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ÑOÂI DOØNG TAÂM SÖÏ 

 
 
Các cụ ngày xưa thường nói “không gì thú vị bằng cái 

thú văn chương” Do đó từ những ngày còn là cô nữ sinh 
của trường Trưng Vương, tôi đã tập tành viết lách. Con gái 
mới lớn nhìn đời bằng màu hồng mà không hiểu sao tôi lại 
lấy bút hiệu Mộng Huyền. Tôi viết thường xuyên trên trang 
Học Sinh và Phụ Nữ của báo Ngôn Luận và thỉnh thoảng 
có truyện ngắn đăng trên báo Tiếng  Chuông. 

Tôi lớn lên ở thời điểm mà những chuyện tình thơ 
mộng đầy nước mắt và những bài thơ dang dở được hầu hết 
các cô cậu học sinh say mê và thuộc nằm lòng. Hai trong 

nhöõng bài thơ tôi thích nhất là ”Hai sắc hoa ty gôn” của 
T.T.Kh. và bài ”Ngập ngừng” của Hồ Dzếnh. Những cuốn 
truyện tôi đọc hoài không chán là Hồn Bướm Mơ Tiên của 
Khái Hưng, Đôi Bạn của Nhất Linh, Dòng Sông Định 
Mệnh của Doãn Quốc Sỹ, Hoa Vông Vang của Đỗ Tốn 
v.v.. 

Khi bắt đầu viết truyện tình, tôi bị hai câu thơ của Hồ 
Dzếnh ảnh hưởng rất nhiều ”Tình chỉ đẹp những khi còn 
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dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề” (1). Do đó phaàn 
lôùn những chuyện tình của tôi trên trang phụ nữ của báo 
Ngôn Luận và mục Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn của báo 
Tiếng Chuông đều là những chuyện tình dang dở. Tôi bắt 
đầu viết văn năm 17 tuổi, 19 tuổi đã lên xe hoa về nhà 
chồng. Tôi nhớ mãi câu nói đùa của nhà tôi trong thời gian 
chúng tôi quen nhau (quen nhau 1 năm rồi mới làm đám 
cưới) "Con nít, con nôi, ù ù cạc cạc về tình yêu mà bầy đặt 
viết chuyện tình dang dở."  Lên xe hoa về nhà chồng, bận 
rộn với cuộc đời làm vợ, làm mẹ, duyên nợ văn chương của 
tôi đành đứt đoạn. 

Năm 1975 mất nước. Cả gia đình tôi di tản sang Hoa 
Kỳ. Cuộc sống đổi đời với những mất mát, những buồn tủi 
của kiếp tha hương, những ngày tháng lao động không 
ngừng, đầu tắt mặt tối, lo cho 4 đứa con thơ, tôi không bao 
giờ nghĩ mình còn có thể cầm bút viết lại. Nhưng kỳ diệu 
thay, mọi chuyện cũng lại bắt nguồn từ ngôi trường Trưng 
Vương yêu quí. Nỗi buồn ly hương khiến các bạn học tìm 
đến với nhau. Từ khắp nơi trên đất Mỹ, những cuộc họp 
bạn Trưng Vương bắt đầu thành hình. Có họp mặt là phải 
có Đặc San Trưng Vương. Các bạn biết tôi ngày xưa viết 
lách, nên điện thoại ơi ới bắt viết bài. Yêu bạn, yêu kỷ 
niệm, yêu ngôi trường cũ, nên dù bận rộn tôi cũng cố viết 
bài cho Đặc San Trưng Vương ở khắp nơi. Rồi đến phiên 
Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn tổ chức họp mặt. Tôi được 
các bạn đề cử lo tờ Đặc San Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn 
cho đến bây giờ. Sau đó tôi bắt đầu viết bài thường xuyên 
cho các báo khác nữa. Duyên nợ văn chương lại nối tiếp. 
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Nối tiếp nhưng không bao giờ nuôi mộng trở thành nhà 
văn, và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện in thành tập truyện. 
Nhưng số tôi được bạn bè và các thân hữu thương mến. Ai 
cũng đọc những bài viết của tôi với lòng rộng lượng, với 
tình cảm chan hoøa. Mọi người thân quen đều khuyến khích, 
thúc dục, nhắc nhở in thành tập truyện từ suốt mười năm 
qua. Tôi không hề nghĩ đến chuyện in sách, nên bài viết 
đăng báo xong rồi là tôi quên luôn, và để thất lạc lung tung. 
Nếu không có người bạn thân, nhà văn Lê Thị Nhị, người 
đã bỏ công tìm kiếm gom góp những tờ báo có bài viết của 
tôi, thì tập truyện này không bao giờ được thành hình. 

Tôi chọn tên của tập truyện là "Những Cánh Hoa Dại 
Mầu Vàng" không phải chỉ vì đó là tên một truyện ngắn mà 
tôi ưng ý. Còn một lý do khác nữa. Khi có ý định mang 
những sáng tác của mình góp mặt trong vườn hoa văn 
chương, tôi có ý nghĩ: tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ 
khác là những bông hoa quí muôn màu muôn sắc. Riêng tác 
phẩm của tôi, tôi chỉ muốn ví nó như những bông hoa dại 
mầu vàng mọc ở đám cỏ bên đường. Hoài bão của nó là tô 
điểm một chút mầu sắc cho bức tranh đời đỡ khô khan. 

Ước mong của tôi là mang đến cho quí vị một nụ cười 
khi lướt qua những bài phiếm, một chút mơ mộng ướt át 
khi đọc những chuyện tình buồn hay một thoáng ngậm ngùi 
khi chia xẻ những kỷ niệm với tôi qua những đoạn hồi ký. 
Được như vậy là tôi đủ mãn nguyện, vì đã không làm phí 
thì giờ của quí vị khi đọc tập truyện này.  

Xin thân mến gửi đến bạn hữu và độc giả yêu quý bó 
hoa đơn sơ mộc mạc của tôi, bó hoa với  "những cánh hoa 
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dại mầu vàng". Đặc biệt xin cám ơn người bạn đời đã luôn 
luôn rộng lượng, thông cảm cho phép tôi được tự do thoải 
mái trong lãnh vực sáng tác . 

Xin kính chào quý vị và các bạn, 
         Hồng Thủy 
         Hoa Thịnh Đốn, Tháng 9/2010 
       (1)Có người nói 2 câu thơ này đọc như sau: 
        Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề 
        Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở 
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ÑEÏP 

 

Suoát caû tuaàn Trinh khoâng nguû ñöôïc, naøng hoài hoäp mô 

moäng nghó ñeán ngaøy Thöù Baûy troïng ñaïi saép tôùi. Baùc Hôïp, 
baïn thaân cuûa Meï, seõ mang hai meï con ngöôøi baïn cuûa baùc 
ñeán “xem maét” naøng. 

Nghe noùi caäu ñoù coù baèng Cöû Nhaân Luaät vaø ñang taäp söï 
luaät sö. Maáy ngaøy hoâm nay, Meï baét chò ngöôøi laøm lau 
chuøi nhaø cöûa, ñoà ñaïc cho thaäät saïch seõ. Thaäm chí caû caùc 
cöûa soå baèng kính Meï cuõng baét lau cho thaät saùng. Nhöõng 
buïi hoa hoàng leo ôû tröôùc cöûa nhaø cuõng ñöôïc söûa sang, caét 
boû ñi nhöõng laù khoâ vaøng uùa. Trinh coù caûm töôûng nhö saép 
söûa coù thanh tra veä sinh saïch seõ trong nhaø hôn laø ñeán 
“xem maét” naøng. Boä ñoà traø coå Nhaät Baûn baèng söù coù traïm 
hình noåi con roàng maøu ñoû vaãn baøy trong tuû traø ñöôïc Meï 
laáy ra baét chò ngöôøi laøm laáy tro chuøi cho thaät boùng. Meï 
daïy Trinh caùch teâm traàu caùnh phöôïng vaø pha traø sao cho 
taùch nöôùc traø thaät trong khoâng coù moät chuùt boït vaø buïi traø. 

Meï daën ñi daën laïi maõi: 
- Khi roùt nöôùc con nhôù phaûi gheù taùch traø saùt vaøo voøi aám 

nöôùc ñeå nöôùc traø khoâng bò suûi boït, chöù ñöøng ñeå taùch döôùi 
khay roài nhaác cao caùi aám roùt xuoáng laø taùch nöôùc seõ ñaày 
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boït ñoù! Caùc baø meï choàng keùn daâu ngöôøi ta ñeå yù töø mieáng 
traàu taùch nöôùc, ñeå ñaùnh giaù caùi giaùo duïc cuûa gia ñình nhaø 
mình ñaáy, con bieát khoâng? 

