác, nàng cũng bị quyến 
rũ vào lối nói chuyện thật tự nhiên, bạo và dí dỏm 
của chàng. Họ miên man nói về thành phố Nha 
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Trang của những ngày xưa cũ. Cả hai người cùng 
yêu Nha Trang, cùng sống ở Nha Trang và cùng 
có thật nhiều kỷ niệm với Nha Trang. Họ như hai 
người bạn cũ gặp nhau, nhắc nhở về những ngày 
ở quê hương yêu dấu hơn là hai người mới quen 
chỉ vài tiếng đồng hồ. 
Gió lạnh làm nàng rùng mình, nàng bắt chéo tay 
ôm lấy hai vai cho đỡ lạnh. Chàng vội cởi ngay áo 
blouson da đang mặc khoác cho nàng. Mười ngón 
tay của hai người chạm nhẹ vào nhau làm nàng 
bối rối. Nàng nghiêng đầu ngước nhìn chàng: 
- Cảm ơn ông. 
Chàng cười, nụ cười trẻ thơ với hàm răng trắng 
bóng thật đẹp. 
- Cô khách sáo quá vậy? Mình có họ với nhau mà 
sao cô còn dùng chữ ông nghe xa lạ quá. 
- Mình có họ hồi nào, ông chỉ nhận vơ. 
- Cùng họ Nha Trang đó thôi. Mà cho là nhận vơ 
cũng được. “Thấy người sang phải bắt quàng làm 
họ” chứ. 
Mải mê nói chuyện họ quên cả nghe hát. Nhưng 
khi người ca sĩ hát bài “Unchained Melody” cả hai 
cùng ngừng nói để lắng nghe. Mọi người kéo nhau 
ra sàn nhảy hết. Chàng nhìn nàng cười dí dỏm: 
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- Bản nhạc mùi quá, làm mọi người phải ra sàn 
nhẩy hết, không lẽ mình không ra thì kỳ quá. 
- Sao lại kỳ? 
- Kỳ chứ, vì người ta sẽ cười mình không giống ai 
hết. Ra nhẩy đi cho giống mọi người. 
Nàng cười lắc lắc cái đầu nhìn chàng trêu chọc: 
- Tôi nghĩ ngược lại. Người ta ra nhẩy hết mà mình 
vẫn tỉnh bơ không thèm nhẩy mới oai chứ. Thấy 
người ta nhẩy, mình cũng nhẩy, người ta sẽ bảo 
mình bắt chước, kỳ lắm. 
- Cô từ chối khéo và trả đũa cũng hay nữa. Tôi 
chịu thua cô rồi đó. À này, cô có biết cô có nụ cười 
tinh nghịch lắm không? 
- Tôi biết chứ, tinh nghịch và đáng ghét. Ngày xưa 
lũ bạn tôi vẫn bảo vậy đó. 
- Cô khờ lắm, lũ bạn cô mắt “cập bà là tóe” nên 
mới nói vậy. Mắt tôi tinh lắm. Tin tôi đi, cô có nụ 
cười tinh nghịch và dễ thương vô cùng. 
Nàng phì cười vì chữ “cập bà là tóe” chàng dùng. 
Hai người có lối nói chuyện rất hợp với nhau, thật 
mà như đùa, đùa mà như thật, cứ thế, kẻ tung, 
người hứng, câu chuyện đậm đà nói dứt không ra. 
Thỉnh thoảng họ lại cười khúc khích. 
Tầu sửa soạn quay mũi để trở vào bờ, chàng bỗng 
thấy hốt hoảng. Buổi tối đẹp nhất trong đời chàng 
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sắp hết rồi sao. Chàng chợt nhớ ra một cách để 
được gặp lại nàng: 
- Ngày mai cô muốn đi dạo biển Nha Trang không? 
- Bộ ông tính bao luôn một chuyến máy bay phản 
lực để ngày mai mình về Việt Nam thăm biển Nha 
Trang à? 
- Cần gì máy bay phản lực. Ngày mai tôi sẽ đưa cô 
đi thăm một bãi biển thật đẹp, gần giống bãi biển 
Nha Trang, cũng cát trắng, cũng những hàng thùy 
dương, những rặng trúc đào, những cây dừa ngả 
nghiêng trong gió. 
