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NƯỚC MẮT THÁNG 4 
 
  
Tháng 4 là tháng đẹp nhất của mùa xuân ở vùng 
Thủ Đô Hoa Kỳ vì là tháng trăm hoa đua nở. Đặc 
biệt nhất là Hoa Anh Đào đã thu hút không biết 
bao nhiêu du khách từ khắp nơi đổ về. 
Suốt cả tháng 4, đủ các loại hoa đua nhau khoe 
sắc. Hoa đào tàn, thì hoa “tuy líp”, hoa dogwood 
v.v... tiếp tục đơm hoa. Cả vùng thủ đô rộn ràng lễ 
hội mùa xuân. 
Là người mê hoa và phong cảnh đẹp, như vậy tôi 
phải vui sướng mà đón mừng tháng đẹp nhất của 
vùng Hoa Thịnh Đốn chứ. Nhưng, cái chữ nhưng 
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quái ác, tháng 4 lại là tháng đau thương nhất của 
quê hương tôi, của dân tộc tôi, của gia đình tôi. Do 
đó “người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?” Cứ đến 
tháng 4, tôi lại nhớ đến những ngày cuối cùng 
buồn thảm ở quê hương tôi, quê hương Việt Nam 
yêu dấu. Những ngày thật hoảng loạn, đau 
thương. Trước đó các tỉnh miền Trung từ từ thất 
thủ và quân đội được lệnh phải rút lui. Chồng tôi 
đang là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện 
Hải Quân ở Cam Ranh. Anh phải đưa hơn 3 ngàn 
khóa sinh và nhân viên từ Cam Ranh về tạm trú ở 
Trung Tâm Sản Xuất quân trang ở gần bến Bạch 
Đằng Sàigòn. Anh phải cấm trại liên miên. Mỗi 
ngày chỉ được về nhà ăn cơm vội vàng rồi phải trở 
lại trại ngay. 
Những lời dặn dò của nhà tôi khiến tôi luôn có cảm 
giác lo sợ như những lời chia tay cuối cùng. 
Em phải lo chuẩn bị tinh thần. Cộng sản có thể tấn 
công Sàigòn bất cứ lúc nào. Nếu chúng vào bằng 
ngả Hàng Xanh (gần khu cư xá Hải Quân Thị 
Nghè nơi gia đình tôi ở), anh không thể về đón gia 
đình được. Em phải thu xếp đưa các con về ở với 
ông ngoại và me. Cố gắng nuôi con. Anh nói giọng 
nghẹn ngào. 
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Anh không biết số phận mình sẽ ra sao. Nhưng 
anh sẽ ở với các khoá sinh và nhân viên của anh 
cho đến giây phút cuối, nếu chưa có lệnh tan 
hàng. Anh em sống chết có nhau. Nếu Chúa 
thương, anh còn sống, anh sẽ tìm cách liên lạc với 
em và các con. 
Những lời dặn dò nát lòng đó vẫn còn văng vẳng 
bên tai tôi. Cũng may, chiều 29 tháng 4 nhà tôi gọi 
điện thoại báo tin anh sẽ về đón gia đình đi, tôi 
mừng rỡ đến chẩy nước mắt. Tôi quýnh quáng 
kiểm soát lại hai valise quần áo của vợ chồng con 
cái và 4 túi xách nhỏ đựng vật dụng cần thiết cho 4 
đứa con. 
Tôi chợt nhìn thấy mấy cuốn album. Trời ơi! Bao 
nhiêu là kỷ niệm quí giá của tôi mà tôi quên mất. 
Tôi vội vàng dở từng cuốn, chọn những tấm ảnh 
mang nhiều kỷ niệm đặc biệt trong đời để mang 
theo. Chồng tôi bước vào nhà, anh la lớn khi thấy 
tôi ngồi lúi húi gỡ hình trong mấy cuốn album. Anh 
hét lên 
- Bây giờ mạng sống là cần nhất, lo thuốc men và 
chút đồ ăn cho các con để sống cầm hơi. Gia đình 
mình chưa biết sẽ lưu lạc đi đâu, ở đó mà lo mấy 
tấm hình. 
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Những lời nói của anh rất đúng, nhưng khốn nỗi 
với con người quá tình cảm lẩm cẩm của tôi, anh 
có biết đâu, kỷ niệm là những bảo vật vô giá, làm 
sao tôi có thể không mang theo những tấm ảnh đó 
được. 
Dắt bốn đứa con, theo anh bước ra cửa. Tôi ngoái 
nhìn lại căn nhà thân yêu với bao nhiêu đồ đạc, vật 
dụng dùng hàng ngày. Tôi có cảm tưởng như 
chúng có linh hồn, chúng đang gào thét, sao tôi nỡ 
bỏ chúng ra đi. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt thi 
nhau chẩy, tôi biết là sẽ chẳng bao giờ còn có cơ 
hội trở về sống ở căn nhà thân yêu nữa.  
Mẹ tôi đến tiễn tôi, bà đứng nhìn theo mắt đẫm lệ. 
Mẹ tôi phải ở lại vì ông ngoại tôi quá già yếu, mắt 
lại mờ, đi đứng chậm chạp nên không thể nào theo 
nổi đoàn người di tản trong hoàn cảnh gấp thiết, 
dầu sôi lửa bỏng như thế này. 
Bước chân lên chiếc xe Jeep để đi ra bến tàu ruột 
tôi như đứt từng khúc. Xe chuyển bánh, tôi ngoái 
nhìn ra phía sau, bóng mẹ tôi nhỏ dần rồi mất hút. 
Nước mắt tôi thi nhau chảy, những hình ảnh cuối 
cùng của khu phố quen thuộc thân yêu nhạt nhòa 
theo những giòng nước mắt.  
  