Saùng sôùm Thöù Baûy, Trinh daïy sôùm goäi ñaàu, naøng coá 
tình vaét nguyeân caû moät traùi chanh töôi vaøo thau nöôùc boà 
keát hy voïng toùc ñöôïc boùng ñeïp hôn. Toái qua tröôùc khi ñi 
nguû Phöôïng ñaõ baûo Trinh laáy maáy laùt döa chuoät ñaép leân 
maët ñeå cho da ñeïp vaø Phöôïng nhìn chò nhaùy moät beân maét, 
cöôøi noùi: “Söûa soaïn cho ñeïp ñeå laøm baø luaät sö chöù!” Caâu 
noùi ñuøa cuûa em khieán Trinh baên khoaên traèn troïc maõi 
khoâng sao nguû ñöôïc. Phöôïng laø em gaùi cuûa Trinh. Trinh 
hieàn laønh, nhu mì bao nhieâu thì Phöôïng lí laéc vaø hay choïc 
phaù bay nhieâu. 

Trinh ñang ñöùng tröôùc tuû aùo do döï khoâng bieát choïn caùi 
naøo thì Phöôïng ñaõ söûa soaïn xong tröôùc roài, nhìn em gaùi 
nuoät naø trong chieác aùo daøi traéng luïa Haø Ñoâng, Trinh troøn 
maét ngaïc nhieân: 

- Ñi cineù vôùi baïn maø sao dieän aùo daøi ñieäu theá? 
- Phöôïng dô ngoùn tay leân moâi ra daáu cho chò ñöøng noùi 

to, naøng gheù tai chò thì thaàm: 
- Em chöa xin pheùp Meï gì caû, laùt nöõa lôïi duïng luùc Meï 

tieáp khaùch em seõ xin pheùp ñi cho deã, em seõ noùi laø ñi thaêm 
coâ giaùo bò beänh. 

Trinh laéc ñaàu nhìn em cöôøi: 
- Con nhoû naøy ma lanh thaät! 
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Trinh thay quaàn aùo vöøa xong thì coù tieáng choù suûa, bieát 
laø khaùch ñaõ ñeán, boãng döng Trinh thaáy luoáng cuoáng hoài 
hoäp moät caùch khaùc thöôøng. Tieáng Meï chaøo khaùch vaø môøi 
khaùch ngoài chôi, roài Meï goïi voïng vaøo trong nhaø: 

- Trinh ôi, pha nöôùc mang ra ñaây con. 
Trinh lính quyùnh suyùt laøm vôõ caùi naép aám. Trinh böng 

khay nöôùc ra tröôùc, Phöôïng beùn goùt theo sau. Trong luùc 
Trinh luùi huùi böng nhöõng taùch traø maïn sen thôm phöùc ñeå 
leân baøn thì Phöôïng böôùc nhanh tôùi gheù tai Meï thì thaàm xin 
pheùp roài cuùi ñaàu chaøo khaùch vaø löôùt nhanh ra cöûa. Moïi 
con maét cuûa khaùch ñeàu ñoå doàn nhìn theo Phöôïng. Meï voäi 
giôùi thieäu ñeå keùo söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi veà phía Trinh: 

- Daï ñaây laø chaùu Trinh, con gaùi lôùn cuûa chuùng toâi. 
Quay sang Trinh, Meï aâu yeám baûo: 
- Baùc Hôïp thì con quen quaù roài, coøn ñaây laø baùc Bình vaø 

caäu Huøng con baùc Bình. 
Trinh theïn thuøng noùi lí nhí maáy caâu chaøo khaùch roài ñi 

voäi vaøo nhaø trong. 
Ngaøy hoâm sau, baùc Hôïp laïi chôi moät mình noùi chuyeän 

vôùi Meï khaù laâu. Luùc baùc veà roài maët Meï thaät buoàn. Buoåi 
toái, Meï ngoài noùi chuyeän vôùi Boá, Meï noùi nhoû nhöng Trinh 
cuõng nghe loaùng thoaùng ñöôïc: thay vì ñi hoûi Trinh ngöôøi 
ta laïi muoán xin hoûi Phöôïng, vaø dó nhieân Boá Meï nhaát quyeát 
khoâng baèng loøng, Meï baûo ai laïi ñi gaû con em tröôùc bao 
giôø. 
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Töø tröôùc ñeán nay Trinh soáng raát hoàn nhieân, naøng khoâng 
maëc caûm vaø khoâng bao giôø buoàn laø mình xaáu hôn em. 
Nhöng töø ngaøy chuyeän ñi “coi maét” ñoù xaûy ra, Trinh môùi 
nghó tôùi thaân phaän haåm hiu cuûa mình. Trinh vôùi Phöôïng laø 
hai chò em ruoät, nhöng hai ngöôøi troâng khaùc haún nhau, 
Phöôïng xinh ñeïp hôn Trinh raát nhieàu, Phöôïng coù ñoâi maét 
raát ñeïp, nöôùc da traéng noõn naø vaø caùi muõi thanh tuù gioáng 
Meï, trong khi Trinh laïi thöøa höôûng caùi muõi hôi thoâ vaø 
nöôùc da ngaêm ngaêm cuûa Boá. Do ñoù Boá raát yeâu Trinh, oâng 
thöôøng an uûi con gaùi: 

- Con gioáng Boá mai moát giaøu laém ñoù, ngöôøi ta baûo “con 
gaùi gioáng cha giaàu ba hoï” cô maø. 

Tuoåi treû thöôøng mau queân, ít laâu sau Trinh khoâng coøn 
nhôù tôùi caâu chuyeän buoàn cuûa vuï ñi coi maét nöõa. Nhaân dòp 
Teát ñeán, hai chò em ruû nhau ñi chôi chôï hoa. Suoát doïc 
ñöôøng Nguyeãn Hueä, caû röøng hoa ñuû loaïi, ñuû maøu ñua 
nhau khoe saéc, nhöõng caønh mai vaøng röïc rô,õ noåi baät beân 
nhöõng caønh ñaøo ñaày nuï, phôn phôùt hoàng nhö maù naøng con 
gaùi ñang tuoåi daäy thì. Trai thanh, gaùi lòch, ñi nhôûn nhô ñaày 
ñöôøng, cöôøi cöôøi noùi noùi. Hoï chuù yù nhìn nhau nhieàu hôn laø 
ngaém hoa. Coù hai chaøng thanh nieân leõo ñeõo ñi saùt theo hai 
chò em. Moät chaøng leân tieáng: 

- Naøng ñuùng laø ngöôøi trong moäng cuûa tao roài. 
Chaøng kia hoûi: 
- Naøng naøo? 
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- Thì naøng aùo xanh ñoù (Phöôïng maëc aùo xanh, Trinh 
maëc aùo tím). 

Chaøng kia voäi noùi: 
- Naøng aùo xanh tao chaám tröôùc roài, thoâi maøy chòu khoù 

choïn naøng aùo tím ñi. 
- Thaèng naøy khoân boû xöø, ngon laønh thì maøy xí, khoâng 

ngon thì maøy ñeå cho tao. 
Trinh nghe töôûng nhö coù ai taït gaùo nöôùc laïnh vaøo maët. 

Töø ñoù Trinh traùnh khoâng bao giôø ñi ñeán choã ñoâng ngöôøi 
nöõa vaø nhaát laø ñi chung vôùi Phöôïng. Maëc caûm xaáu xí, neân 
ngoaøi giôø hoïc ôû tröôøng, Trinh chæ quanh quaån trong nhaø, 
hoïc haønh khaâu vaù, thuù vui duy nhaát cuûa Trinh laø saên soùc 
nhöõng buïi hoàng xung quanh nhaø vaø ñoïc saùch baùo. Phöôïng 
vaãn hoàn nhieân, khoâng heà bieát ñeán noãi ñau khoå cuûa chò. 
Tính naøng ham vui, ngoaøi giôø hoïc chæ thích baùt phoá, ñi 
cineù vôùi baïn, hoaëc ñeán nhaø Nga, coâ baïn hoïc cuøng lôùp raát 
thaân ñeå vui ñuøa ca haùt. Töø ngaøy Trinh khoâng ñi chôi ôû 
ngoaøi nöõa, Phöôïng laïi caøng ñöôïc roäng caúng, vì hai chò em 
cuøng ñi, vieäc nhaø khoâng ai laøm theá naøo Meï cuõng la. Baây 
giôø coù Trinh ôû nhaø, bao nhieâu vieäc Meï sai Trinh laøm heát 
cho Phöôïng, Trinh raát thöông em neân Phöôïng nhôø gì Trinh 
cuõng laøm heát. Phöôïng caøng lôùn, thaân hình caøng naåy nôû, 
troâng naøng ñeïp môn môûn nhö boâng hoa haøm tieáu. Bao 
nhieâu ñaùm ngaáp ngheù, nhôø mai moái ñi hoûi Phöôïng, Boá Meï 
nhaát ñònh khoâng chòu, Trinh bieát yù Boá Meï muoán gaû Trinh 
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ñi tröôùc. Nhöng chôø maõi cuõng chaû coù ai ñeå yù ñeán Trinh. 
Cuoái cuøng coù ngöôøi baïn  laøm mai moät giaùo sö ñaïi hoïc, con 
nhaø gia theá muoán coi maét Phöôïng, Boá Meï ñaønh phaûi baèng 
loøng. Meï noùi vôùi Boá: 

- Ñaùm naøy ñaày ñuû ñieàu kieän quaù, khoâng gaû sôï khoù 
kieám ñöôïc ai hôn. 