- Nghe ông tả, tôi ham quá. 
- Cho tôi biết chỗ cô ở. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô 
đi thăm Nha Trang của chúng mình. 
Câu nói của chàng thật tự nhiên, nhưng mấy chữ 
“Nha Trang của chúng mình” nghe thân thiết gần 
gũi quá, làm nàng có cảm giác như một lời tỏ tình 
kín đáo. 
- Tôi ở Long Boat Key, Hotel Colonial. 
Nghe nàng nói, chàng reo lên: 
- Đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. 
Sao lại có sự lạ lùng thế nhỉ. Tôi cũng ở trong 
Long Boat Key cách Hotel Colonial chừng 2 
blocks. Tôi ở Holiday Inn. 
Nàng nhìn chàng dí dỏm: 
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- Mình lại có họ với nhau nữa rồi. Họ Nha Trang 
nghe còn ngồ ngộ. Họ Long Boat nghe kỳ quá. 
Rồi nàng tiếp luôn: 
- Họ hàng có cần biết tên nhau không nhỉ? 
Chàng cười cúi gập người xuống: 
- Thưa công nương tại hạ tên là Hải. 
Nàng cũng bắt chước chàng, cúi đầu thật thấp: 
- Thưa công tử tên tôi là Lệ. 
- Thôi, công tử miễn lễ cho công nương đó, không 
cần phải cúi đầu thấp như vậy. 
Cả hai cùng phá lên cười. Vừa lúc đó vợ chồng 
người bạn xuất hiện. Liên bạn Lệ, nhìn Hải thoáng 
ngạc nhiên, rồi quay qua hỏi Lệ: 
- Có gì vui mà cười dữ vậy? 
- Cám ơn bạn đã rủ ta đi ngắm trăng, rồi bỏ ta một 
mình. May mà ta gặp được ông anh họ ở Nha 
Trang ngày xưa, thành nói chuyện vui quá. 
Hải gật đầu chào vợ chồng Liên: 
- Chào anh chị, tôi tên Hải. 
Vợ chồng Liên niềm nở nói chuyện với Hải. Sau 
khi biết ông anh họ của Lệ (Lệ nói đùa mà Liên 
tưởng thật) cũng ở Long Boat Key, Liên vội vàng 
gửi gấm ngay: 
- Lát nữa nhờ anh hộ tống Lệ về dùm, “Thân gái 
dặm trường” lái xe một mình về khuya tôi ngại quá. 
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Giữ nàng ngủ lại nhà tôi, mà nàng không chịu. Lệ 
để xe ở nhà tôi, phiền anh theo về cho Lệ lấy xe. 
Hải đóng vai ông anh họ của Lệ thật tự nhiên và 
sốt sắng: 
- Lệ để xe ở nhà chị Liên đi, anh đưa Lệ về, mai 
trở lại lấy xe cũng được. Bây giờ khuya quá, Lệ lái 
xe một mình mệt chết. 
Vợ chồng Liên phụ họa theo: 
- Đúng rồi, như vậy an toàn hơn mà đỡ mệt cho 
Lệ. 
Vừa bước lên xe Hải, Lệ cười nói ngay: 
- Ông đóng vai anh họ tôi giỏi thật. Xưng anh ngon 
ơ à. 
Hải nín cười làm bộ nói tỉnh: 
- Cực chẳng đã mà tôi phải đóng vai anh. Không lẽ 
anh em mà xưng tôi thì kỳ quá. Cô phải tập xưng 
anh em với tôi đi, không có ngày mai đi lấy xe, cứ 
ông ông, tôi tôi, là quê lắm đó. 
- Ông đừng coi thường tôi nhé! Bộ tôi kém thông 
minh hơn ông hay sao mà tôi cần phải tập. Ông có 
tập tành gì đâu mà xưng anh ngon lành vậy. 
- Tại tôi thèm được xưng anh với cô, nên tập thầm 
trong bụng mà cô không biết đó 
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- Ông vừa bảo, cực chẳng đã mới phải đóng vai 
anh họ tôi, chứ ông đâu có ham, bây giờ lại bảo 
thèm xưng anh, có phải là mâu thuẫn không? 