Tháng tư 2015 
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THUỞ HÀN VI 
  
 
Đời sống bận rộn với những hối hả của cuộc sống 
trên đất Mỹ khiến 40 năm qua nhanh đến không 
ngờ. Nhớ ngày nào của tháng 4 năm 1975 tôi rời 
quê hương với một tâm trạng lo buồn cùng cực. Lo 
vì không biết tương lai sẽ đi về đâu. Đang có một 
cuộc sống đầy đủ hạnh phúc bỗng dưng như một 
giấc mơ, chúng tôi “bừng con mắt dậy, thấy mình 
tay không”. Hai vợ chồng, 4 đứa con thơ, đứa lớn 
nhất 13 tuổi, bé nhất 8 tuổi, ra đi với 2 bàn tay 
trắng theo giòng người di tản không biết sẽ trôi dạt 
đến đâu. 
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Cũng may nước Mỹ mở rộng vòng tay chào đón 
những người tị nạn. Cho dù guồng máy chính trị 
của đất nước này đã dự phần trách nhiệm làm 
chúng tôi mất quê hương về tay cộng sản. Nhưng 
những người dân Mỹ tốt bụng, họ có trách nhiệm 
gì với chúng tôi đâu mà vẫn cố gắng giúp đỡ 
chúng tôi trong những bước đầu khó khăn, không 
cửa không nhà, không công ăn việc làm. Họ đón 
chúng tôi bằng cảm tình nồng ấm. Tôi nhớ mãi nụ 
cười của một bà lão da đen thật hiền hòa khi thấy 
tôi đi qua trước mặt bà. Những bàn tay nhỏ bé vẫy 
vẫy tôi của mấy em học sinh đi học trên xe bus 
vàng của nhà trường, khi xe lướt qua mặt tôi, lúc 
tôi đứng đợi đèn xanh để qua đường. Một người 
đàn ông Mỹ ân cần hỏi tôi có cần ông ta giúp khi 
thấy tôi khệ nệ ôm bịch đồ ăn mới mua ở chợ ra 
xe. Những cử chỉ nhỏ của thuở ban đầu đó, là 
niềm an ủi, niềm vui cho những kẻ tha hương chân 
ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ. 
Nhờ có bà dì ruột đã ở sẵn bên Mỹ vì chồng bà 
làm cho tòa Đại Sứ VN ở Washington DC, chúng 
tôi được trưởng nam của bà là cậu em Nguyễn 
Hoàng Diệu có quốc tịch Mỹ bảo lãnh gia đình tôi, 
nên chúng tôi được tá túc trong thời gian đầu khi 
chưa có công ăn việc làm. Hai vợ chồng, 4 đứa 
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con ở chung trong một phòng ở dưới basement 
nhà bà. Tuy chật chội nhưng ấm cúng tình gia 
đình, nên chúng tôi rất vui mừng. Khi tôi kể chuyện 
về thời gian đầu cho 1 cô bạn thân nghe, cô ấy đã 
nói đùa trêu tôi “Thế thời gian ở chung như vậy 
làm sao hai vợ chồng mi làm ăn?” Tôi phì cười và 
ngẩn mặt ra “ừ nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì 
suốt thời gian dài ở nhà bà dì, vợ chồng chúng tôi 
đã quên luôn “cái khoản đó”. Ban ngày 2 vợ chồng 
lo đi lao động. Vợ đi làm bồi cho một coffee shop. 
Chồng làm cashier cho một tiệm ăn Hy Lạp. Cả 2 
vợ chồng về đến nhà là mệt nhoài, lo cho 4 đứa 
con và cũng phải phụ lo cơm nước với bà dì. Tối 
đến vợ chồng con cái 6 mạng chui vào phòng ngủ 
chung “làm ăn” gì nổi cơ chứ, và “làm ăn” cách 
nào, khi 4 đứa con với 8 con mắt tinh như ma ở 
xung quanh trong 1 cái phòng chả rộng rãi gì cho 
lắm. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, vợ 34 tuổi, chồng 
mới có 43. Vậy mà cuộc sống bận rộn khiến chúng 
tôi chả nghĩ gì đến những chuyện “trần tục” đó, và 
quả thật cũng không thấy cần thiết nữa. 
Có công ăn việc làm rồi, chúng tôi mới dọn ra 
riêng. Chồng tôi là một người cha thương con và 
lo cho con vô cùng. Cả 2 vợ chồng tôi đều coi việc 
lo cho các con là ưu tiên số 1. Hồi ở VN, cả 4 đứa 
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con tôi đều học đàn piano. Cuộc di tản làm viêc 
học đàn của các cháu gián đoạn gần cả năm trời. 
Khi có việc làm và chuẩn bị dọn ra ở riêng, chồng 
tôi nghĩ ngay đến việc phải cho các cháu được tiếp 
tục học đàn vì gián đoạn lâu quá sợ các cháu sẽ 
quên hết. Vì việc học đàn của các con, chúng tôi 
phải thuê nhà riêng để ở thay vì có thể ở 
apartment, mỗi tháng tiền thuê rẻ bằng nửa tiền 
thuê nhà, nhưng họ không cho phép đánh đàn vì 
sợ ồn làm phiền hàng xóm. Có nhà ở rồi chúng tôi 
tính tới việc mua đàn cho các con tập dượt. Vì học 
đàn mà không có đàn để tập hàng ngày thì cũng 
như không. Việc mua đàn mới là một sự liều lĩnh ít 
ai dám làm vào thời điểm đó. Khi dọn ra ở riêng, 
sau khi mua 1 cái xe để gia đình có phương tiện di 
chuyển, vốn liếng chúng tôi chỉ còn chưa được 2 
ngàn đô. Chúng tôi đi kiếm mua 1 cái đàn cỡ trung 
bình giá là 1600 đô. Chúng tôi xin mua trả góp. 
Nhìn sổ lương của chúng tôi mà phải nuôi tới 4 
đứa con, chủ tiệm đàn nói chúng tôi phải có người 
co-sign vì không đủ điều kiện để ký giấy mua 1 
mình. Tôi vừa mở miệng nhờ cậu em bảo lãnh gia 
đình tôi co-sign dùm cho chúng tôi mua đàn cho 
các cháu thì cậu tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn tôi 
như nhìn một con quái vật và hỏi tôi bằng 1 giọng 
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gay gắt “Anh chị có điên không? Bây giờ lo sao 
cho đủ ăn đủ mặc là may, còn bày đặt cho con học 
đàn. Bộ chị tưởng anh ấy vẫn còn là Đại tá HQ à? 
Em còn không nghĩ đến chuyện cho con em học 
đàn, huống hồ anh chị, mới chân ướt chân ráo đến 
đây. Dẹp những chuyện viển vông đó đi.” Biết là 
cậu em nói rất đúng, nhưng tôi cũng tủi thân và dù 
cố kìm hãm mà nước mắt vẫn ứa ra. Tôi kể lại cho 
nhà tôi nghe rồi hai vợ chồng bàn tới bàn lui, cuối 
cùng nhà tôi đi đến quyết định là vẫn mua đàn và 
trả cash luôn hết. Lý do vì chúng tôi nghĩ âm nhạc 
rất cần thiết cho đời sống, nó làm cho tâm hồn con 
người phong phú hơn. Nếu các con tôi có thú vui 
giải trí là âm nhạc thì sẽ không còn thì giờ rảnh rỗi 
để có thể sa ngã vào những thói hư tật xấu của 
tuổi trẻ. Sau khi mua đàn cho các con, vốn liếng 
gia đình tôi còn đúng 90 đô la. 
Chúng tôi đã tạo dựng gia đình mới trên đất Mỹ 
với con số khởi đầu là 90 đô. Mua đàn cho các con 
rồi thì phải lo tìm thầy dậy đàn cho chúng. Chúng 
tôi đã may mắn tìm được 1 bà giáo dậy đàn người 
Nhật. Bà Ellen Sakai rất tốt bụng, bà bằng lòng 
đến tận nhà dậy cho 4 cháu, mỗi tuần 2 giờ, mỗi 
đứa được học nửa giờ và chỉ lấy nửa giá là 10$ 1 
giờ, thay vì giá của bà là 20$ 1giờ. Tiền lương 2 
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vợ chồng tôi tiêu vừa xoẳn cho việc trả tiền nhà, 
điện nước đổ xăng và tiền chợ. Bây giờ 1 tháng 
phải chi thêm 80 đôla tiền học đàn cho các con. 
Kiếm đâu ra bây giờ? 80$ đô la cash thời đó khá 
lớn, vì lương tối thiểu có 2$ 10 cent 1 giờ rồi còn 
phải trừ thuế nữa. 
Cuối cùng, tôi kiếm được việc làm đi dọn nhà cho 
một bà khách hàng người Mỹ vẫn đến coffee shop 
tôi làm uống café. Bà ấy bằng lòng trả tôi 20$ cash 
mỗi tuần với công việc đến dọn nhà, lau chùi, hút 
bụi cho bà ấy. Tôi mừng húm nhận lời liền. Tôi vui 
vẻ, hào hứng khi hút bụi, lau chùi cửa kính cho căn 
nhà rộng lớn của bà không nề hà công việc vất vả. 
Nhưng khi phải dọn dẹp phòng tắm và cúi xuống 
lau cái bồn cầu dù rất sạch sẽ, nước mắt tôi bỗng 
ứa ra. Tôi còn nhớ, tôi đã đóng kín cửa đứng khóc 
lặng lẽ một mình rất lâu khi nghĩ đến những ngày 
vàng son ở VN và nghĩ đến thân phận mình bây 
giờ. Càng nghĩ, càng tủi thân và cứ đứng khóc 
mãi. Hôm đó tôi về nhà, lòng nặng trĩu u sầu. 
Nhưng buổi tối khi nghe tiếng đàn réo rắt từ những 
bàn tay nhỏ bé của các con, tôi bỗng vui ngay và 
tự nhủ lòng “mình hy sinh cho các con được tiếp 
tục cuộc sống đầy đủ như những ngày còn ở VN, 
thì mình phải cảm thấy hài lòng và hãnh diện chứ, 
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sao lại tủi thân và buồn!” Từ đó, mỗi tuần khi dọn 
nhà cho bà khách hàng người Mỹ, đến lúc phải 
chùi cầu tôi không cảm thấy buồn nữa mà ngạc 
nhiên thấy mình rất vui vẻ và miệng còn hát líu lo. 
Tôi tiếp tục công việc dọn nhà cho tới hơn 1 năm 
sau, khi tôi học xong nghề Cosmetologist và đi làm 
rồi tôi mới “say goodbye” bà khách hàng của tôi. 
40 năm qua, đời sống đã ổn định, các con đã 
thành đạt. Đời mình đã bước vào tuổi hoàng hôn, 
có thể “chợt tắt” bất cứ lúc nào. Tôi vẫn không 
quên được cái “thuở hàn vi” đó và cảm thấy hài 
lòng là vợ chồng tôi đã làm thật tròn bổn phận và 
trách nhiệm với 4 đứa con thân yêu của mình bằng 
tất cả cố gắng và tình thương vô bờ bến.  
 

Tháng 4/2015 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÙA THU 
 

VÀ NHỮNG BÔNG HOA VÀNG 
 
  
Năm nay mùa Thu đến sớm hơn thường lệ. Mới 
giữa tháng 9 mà buổi sáng ra trước nhà lấy báo tôi 
đã thấy lác đác lá vàng rơi trên thảm cỏ trong 
vườn. Tôi ngừng lại vài giây, ngơ ngẩn nhìn những 
chiếc lá vàng để ngạc nhiên thấy một cảm giác 
thật lạ, hồn tôi đang reo vui, mùa thu đến rồi… Bất 
chợt hình ảnh cô nữ sinh phới phới thanh xuân, áo 
dài tím với chiếc khăn quàng mỏng mầu vàng của 
những ngày tháng xa thật là xa trở về trong ký ức. 
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Bước vào nhà, tôi cầm bút ghi ngay cái cảm giác 
tuyệt vời lên trang giấy  

Chỉ vài chiếc lá vàng bay  
Mà sao hồn đã ngát đầy hương xưa 
Mùa Thu của thuở mộng mơ  
Khăn vàng, áo tím đứng chờ đợi ai  