Sau buoåi “xem maét”, chaøng giaùo sö chòu Phöôïng ngay 
vaø ñöôïc Boá Meï cho pheùp tôùi nhaø chôi thöôøng ñeå laøm quen 
vôùi Phöôïng, sau moät thôøi gian tìm hieåu neáu hôïp seõ tieán 
ñeán hoân nhaân. Phöôïng taâm söï vôùi Trinh: 

- Caùi anh chaøng giaùo sö naøy ñaïo maïo nhö oâng giaø, noùi 
chuyeän chaùn cheát. 

Vaø naøng thöôøng laøm boä kieám côù ñi vaéng ñeå traùnh maët 
Thaønh (teân chaøng giaùo sö). Nhöõng laàn Phöôïng khoâng coù 
nhaø, Trinh cöù phaûi tieáp khaùch hoä em. Trinh luoân nghó 
Thaønh laø yù trung nhaân cuûa Phöôïng neân naøng noùi chuyeän 
raát thoaûi maùi töï nhieân. Trong nhöõng laàn noùi chuyeän vôùi 
Trinh, Thaønh nhaän thaáy Trinh thaät yù töù, teá nhò vaø saâu saéc, 
khaùc haún Phöôïng raát hôøi hôït vaø coù veû kieâu kyø, caùi kieâu kyø 
cuûa nhöõng ngöôøi con gaùi bieát mình ñeïp. Laâu daàn Thaønh 
ngaïc nhieân thấy mình khoâng coøn caùi caûm giaùc thaát voïng 
khi ñeán chôi maø khoâng ñöôïc gaëp Phöôïng, traùi laïi chaøng 
thích thuù ñöôïc noùi chuyeän vôùi Trinh. Về sau Thaønh thaáy 
hình nhö chaøng ñeán ngoâi bieät thöï nhoû coù giaøn hoàng leo thô 
moäng tröôùc nhaø khoâng phaûi  ñeå gaëp Phöông maø laø ñeå ñöôïc 
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gaëp Trinh. Trinh cuõng caûm nhaän ñöôïc tình caûm Thaønh 
daønh cho mình neân nhöõng laàn sau Thaønh ñeán, neáu Phöôïng 
khoâng coù nhaø Trinh cuõng chæ chaøo hoûi qua loa roài kieám côù 
traùnh vaøo nhaø trong, naøng traùch Phöôïng: 

- Sao em cöù ñi chôi hoaøi, cuoái tuaàn phaûi ôû nhaø maø tieáp 
anh Thaønh chöù, ñeå chò cöù phaûi tieáp khaùch duøm em hoaøi 
chò thaáy kyø laém. 

Phöôïng oâm vai chò nuõng nòu: 
- Chò giuùp duøm em maø, cöïc chaúng ñaõ em môùi phaûi noùi 

chuyeän vôùi anh aáy vì sôï Meï la chöù thöïc ra em khoâng laøm 
sao maø hôïp vôùi anh aáy ñöôïc. 

Roài naøng gheù tai chò thì thaàm: 
- Em ñeán nhaø Nga chôi vui laém, anh cuûa Nga noùi 

chuyeän teáu khoâng taû ñöôïc, caùi gì  anh aáy cuõng bieát, phim 
aûnh, thôøi trang, anh aáy cho em bao nhieâu laø hình taøi töû 
cineù maø em thích. Anh aáy coøn höùa ñi kieám hình Alain 
Delon cho em nöõa ñoù. 

Trinh nhìn em ngao ngaùn laéc ñaàu: 
- Heøn gì em cöù laïi nhaø Nga chôi hoaøi, Meï maø bieát ñöôïc 

laø em cheát ñaáy. 
Saùng Chuû Nhaät, trôøi thaät ñeïp, Trinh ñang töôùi buïi hoa 

hoàng ôû tröôùc nhaø thì Thaønh ñeán chôi. Bieát Phöôïng coøn ôû 
nhaø, Trinh möøng rôõ noùi vôùi Thaønh: 

- Hoâm nay anh tôùi chôi sôùm, Phöôïng coù nhaø, ñeå Trinh 
vaøo keâu Phöôïng nheù! 
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Thaønh voäi vaøng ngaên Trinh laïi, chaøng noùi moät hôi daøi 
nhö sôï Trinh ñi maát: 

- Trinh, toâi phaûi thuù thaät vôùi Trinh, daïo sau naøy toâi tôùi 
ñaây laø vì Trinh chöù khoâng phaûi vì Phöôïng, toâi bieát Trinh 
hieåu laàm neân coù yù traùnh toâi. 

Thaønh luùng tuùng noùi tieáp, maët hôi ñoû: 
- Toâi.. toâi muoán hoûi cöôùi Trinh, khoâng bieát Trinh coù 

baèng loøng khoâng? 
Trinh töôûng mình naèm moäng, naøng ngöôïng nghòu, moät 

tay vin caønh hoàng moät tay böùt böùt caùi laù hoàng ñeán naùt caû 
ra, naøng traùnh khoâng nhìn Thaønh, cuùi ñaàu noùi thaät nhoû: 

- Anh ñeán ñaây laø tính hoûi Phöôïng, sao töï nhieân anh laïi 
ñoåi yù? Phöôïng xinh ñeïp nhö vaäy, coøn Trinh thì xaáu xí.. 

Khoâng ñeå Trinh noùi tieáp, Thaønh voäi chaän lôøi naøng: 
- Trinh ñöøng noùi vaäy, caùi ñeïp beà ngoaøi khoâng quan 

troïng, sau moät côn baïo beänh hoaëc moät tai naïn, caùi ñeïp ñoù 
coù theå bieán maát ñi. Chæ coù caùi ñeïp cuûa taâm hoàn môùi beàn 
vöõng vôùi thôøi gian vaø toâi nghó ñoù môùi laø neùt ñeïp chính cuûa 
ngöôøi con gaùi                                        

                                                                     Saøigoøn 1958 
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   Trinh ngoài yeân laëng beân Nguyeãn ñôïi giôø leân maùy 

bay.  Naøng öôùc gì thôøi gian ñi thaät chaäm ñeå naøng ñöôïc 
keùo daøi theâm nhöõng giaây phuùt cuoái beân chaøng. Gioïng 
Nguyeãn  thaät aâu yeám: 

- Choù con nghó gì maø thöø ngöôøi ra vaäy?  Em nhôù 
sang beân ñoù khoâng döôïc thöùc khuya.  Ñöøng queân möôøi hai 
giôø ñeâm ôû Cali laø ba giôø saùng ôû beân naøy roài ñoù.  Moät tuaàn 
nöõa anh ñi ñoùn maø Phöôïng Trinh cuûa anh gaày ñi xaáu ñi laø 
anh ñaùnh ñoøn choù con ñoù.  Anh seõ khoâng yeâu nöõa ñaâu. 