- Đâu có mâu thuẫn, tại cô không hiểu ý tôi đó chứ. 
Tôi không thích làm anh họ của cô, nhưng vẫn 
thích được xưng anh với cô. Bộ cứ phải là anh họ 
mới xưng anh được à? 
- Ông hành nghề luật sư coi bộ hợp hơn là làm 
phóng viên nhà báo. 
- Thôi, mình đừng tranh luận với nhau nữa nhé. 
Nói một hồi thế nào tôi cũng thua. Cô đúng là cao 
thủ võ lâm, nhưng phải thú thật nói chuyện với cô 
thú vị lắm. 
- Ông còn ở đây bao lâu nữa? 
- Một tuần, còn cô? 
- Tôi mới đến đây hôm qua. Chiều thứ sáu tôi phải 
về lại Virginia, vì thứ bẩy có đám cưới con gái 
người bạn. 
- Trông cô còn trẻ, mà có bạn đã có con gái lấy 
chồng cơ à. 
Lệ cười: 
- Cảm ơn ông, trông vậy mà không phải vậy đâu. 
Tôi già hơn ông tưởng. Con tôi cũng lớn lắm rồi 
đó. 
- Cô được mấy cháu?  



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

82 

Một trai thôi, nếu có thêm một gái chắc tôi đỡ cô 
đơn hơn nhiều. Con trai không gần gũi mình bằng 
con gái. 
Nói xong Lệ tự trách mình, sao lại tâm sự lung 
tung, than thở cô đơn với một người mới quen như 
vậy. Nhất là đàn ông họ có thể hiểu lầm. Thấy Lệ 
đang nói chuyện bỗng im bặt, Hải cười hỏi: 
- Cô Lệ buồn ngủ rồi ả? 
- Tôi đang buồn tôi, chứ không buồn ngủ. 
- Sao tự nhiên cô lại buồn? 
- Tôi buồn vì thấy mình vô duyên quá, tự nhiên 
đem chuyện riêng tư của mình nói với một người 
mới quen, hoặc sẽ làm phiền người ta, hoặc dễ bị 
ngộ nhận. 
- Cô lo xa quá, tôi hỏi thật Lệ nhé. Mình nói chuyện 
với nhau từ chiều tới giờ có vẻ xã giao của hai 
người mới quen không? Lệ đã chẳng vừa coi tôi 
như ông anh họ đó sao? 
Lệ vẫn yên lặng không trả lời. Hải nói tiếp: 
- Có những người mình quen thật lâu, nhưng 
không bao giờ nói chuyện tâm tình được. Có 
những người chỉ mới quen, đã cho mình cái cảm 
giác gần gũi, tin tưởng, để có thể nói hết mọi 
chuyện. Lệ là người đã cho tôi cái cảm giác đó, 
nên tôi đã thật hứng thú kể hết những kỷ niệm đẹp 
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ở Nha Trang cho Lệ nghe. Tôi hy vọng Lệ cũng có 
cùng ý nghĩ như tôi. 
Lệ cảm thấy nhẹ hẳn người, nàng cười vui vẻ: 
- Như vậy có nghĩa là “tư tưởng lớn” gặp nhau 
phải không? 
Hải không cười, mà nói thật trân trọng: 
- Hơn thế nữa, phải nói là mình rất “tâm đầu ý 
hợp” mới đúng, dù chỉ mới quen nhau. 
Hai người lại miên man nói chuyện về Nha Trang, 
về Việt Nam. Sau cùng hai người khám phá ra, Lệ 
có một ông anh họ là bạn học cùng lớp của Hải. 
- Nếu biết thằng Hữu có cô em họ xinh đẹp như 
Lệ, chắc tôi đã làm thân với nó lâu rồi. 
Chuyện vui quá, xe về đến Hotel hồi nào Lệ cũng 
không hay. Chia tay với Hải rồi, Lệ mới chợt nhận 
ra Hải đã đổi cách xưng hô, gọi Lệ bằng tên chớ 
không bằng cô nữa. Hải có lối nói quyến rũ và làm 
cho người đối diện thoải mái vô cùng. Lệ sửa soạn 
đi ngủ thì điện thoại reo. Tiếng Liên, bạn Lệ ở đầu 
dây: 
- Ta gọi xem anh em mi có về bằng yên không? 