Đọc lại 4 câu thơ vừa làm, tôi bật cười khi nhớ đến 
mẩu chuyện nhà văn Lê Thị Nhị mới kể cho tôi 
nghe mấy hôm nay. Nhị kể có một ông thầy dậy võ 
trẻ của Nhà VN, đọc báo KNM tháng vừa qua, thấy 
bài thơ “Em và nỗi nhớ khôn nguôi” của tôi, anh 
đọc xong bèn hỏi Nhị “cô Hồng Thủy làm bài thơ 
này hồi nào vậy cô, chắc cô làm từ hồi còn trẻ phải 
không?” Nhị trả lời “cô ấy mới làm sau này chứ 
không phải hồi trẻ đâu”. Anh chàng tròn mắt ngạc 
nhiên, chắc anh đang nghĩ, cô HT già háp rồi, mà 
sao còn làm thơ tình ướt rượt như vậy. Kỳ này đọc 
KNM thấy 4 câu thơ này, chàng trẻ tuổi chắc sẽ lại 
ngạc nhiên nữa.  
Nhớ lại nhà văn, nhà thơ Hà Bỉnh Trung, trước khi 
mất cụ đã gần 90 tuổi, vậy mà cụ còn làm thơ tình 
mùi tận mạng. Tôi nhớ mãi câu cụ nói “Làm thơ 
tình là phải ướt át, nếu không thì không phải là thơ 
tình. 
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Tôi yệu mùa thu và yêu luôn cả những cánh hoa 
vàng rực rỡ. 
Tuổi ấu thơ, thời gian tản cư về làng Sơn Lương, 
một ngôi làng nhỏ thơ mộng thuộc huyện Đông 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hai anh em tôi thường 
quanh quẩn ngoài vườn, trong trang trại của ông 
bà ngoại, bên những luống cải xanh đầy hoa vàng 
tươi thắm. Đuổi bắt những chú bướm muôn mầu 
rực rỡ bay lượn xung quanh. Hình ảnh những 
bông hoa cải mầu vàng, chắc hẳn đẹp lắm trong 
đầu óc non nớt của chú bé 12 tuổi, khiến ông anh 
Thi sĩ Nguyễn Đức Vinh của tôi đã làm bài thơ đầu 
tiên, có những câu thơ dễ thương như sau “Nhà 
bà tôi có rất nhiều cây. Ổi, na mít, mận, chuối, 
soan tây. Có cả vườn rau xanh bát ngát. Hoa cải 
vàng tươi, bướm lượn bay...” 
Lớn lên một chút, lần đầu được đi Đà Lạt, tôi đã 
ngẩn ngơ nhìn những chùm hoa vàng thắm đang 
khoe sắc trên cành, tò mò hỏi mẹ “hoa gì mà có 
mầu vàng đẹp quá”. Mẹ trả lời “hoa Mimosa”. Tôi 
yêu ngay loài hoa có cái tên đặc biệt từ dạo ấy.  
Sau khi lập gia đình, những căn nhà của Hải quân 
cấp cho chúng tôi ở, luôn luôn có những dậu hoa 
vàng trước ngõ. Những giây hoa huỳnh anh mầu 
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vàng leo kín hàng rào, đã làm cho những căn nhà 
của cặp vợ chồng trẻ thơ mộng hẳn lên.  
Những năm cuối cùng ở VN, gia đình tôi ở trong 
bán đảo Cam Ranh, nơi có bãi biển trong xanh, 
những đồi cát thơ mộng và những cây mai vàng 
rực rỡ. Đời sống của tôi lúc nào cũng có thấp 
thóang hình ảnh những bông hoa vàng mà tôi yêu 
thích. 
Lưu lạc sang đất Mỹ. Những ngày đầu đi học Anh 
văn. Nhân lúc đứng chờ xe cậu em đến đón, tôi đã 
bắt gặp một hình ảnh thật đẹp. Một cặp trẻ dừng 
xe lại bên đường, người thanh niên mở cửa xe 
bước xuống, chạy băng qua đường, hái mấy bông 
cúc dại mầu vàng thật đẹp, đang lung linh trong gió 
giữa đám cỏ hoang, đưa tặng người yêu. Hai cái 
đầu ghé sát vào nhau, hai bàn tay trao và nhận 
những bông hoa vàng, một cái hôn nồng nàn say 
đắm… Sau đoạn phim thật ngắn quá tuyệt vời đó, 
chiếc xe lăn bánh đã mất hút, tôi vẫn còn đứng 
ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi tiếng còi xe của 
cậu em đưa tôi về thực tại.  
Hình ảnh quá đẹp của những bông hoa vàng tôi 
bắt gặp ngày hôm ấy, đã như chiếc đũa thần, biến 
đổi tâm hồn tôi… Từ một thiếu phụ trẻ, đang xuống 
tinh thần cùng cực vì những tang thương của đất 
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nước khi phải rời bỏ quê hương, sống với cuộc đổi 
đời quá đột ngột, thê thảm. Tâm hồn đầy những 
cảm giác chán nản, thất vọng của tôi, bỗng như 
được hồi sinh lại… Đời sống bận rộn trên xứ 
người, tất bật lo trả nợ áo cơm, khiến tôi tưởng sẽ 
không bao còn có thể cầm bút viết lại.  
Nào ngờ, những bông hoa vàng đã mang đến cho 
tâm hồn cằn cỗi của tôi một chút lãng mạn, một 
chút trẻ trung, khiến hồn tôi bỗng lạc về những kỷ 
niệm xưa cũ… của những ngày yên bình, mơ 
mộng trên quê hương thân yêu, để thấy đời còn 
đẹp, còn đáng sống.  
Cái máu nghệ sĩ trong con người tôi lại dồn dập 
chảy, để rồi đến một ngày… Cầm bút viết lại, 
những chuyện tình đẹp, lãng mạn đã bắt nguồn từ 
hình ảnh của những bông hoa vàng năm ấy… 
 

Chớm Thu 2016 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

114 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỨ TƯỞNG DỄ ... 
 
  
Hôm nay trong sở có chuyện hơi bực mình, trong 
người lại không được khoẻ nên Thành bỏ về sớm 
hơn thường lệ. Xa lộ 495 hồi này hình như lúc nào 
cũng bị kẹt xe làm Thành đã mệt lại càng mệt hơn. 
Mở cửa bước vào nhà, Thành thấy giầy dép của 3 
đứa con để lung tung, mỗi nơi một chiếc. Vớ của 
chúng vứt ngay dưới chân cầu thang. Tự nhiên 
Thành cảm thấy bực bội với mấy đứa con mà bình 
thường Thành rất cưng chiều chúng. Thành la thật 
to: 
- Mấy đứa đâu hết rồi, sao giầy dép để bừa bãi 
vậy.  
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Không có tiếng trả lời, Thành bước lên lầu ngó vào 
phòng các con, thấy đứa nào cũng đang chúi đầu 
vào cái “laptop” hoặc cái “ipad”. Thành bực mình 
gằn giọng: 
- Có nghe bố nói gì không mà không thấy đứa nào 
trả lời hết vậy? 
Cả 3 bộ mặt ngơ ngác, thằng anh lớn vội hỏi: 
- Bố nói gì vậy bố? 
- Bố nói tại sao các con để giầy dép bừa vậy?  
Thằng nhỏ nhất trả lời ngay: 
- Đâu có sao, tụi con vẫn để như vậy mà bố. 
Thành ngán ngẩm đi về phòng đóng sầm cửa lại… 
Mấy đứa trẻ nhìn nhau mắt mở to ngạc nhiên, nói 
với nhau bằng tiếng Mỹ “What’s wrong?” 
Vào phòng ngủ, Thành thấy ngay một đống quần 
áo đã giặt sạch đổ lộn tùng phèo trên mặt thảm 
như một ngọn núi nhỏ. Bước vào phòng tắm 
Thành lại thấy bàn chải tóc, máy sấy, khăn tắm để 
bừa bộn. Chàng bực mình lẩm bẩm. “Vợ với con, 
đúng là mẹ nào con nấy, một lũ bừa”. 
Thay quần áo xong, Thành nằm dài trên giường 
bật TV coi rồi ngũ thiếp đi. 
Tiếng thằng con lớn đánh thức Thành dậy.  
- Bố ơi, mẹ nói xuống nhà ăn cơm. 
Ngồi vào bàn ăn Thành nói ngay: 
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- Hôm nay mệt, về nhà sớm anh mới để ý thấy nhà 
mình từ các con tới em, bừa bãi một cách dễ sợ.  
Uyên đang bưng tô canh đặt lên bàn, nhìn chồng 
một cách khó chịu. 
- Anh vừa nói cái gì vậy? Em chỉ có 2 tay chứ có 4 
tay đâu mà vừa đi làm, vừa phải lo cơm nước, mệt 
muốn chết lại còn bị hạch hoẹ nhà cửa bừa bãi 
nữa. Anh cứ lo cơm nước đi, em sẽ dọn nhà sạch 
như lau như li cho anh coi. 
- Lo thì lo chứ sợ gì, nấu cơm có gì ghê gớm đâu 
mà kể công. 
Uyên không bỏ lỡ cơ hội: 
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai anh lo nấu cơm, 
em sẽ lo dọn dẹp nhà cửa. Bảo đảm nhà sẽ đẹp 
như nhà mẫu. 
Hôm sau trước khi đi làm, Uyên không quên nhắc 
chồng: 
- Hôm nay anh nấu cơm nhé. Đi làm về em sẽ lo 
dọn dẹp nhà. Đồ ăn hết rồi, anh nhớ ghé chợ mua, 
anh muốn nấu gì thì mua cho đủ. Nấu đơn giản 
thôi, có cơm ăn mà không phải nấu là em vui rồi. 
Trên đường đi làm về, Thành suy nghĩ nên ghé 
chợ nào mua thức ăn. Tại sao mình không ghé 
Whole Foods mua đồ ăn “organic” nấu cho 
“healthy” nhỉ, vợ mình chuyên môn hà tiện đi chợ 
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Đại Hàn mua đồ rẻ. Nghĩ như vậy, chàng vừa đi 
vừa huýt sáo. Bước vào chợ, lấy xe đẩy lòng 
chàng lâng lâng với ý nghĩ: “Ta sẽ cho nàng biết 
tay, làm cơm có khó khăn gì đâu mà làm như quan 
trọng lắm, tối ngày kể công.” 
Đứng trước chỗ bán thịt, Thành suy nghĩ “nên mua 
gì nhỉ, thịt heo, thịt bò hay thịt gà. Thôi, ăn thịt gà 
cho lành, nhưng mà nấu món gì với thịt gà chứ. 
Thành nhớ Uyên hay làm thịt gà cà-ri hoặc thịt gà 
kho xả ớt. Thành nghĩ hai món này làm hơi mất 
công. Thôi, làm gà quay là tiện nhất, chỉ việc cho 
con gà vào oven là xong. Nhưng mà không biết 
phải ướp cái gì vào con gà cho ngon nhỉ. Thật là 
lôi thôi rắc rối. Mình chẳng bao giờ để ý đến mấy 
cái vặt vãnh này. Thôi làm steak vậy, mua mấy 
miếng thịt bò bỏ lên lò nướng là xong. Món này thì 
Thành có thể làm được vì dễ ợt. Mua thêm mấy 
cây sà-lách nữa là xong, à mua thêm bánh mì ăn 
cho đúng điệu, khỏi phải thổi cơm. Trên đường đi 
ra trả tiền Thành thấy mấy con gà quay nằm ngon 
lành trong tủ kính. Thành tiếc rẻ, biết vậy mình 
mua con gà này có phải tiện không, khỏi lo nấu 
nướng gì hết. Thành nghĩ, thôi để ngày mai mua 
cũng được, hôm nay ăn bò, mai ăn gà, perfect. 
Thành hí hởn xách túi đồ ăn về nhà. Cho mấy mẹ 
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con ăn cơm tây cho lé mắt luôn, tưởng bố sợ làm 
cơm lắm sao.  
Đến bữa ăn mọi người ăn uống vui vẽ, hả hê. Các 
con khen bố làm steak ngon quá làm Thành phỉnh 
cả mũi. Uyên hỏi  
- Anh mua thịt bò ở đâu vậy? 
Thành trả lời: 
- Whole Foods đó. 
Uyên than: 
- Trời đất ơi, đồ ăn ở đó đắt chết, ăn hàng ngày 
mà mua đồ ở đó thì vỡ nợ. 
- Ủa, mua đồ ở đâu nấu ăn ngon thì thôi chứ, bộ 
phải đi kiếm mua đồ ở chổ rẻ nữa hả? Tiền nào 
của nấy, đắt mới ngon chứ.  
Uyên cãi: 
- Vậy chứ từ xưa đến nay có bao giờ anh thấy em 
nấu cơm thức ăn không ngon không? Rẻ mà vẫn 
ngon mới hay chứ. Đi chợ kiểu của anh lương 
mình tiêu sao đủ. 
Thành lèm bèm: 
- Đúng là được voi đòi tiên, người ta nấu cho ăn 
ngon lại còn bầy đặt chê đắt với rẻ. 
Hôm sau cả nhà được ăn gà quay với salade. 
Ngày thứ 3 Thành đổi sang cá salmon nướng, 
nhưng vẫn ăn với salade. 
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Thằng con lớn bắt đầu than: 
- Bố ơi, 3 ngày ăn mấy món nướng với salade rồi. 
Mai bố nấu canh mồng tơi với tôm và thịt kho 
trứng giống mẹ làm được không? 
Thành bực mình: 
- Chúng mày sống ở Mỹ phải ăn theo lối Mỹ mới 
đủ chất bổ. Bầy đặt canh với thịt kho vừa phải nấu 
lích kích vừa chả bổ béo gì. 
Cả ba đứa nhao nhao, ăn cơm bố nấu ngán quá. 
Hôm sau tan sở, Thành đành phải lái xe đi chợ Đại 
Hàn. Ghé vào hàng rau, Thành đi lòng vòng tìm 
mãi mới thấy rau mồng tơi gói trong bọc plastic, 
Thành lấy vội một bọc rồi đi tìm mua trứng và thịt 
heo. 
Về đến nhà, thay quần áo xong, Thành ngán ngẩm 
bắt đầu làm cơm. Vừa xé bịch rau mồng tơi ra, 
Thành thấy mấy cành rau lá nào cũng lốm đốm 
chấm vàng và nâu. Chàng lẩm bẩm “chết rồi rau 
hư hết thế này làm sao ăn được. Chàng bực mình 
chửi thề “sh…” rau vậy mà dám bán cho người ta. 
Chàng ngồi thừ người suy nghĩ, bây giờ lấy gì nấu 
canh đây… 
Chàng vội gọi cho vợ kể lể sự tình. Uyên nhẹ 
nhàng: 
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- Tại anh chưa bao giờ đi chợ nên không có kinh 
nghiệm, mua rau mồng tơi em không bao giờ mua 
rau để sẵn trong bịch nylon hết, họ luôn luôn để 
rau không ngon hoặc bị hư lẫn lộn với rau tốt. Em 
phải kiếm những chợ họ để rau ở ngoài cho mình 
lựa.  
Thành than: 
- Trời ơi, nội mua rau mà cũng phải công phu như 
vậy sao? 
Chàng hỏi vợ cách làm thịt kho trứng. Nghe vợ 
dặn phải rửa thịt thật kỹ với muối, xong còn phải 
đun nước sôi để trụng thịt trước khi cho mắm muối 
để kho và còn phải làm nước mầu, rồi còn phải 
luộc trứng và bóc vỏ trứng nữa. Vợ chàng còn 
định dặn thêm, Thành vội ngắt lời: 
- Thôi đủ rồi, em về lẹ lên mà làm cơm, nhớ đi mua 
rau mồng tơi khác nhé. 
Thành nói vớt vát một câu cho đỡ ngượng: 
- Em chiều các con quá nên chúng hư hết rồi, bầy 
đặt đòi ăn cơm theo lối Việt Nam. Chiều con thì về 
mà nấu cho chúng ăn. 
Uyên không ngạc nhiên, chỉ thấy tội nghiệp ông 
chồng. Nàng lẩm bẩm một mình: 
- Cho biết thân, cứ tưởng nấu ăn hàng ngày là dễ 
lắm.  
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NHỮNG ĐOẢN VĂN 
MÙA GIÁNG SINH 