   Tieáng coâ tieáp vieân haøng khoâng vang leân qua maùy 
phoùng thanh cho bieát ñaõ tôùi giôø leân maùy bay.  Moïi ngöôøi 
luïc tuïc ñöùng dậy söûa soaïn xaép haøng.  Gioïng Trinh hoát 
hoaûng: 

- Cheát, tôùi giôø em phaûi ñi roài anh. 
   Nguyeãn ñöùng leân theo naøng: 
- Ñöùng ñaây vôùi anh moät chuùt nöõa. Em xeáp haøng sau 

cuøng cuõng ñöôïc maø. Coøn sôùm chaùn ñöøng lo. 
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-  
         Chaøng xoay ngöôøi naøng laïi, voøng tay oâm naøng saùt 
vaøo ngöôøi vaø cuùi xuoáng hoân leân traùn naøng.  Tröôùc moãi caùi 
hoân chaøng laïi noùi – caùi naøy cho Chuû Nhaät, caùi naøy cho thöù 
hai, thöù ba naøy, thöù tö naøy, thöù naêm naøy, thöù saùu naøy, thöù 
baûy naøy.  Chuû nhaät tôùi em veà, em seõ ngoäp thôû vôùi anh. 
Sau baûy caùi hoân vaøo traùn, chaøng ñöa tay naâng caèm naøng 
leân ñeå ngaém khuoân maët xinh ñeïp cuûa naøng.  Chaøng ngaïc 
nhieân thaáy nhöõng gioït nöôùc maét ñang laên nheï treân maù 
naøng.  Chaøng nhìn naøng aâu yeám: 

- Choù con xaáu quaù! (thænh thoaûng chaøng vaãn goïi 
naøng laø choù con,  naøng bieát ñoù laø luùc chaøng caûm thaáy yeâu 
naøng voâ cuøng). Lôùn ñaàu roài coøn nguû nheø. Baây giôø thì khoùc. 
Sang Cali vui quaù laïi queân luoân caû anh. Tôùi nôi nhôù phaûi 
goïi ngay ñieän thoaïi veà cho anh nheù! 

   Chaøng laáy maáy ngoùn tay lau nheï nöôùc maét cho naøng 
vaø cuùi xuoáng hoân leân moâi naøng thaät nhanh. 

- Moâi em maën quaù. Chuû nhaät tôùi anh ñi ñoùn, moâi em 
phaûi ngoït nheù! Thoâi ñi ñi khoâng treã. Anh yeâu mình laém. 

   Naøng yeân laëng vì chæ sôï caát tieáng noùi seõ laøm naøng baät 
khoùc to ôû choã ñoâng ngöôøi thì kyø laém. Naøng nheï nhaøng 
buoâng tay chaøng ra vaø böôùc voäi ñi. Tröôùc khi vaøo caùi cöûa 
thaêm thaúm nhö moät caùi heûm nhoû ñeå leân maùy bay, naøng 
quay laïi nhìn chaøng laàn choùt.  Naøng noùi thaàm trong ñaàu: 

- Vónh bieät anh yeâu daáu cuûa em. 
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   Maùy bay caát caùnh leân cao.  Washington D.C. môø daàn 
vaø maát huùt. Nöôùc maét naøng maëc söùc tuoân ra. Kyû nieäm cuûa 
nhöõng ngaøy thaùng cuõ nhö hieän roõ tröôùc maét naøng. 

  Naêm 1973 Trinh ñöôïc hoïc boång ñi Myõ du hoïc veà 
ngaønh thöông maïi. Ñang hoïc dôû dang thì Vieät Nam maát. 
Naøng muoán trôû veà queâ höông ngay nhöng boá meï khoâng 
cho. Vieän côù naøng phaûi ôû laïi hoïc xong ñeå coøn giuùp ñôõ gia 
ñình.  

   Neáu naøng ôû laïi, sau naøy may ra coù theå baûo laõnh caû 
nhaø sang My,õ hôn laø naøng trôû veà Vieät Nam ñeå roài bò keït 
caû ñaùm.  Naøng nghe coù lyù, neân ñaønh ôû laïi tieáp tuïc hoïc. 
Sau khi ra tröôøng Trinh göûi hoà sô ñi caùc nôi ñeå xin vieäc. 
Washington D.C. laø nôi Trinh ñöôïc traû löông cao nhaát, vôùi 
vieäc laøm khaù toát trong moät haõng thaàu lôùn. Hoâm ñaàu tieân 
nhaän vieäc, oâng giaùm ñoác ngöôøi Myõ ñoùn tieáp Trinh thaät aân 
caàn nieàm nôû: 

- Toâi raát vui vì coâ ñeán coäng taùc vôùi haõng cuûa toâi.  Coâ 
ngoài chôø moät chuùt.  Toâi coù moät söï ngaïc nhieân thích thuù 
daønh cho coâ. 

   Moät luùc sau oâng giaùm ñoác trôû laïi vôùi moät ngöôøi ñaøn 
oâng Vieät Nam. Thoaït nhìn, Trinh khoâng daùm tin ôû maét 
mình.  Naøng xuùc ñoäng ñeán noãi töôûng nhö ñöùng khoâng 
vöõng phaûi vòn tay vaøo thaønh gheá.  Naøng nhuû thaàm “bao 
nhieâu naêm qua chaøng vaãn chaúng khaùc xöa laø maáy.  Coù gì 
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nöõa ñaâu maø sao gaëp laïi chaøng, ta vaãn lao ñao ñeán theá 
naøy.” 

   OÂng giaùm ñoác vaãn voâ tình cöôøi noùi: 
- Coâ Traàn ñaõ bieát söï ngaïc nhieân toâi daønh cho coâ roài 

phaûi khoâng?  Toâi bieát coâ seõ vui laém vì gaëp ngöôøi ñoàng 
höông.  Ñaây laø oâng Leâ, moät phuï taù ñaéc löïc cuûa toâi. OÂng aáy 
seõ giuùp coâ trong thôøi gian ñaàu. Taát caû moïi thaéc maéc coâ coù 
theå hoûi oâng Leâ.  OÂng aáy raønh coâng vieäc ôû ñaây coøn hôn caû 
toâi nöõa. 

   Chaøng nhìn Trinh mæm cöôøi gaät ñaàu chaøo. Hình nhö 
chaøng queân Trinh roài, neùt maët chaøng raát bình thaûn khoâng 
coù veû gì laø khaùc thöôøng caû. 

   Quay sang chaøng, oâng giaùm ñoác voã vai thaân maät: 
- Anh ñöa coâ Traàn ñi thaêm haõng cuûa chuùng ta vaø chæ 

cho coâ aáy nhöõng ñieàu caàn thieát nheù! Toâi nghó anh phaûi 
caûm ôn toâi, bôûi vì toâi ñaõ tìm cho anh ñöôïc moät ngöôøi phuï 
taù thaät hoaøn haûo. Thoâng minh vaø raát xinh ñeïp. 

   OÂng töï taùn thöôûng caâu noùi ñuøa duyeân daùng cuûa mình 
baèng moät traøng cöôøi roøn raõ, laøm rung rinh caû thaân hình khaù 
phì noän cuûa oâng. 

   Böôùc ra khoûi phoøng giaùm ñoác, chaøng noùi chuyeän 
ngay vôùi Trinh baèng tieáng Vieät:  

- Gaëp ngöôøi Vieät Nam toâi möøng quaù. Coâ cho toâi bieát 
quyù danh ñöôïc khoâng, goïi theo loái Myõ “coâ Traàn” nghe theá 
naøo aáy. 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                               29 

   Khoâng chôø Trinh traû lôøi, chaøng tieáp luoân: 
- Laï thaät, khoâng hieåu sao troâng coâ quen quaù. Hình 

nhö toâi ñaõ gaëp coâ ôû ñaâu roài thì phaûi? 
   Trinh ñau nhoùi nghó thaàm “Vieát bao nhieâu thö tha 

thieát nhö vaäy, maø baây giôø khoâng nhôù ñöôïc mình laø ai thì 
teä thaät.” Naøng coá daèn xuùc ñoäng, noùi gioïng thaät töï nhieân: 

- Toâi cuõng khoâng nhôù mình ñaõ gaëp nhau ôû ñaâu. 
Nhöng toâi bieát teân oâng laø Nguyeãn. Leâ Thaønh Nguyeãn coù 
phaûi khoâng aï? 

   Nguyeãn nhìn naøng ngaïc nhieân: 
- Sao coâ nhôù hay vaäy.  Coøn toâi thì beát baùt quaù. Nhìn 

coâ quen laém maø khoâng nhôù ra ñöôïc. 
   Trinh hôøn maùt: 
- Taïi teân toâi chaû coù gì ñaùng nhôù. Maø oâng cuõng chaúng 

caàn bieát ngay ñeå laøm gì. OÂng cöù goïi toâi laø “coâ Traàn” cho 
tieän.  Mình ñang ôû xöù Myõ thì goïi theo Myõ laø ñuùng roài, coù 
gì maø oâng phaûi caâu neä. 

   Khoâng ñeå cho Nguyeãn kòp noùi theâm gì nöõa. Trinh laøm 
boä thaûn nhieân hoûi veà vaøi coâng vieäc ôû sôû. 