Định cải chính Hải chỉ là bạn, nhưng Liên đã liến 
thoắng: 
- Ông anh họ mi coi được quá hả? Có vợ con gì 
chưa? 
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- Dĩ nhiên là có rồi. Tóc muối tiêu mà còn độc thân 
sao được? 
- Biết đâu đấy, nhiều ông già háp mà vẫn chưa 
chịu lấy vợ thì sao, hoặc thiếu gì ông vợ chết, vợ 
bỏ. 
Lệ bật cười: 
- Đừng trù ểu anh tao nghe mày. Muốn kiếm chồng 
cho ai mà hỏi kỹ thế? 
- Mi không biết ta là chuyên viên làm mối à. Hỏi để 
sẵn đó thôi, biết đâu ông ấy “available” để phí của 
trời. 
- Nhỏ này tếu thật, mi làm như ông ấy là đồ ăn mà 
dùng chữ “phí” của trời.  
Liên là bạn học của Lệ từ hồi trung học, nên hai 
người vẫn cứ xưng hô như ngày xưa, không sao 
thay đổi được. 
- Mai mấy gìờ mi đến lấy xe? 
- Có thể buổi chiều, vì ông ấy còn hứa đưa tao đi 
thăm bãi biển Nha Trang. 
- Giết ai ra bãi biển Nha Trang? 
- Ông ấy bảo, ở đây có một nơi giống y hệt như 
biển Nha Trang vậy. 
- Như vậy cũng tiện, ta định mời anh em mi ăn 
cơm tối và hát Karaoke. 
- Ta bỏ hát lâu rồi. 
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- Sao vậy? 
- Bận quá và chán đời. 
- Sao lại chán đời, cậu mợ vẫn song ca mùi mẫn 
lắm mà. 
- Cậu chán ca hát rồi, bây giờ có thứ khác vui hơn. 
- “Ngựa lại quen đường cũ” à? 
- Ừ! Thôi đừng nhắc chuyện đó có được không, ta 
không thích khóc trước khi đi ngủ, vì ngày mai mắt 
sẽ sưng vù, xấu lắm. 
- OK! Ngủ ngon nhé! 
Sáng hôm sau đúng hẹn, Hải đã ngồi chờ sẵn ở 
lobby của khách sạn để đưa Lệ ra Armand Circle 
ăn sáng. Hải đưa Lệ đến một tiệm ăn thật dễ 
thương. Họ chọn bàn ngoài hiên, cạnh cái đàn 
piano, để được ngắm ông già đánh đàn, và được 
đắm mình trong tiếng nhạc. Ông già đúng là nghệ 
sĩ thứ thiệt, ông như thả hồn vào ngón đàn điêu 
luyện. Thỉnh thoảng ông cũng hát, giọng khàn đục 
và thật thiết tha. Ông hát toàn những bài xưa cũ 
của thập niên 50, 60. Khi ông hát bài “Love is a 
many splendored thing”, Hải cũng khe khẽ hát 
theo. 
- Giọng anh ấm quá. 
Lệ cũng đổi cách xưng hô vì thấy Hải rất đàng 
hoàng, thành thật. 
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Nàng tiếp luôn: 
- Tối nay Liên mời anh với tôi ăn cơm và có hát 
Karaoke nữa đó. 
- Như vậy chắc chắn tôi được nghe Lệ hát rồi phải 
không? 
- Lâu quá tôi không hát. Nhưng nếu anh hát thì tôi 
sẽ đáp lễ. 
- Tôi không bao giờ hát ở đám đông và ở chỗ lạ. 
Thường chỉ hát chơi vớ vẫn ở nhà, nhưng vì Lệ tôi 
sẽ hát, và hát để tặng riêng Lệ nhé. 
- Hân hạnh quá, cám ơn anh. 
- Lệ có cần đi mua sắm gì không? 