 
 
Mọi năm tôi vẫn hãnh diện là mình luôn luôn trang 
hoàng Giáng Sinh trước cửa nhà, đẹp và sớm hơn 
bên hàng xóm. 
Năm nay, những căn nhà xung quanh đèn đóm đã 
chớp lia chia đầy sân, mà nhà tôi vườn tược vẫn 
chưa dọn dẹp. Dàn bầu với những dây leo khô 
quắt, vẫn còn nằm vắt vẻo ở bên hông nhà. Những 
cây hoa đủ loại, đủ màu, đã chỉ còn là những xác 
hoa dúm dó, quắt queo, khô cằn vì tuyết và lạnh, 
vẫn trơ ra biểu diễn cái nhan sắc tàn tạ của kiếp 
hoa. 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

122 

Tôi có lý do để tự bào chữa cho sự chậm chạp của 
mình vì năm nay thời tiết xấu quá. Mưa nhiều, gió 
lạnh như vậy mà dại dột đứng ở ngoài trời cả buổi 
để dọn dẹp vườn tược, và trang hoàng Giáng Sinh 
thì điên quá. Nhỡ ốm đau thì ai lo cho cái thân già, 
lại thêm bà mẹ 92 tuổi cần tới sự chăm sóc của tôi 
như một “baby”. 
May quá, được một hôm trời nắng đẹp, tôi đang 
nhủ lòng, hôm nay phải thanh toán cho xong cái 
đám cây khô ở trước cửa nhà, và trang hoàng 
Giáng Sinh để làm dáng cho căn nhà tội nghiệp 
của tôi một chút. Bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, 
tôi thận trọng nhìn qua cửa kính trước khi mở cửa. 
Một người đàn ông Mỹ trông khá bảnh bao, ăn 
mặc tươm tất, và một chú bé khoảng 12, 13 tuổi lạ 
hoắc. Thấy họ có vẻ hiền lành, tôi yên tâm mở 
cửa. 
Người đàn ông mỉm cười hỏi tôi bằng tiếng Mỹ: 
- Bà có cần dọn dẹp những cây khô ở trước nhà 
không, tôi chỉ lấy 40$ thôi. Tôi sẽ dọn dẹp hết cả 
đám lá khô ở trên sân cỏ cho bà nữa. 
Tôi hơi ngỡ ngàng, vì người đàn ông trông không 
có vẻ gì là dân lao động, để phải đi tìm việc làm 
như vậy. 
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Thấy tôi chậm trả lời, người đàn ông tưởng tôi chê 
đắt, vội vàng hạ giá: 
- Bà trả tôi 35$ thôi cũng được, tôi sẽ làm thật 
sạch cho bà, tôi mang cả lá vứt đi nữa. 
Tôi chưa kịp trả lời thì chú bé con đã nói thêm: 
“Please!” và nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng thật tội 
nghiệp. Đôi mắt làm tôi muốn khóc, tôi vội vàng trả 
lời ngay “Yes” và gật đầu lia lịa cho chú bé yên 
tâm. 
Chưa bao giờ tôi thấy một khuôn mặt rạng rỡ vui 
tươi đến như vậy, chỉ vì một tiếng “Yes” của mình. 
Tôi nói thêm, tôi trả ông 40$. Hai bố con mừng rỡ 
đi ra xe lấy đồ nghề, bắt đầu làm việc. 
Đây là lần đầu tiên tôi mượn người làm vườn, bởi 
vì làm vườn, trồng hoa, là một cái thú của tôi. Nếu 
trời đẹp, tôi có thể làm vườn cả ngày không chán 
và không biết mệt. Vườn trước và cái deck sau 
nhà tôi, lúc nào cũng đầy hoa và những cây rau 
thơm, rau húng. Hôm đó trời đẹp quá, tôi chờ đợi 
một ngày như vậy đã lâu, để được ra làm vườn và 
trang hoàng Giáng Sinh. Nhưng vì đôi mắt tội 
nghiệp của chú bé, tôi đành phải để cho hai bố con 
làm dùm. 
Tôi dọn dẹp nhà cửa một lúc, rồi lấy nước uống 
cho hai bố con. Qua một hồi trò chuyện, tôi được 
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biết người đàn ông làm cho một công ty đầu tư, 
ông ta thất nghiệp khá lâu mà chưa kiếm được 
việc làm. Bà vợ làm cho hãng điện, cũng mới bị 
cho nghỉ việc. Hai vợ chồng có ba đứa con, chú bé 
Nicholas là con lớn, cuối tuần vẫn theo phụ bố. Hai 
bố con cứ đi lòng vòng kiếm việc làm qua ngày. 
Cái tên Nicholas của chú bé, làm tôi có cảm tình 
với chú hơn, bởi vì Nicholas là tên của một thằng 
cháu nội cưng của tôi, cháu có tên Việt Nam là Gia 
Huy. Cháu của tôi được cả nhà cưng chiều vì cháu 
dễ thương vô cùng. Cháu mới có 5 tuổi mà quay 
“Hu la húp” rất thiện nghệ. Nó biểu diễn vừa quay 
“Hu la húp” vừa cởi áo, vừa làm đủ trò, làm bà nội 
lé mắt và cảm thấy quê quá. Vì bà nội tập hoài mà 
chưa được. Tôi kể chuyện thằng cháu nội cho chú 
bé Nicholas nghe. Điều làm tôi ngạc nhiên thích 
thú, là chú bé Nicholas cũng thích chơi “Hu la húp” 
lắm. Tôi hỏi chú bé Nicholas muốn Santa Claus 
cho chú quà gì, chú nói chú chỉ muốn tiền để mua 
quà Giáng Sinh cho hai em của chú. 
Một lần nữa, chú bé đáng thương này lại làm cho 
tôi muốn rơi nước mắt. Ở cái tuổi chú, phần lớn trẻ 
con chỉ biết nghĩ tới mình, vòi vĩnh bố mẹ mua quà 
cho mình. Sao chú lại có thể trưởng thành sớm 
như vậy? 
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Chắc chắn, trong hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, 
chú ít có dịp được bố mẹ mua quà cho chú, như 
vậy món quà đối với chú phải là niềm mơ ước. 
Sao chú không nghĩ đến bản thân, mà chỉ nghĩ đến 
mua quà cho hai đứa em. Khi trả tiền cho ông bố, 
tôi đã đưa riêng cho chú một cái phong bì nhỏ. 
Trong đó tôi để số tiền tặng chú, đủ để mua quà 
Noel cho chú và hai đứa em. Tôi âu yếm nói với 
chú: 
- Hãy mua dùm tôi ba món quà, một cho Nicholas 
và hai món nữa cho hai đứa em. Cám ơn Nicholas 
thật nhiều. 
Chú mừng rỡ cám ơn tôi và ngạc nhiên hỏi, tại sao 
tôi phải cám ơn chú. Tôi trả lời bởi vì chú đã cho 
tôi thấy cuộc đời đẹp hơn, lòng tôi vui hơn, vì đời 
còn có nhiều người tốt mà mình chưa có cơ hội 
được biết đến. 
Tôi không dám nói thật với chú, là chú đã cho tôi 
thấy, tôi đã quá hồ đồ khi luôn luôn có ấn tượng là 
phần lớn trẻ con Mỹ đều là những đứa trẻ được 
chiều chuộng, không ngoan ngoãn như trẻ con 
Việt Nam. Tuy nhiên, câu trả lời chú bé cũng một 
phần đúng. Khoảng thời gian mấy tháng qua, tôi 
thấy chán đời ghê gớm. Tôi hối hận đã không chịu: 
“ngu si để hưởng thái bình” 
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Tôi vốn không biết một tí gì về computer, và gan lì 
không chịu học xử dụng email. Tôi quan niệm, nói 
chuyện qua email không thích bằng gửi thư hay 
nói điện thoại. Nhưng bị bạn bè chửi mắng quá, tôi 
đành phải học cách xử dụng email vậy. 
Từ ngày biết email, tôi buồn vô cùng. Bởi vì tôi 
khám phá ra, đời chán quá. Người ta nói xấu 
nhau, bôi nhọ nhau, chửi bới nhau qua email thậm 
tệ. Tưởng dùng phương tiện văn minh là chiếc 
computer để làm những việc hữu ích. Nào ngờ, có 
nhiều người lại dùng cái phương tiện văn minh để 
làm hại người khác. Viết vài dòng, bấm một cái 
nút, là nói xấu được một người với khắp bàn dân 
thiên hạ. 
Họ quên mất chữ “khẩu nghiệp”. Nói xấu người 
bao nhiêu, mình sẽ mang tội bấy nhiêu. Đến lúc 
xuôi hai tay, ai cũng phải đền tội, những việc mình 
làm hại người khi ở thế gian. 
Nói đến xuôi tay, tôi lại nhớ đến hôm nay là ngày 
tiễn đưa bác Sáu Trân (Cựu Trung Tá Trần Đắc 
Trân, Tham Mưu Trưởng Sở Liên Lạc Nha Kỹ 
Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hòa) đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bác Sáu 
Trân là ba của TV Trúc Mai, cô em mà tôi rất 
thương quí. Bác có 5 cô con gái học ở TV, em nào 
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cũng rất dễ thương và luôn luôn sát cánh sinh hoạt 
với chị em TV chúng tôi. Tôi rất quí trọng bác và 
bác gái. Bác Sáu Trân tâm hồn rất nghệ sĩ, bác 
yêu văn nghệ và đàn cổ nhạc rất hay. Tính bác 
phóng khoáng rộng rãi và rất hiếu khách. 
Tôi còn nhớ đến thăm bác lần chót, bác cứ nói 
bữa nào hai vợ chồng tôi rảnh đến ăn cơm với 
bác. Tôi hứa và nghĩ thế nào cũng được ăn với 
bác một bữa cơm, để được nghe bác nói chuyện 
đời. Nói chuyện với bác không bao giờ chán. Bác 
là một người rất lịch sự, hào hoa. Nào ngờ, bữa 
cơm đó không bao giờ thực hiện được, vì bác đã 
ra người thiên cổ. 
Trời hôm nay âm u, những giọt mưa rả rích như 
những giọt lệ, tiễn đưa bác Sáu Trân về cõi vĩnh 
hằng. 
Ước mong thế giới mới, sẽ là nơi bác Sáu Trân 
nhàn du với tiếng đàn, tiếng hát với tâm hồn phóng 
khoáng, không còn bận bịu vướng mắc những hạt 
bụi đau khổ của trần gian. 
Kính chúc quí độc giả thân mến của Kỷ Nguyên 
Mới một mùa Giáng Sinh an vui, hạnh phúc, và 
một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn.  
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MÙA THU PARIS 
 