   Sau khi ñöa Trinh ñi moät voøng giôùi thieäu vôùi caùc 
nhaân vieân khaùc, Nguyeãn daãn Trinh vaøo phoøng laøm vieäc 
cuûa chaøng. Caên phoøng khaù lôùn vaø khang trang. Tieáng vó 
caàm dìu daët vang leân vôùi baøi Fascination thaät nheï vaø eâm 
töø boä maùy haùt ñaët ôû goùc phoøng. Treân töôøng, ñoái dieän vôùi 
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baøn laøm vieäc cuûa Nguyeãn laø moät böùc tranh coù thaùc nöôùc 
vôùi nhöõng boâng hoa tím thaät ñeïp. Trinh noùi nhö reo: 

- Phoøng laøm vieäc cuûa oâng ñeïp vaø thô moäng quaù. Laïi 
coù cöûa soå nöõa. Toâi sôï nhaát laø phaûi ngoài trong caên phoøng 
kín nhö böng.  Vöøa noùi, Trinh vöøa ñi laïi phía cöûa soå, nhìn 
ra ngoaøi. Moät baõi coû meânh moâng vôùi nhöõng caùnh hoa cuùc 
daïi maøu vaøng ñang lung linh trong gioù.  

Trinh noùi vôùi Nguyeãn gioïng thaät buoàn: 
-    Phong caûnh naøy gôïi toâi nhôù ñeán moät truyeän ngaén 

maø toâi ñaõ ñoïc töø hoài ôû trung hoïc. Ñoù laø truyeän “Khu Vöôøn 
Beân Cöûa Soå” cuûa Doaõn Quoác Syõ. Trong truyeän coù moät 
caâu nhaän xeùt veà ñaøn oâng thaät hay. “Ngöôøi con trai nhö 
moät con taàu khao khaùt ñöôøng thieân lyù. Moãi hình aûnh ñeïp 
hoï gaëp laø moät nhaø ga. Tröôùc nhaø ga naøo con taàu cuõng 
ngöøng laïi, roài laïi tieáp tuïc ñi, ñeå ngöøng ôû moät nhaø ga 
khaùc.” 

- Coâ coù trí nhôù thaät hay. Truyeän ñoïc töø thôøi trung 
hoïc maø coøn nhôù ñöôïc töøng caâu cho ñeán baây giôø. 

- Nhöõng ñieàu muoán nhôù vaø caàn nhôù thì toâi khoâng 
bao giôø queân ñöôïc. Ñoâi khi nhôù nhieàu quaù cuõng laøm cho 
mình khoå. Coøn nhöõng truyeän ñaõ ñoïc, ñaâu phaûi truyeän naøo 
toâi cuõng nhôù ñöôïc töøng chi tieát, ngoaïi tröø nhöõng truyeän 
hay maø toâi thaät thích. 

- Nhöõng truyeän ngaén ñaõ ñoïc, truyeän naøo coâ thích 
nhaát? 
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Trinh traû lôøi thaät nhanh khoâng nghó ngôïi: 
- “Khu Vöôøn beân Cöûa Soå” cuûa Doaõn Quoác Syõ vaø 

“Hoa Voâng Vang” cuûa Ñoã Toán. 
   Ba chöõ “Hoa Voâng Vang” laøm Nguyeãn nhö böøng 

tænh.  Chaøng chôït nhôù laïi kyû nieäm ñeïp nhaát maø cuõng buoàn 
nhaát cuûa ñôøi mình. Chaøng söõng sôø nhìn Trinh: 

-    Trôøi ôi! Ñuùng laø em. Laøm sao maø anh laïi khoâng 
nhaän ra em ñöôïc, toäi anh naëng quaù, tha cho anh nheù. 

   Tröôùc maét Nguyeãn nhö hieän ra nhöõng kyû nieäm cuûa 
moái tình ñaàu. Tuaàn choùt, tröôùc khi leân ñöôøng ñi Myõ du 
hoïc, Nguyeãn ñang lang thang vôùi Hoaøng treân ñöôøng Leâ 
Lôïi, thì gaëp moät nhoùm nöõ sinh Tröng Vöông ñang ñi gaén 
huy hieäu ñeå quyeân tieàn giuùp naïn nhaân baõo luït mieàn Trung. 
Vöøa troâng thaáy Nguyeãn, moät coâ coù maùi toùc theà oùng möôït 
thaät ñeïp chaïy laïi mæm cöôøi duyeân daùng: 

- Xin anh giuùp cho ñoàng baøo baõo luït hieän ñang laâm 
vaø caûnh khoâng cöûa khoâng nhaø. 

   Nguyeãn chöa kòp coù phaûn öùng. Coâ beù ñaõ nhanh nheïn 
caàm caùi kim cuùc gaén mieáng huy hieäu baèng giaáy vaøo ngöïc 
aùo chemise cuûa Nguyeãn. Nhìn tay coâ beù run run Nguyeãn 
mæm cöôøi ranh maõnh: 

- Coâ beù ôi coi chöøng choïc thuûng tim toâi ñoù nheù. 
   Caâu noùi đùa ñaày aån yù khieán coâ beù boái roái laøm rôùt luoân 

caùi kim xuoáng ñaát. 
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- Phöôïng Trinh ôi!  Sao maø “luùng tuùng nhö thôï vuïng 
maát kim” vaäy? 

   Tieáp theo caâu choïc gheïo cuûa coâ baïn laø moät traøng 
cöôøi roøn raõ cuûa caû baày con gaùi. Nguyeãn ngaïc nhieän moät 
caùch thích thuù khi bieát teân cuûa coâ beù laø Phöôïng Trinh, 
truøng vôùi teân cuûa moät nhaân vaät maø Nguyeãn raát thích trong 
truyeän ngaén “Hoa Voâng Vang” cuûa Ñoã Toán. Trong truyeän 
naøy ngöôøi yeâu cuûa Phöôïng Trinh laø Ñaåu. Moät thoaùng tinh 
nghòch loùe leân trong ñaàu, Nguyeãn laøm boä trònh troïng: 

- Phöôïng Trinh, haân haïnh döôïc bieát coâ. Coøn teân toâi 
laø Ñaåu. 

   Trinh ñaõ ñoïc truyeän “Hoa Voâng Vang” cuûa Ñoã Toán 
neân naøng bieát ngay laø mình bò treâu choïc. Trinh theïn thuøng 
hai maù ñoû au. Ngaøy hoâm sau, tan hoïc ra Trinh ñaõ thaáy 
Nguyeãn ñöùng chôø tröôùc coång tröôøng.Vöøa thaáy naøng, 
chaøng ñaõ chaïy ngay laïi ñöa cho naøng moät phong thö vaø 
voäi vaøng noùi nhö sôï naøng khoâng nhaän: 

- Hoâm qua toâi noùi ñuøa, sôï laøm coâ phaät yù, ñaây chæ laø 
laù thö xin loãi. 

   Noùi xong khoâng chôø cho naøng kòp phaûn öùng, chaøng ñaõ 
leân xe vespa phoùng ñi maát. 

   Chöa bao giôø Trinh nhaän ñöôïc moät laù thö toû tình deã 
thöông vaø dí doûm  ñeán theá. Suoát caû ñeâm, Trinh naèm mô 
moäng nghó ñeán anh chaøng coù aùnh maét tinh nghòch, gioïng 
noùi traàm aám vaø caùi mieäng cöôøi mím chi thaät coù duyeân. 
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Sang tôùi Myõ, Nguyeãn göûi thö veà cho Trinh tôùi taáp. Thö 
ñi thö laïi, hai ngöôøi böôùc vaøo tình yeâu luùc naøo khoâng hay. 

   Chuyeän tình cuûa hai ngöôøi ñang toát ñeïp. Boãng nhieân 
Trinh caét ñöùt lieân laïc, khoâng traû lôøi thö Nguyeãn nöõa. 
Nguyeãn göûi theâm vaøi laù thö ñeàu bò traû veà. Nguyeãn chôùi 
vôùi khoâng bieát taïi sao. Moái tình ñaàu vöøa chôùm nôû ñaõ tan 
vôõ baát ngôø laøm Nguyeãn thaát voïng voâ cuøng. 

   Nguyeãn baøng hoaøng nhìn Trinh nhö ngöôøi vöøa tænh 
côn meâ. 

- Trôøi ôi!  Thì ra laø Trinh, sao em khoâng nhaéc anh 
ngay töø ñaàu. 

- Phaûi nhaéc môùi nhôù thì coøn gì laø quí nöõa. 
   Nguyeãn baøo chöõa: 
- Khoâng phaûi taïi anh mau queân maø taïi em thay ñoåi 

nhieàu quaù. Töø moät coâ nöõ sinh maûnh mai beù boûng vôùi maùi 
toùc theà, boãng döng bieán thaønh moät ngöôøi ñeïp thôøi trang 
vôùi thaân hình troøn tròa theá naøy laøm sao anh nhaän ra ñöôïc. 
Vaû laïi gaëp em trong moät hoaøn caûnh quaù ñoät ngoät laïi theâm 
maùi toùc caét ngaén troâng khaùc haún ñi. 