- Không cần đâu anh. Ngồi đây ngắm cảnh thích 
hơn. Lối kiến trúc của khu shopping này đẹp thật. 
Các cửa tiệm nối thành một vòng tròn rộng lớn, 
vây quanh một vườn hoa đủ màu sắc. 
- Tôi thích chỗ này lắm, nên mỗi lần có dịp đến 
Florida, thế nào tôi cũng phải ghé qua đây để nghe 
ông già đánh đàn. Nhiều lúc tôi cứ sợ, một ngày 
nào đó, đến đây không còn được gặp ông già nữa. 
- Anh tình cảm ướt át quá nhỉ? 
Hải nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp thật buồn của Lệ 
và hỏi nhỏ: 
- Lệ cũng vậy, phải không? 
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Lệ cúi xuống tránh ánh nhìn của Hải. Nàng đánh 
trống lảng: 
- Bãi biển Nha Trang có xa đây không anh? 
- Chừng hai mươi phút lái xe. 
Hải nhìn đồng hồ. 
- Có lẽ mình sửa soạn đi là vừa. 
Hải đưa Lệ đi Coquina Beach. Vừa đến nơi Lệ đã 
reo lên: 
- Anh nói đúng, giống ở Nha Trang quá. 
Lệ say sưa hít gió biển, nàng và Hải thong thả đi 
bộ trên cát trắng mịn màng dưới những hàng thùy 
dương đang lao xao trong gió. Nước biển trong 
xanh chạy đuổi vào bờ đá, tạo thành những bọt 
nước trắng xóa, nhẩy tung lên cao. Tiếng sóng vỗ 
rì rào đưa Lệ trở về những ngày thơ ấu êm đềm. 
Lệ cất tiếng hát thật tự nhiên, không chút ngượng 
ngùng... Nha Trang là miền quê hương cát trắng. 
Có những đêm nghe vọng lại, ầm ầm tiếng sóng 
xa đưa... 
Bất giác Hải cũng khe khẽ hát theo. Hai người vừa 
đi vừa hát, hồn nhiên như thuở học trò. Hát xong 
cả hai cùng phá lên cười. Hình như sóng biển đã 
xóa tan hết những e ngại, những câu nệ của đôi 
bạn mới quen. Hải rủ Lệ xắn quần cao đi lội nước 
biển. Lệ đồng ý ngay. Hai người lội nước dọc theo 
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bờ cát. Mỗi lần sóng đến gần, hai người lại chạy 
vội lên phía bờ. Nắng làm má Lệ đỏ au, tóc bay 
tung trong gió. Hải ngây người nhìn Lệ, làm nàng 
ngượng ngùng quay mặt nhìn ra biển. 
- Lệ đói bụng chưa? Lên quán đằng kia ăn trưa 
nhé. 
Hai người ngồi ờ bàn sát bờ biển, dưới bóng cây 
dừa nặng chĩu những quả. Lệ nói đùa: 
- Coi chừng quả dừa rơi trúng đầu anh Hải là 
phiền lắm đó. 
- Lệ đừng trù ểu tôi. Rủi đúng giờ thiêng, trái dừa 
lại chiếu cố tôi thật thì khổ lắm. 
Nói đến trù ểu, tự nhiên Lệ nhớ chuyện tối hôm 
qua, Liên gọi điện thoại hỏi thăm về Hải. Nàng 
nhìn Hải cười: 
- Anh Hải à, có người muốn hỏi thăm lý lịch của 
anh. 
- Ai vậy? 
- Liên đó mà. Nó nói chuyện tức cười lắm. Nó hỏi 
anh có vợ con gì chưa để nó làm mai cho anh kẻo 
phí của trời. 
Đang uống dở ly nước, Hải cười phát sặc sụa lên: 
- Lệ trả lời Liên ra sao? 
- Lệ nói anh tóc muối tiêu rồi, làm sao mà chưa có 
vợ con được. Nó bảo thiếu gì người già háp mà 
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vẫn chưa lấy vợ, hoặc có rồi mà vợ chết, vợ bỏ thì 
sao. Lệ la nó là đừng có trù ểu anh như vậy. Thật 
ra, Lệ có biết gì về anh đâu, nhưng lỡ nhận là anh 
họ thì phải nói đại cho xong. 