  
Tình cờ bốn anh chị em chúng tôi cùng đi du lịch 
Âu Châu với nhau lại đều là người trong nhóm Kỷ 
Nguyên Mới. Chúng tôi đặt chân đến Paris vào 
một buổi sáng sương mù dầy đặc. Ra đón nhà văn 
Uyên Thao, nhà thơ Quỳnh Anh và nhà văn Lê thị 
Nhị là chị Thụy Khuê, một cây bút nổi tiếng chuyên 
viết phê bình văn học của đài phát thanh ở Paris. 
Vợ chồng tôi và Thanh Bình (nguyên chủ bút 
Nguyệt San Phụ Nữ Việt ở Cali, hiền thê của cố 
nhà báo Long Ân) được giáo sư Võ thế Hào và 
con trai ra đón. Anh chị Võ thế Hào là bạn rất thân 
của chúng tôi. Từ xưa đến nay tôi vẫn nghĩ đời 
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sống của người dân Âu Châu lúc nào cũng thong 
thả nhàn nhã. Nào ngờ, buổi sáng giờ đi làm, nạn 
kẹt xe ở Paris thật là khủng khiếp. Xe cộ ứ đọng 
khắp các ngả đường, nhúc nhích từng tí một cứ 
như rùa bò. Kết quả, hơn hai tiếng đồng hồ chúng 
tôi mới về tới nhà anh chị Hào. Nếu không kẹt xe, 
anh Hào nói chỉ mất chừng 45 phút. Tuy nhiên, 
nhờ vậy mà chúng tôi có dịp ngắm thật kỹ phố xá 
Paris. Có một chút gì đó, gợi nhớ những nét quen 
thuộc, thân mật của thành phố Saigon. 
Sương mù tan dần theo giòng xe cộ nhộn nhịp ồn 
ào buổi sáng, nhường chỗ cho gió heo may và 
nắng hanh vàng của mùa thu đuổi bắt nhau trên 
những lá phong còn ướt đẫm sương đêm. 
Trước cửa nhà anh chị Hào, hoa hồng đủ mầu vẫn 
còn đang nở rộ, như muốn níu kéo mùa xuân để 
cho chúng tôi cùng một lúc được hưởng cả hai 
mùa đẹp nhất trong năm của kinh thành ánh sáng.  
Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris, chúng tôi đã 
được thưởng thức món chạo tôm và bò nướng vỉ 
thật ngon ở nhà Giáo Sư Phạm kế Viêm (thầy dậy 
Toán nổi tiếng của tôi năm luyện thi Tú Tài) do 
chính hiền thê của thầy, nhà văn Trần thị Diệu 
Tâm làm đầu bếp. 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

130 

Phòng khách của nhà thầy cô có cửa sổ nhìn ra 
giòng sông Seine thơ mộng của Paris. Có lẽ nhờ 
vậy mà nhà văn Diệu Tâm có dồi dào cảm hứng 
để sáng tác. Ngày hôm sau, chúng tôi đáp xe lửa 
viếng đền Lộ Đức, nơi mà khi còn ở Việt Nam, tôi 
không bao giờ dám nghĩ có một ngày tôi lại được 
đứng dưới chân hang đá, nơi Đức Mẹ hiện ra 
đúng 100 năm về trước. Thành phố Lộ Đức đẹp và 
thơ mộng giống như Đà Lạt. Nhưng rộng lớn, nhộn 
nhịp và đông đúc hơn nhiều. Chúng tôi ở lại Lộ 
Đức một đêm để được tham dự Lễ Rước Kiệu 
Đức Mẹ thật vĩ đại. Để được nhìn thấy hàng hàng 
lớp lớp những người ngồi xe lăn hay nằm trên xe 
đẩy, đến để cầu xin. Chỉ mới nhìn thấy tượng Đức 
Mẹ, bao nhiêu muộn phiền trong lòng tôi tan biết 
hết. Trời u ám như muốn mưa, vậy mà lạ thay, gần 
tới giờ hành lễ, trời bỗng quang đãng, để mấy 
ngàn người đứng ở hội trường lộ thiên trước nhà 
thờ được an tâm cầu nguyện. Tôi cứ lo lắng tự hỏi, 
nếu trời mưa, mấy ngàn người này sẽ trú vào 
đâu?  
Cả khu đền thờ Lộ Đức là một kiến trúc vĩ đại tuyệt 
tác. Mỗi bước đi như dẫn tôi vào cõi thiên đàng. 
Tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Buổi 
tối, chúng tôi dạo phố, mua quà kỷ niệm và rủ 
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nhau đi uống cà phê. Trời hơi lạnh, ngồi sidewalk 
café bên bờ sông, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, 
nhâm nhi ly cappuccino thật nóng, thật ngon, lại có 
bạn hiền ngồi bên cạnh mới thú vị làm sao! 
Trên xe hỏa trở về Paris, tôi hoàn toàn là một 
người mới. Tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái. Những 
điệu nhạc của bài thánh ca trong buổi lễ, cứ vang 
vọng mãi trong tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy yêu đời, 
yêu tất cả mọi người. Cám ơn Đức Mẹ Lộ Đức đã 
cho tôi niềm tin và sự bình an trong tâm hồn. Cám 
ơn anh chị Võ thế Hào đã cho chúng tôi một 
chuyến đi thật hoàn hảo. 
Ngày hôm sau chúng tôi được Từ Dung, một 
người bạn TV và là hiền thê của nhà văn Từ 
Nguyên, Chủ Tịch Văn Bút Âu Châu mời một bữa 
cơm thịnh soạn tại tiệm ăn nổi tiếng của anh chị 
trên đường Princess Paris. Cô bạn Tuyết Hồ, hiền 
thê của anh Võ thế Hào, người đẹp một thời của 
TV đã nói với tôi “đến Paris mà không ghé tiệm ăn 
Palanquin của Từ Dung là một điều thiếu sót lớn. 
Bởi vì tiệm ăn có không khí thật ấm cúng, chủ 
nhân tiếp đãi nồng hậu và có nhiều món ăn đặc 
biệt rất ngon”. 
Đến rồi tôi mới thấy, quả là danh bất hư truyền. 
Ông bà chủ thật niềm nở hiếu khách. Nhờ dịp này 
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tôi mới gặp lại được cô bạn Bích Thủy và phu 
quân là BS Phạm tu Chính. Tới tuổi này mà còn 
gặp lại bạn học cùng lớp ngày xưa, với tôi quả là 
một điều may mắn và hạnh phúc. Xin cám ơn Từ 
Dung và anh Từ Nguyên thật nhiều. 
Từ trước tới nay, tôi chỉ được biết mùa thu Paris 
qua thơ Cung Trầm Tưởng. Lần này tôi mới được 
nhìn thấy mùa thu Paris với những chiếc lá vàng 
nhẹ rơi trên những pho tượng trắng trong vườn 
Lục xâm Bảo. Những giọt mưa thu khiến cho đôi 
tình nhân đi sát vào nhau, dưới một chiếc dù trên 
đường phố ở khu Champ Elysée. Những chàng 
lãng tử chơi đàn bên bờ sông Seine, để những 
cơn gió thu vờn quanh làm bay tung mái tóc bồng 
bềnh nghệ sĩ. 
Mùa thu Paris không đẹp lộng lẫy rực rỡ như mùa 
thu Hoa Thịnh Đốn, nhưng đằm thắm lãng mạn 
hơn nhiều. Bạn phải ngồi trên chiếc bateau 
mouche, lênh đênh giữa giòng sông Seine thơ 
mộng trong một buổi chiều thu, bạn mới cảm nhận 
được tận cùng tất cả vẻ đẹp tinh hoa của Paris và 
của mùa thu Paris, qua ánh nắng hanh vàng trải 
nhẹ trên những hàng phong vàng rực lá. Thấp 
thoáng xa xa là nhà thờ Notre Dame, là tour Eiffel, 
là một số đền đài kỷ niệm nổi tiếng của Paris, là 
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những cây cầu hò hẹn của các cặp tình nhân, 
công khai chìm đắm trong những nụ hôn yêu 
đương, tưởng như không bao giờ dứt. 
Sau những ngày vui ở Paris, ngoại trừ anh Uyên 
Thao ở lại. Tất cả chúng tôi phải giã từ Paris, đáp 
chuyến xe lửa tốc hành sang Luân Đôn để đến 
Southampton, lên cruise ship đi Spain và Portugal. 
Điều ngạc nhiên là Luân Đôn không đón chúng tôi 
với sương mù. Chỉ có những cơn gió heo may lành 
lạnh, làm lao xao cả rừng lá vàng dưới ánh nắng 
thật trong. 
Con tầu lớn nhất và mới nhất của hãng Royal 
Caribbean đưa chúng tôi đi thăm những thành phố 
và hải đảo nổi tiếng của miền nam Spain và 
Portugal. 
Mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi, 
Paris có lẽ vẫn là nơi tôi thích nhất. Không biết có 
phải tại mùa thu Paris quá đẹp, hay vì ngôi nhà 
của anh chị Võ thế Hào quá ấm cúng? Những món 
ăn cô bạn Tuyết Hồ nấu quá ngon, những mẩu 
chuyện của chúng tôi, những người bạn chí thiết, 
thương quí nhau với tất cả chân tình, quá đậm đà, 
vui nhộn, khiến lòng tôi cứ mãi mãi vương vấn 
Paris….  
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BẤT CHỢT BUỒN 
 