   Trinh mæm cöôøi: 
- Côm Myõ laøm Trinh maäp ra vaø thay ñoåi nhieàu. Vaû 

laïi hoài ñoù anh cuõng chæ gaëp em thoaùng qua ñuùng coù hai 
laàn thaønh cuõng khoù nhôù phaûi khoâng anh? 

   Nguyeãn nhìn Trinh ñaêm ñaêm nhö coá tìm laïi moät hình 
aûnh xa xöa. Chaøng ngaäp ngöøng: 
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- Em ñaõ laäp gia ñình chöa? 
Trinh laéc ñaàu thaät nheï: 
-    Em coù bieát em laøm anh ñau khoå laém khoâng? Sao töï 

nhieân mình ñang lieân laïc thö töø vôùi nhau, em bieán maát roài 
khoâng theøm cho anh bieát lyù do taïi sao caû. 

   Trinh mæa mai: 
- Anh thaät tình khoâng bieát lyù do taïi sao aø? Lyù do ñôn 

giaûn laém. Em khoâng theå lieân laïc thö töø vôùi moät ngöôøi ñaøn 
oâng ñaõ höùa hoân vôùi ngöôøi khaùc. 

Nguyeãn caàm caùnh tay Trinh laéc maïnh, gioïng chaøng nhö 
huït hôi: 

- Ai noùi vôùi em vaäy? Maø höùa hoân vôùi ai môùi ñöôïc 
chöù? 

- Moät coâ baïn cuøng lôùp vôùi Trinh coù meï laø baïn thaân 
cuûa meï anh.  Coâ aáy cho Trinh bieát, meï anh khoe vôùi meï 
cuûa coâ ta laø anh ñaõ höùa hoân vôùi con moät nhaø xuaát nhaäp 
caûng thaät giaàu vaø raát ñeïp. Chæ chôø anh hoïc xong veà laø laøm 
ñaùm cöôùi. Nhö vaäy laøm sao Trinh coøn daùm lieân laïc vôùi 
anh nöõa chöù. 

Nguyeãn laéc ñaàu buoàn thaûm: 
- Laïi laø meï anh nöõa sao. Quaû thaät meï anh haïi anh 

roài. 
- Nhö vaäy laø sao em khoâng hieåu. 
   Nguyeãn chaäm raõi keå leå ngoïn ngaønh cho Trinh nghe.  

Nguyeãn moà coâi cha naêm möôøi tuoåi. Nhaø ñoâng con neân 
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cuoäc soáng cuõng hôi chaät vaät. Moät ngöôøi baïn thaân cuûa cha 
Nguyeãn raát giaøu coù vaø toát buïng ñaõ heát loøng giuùp ñôõ gia 
ñình Nguyeãn.  OÂng naøy coù moät coâ con gaùi keùm Nguyeãn 
hai tuoåi. 

   Hoài môùi ñeû oâng boá cuûa coâ cöù noùi ñuøa laø lôùn leân seõ gaû 
coâ beù ñoù cho Nguyeãn. Caâu chuyeän chæ laø vaäy chöù khoâng 
coù moät ñính öôùc naøo chính thöùc caû. Dó nhieân meï Nguyeãn 
raát mong cöôùi ñöôïc coâ beù ñoù cho Nguyeãn. Nhöng Nguyeãn 
khoâng muoán vì hai gia ñình quaù thaân vaø bieát nhau töø beù 
neân Nguyeãn chæ coi Traâm nhö em gaùi thoâi. Roài Nguyeãn 
ñöôïc hoïc boång du hoïc vaø tröôùc khi leân ñöôøng Nguyeãn ñaõ 
gaëp Trinh. Môùi gaëp laø Nguyeãn ñaõ bò Trinh hôùp hoàn roài. 
Chuyeän tình cuûa hai ngöôøi ñang toát ñeïp, boãng nhieân Trinh 
caét ñöùt lieân laïc vaø baët taêm luoân. Moái tình ñaàu vöøa chôùm 
nôû ñaõ tan vôõ baát ngôø laøm Nguyeãn khoâng thieát tha gì ñeán 
chuyeän yeâu ñöông nöõa.  Chaøng coá vuøi ñaàu vaøo söï hoïc. 

   Thaønh taøi xong, trôû veà nöôùc, vieäc laøm ñaàu tieân cuûa 
Nguyeãn laø coá ñi tìm Trinh, nhöng Trinh laïi vöøa xuaát ngoaïi 
du hoïc neân chaøng ñaønh boû cuoäc. 

Ít laâu sau boá Traâm ñau naëng. Tröôùc khi cheát oâng chæ coù 
moät ñieàu mong muoán laø Traâm ñöôïc laøm vôï Nguyeãn. Meï 
Nguyeãn möøng rôõ nhaát ñònh eùp Nguyeãn phaûi laáy Traâm. 

   Chieàu loøng meï vaø ngöôøi ôn cuûa gia ñình, Nguyeãn 
ñaønh phaûi baèng loøng. Moät ñaùm cöôùi thaät lôùn ñöôïc cöû haønh. 
Coâ daâu xinh ñeïp laïi laø con gaùi moät nhaø giaøu neân baïn beø ai 
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cuõng nghó laø Nguyeãn raát may maén. Chæ coù Nguyeãn bieát laø 
chaøng chaúng may maén tí naøo, bôûi vì sau tuaàn traêng maät 
cuoäc soáng cuûa hai ngöôøi chæ laø moät muøa ñoâng daøi laïnh leõo. 
Hoï coù quaù nhieàu ñieåm khaùc bieät vôùi nhau. Traâm chæ muoán 
chæ huy choàng.  Nguyeãn laïi khoâng phaûi laø loaïi ñaøn oâng sôï 
vôï. Do ñoù hai vôï choàng caõi coï lieân mieân.  Moãi laàn caõi 
nhau Traâm khoùc loùc, la heùt roài xaùch va-li veà nhaø meï. Hoâm 
sau theá naøo baø meï cuõng goïi ñieän thoaïi sang “xaøi xeå” 
Nguyeãn moät caùch ngoït ngaøo vaø caâu noùi cuoái cuøng bao giôø 
cuõng laø moät meänh leänh: “Con sang xin loãi vôï con vaø ñoùn 
noù veà ñi.” 

   Nguyeãn heát söùc böïc mình nhöng neå meï vôï neân khoâng 
daùm caõi. Do ñoù bao giôø caõi nhau Nguyeãn cuõng laø ngöôøi coù 
loãi vaø phaûi xin loãi. Caùi loái soáng ñoù laøm cho Nguyeãn caûm 
thaáy töï aùi bò toån thöông. Chaøng quaù meät moûi chaùn chöôøng. 
Ñöùa con ra ñôøi khoâng giuùp gì ñöôïc cho caùi haïnh phuùc 
ñang lung lay vaø gaàn nhö suïp ñoå. Nhöng noù laïi laø sôïi daây 
voâ hình raøng buoäc hai ngöôøi phaûi ôû vôùi nhau. Dòp may ñeán 
vôùi Nguyeãn.  Trong sôû göûi Nguyeãn ñi Myõ tu nghieäp moät 
naêm. Nguyeãn coù côù rôøi xa caùi gia ñình maø ñaõ raát nhieàu laàn 
Nguyeãn muoán thoaùt ly. 

   Môùi ñi hoïc ñöôïc ít laâu thì Vieät Nam maát. Voâ tình thôøi 
cuoäc ñaõ giuùp cho Nguyeãn soáng xa haún Traâm. Hoïc xong 
Nguyeãn ñöôïc moät haõng thaàu lôùn ñeà nghò cho laøm phuï taù 
giaùm ñoác, vaø ñònh meänh ñaõ saép ñaët cho hai ngöôøi ñöôïc 
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gaëp laïi nhau Ñeå aên möøng ngaøy hoäi ngoä, Nguyeãn môøi 
Trinh ñi aên. Chaøng keå teân moät soá tieäm aên thaät sang cho 
Trinh choïn. Trinh nhìn Nguyeãn dí doûm: 

- Em sôï ñi aên tieäm laém, baét ñaàu töø baây giôø em phaûi 
“diet” ñeå trôû laïi laøm coâ Phöôïng Trinh cuûa thôøi gaén huy 
hieäu cöùu trôï mieàn Trung, keûo ngöôøi ta nhaän khoâng ra thì 
buoàn laém. 