- Lệ nghĩ tôi có vợ con chưa? 
- Có rồi chứ, đúng không? Hay là Lệ đoán sai. 
- Đúng, nhưng có vợ mà không có con, chỉ có một 
đứa con nuôi thôi. 
- Sao vậy? Chị nhà không sanh được à? 
- Vợ tôi yếu lắm. 
- Tội nghiệp không? Chị bệnh sao vậy? 
- Chuyện tụi này dài lắm. Ngày xưa vợ tôi rất đẹp, 
tôi mê bà ấy thì đúng hơn là yêu. Tụi này bồ bịch 
với nhau thôi chứ chưa tính chuyện cưới hỏi gì cả. 
Một hôm đi chơi về khuya, tôi lái xe hơi ẩu nên gây 
tai nạn. Tôi chỉ bị thương nhẹ, nhưng bà ấy bị 
nặng. Sau tai nạn, bà ấy bị yếu đi nhiều và cũng 
ảnh hưởng đến vấn đề nhan sắc. Tôi thấy trách 
nhiệm mình nặng quá. Vì mình bất cẩn mà làm suy 
giảm cả sắc đẹp lẫn sức khoẻ của người ta. Do 
đó, tôi nhất định đòi cưới bà ấy. Lúc đầu bà ấy 
không chịu, cứ bảo là tại tôi thương hại. Tôi phải 
năn nỉ mãi bà ấy mới bằng lòng đó. 
- Anh chị có hạnh phúc không? 
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- Lúc đầu thì hạnh phúc, nhưng sau đó có lẽ vì 
mặc cảm, vợ tôi trở nên khó tính, hay bắt lỗi, bắt 
phải. Thật ra lúc mới quen, hai đứa đã có nhiều 
khác biệt rồi. Nhưng lúc trẻ, mình đam mê nên 
thấy không quan trọng. Mình cứ nghĩ “yêu nhau 
trái ấu cũng tròn”. Lấy nhau rồi, trái ấu hiện nguyên 
hình méo xẹo của nó, chứ không tròn nữa. Tuy 
nhiên, tôi vẫn tự nhủ lòng, tôi có trách nhiệm phải 
lo cho vợ tôi đến chết. Tôi nghĩ tôi sẽ làm được. 
- Lệ phục anh vô cùng, anh là người tình cảm và 
rất tốt. 
- Còn Lệ thì sao? Lệ cũng hạnh phúc chứ? 
Lệ cười buồn: 
- Trong một bản nhạc của Vũ Thành An, có một 
câu hát thật hay: “Hãy cố yêu người mà sống. Lâu 
rồi đời mình cũng qua.” Cũng như anh, Lệ nghĩ là 
Lệ sẽ làm được. 
Hải nhìn Lệ thở dài: 
- Sao chúng mình có nhiều điểm giống nhau vậy. 
Hải lái xe đưa Lệ đi vòng bãi biển. Qua những dẫy 
nhà ở hai bên đường, thỉnh thoảng Lệ lại reo lên: 
- Trời ơi, cây đu đủ của nhà này nhiều trái quá. 
- Anh coi kìa, những trái xoài chĩu xuống thấp, 
trông dễ thương không. Trời ơi cả một rừng nhãn 
trông mê quá. 
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Trên đường về, Lệ được ngắm đủ các thứ hoa. 
Hoa dâm bụt, hoa đại, hoa giấy, hoa huỳnh anh, 
hoa mẫu đơn, hoa phượng.Thoáng thấy dàn hoa 
ti-gôn, Lệ reo lên như trẻ con  
Hoa ti-gôn đẹp quá, anh ngừng lại chụp cho Lệ 
tấm ảnh với hoa ti-gôn được không? Hải nhìn Lệ 
tủm tỉm cười, ngâm khe khẽ “Bảo rằng hoa giống 
như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi...” 
Lệ tròn mắt ngạc nhiên  
- Đàn ông mà cũng thích và thuộc thơ của TTKH 
cơ à?  
- Bộ Lệ tưởng chỉ đàn bà mới biết lãng mạn và 
thích bài thơ Hai sắc hoa ti gôn thôi sao?  