  
Hôm nay trời khá đẹp, nắng đã dịu xuống, vài cơn 
gió thoảng lướt nhẹ qua hàng cây ở hai bên 
đường, làm loãng bớt cái không khí oi bức của 
buổi chiều cuối hè.  
Tôi cố rảo bước đi bộ thật nhanh, cho đủ một vòng 
hết khu phố tôi đang ở. Bác sĩ về tim khuyên tôi 
nên đi bộ mỗi ngày nửa giờ cho khỏe.  
Mấy tuần qua, tôi bận có khách ở xa đến chơi, lại 
thêm thời tiết quá nóng nên tôi lười không đi bộ.  
Mỗi lần đi qua ngôi nhà có giàn hoa tím thật đẹp, 
tôi thấy bà cụ già người Mỹ với mái tóc bạc phơ 
hay ngồi ở cái ghế xích đu trước cửa. Khi tôi đi bộ 
qua, cụ luôn mỉm cười nói “Hi” với tôi. Thỉnh 
thoảng tôi ngừng lại, nói vài câu xã giao thăm hỏi 
Hôm nay, cái ghế xích đu đã biến đâu mất. Cửa đi 
vào nhà mở toang, đồ đạc trống trơn, có vài người 
Mễ đang lau chùi dọn dẹp.  
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Tim tôi bỗng đập nhanh như trống chầu, tôi linh 
cảm đã có gì xảy ra cho bà cụ. 
Người hàng xóm của cụ đang đứng coi hai đứa bé 
chừng bốn năm tuổi chạy tung tăng ở trước cửa 
nhà.  
Tôi ngừng lại hỏi thăm, người hàng xóm cho biết 
cụ đã chết cách đây hai tuần vì bệnh tim. Hai 
người con của cụ đang lo dọn dẹp để bán nhà.  
Tôi bước vội đi thật nhanh, để người hàng xóm 
của cụ không nhìn thấy khóe mắt tôi đã long lanh 
ướt.  
Cụ là một hình ảnh quá thân thuộc với tôi.  
Mỗi ngày tôi đi bộ qua nhà cụ, cụ đều ngồi trên 
ghế xích đu, chào tôi bằng tiếng “Hi” thật ngắn, 
nhưng kèm theo một nụ cười và ánh mắt thân 
thiện, nồng ấm, trải dài theo những bước đi của 
tôi.  
Bao nhiêu năm tháng qua, tôi đã trót yêu giàn hoa 
tím, yêu nụ cười và ánh mắt thật dễ thương của 
cụ.  
Những hình ảnh mà những ngày đông giá rét, 
không đi bộ được, tôi thấy nhớ vô cùng.  
Tôi vẫn tự hỏi, những ngày đông lạnh phải ngồi 
trong nhà, cụ có nhớ tới tôi, như tôi đang nhớ cụ 
không? 
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Đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ lòng, hôm nào tôi phải 
dừng lại, nói chuyện với cụ thật lâu, cho cụ biết 
những ngày mùa đông tôi đã nhớ cụ đến thế nào.  
Hẳn là cụ sẽ vui lắm.  
Cứ định như vậy, rồi quên, rồi ngày tháng lại qua 
đi. Cho tới bây giờ, muốn nói thì cụ đã đi mất rồi.  
Mải nghĩ ngợi lan man, tôi đã đi đến cái sân banh 
trên con dốc cao, có những bụi hoa cúc dại màu 
vàng đang ngả nghiêng trong gió.  
Tôi yêu hoa cúc dại màu vàng từ một hình ảnh quá 
đẹp của những ngày mới đặt chân lên đất Mỹ 
Ở lớp học Anh văn mới ra, tôi đang đứng đợi xe 
cậu em đến đón, ngày ấy nhà cửa còn thưa thớt, 
bên kia đường trước trường học là một khoảng đất 
trống đầy hoa cúc dại màu vàng.  
Bỗng có một cái xe đậu lại gần chỗ tôi đứng. Trên 
xe là một đôi nam nữ còn trẻ. Người đàn ông mở 
cửa xe bước ra, anh ta cao lớn, dáng dấp thư 
sinh. Anh chạy băng qua đường, ngắt vội mấy 
cành hoa cúc dại, trở lại xe, trao cho người con gái 
và ghé môi hôn thật nồng nàn.  
Tôi đứng phía sau, nên chỉ nhìn thấy mái tóc 
người con gái ngả nhẹ vào vai người đàn ông, tay 
phải anh ta choàng qua vai nàng như muốn kéo 
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người yêu sát lại gần hơn. Chiếc xe từ từ lăn 
bánh, rồi mất hút.  
Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn theo, đến nỗi xe cậu em 
đậu ngay trước mặt mà tôi cũng không hay.  
Lên xe, tôi vẫn còn nhớ mãi đến nét mặt rạng rỡ 
của người đàn ông, trên tay cầm mấy nhánh cúc 
dại màu vàng đang băng qua đường, miệng cười 
mím chi thật có duyên, đôi mắt tình tứ nhìn về phía 
người con gái đang nhoài người, ló đầu ra khỏi xe 
nhìn về phía người yêu.  
Hình ảnh của ngày hôm ấy, khiến tôi thấy những 
bông cúc dại màu vàng sao đáng yêu quá.  
Tình cờ sau này, tôi có dịp gặp gỡ và biết hai 
người đó, vì người con gái là em của một người 
quen với bạn tôi.  
Mối tình của họ, theo lời mô tả của bạn tôi, đẹp 
như trong tiểu thuyết. Nhưng vì một lý do nào đó, 
hai người đã xa nhau.  
Bây giờ, cứ mỗi lần thấy những bông cúc dại màu 
vàng, tôi lại nhớ đến hình ảnh thật đẹp của bức 
tranh tình yêu ngày đó và thầm hỏi: chẳng hiểu hai 
người, có ai còn nhớ đến kỷ niệm với những bông 
cúc dại màu vàng của thuở nào không? 
Riêng người ngoại cuộc như tôi, thì lại chẳng bao 
giờ quên được.  
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TẾT CỦA TÔI 
  