- Nhö vaäy mình xuoáng cafeteria aên salad nheù. 
- Thoâi aên ôû ñoù chaùn cheát. Trinh ñeà nghò mình ñi mua ñoà 

aên ra saân coû ngoaøi kia pinic coù phaûi thuù hôn khoâng.  
- Nghe coù lyù laém, baây giôø Trinh vaøo nhaän vieäc vôùi oâng 

xeáp lôùn ñi. Anh chaïy ñi mua ñoà aên nheù. 
   Khi Trinh trôû laïi thì böõa aên tröa ñaõ ñöôïc baày ra treân 

tôø baùo môû roäng, ñaët treân saân coû beân caïnh ñaùm hoa cuùc daïi 
maøu vaøng ñang laû lôi trong gioù. Chöa bao giôø hai ngöôøi 
caûm thaáy haïnh phuùc nhö vaäy. Nguyeãn vöøa aên vöøa ngaém 
Trinh say söa khieán naøng ngöôïng nguøng phaûi quay ñi 
höôùng khaùc. Trinh ñaùnh troáng laûng: 

- Em yeâu nhöõng boâng hoa daïi maøu vaøng kia quaù. 
- Öôùc gì anh ñöôïc laø nhöõng boâng hoa daïi ñoù, ñeå ñöôïc 

em yeâu. 
- Anh hö thaáy moà, coù nhôù gì tôùi ngöôøi ta ñaâu maø ñoøi 

yeâu vôùi ñöông. 
- Vaäy aø, anh hö maø anh khoâng bieát ñaáy 
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Noùi roài Nguyeãn vôùi tay ngaét maáy boâng hoa vaøng, roài 
laáy trong tuùi aùo ra moät caùi phong bì nhoû. Chaøng trònh troïng 
trao caû hoa vaø bao thö cho Trinh: 

- Ñaây laø quaø taï loãi “hö” cuûa anh. 
  Trinh sung söôùng caàm maáy boâng hoa vaøng vaø hoài hoäp 

môû bao thö ra xem. 
  Trinh ngaïc nhieân ñeán laëng caû ngöôøi, khi nhìn thaáy caùi 

huy hieäu cöùu trôï baõo luït baèng giaáy ñaõ ngaû maøu vaøng, maø 
ngaøy xöa Trinh ñaõ gaén vaøo ngöïc aùo Nguyeãn. Trinh mæm 
cöôøi sung söôùng öùa nöôùc maét. 

- Caùm ôn anh ñaõ cho em soáng laïi caùi caûm giaùc ngaøy 
naøo. 

Trinh laáy trong tuùi xaùch ra cuoán soå tay, naøng laáy moät 
boâng hoa vaøng ñöa leân moâi hoân roài eùp vaøo trong quyeån soå. 
Naøng nhìn chaøng thaät tình töù: 

- Ñaây laø caùnh hoa tình yeâu cuûa em. 
  Caøng gaàn nhau Trinh caøng thaáy Nguyeãn coù nhieàu 

ñieåm hôïp vôùi mình. Trinh ñaõ goïi chaøng laø “quyeån saùch 
öôùc cuûa em” bôûi vì taát caû nhöõng gì Trinh muoán, Trinh mô 
öôùc veà tình yeâu naøng ñeàu tìm thaáy ñaày ñuû ôû chaøng.   

  Boãng nhieân moät hoâm Nguyeãn baûo naøng; 
- Anh coù chuyeän muoán baøn vôùi em.  Leõ ra anh ñaõ 

baûo laõnh Traâm vaø con gaùi anh qua töø luùc anh ñuû ñieàu kieän 
vaøo quoác tòch Myõ, vì duø sao anh cuõng coù boån phaän vôùi beù 
Uyeân, con gaùi anh.  Nhöng luùc ñoù Traâm nhaát ñònh khoâng 
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chòu ñi.  Vieän côù phaûi lo cho meï giaø.  Baây giôø khoâng bieát 
taïi sao Traâm laïi muoán qua vaø vieát thö ñoøi anh baûo laõnh. 
Anh ñònh lo giaáy tôø cho Traâm vaø con nhöng anh khoâng 
muoán em hieåu laàm vaø buoàn. Anh chæ lo vì boån phaän. Ñôïi 
Traâm qua, anh seõ noùi moïi chuyeän vôùi Traâm vaø chính thöùc 
xin ly dò. Anh nghó Traâm seõ saün saøng baèng loøng. 

  Trinh ngaäp ngöøng: 
- Nhö vaäy coù toäi cho Traâm khoâng anh? Em khoâng 

muoán laø ngöôøi ñi cöôùp haïnh phuùc cuûa ngöôøi khaùc. 
  Nguyeãn cöôøi buoàn: 
- Coù haïnh phuùc ñaâu maø cöôùp. Em yeân trí, Traâm thöøa 

bieát anh vôùi Traâm khoâng hôïp. Soáng vôùi nhau chæ laøm khoå 
laãn nhau. Ngaøy xöa coù laàn caõi nhau Traâm ñaõ heùt vaøo maët 
anh raèng “Toâi laáy anh laø vì chöõ hieáu vôùi boá toâi. Chöù côõ 
anh hay hôn anh, xeáp haøng theo toâi caû ñoáng maø toâi coù 
theøm ñaâu.” Traâm noùi caâu ñoù trong luùc noùng giaän, coù theå 
Traâm ñaõ queân.  Nhöng anh thì khoâng bao giôø queân ñöôïc. 
Vaû laïi baây giôø Traâm vaãn coøn treû, ñeïp vaø coù tieàn, thieáu gì 
ngöôøi muoán laáy Traâm. Mình khoâng coù gì phaûi aân haän heát. 

  Lôøi noùi cuûa Nguyeãn laøm Trinh taïm yeân taâm. giaáy tôø ôû 
Myõ laøm xong nhanh choùng. Nhöng veà tôùi Vieät Nam thì laïi 
quaù laâu. Nhöng laâu caùch maáy thì caùi gì ñeán cuõng phaûi ñeán. 
Chæ coøn moät thaùng nöõa laø Traâm vaø beù Uyeân qua. Maáy 
hoâm nay thaùi ñoä cuûa Nguyeãn hôi laï. Chaøng nhö coù ñieàu gì 
suy nghó vaø khoâng ñöôïc vui. Trinh gaëng hoûi thì chaøng noùi 
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laø chaøng hôi meät vì coâng vieäc sôû nhieàu quaù. Moät hoâm 
trong luùc voäi vaõ Trinh aán nuùt cöûa khoùa xe maø queân chìa 
khoùa beân trong.  Trinh coøn moät caùi chìa khoùa “sô cua” 
Nguyeãn vaãn giöõ. Saùng hoâm ñoù Nguyeãn laïi baän ñi hoïp. 
Trinh vaøo phoøng cuûa chaøng luïc ngaên keùo ñeå tìm chìa khoùa 
xe. Naøng bieát Nguyeãn vaãn ñeå trong ngaên keùo. Voâ tình 
naøng thaáy moät laù thö ñoùng daáu böu ñieän Vieät Nam. Nghó 
tôùi thaùi ñoâä khaùc laï cuûa Nguyeãn maáy hoâm nay.  Trinh toø 
moø dôû thö ra ñoïc.  Ñoù laø thö cuûa beù Uyeân vieát cho boá: 

“...  Boá ôi!  Con raát möøng saép ñöôïc sang vôùi boá. Meï baûo 
con vieát thö noùi cho boá bieát moät chuyeän meï vaãn giaáu boá. 
Baây giôø meï saép sang, meï nghó boá neân bieát söï thaät ñeå tuøy boá 
ñònh lieäu. Meï khoâng muoán boá ngaïc nhieân khi ñoùn meï ôû phi 
tröôøng.  Hôn moät naêm nay, sau tai naïn xe hôi meï bò thöông 
ôû chaân, phaûi ngoài xe laên chöù khoâng ñi laïi bình thöôøng 
ñöôïc. Meï noùi chaéc boá seõ boû meï. Meï coù veû buoàn laém. Boá ôi! 
Con xin boá ñöøng boû meï toäi nghieäp nhe boá...” 

  Trinh caûm thaáy xaây xaåm maët maøy. Naøng gaáp voäi laù 
thö khoâng daùm ñoïc tieáp nöõa. Baây giôø thì Trinh ñaõ hieåu taïi 
sao Nguyeãn coù thaùi ñoä öu tö nhö vaäy. “Toäi nghieäp anh”, 
Trinh thì thaàm nhö noùi vôùi chaøng, “vaø toäi nghieäp cho caû 
em nöõa. Sao soá kieáp chuùng mình noù khoán khoå ñeán nhö 
vaäy.” Nöôùc maét chaûy luùc naøo Trinh cuõng khoâng hay. Ñònh 
meänh sao aùc nghieät quaù. Môû ñöôïc cöûa xe xong, Trinh caát 
voäi chìa khoùa “sô cua” vaøo ngaên keùo cuûa Nguyeãn, boû laïi 
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phong thö vaøo choã cuõ.  Naøng khoâng muoán Nguyeãn bieát 
naøng ñaõ môû ngaên keùo vaø ñaõ ñoïc laù thö. 