Bữa cơm tối ở nhà Liên đơn giản mà thật ngon. 
Món canh mùng tơi với mướp, ăn kèm với cà pháo 
dòn tan làm Hải xít xoa: 
- Chị nấu món canh này thật tuyệt. Món tủ của tôi 
đấy chị ạ. 
- Sao anh giống Lệ vậy. Biết nó mê món này nên 
tôi mới nấu đấy chứ. Đúng là mời khách ăn cơm 
nhà quê. 
Ăn xong, đến mục hát karaoke mọi người nhất 
định bắt Hải hát trước. Sợ Hải ngại vì toàn người 
lạ, Lệ đề nghị Liên hát mở đầu. Liên hát tặng Lệ 
bài “Nha Trang Ngày Về” khá hay và điêu luyện. 
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Đến lượt Hải, chàng chọn bài “Yêu Em” của Vũ 
Tuấn Đức. Trước khi hát Hải kín đáo nhìn Lệ như 
thầm nhắc lời chàng đã nói “Tôi hát vì Lệ và tặng 
riêng Lệ thôi đấy nhé.” Giọng chàng ấm và thật 
nồng nàn. 
“...Em như cơn gió nhẹ bay qua đây. Rung trong 
tim anh bao nhịp sóng chơi vơi. Gió cuốn đi ngày 
tháng lang thang. Sóng xô đi giờ phút hoang 
mang. Buồn vời vợi. Em đã cho anh niềm nhớ và 
những phút giây đợi chờ...Anh sẽ yêu em, yêu em 
đến suốt cuộc đời...” 
Lời hát như những giọt nước mưa đang tưới 
xuống khu vườn khô cằn vì hạn hán. Lệ thấy tim 
mình rung động thật nhẹ nhàng, và hồn nàng hình 
như đang trở về cái thời con gái xa thật là xa... 
 

Những ngày chớm Xuân 2004 
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THE LOVE AFFAIR 
I CAN’T EXPLAIN 

 
  
Bà Lilian Jones là một khách hàng kỳ cựu của tôi 
nên tôi biết rõ bà có một đời sống rất sung túc 
thoải mái về tiền bạc, vậy mà không hiểu sao mỗi 
lần nghe tôi kể chuyện đi nghỉ hè ở Hawaii hay 
những nơi xa xôi, bà có vẻ trầm trồ thèm muốn.  
Một hôm không dừng được, tôi thắc mắc hỏi bà: 
- Bà thích những nơi đó, tại sao bà không đi cho 
biết? 
Bà buồn bã trả lời: 
- Tại Muffin không đi được.  
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Tôi tò mò: 
- Muffin là ai vậy, tại sao Muffin lại không đi được? 
Bà cười mắt sáng lên: 
- Muffin là con chó cưng của tôi, nó bé nhỏ và xinh 
đẹp lắm. Nó rất sợ đi máy bay, nên tôi chỉ đi được 
ở những nơi gần, có thể đi bằng xe hơi thôi.  
Tôi ngạc nhiên: 
- Chuyện đó quá dễ, bà có thể cho nó ở nhà, đâu 
cần phải mang theo.  
Bà nói nhanh như muốn cướp lời tôi: 
- Không thể được, nó không thể xa tôi dù chỉ một 
ngày.  
Tôi phản đối: 
- Chồng con, mình còn có thể xa vài ngày được 
huống hồ nó chỉ là con chó.  
Bà có vẻ không vui vì câu nói của tôi, nhưng vẫn 
nhẹ nhàng: 
- Đành rằng nó chỉ là con chó, nhưng với tôi nó 
thông minh nhạy cảm không khác gì con người. 
Hơn nữa, nó yêu tôi vô cùng.  