 
Còn đúng hai tuần nữa là Tết Nguyên Đán. Tết 
của quê hương Việt Nam thân yêu. Đối với tôi, 
ngày đó mới thật sự được gọi là ngày tết. 
Tôi quả là bạc bẽo với nước Mỹ, một quốc gia đã 
mở rộng vòng tay đón tiếp gia đình tôi trong lúc bơ 
vơ, không cửa, không nhà. Nước Mỹ đã giúp 
chúng tôi làm lại cuộc đời mới, đầy đủ, vững vàng, 
thoải mái. Vậy mà tôi chưa bao giờ có cảm tưởng 
đây là quê hương của tôi, chưa bao giờ tôi coi Tết 
của họ là tết của mình. Với tôi, đó chỉ là ngày đầu 
năm dương lịch. 
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Lẽ ra tôi phải nhận nước Mỹ là quê hương thứ 2 
của tôi mới phải, vì thời gian tôi sống ở Mỹ còn dài 
hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam. 
Bốn mươi năm dài đằng đẵng với bao nhiêu vật 
đổi, sao rời mà vẫn không làm tôi quên được 
những kỷ niệm ở Việt Nam, nhất là mỗi lần Tết 
đến.  
Cái không khí rộn ràng đón tết từ ngoài chợ, ngoài 
đường phố như lan vào mỗi gia đình. Già trẻ, lớn 
bé ai cũng náo nức sửa soạn đón tết. 
Bà ngoại tôi bắt chị người làm lau chùi tranh ảnh, 
vật dụng trang trí trong nhà cho sạch bóng. Bộ đồ 
trà cổ xưa quí giá bầy trong tủ kính cũng được 
mang ra rửa thật sạch để sẵn cho ông bà pha trà, 
đối ẩm đêm giao thừa.  
Mỗi năm bộ đồ trà chỉ được dùng một lần vào dịp 
tết. Bà ngoại tôi nói bộ đồ trà này là đồ cổ vô cùng 
hiếm quí, bà không dám dùng thường ngày nhỡ lỡ 
tay làm vỡ phí đi.  
Tết đến nhà tôi lúc nào cũng có một chậu mai tứ 
quí, hoa nở đầy từ gốc đến ngọn. Bởi vậy mỗi lần 
đón xuân ở đây, dù hoa đào có đẹp rực rỡ tới đâu, 
mẹ tôi vẫn ngậm ngùi nhớ tới những bông mai 
vàng của những ngày tết ở quê nhà. 
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Chưa kể bà ngoại tôi còn cầu kỳ gọt những củ thủy 
tiên thật công phu. Bà tính toán làm sao mà hoa 
của bà bao giờ cũng nở đúng giao thừa.  
Trước tết mấy tuần, bà ngoại tôi đã ngồi cặm cụi 
cắt củ cải, xu hào, cà rốt, tỉa thành hình hoa rất 
đẹp để làm dưa món. Bánh chưng mà ăn kèm với 
dưa món kiểu Huế của bà là tuyệt cú mèo.  
Cơm tết của bà không bao giờ thiếu món thịt đông, 
dưa hành, cá thu kho. Bà còn nấu bóng nữa. Bóng 
của bà là bóng cá thứ thiệt chứ không phải “bóng 
bì dởm” họ giả làm bóng cá như bây giờ. 
Súp vây cá của bà cũng vậy, phải là thứ vây cá 
hảo hạng. Tôi mê nhất là món mực khô xào với xu 
hào, cà rốt, món này bà làm rất công phu. Bà chọn 
những con khô mực thật ngon, rửa thật kỹ với 
nước gừng, ngâm cho mực mềm, lấy dao thật sắc 
thái chỉ những con mực khô cùng với xu hào, cà 
rốt, sau đó xào lên, rắc chút ngò vào, thơm phức. 
Món măng khô hầm giò heo của bà cũng rất đặc 
biệt. Măng khô bà luộc tới 3 lần nước. Măng của 
bà ăn ngon như miếng thịt gà, giò heo bà luộc sơ 
lên với nước muối trước, sau đó bà mới nấu, 
thành miếng giò heo của bà ăn rất thơm ngon. Tất 
cả thức ăn ngày tết tự tay bà nấu nướng, bà không 
sai người làm. Mỗi lần bà nấu, tôi với chị người 
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làm phải đứng bên cạnh. Chị người làm để bà sai 
vặt, còn tôi bà nói “muốn học nấu ăn phải đứng 
nhìn tận mắt mới nấu đúng cách được.” 
Bà ngoại tôi quê ở Bắc Giang. Bà rất thông minh, 
đảm đang, làm ăn giầu có. Bà là người quyền lực 
nhất của đại gia đình. 
Mẹ tôi thì ngược lại, bà là con cưng, ngay từ bé 
mẹ tôi đã hay đau ốm, cứ xuống bếp là mẹ tôi ho 
nên bà ngoại hết sức cưng chiều, không cho mẹ 
tôi làm gì hết. Do đó mẹ tôi không biết nấu nướng, 
cỗ bàn gì cả. Tất cả bí quyết nấu ăn bà ngoại 
truyền hết cho tôi, nhưng tôi lại hơi lười “hồi ở Việt 
Nam thôi, chứ từ ngày sang Mỹ, tôi làm việc như 
trâu mà không biết mệt” nên “ học” thì nhiều, mà 
“hành” thì ít. Bởi vậy nghệ thuật nấu nướng những 
món ăn cổ truyền ngày tết của người Bắc tôi cũng 
chả nhớ được bao nhiêu. Bà còn dậy tôi têm trầu 
cánh phượng và gọt thủy tiên, cách hãm thủy tiên 
sao cho hoa đừng nở sớm quá. Cái mục này đối 
với tôi công phu và cầu kỳ quá, tôi nghĩ mình sẽ 
chẳng bao giờ làm, nên tôi chỉ giả vờ chăm chú 
nghe cho khỏi bị la. Tội nghiệp bà ngoại, hết hơi 
dặn dò dậy bảo, trong khi “con cháu lười” của bà 
tuy vâng vâng, dạ dạ, làm bộ hiểu, nhưng thực ra 
đầu óc nó đang để tận đâu đâu. 
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Sau khi lập gia đình, bao nhiêu lần Tết đến ở Việt 
Nam, tôi đều cố gắng giữ truyền thống làm cơm 
ngày Tết kiểu của bà ngoại. Nhưng dĩ nhiên không 
được đặc biệt và đầy đủ lệ bộ như của bà. Nhưng 
cái không khí Tết thì gia đình nhỏ bé của tôi cũng 
rộn ràng, tưng bừng lắm. Những ngày gần Tết tôi 
lo đi mua cây mai trước tiên. Tôi không khó tính 
phải là mai tứ quí, miễn là hoa và nụ thật nhiều là 
tôi rinh về. 
Thay vì cầu kỳ đi chọn mua những củ Thủy tiên rồi 
về nhà ngồi kiên nhẫn gọt tỉa như bà ngoại. Tôi 
chọn mua mấy chậu hoa thược dược đủ màu và 
mấy chậu cúc đại đóa xếp thành hàng dài ở hành 
lang trước nhà. Dĩ nhiên không thể thiếu hai chậu 
quất trĩu quả vàng au. Tôi hài lòng khi thấy ngôi 
nhà rực rỡ hẳn lên. Mua hoa xong là đến mục đi 
mua quần áo mới cho các con. Dĩ nhiên tôi cũng 
mua ké cho mình một bộ. Mùng 1 Tết trẻ con phải 
mặc quần áo mới đi chúc tuổi ông bà Cố và bà 
ngoại để được tiền lì xì. Các món ăn ngày Tết bà 
ngoại dậy, tôi quên trước quên sau nên trước khi 
nấu thế nào tôi cũng phải hỏi lại bà cho chắc ăn, 
riêng cái khoản kiêng cữ ngày Tết tôi nhớ không 
sót một chi tiết nào.  
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Bà dặn cả nhà, ngày mùng 1 Tết ai cũng phải vui 
cười, dù có điều gì phật ý cũng phải bỏ qua, nếu 
buồn bực là suốt năm sẽ phải buồn bực. Không ai 
được quét nhà hay đổ rác vì như vậy là quét và đổ 
hết tiền bạc đi. 
Những năm đầu đón Tết trên đất Mỹ tôi đã không 
còn kiêng cữ được như lời bà ngoại dặn. Ngày 
mùng 1 Tết tôi cũng vẫn đi làm, vào giờ nghỉ ăn 
Lunch tôi vừa ăn vừa nhớ những ngày Tết ở quê 
nhà, nhớ ông bà ngoại tôi đã qua đời, nhớ mẹ tôi 
lúc đó còn kẹt lại Việt Nam và nước mắt cứ mặc 
sức tuôn ra không sao ngăn lại được. Không biết 
có phải vì tôi cứ khóc vào ngày mùng 1 Tết hoài 
mà những năm đầu sống trên đất Mỹ chả có lúc 
nào tôi không thấy buồn, thấy tủi đến rơi nước mắt 
và thấy nhớ quê hương. 
Ngày Tết vui nhất của tôi là đúng 10 năm sau ngày 
rời bỏ Việt Nam thân yêu, năm đó mẹ tôi mới qua 
được Mỹ xum họp với gia đình. Tết đầu tiên căn 
nhà tôi ở có được cái không khí vui vẻ của ngày 
Tết và từ tết đó tôi lại bắt đầu “nói theo giọng chế 
riễu của ông chồng tôi” dở cái trò kiêng cữ ngày 
mùng 1 Tết. Thấm thoát 40 lần đón Tết trên đất Mỹ 
rồi. Mẹ tôi năm nay đã 97 tuổi, mẹ đã hơi lẫn nên 
chẳng còn tỉnh táo để hỏi tôi như mẹ vẫn thường 
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hỏi mỗi lần Tết đến “Bao giờ mẹ con mình mới 
được trở về sống ở Việt Nam?” Tôi vẫn trả lời cho 
mẹ vui và hy vọng “có thể vài năm nữa thôi mẹ”. 
Trả lời mẹ xong tôi quay vội đi để tránh ánh mắt 
thật buồn của mẹ và câu nói nghe thật nát lòng 
“biết mẹ còn sống được tới ngày đó không”. 
Mẹ ơi con thật có lỗi, con đã nói dối mẹ. Tối hôm 
đó tôi đã xúc động làm bài thơ “Mỗi độ Xuân về” 
Có những câu thơ như sau 

…..Tối ngày mẹ cứ thở ngắn, thở dài  
Hỏi mãi hỏi hoài  
Bao giờ mình mới được về sống ở Việt Nam? 
Biết trả lời sao mẹ yêu dấu của con  
Khi con biết ngày về còn xa lắm 
Có một điều con biết là chắc chắn  
Mẹ sẽ phải gửi nắm xương tàn trên đất của 
người ta. 
Nhìn mắt mẹ buồn con cảm thấy xót xa  
Con biết mẹ đang nhớ quê nhà nhiều lắm 
Mẹ vẫn nói mẹ nhớ nhất cây hoa mai vàng thắm  
Trước ngõ nhà ta mỗi độ xuân về. 
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CÂU CHUYỆN VỀ 

HẠNH PHÚC 
  
 
Bà Ann Landers là một người giải đáp tâm tình 
hay, thông minh và nổi tiếng của nước Mỹ. Bà giữ 
mục “Gỡ rối tơ lòng” cho nhật báo Washington 
Post của vùng thủ đô Hoa-Kỳ. Bà mới qua đời năm 
nay. 
Hàng tuần bà có quá nhiều độc giả viết thư vấn kế 
về hạnh phúc gia đình và yêu cầu bà làm một cuộc 
“thăm dò ý kiến” về cuộc sống hôn nhân. Chắc hẳn 
họ tò mò muốn biết có bao nhiêu người hạnh phúc 
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và có bao nhiêu người khổ đau trên cái cõi đời 
này. 
Chiều lòng độc giả, nhân ngày lễ của tình yêu 
“Valentine”, bà đã đặt một câu hỏi trên báo cho các 
độc giả của bà: 
- “Nếu cho bạn làm lại cuộc đời. Bạn có lấy lại 
người vợ hay người chồng bạn đang có hay 
không?” 
Sau 10 ngày bà nhận được trên 50 ngàn lá thư trả 
lời. Một số lớn còn viết thật dài kể lể những niềm 
hạnh phúc hoặc những nỗi khổ đau của họ. 
Khoảng 48% nói họ sẽ lấy lại người hôn phối, và 
52% nói không. 
Có một số lá thư thật đặc biệt, chồng nói không, 
vợ nói có, hoặc ngược lại. 
Có một lá thư gửi đi trước trả lời là không. Hôm 
sau cũng người đó gửi lại một lá thư khác trả lời là 
có với lời xin lỗi là hôm trước khi viết lá thư tôi 
uống rượu quá say. 
(Tôi nghĩ lá thư đầu tiên mới là lá thư đúng. Bởi vì 
khi say người ta mới nói thật lòng mình, không biết 
suy tính, không biết mầu mè). 
Riêng những lá thư chồng nói không, vợ nói có, 
hoặc ngược lại, cũng không phải là điều đáng 
ngạc nhiên. Bởi vì có bao nhiêu người sống cạnh 
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nhau mà chẳng bao giờ biết và nhìn thấy thật sự 
nội tâm của nhau. Người nọ cứ tưởng người kia 
sống với mình hạnh phúc lắm. 
Họ có biết đâu, hai chữ “hạnh phúc” tưởng rất dễ 
thực hiện, nhưng thực sự khó vô cùng. 
Chẳng vậy mà thi sĩ Xuân Diệu đã phải thốt ra: 

Cô hạnh phúc, gớm tôi chờ cô mãi 
Xây dựng cô, sứt mẻ những bàn tay 

Nhân nói chuyện về cuộc thăm dò ý kiến của bà 
Ann Landers về cuộc sống hôn nhân, một người 
bạn tôi phát biểu: 
- Tôi nghĩ vợ chồng tôi và những người tôi quen 
biết có thể 90% trả lời là không. 
Hai vợ chồng tôi tròn mắt ngó người bạn. Ông 
chồng tôi ngạc nhiên hỏi: 
- Tôi tưởng hai ông bà hợp nhau và hạnh phúc lắm 
chứ. 
Người bạn nhìn chúng tôi lắc đầu: 
- Đi ra ngoài thì có vẻ hợp nhau lắm, nhưng về nhà 
thì không. 
Người đó nói thêm: 
- Không phải tôi không yêu nhà tôi. Yêu nhưng 
không hợp, sống phải chịu đựng lẫn nhau, mệt 
lắm. 
Tôi tò mò hỏi: 
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- Không hợp chuyện nhỏ hay chuyện lớn? 
Người bạn trả lời: 
- Những chuyện nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ nó hợp 
thành cái lớn. 
Rồi người bạn nói tiếp: 
- Sở dĩ tôi nói, tôi biết 90% sẽ trả lời không là vì tôi 
và những người bạn của tôi có chung một vấn đề 
yêu thì có yêu, nhưng không hợp. 
Cứ những cái lặt vặt mỗi ngày trong cuộc sống nó 
làm cho mình thấy chán. Chán hoài thấy hết cả 
yêu. 
Chẳng hạn một người sạch sẽ, ngăn nắp quá, hễ 
người kia hơi bừa một tí là bị la. Sống mà lúc nào 
cũng phải đâu vào đó, ngộp thở quá. 
Một người thích nuôi chó, người kia không thích. 
Một người mê computer, xong việc nhà thay vì vợ 
chồng ngồi nói chuyện với nhau, thì lại cứ ôm cái 
computer để người kia chóc ngóc một mình.  
Một người thích tiết kiệm từng đồng một, phải kiếm 
trạm xăng dù xa để đổ xăng cho rẻ. Một người thì 
tiện đâu đổ đó, nhằm nhò gì mấy chục xu khác biệt 
của 1 gallon xăng mà phải so đo. 
Một người cuối tuần thích ra ngoài ăn, người kia 
phản đối, viện cớ ăn ngoài vừa tốn kém lại không 
hợp vệ sinh.  
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Một người mỗi lần đánh răng, cầm hộp kem thì 
phải cẩn thận bóp từ dưới đáy bóp lên. Một người 
tiện đâu bóp đó. Có thể là khúc giữa hoặc gần 
phía đầu. Và dĩ nhiên người “tiện đâu bóp đó” bị 
người kia la mệt nghỉ. 
Rồi người bạn tôi kết luận: “Đúng chỉ là những cái 
nhỏ, nhưng nó biến thành cái sự chán nhau là cái 
lớn”. 
Các nữ độc giả nghĩ sao về tâm sự của người bạn 
tôi và những người bạn của ông ta. 
Trong cuộc sống làm sao tránh được những cái lặt 
vặt khác ý nhau. Những khác ý đó đôi khi đàn bà 
thấy vô lý nên hay cằn nhằn. 
Nào ngờ những cái cằn nhằn nhỏ đó, nó lại đưa 
tới cái “kinh khủng” là các ông chồng đâm ra chán 
và hết yêu. 
Bây giờ xin kể tiếp chuyện của bà Ann Landers. 
Rút kinh nghiệm ở những lá thư tâm tình của độc 
giả, 48% trả lời là có và 52% trả lời là không, bà 
Ann Landers đã làm ra “lá bùa” hạnh phúc sau 
đây: 
12 điều cần biết để có một cuộc hôn nhân hạnh 
phúc: 
• Đừng bao giờ nên nóng giận cả hai người cùng 
một lúc.  
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(Có nghĩa là thấy chàng “Tạc Zăng” nổi giận thì 
chúng ta phải tỉnh như ruồi hoặc lạnh như nước 
đá. Hai thái độ này coi bộ cũng không êm có khi lại 
còn làm chàng điên thêm nữa. Vậy thì có lẽ chúng 
ta phải nhẹ nhàng dỗ “thôi mà anh, nóng như vậy 
hại cho sức khỏe lắm đó”. Các bạn có đồng ý về 
lời bàn “Mao Tôn Cương” của tôi không?) 
• Đừng bao giờ la lối lẫn nhau.  
(Điều này tôi thấy hơi khó. Bởi vì nhiều khi các 
chàng làm mình bực mình quá, làm sao mà không 
mở máy cho được? Có lẽ chúng ta phải kiếm một 
thứ quà vặt gì đó mà chúng ta thích: kẹo, ô mai, 
trái cây, bò khô, v.v... để sẵn đó. Khi nào chàng 
làm cái gì mình bực mình điên lên, thay vì la hét thì 
đi kiếm mấy món quà vặt kia nhai cho đỡ tức. Bận 
nhai rồi và lại đang khoái khẩu, dại gì mà hét cho 
nó mệt.) 
• Nhượng bộ những ý kiến của nhau.  
(Chàng muốn bóp ống kem đánh răng khúc nào thì 
kệ xác chàng, ngó làm gì cho tức. Tại sao không 
mua riêng một ống thuốc đánh răng cho mình, tha 
hồ mà bóp thuốc từ đáy bóp lên.) 
• Giữ thể diện cho nhau. 
(Dù có chuyện gì bực bội, chớ có làm cho chồng 
mất mặt khi có người thứ ba, điều này tối kỵ. Muốn 
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vậy, chúng ta phải tập đọc thần chú “Tối nay về sẽ 
biết, tối nay về sẽ biết” như vậy sẽ đỡ tức hơn. 
Buổi tối khi nào có riêng hai người, mình sẽ tính 
chuyện sau.) 
• Nếu cần phải phê bình lẫn nhau thì nên thật tế 
nhị, khéo léo. 
• Không bao giờ nên nhắc lại lỗi lầm của nhau 
trong quá khứ. 
• Có thể vô tình với cả thế giới, nhưng chớ nên vô 
tình với người bạn đời của mình. 
(Cái mục này tôi thấy hơi khó đối với các ông. Vì 
nghề của các chàng là “có tình” với cả thế giới 
nhưng lại chỉ “vô tình” với mỗi “mụ vợ” của mình 
thôi mới khổ chứ. Ấy chết, ngoại trừ cũng có một 
số ít các chàng “có tình” với vợ chứ nhỉ.) 
• Đừng bao giờ để một ngày qua đi mà không nói 
một lời khen ngợi cái “nhà tôi” của mình. 
• Mỗi lần gặp nhau (sau khi đi làm về chẳng hạn) 
đừng quên chào đón nhau một cách tình tứ. 
• Đừng bao giờ mang sự bực bội vào giường 
ngủ. 
(Cái này hơi thiệt thòi, bởi vì đôi khi người kia bực 
bội giận hờn, người nọ có thể làm lành, bằng cách 
năn nỉ vuốt ve chăng?) 
• Khi làm lỗi nên biết nhận và xin lỗi. 
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• Đừng quên phải có hai người mới cãi nhau 
được. Người trái thường là người nói nhiều nhất. 
 
*** Xin chú thích những chữ trong ngoặc là lời 
bàn của nhà cháu, chứ không phải của Ann 
Landers đâu ạ. 
Bạn đọc nghĩ sao về “lá bùa hạnh phúc” của bà 
Ann Landers? 
Ước mong quý vị áp dụng được lá bùa này, để 
thấy cuộc sống chung là thiên đường chứ không 
phải là địa ngục. 
Và mong sao ông bạn của chúng tôi sẽ đổi lại là 
“Riêng chúng tôi và những người quen của chúng 
tôi chắc chắn sẽ trả lời 100% là có”.  
  