Bà kể bà nuôi Muffin từ khi nó còn bé. Lúc bà 
mang Muffin về, nó chỉ dài bằng một gang tay. Mỗi 
buổi chiều, trẻ con hàng xóm thường chạy sang 
xin chơi với nó, coi nó như một món đồ chơi. Buổi 
tối, Muffin luôn luôn ngủ giữa vợ chồng bà. Mỗi 
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sáng nếu nó dậy sớm mà hai ông bà còn ngủ, nó 
bò lên, lấy mũi hít hít vào má bà giống như hôn để 
đánh thức bà dậy. Nếu nó ngủ trễ, thức dậy, không 
thấy ai nằm bên cạnh là nó nằm yên kêu ư ử như 
khóc để chờ bà lên bế nó xuống giường.  
Mỗi lần thấy bà sửa soạn trang điểm, thay quần 
áo, là nó đến góc nhà, nơi bà treo sợi dây đeo cổ 
của nó ngồi sẵn. Nó biết, lát nữa sẽ được bà đeo 
sợi dây da vào cổ, móc thêm sợi dây dài, dắt nó đi 
theo. Khi nào thấy hai ông bà cùng sửa soạn, và 
thấy ông thắt cà vạt là nó mặt mày buồn xo, kiếm 
một góc nhà nằm bẹp xuống rên ư ử, chờ ông bà 
đi qua, ngước nhìn bằng đôi mắt thật ai oán. Nó 
biết mỗi khi ông thắt cà vạt là ông bà sẽ đi ăn tiệc, 
hoặc đi nhà thờ. Hai nơi đó nó không được phép đi 
theo. Những lần đó, bà phải bắc một cái ghế cao, 
để sát cửa sổ trông ra đường. Đặt nó lên cái ghế 
trước khi ông bà rời nhà, để nó có thể đứng nhìn 
theo ông bà cho đến khi xe ông bà đi khuất. Sau 
khi ông bà đi rồi, nó nằm bẹp xuống rên ư ử cho 
đến khi ngủ thiếp đi. Nghe tiếng xe ông bà về tới 
cửa là nó nhỏm dậy ngay, đứng nhìn ra ngoài vẫy 
đuôi rối rít như đứa bé sung sướng đón mẹ về 
chợ.  
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Lần đầu đưa Muffin đi du lịch bằng máy bay, thấy 
người ta sửa soạn cho nó vào cái cũi nhỏ là nó bắt 
đầu run lẩy bẩy, rên ư ử và ứa nước mắt, trông rất 
tội nghiệp. Bà Jones nhìn chịu không nổi nên đổi ý, 
cancel chuyến bay. Từ đó bà không bao giờ đi du 
lịch bằng máy bay nữa. Vì thế những nơi xa xôi 
không thể đi bằng xe hơi được, bà đành bỏ qua.  
Tôi hỏi tại sao bà không gửi nó ở nhà mỗi khi 
muốn đi chơi đâu xa bằng máy bay. Bà cho biết có 
lần bà gửi nó cho người con dâu coi dùm, có hai 
ngày mà nó suýt chết vì không chịu ăn uống. Nó 
cứ nằm yên một chỗ, rên ư ử rồi khóc và không 
chịu ăn uống gì hết cho đến khi bà về. Vừa thấy bà 
là nó nhỏm người lên ngay, vẫy đuôi rối rít, sau đó 
lại nằm bẹp xuống vì quá yếu.  
Sau lần đó, bà Jones không bao giờ dám rời xa 
Muffin nữa. Bà nói, Muffin thông minh hiểu biết và 
nhậy cảm như người vậy. Đối với bà, nó không chỉ 
đơn thuần là một con chó đáng yêu. Nó là đứa con 
cưng nhất của bà, vì nó chưa bao giờ làm cho bà 
nổi giận. Nó chỉ mang niềm vui và tình thương yêu 
đằm thắm nhất đến cho bà. Như vậy, làm sao bà 
có thể rời xa nó được. Bà mỉm cười âu yếm nhìn 
Muffin đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bà và nói 
với tôi: “Tôi không hề hối tiếc là đã không được đi 
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du lịch đến những nơi xa xôi thật đẹp, vì Muffin 
không đi được máy bay. Nhiều bạn bè phản đối 
cho là tôi điên, tại sao lại để một con chó điều 
khiển cuộc sống của mình như vậy. Tôi cũng nhận 
thấy bạn bè nói đúng, nhưng không làm khác 
được. Đó là một “Love affair I can’t explain.”   
 