  Sau moät ñeâm maát nguû vì suy nghó, Trinh bieát naøng 
phaûi haønh ñoäng theá naøo. Hoâm sau Trinh coá gaéng laøm boä 
thaät töï nhieân noùi vôùi Nguyeãn: 

- Veù maùy bay ñi Cali ñang baùn sale reû quaù. Em chöa 
bao giôø ñöôïc ñi Cali chôi. Vaû laïi em coù baø coâ ôû Cali, baø 
aáy khoâng ñöôïc khoûe maø soáng coù moät mình. Em ñònh sang 
ôû chôi vôùi coâ moät tuaàn, ñeå coâ chaùu coù dòp gaàn nhau. Mai 
moát lôõ coâ coù cheát em khoâng aân haän. 

  Nguyeãn voâ tình tin ngay. Chaøng khoâng thaéc maéc gì 
caû. 

  Tieãn Trinh ñi roài, Nguyeãn caûm thaáy troáng vaéng laï 
luøng.  Chaøng vöøa böôùc vaøo vaên phoøng thì coâ thö kyù ñöa 
cho chaøng moät laù thö. 

- Coâ Traàn daën khi naøo coâ aáy ñi roài thì ñöa laù thö naøy 
cho oâng. 

  Anh yeâu daáu, 
  Khi anh ñoïc laù thö naøy thì em ñaõ thaät söï rôøi xa anh roài.  

Em ñaõ töôûng laàn naøy tìm laïi ñöôïc nhau laø mình seõ coù nhau 
maõi maõi. Naøo ngôø em voâ tình thaáy laù thö cuûa beù Uyeân göûi 
cho anh. Em muoán tìm hieåu xem taïi sao maáy hoâm nay anh 
coù veû öu tö quaù. Em xin loãi ñaõ ñoïc laù thö cuûa beù Uyeân ñeå 
bieát ñöôïc söï thöïc ñau loøng. 
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  Xin anh ñöøng nghó ñeán chuyeän ly dò Traâm vì em seõ 
khoâng bao giôø trôû laïi vôùi anh ñaâu. Neáu Traâm laø moät ngöôøi 
ñaøn baø maïnh khoûe, xinh ñeïp thì em seõ coá gaéng tôùi cuøng, duø 
phaûi van xin Traâm ñeå ñöôïc coù anh. 

  Nhöng Traâm chæ laø ngöôøi ñaøn baø ngoài treân xe laên thì 
em ñaønh thua cuoäc. 

  Xin anh coá gaéng giöõ gìn söùc khoûe ñeå lo laéng cho Traâm 
vaø beù Uyeân ñöôïc moät gia ñình haïnh phuùc thöïc söï. Duø ôû 
thaät xa nhöng luùc naøo em cuõng nhôù vaø yeâu anh. 

  Vónh bieät anh 
  Phöôïng Trinh 
  Nguyeãn caûm thaáy choaùng vaùng maët maøy. Chaøng 

buoâng rôi laù thö xuoáng baøn vaø ngoài baát ñoäng nhö moät pho 
töôïng.  Voâ tình töø caùi maùy haùt ôû goùc phoøng, gioïng Khaùnh 
Ly vang leân thaät nheï vaø buoàn “...  Nôi em veà ngaøy vui 
khoâng em?  Nôi em veà trôøi xanh khoâng em?  Ta nghe ngaøn 
gioït leä, rôùt xuoáng thaønh hoà nöôùc long lanh...”1 

  Nguyeãn nhôù ñeán ñoâi maét ñeïp vaø thaät buoàn cuûa Trinh 
ngoaùi laïi nhìn chaøng tröôùc khi böôùc leân maùy bay. Chaøng 
coù ngôø ñaâu ñoù laø caùi nhìn vónh bieät. 

 
 

                                                            
1 Nhö Caùnh Vaïc Bay cuûa Trònh Coâng Sôn 
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HOÀNG HÔN  
TRÊN GRAND CANYON 

 

  Xe đã bắt đầu đi vào vùng cao nguyên. Không khí thật 

nhẹ và mát. Hai bên đường là rừng thông. Một vạt khói từ 
đám cháy ở đằng xa theo gió, bay toûa ra mang theo mùi 
thơm ngai ngái làm Lệ nhớ tới mùi khói từ những mái tranh 
ở miền quê Việt Nam, nàng cao hứng hát... "Chiều ơi! mái 
nhà sàn thả khói âm u, cô nàng về đế suối tương tư hỡi 
chiều ..." 

  Đang lái xe bỗng nghe vợ hát, Toàn ngạc nhiên: 
- Có gì làm em cao hứng mà hát vậy? 
  Lệ mơ màng nhìn mầu xám nhạt của đám khói từ đàng 

xa, nàng nói như tâm sự với chồng: 
- Không hiểu sao không khí và cảnh vật ở đây làm em 

nhớ Việt Nam quá! Rừng thông gợi nhớ Đà Lạt, mùi khói 
làm em nhớ những ngày còn bé tản cư về nhà quê. 

  Toàn mỉm cười: 
- Vợ tôi lúc nào cũng mơ mộng và giầu tưởng tượng. 

Phong cảnh ở đây đẹp và hùng vĩ hơn nhiều. Em nên nhớ 
Grand Canyon có thể coi là một kỳ quan của thế giới, làm 
sao Đà Lạt mà so sánh được. 

  Lệ hơi bực nhưng không để lộ ra, nàng nghĩ thầm 
"mình chỉ nói nhớ Việt Nam thôi chứ có so sánh gì đâu." 
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Lệ đã quá quen với những câu nói hay làm mình cụt hứng 
của chồng. Nàng yên lặng ngả đầu lên ghế, nhắm mắt vờ 
ngủ để khỏi phải nói chuyện với Toàn nhưng trong lòng 
vẫn còn ấm ức. Toàn đi du học từ nhỏ nên tình quê hương 
đối với Toàn không có gì sâu đậm. Ngược lại tâm hồn Lệ 
lúc nào cũng chỉ vương vấn toàn những kỷ niệm và hình 
ảnh của Việt Nam thân yêu. 

  Những bức tường đá vĩ đại của Grand Canyon đã thấp 
thoáng hiện ra ở đằng xa, tưởng vợ ngủ Toàn đánh thức: 

- Này em, dậy mà xem, tới nơi rồi kìa. 
  Quên cả giận chồng. Lệ ngồi lên và nói như reo: 
- Trời ơi ! Grand Canyon đẹp quá anh ạ. Anh ngừng xe 

lại chỗ kia mình đi xuống coi một chút được không? 
  Toàn trả lời vợ bằng một giọng mệt mỏi: 
- Anh đói bụng quá rồi, chạy lẹ tới khách sạn kiếm cái gì 

ăn, tới đó  tha hồ mà ngắm cảnh. 
  Phòng ăn của khách sạn xung quanh toàn bằng kính, 

khách sạn lại ở trên đồi cao nên có thể vừa ngồi ăn  vừa 
ngắm cảnh. Những phiến đá sừng sững thẳng tắp ở đằng xa 
trông như được phủ nhẹ bằng một lớp sương mỏng mầu tím 
nhạt. Lệ nhìn mà ngẩn ngơ cả người. 

- Phong cảnh ở đây đẹp quá anh ạ, lát nữa mình phải hỏi 
thăm những cái "tour" đi ngắm cảnh mới được. 

  Vừa chăm chú cắt miếng T.bone steak Toàn vừa nói: 
- Phong cảnh chỗ nào mà chả giống chỗ nào. Xung 

quanh đây toàn là rừng thông và những vách đá y hệt mình 
thấy ở ngoài kia. Cái view ở đây là đẹp nhất rồi đó, chả vậy 
mà muốn có chỗ ở khách sạn này anh phải đặt phòng trước 
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cả năm. Anh cốt ở đây để mình khỏi mất công đi lang thang 
ngắm cảnh vì đi bộ nhiều mệt lắm. 

  Lệ nhìn chồng phụng phịu: 
- Anh bỏ cái tính lười dùm em một lần được không? Đi 

chơi xa, nhất là những chỗ có phong cảnh đẹp, mình phải đi 
lòng vòng ngắm cảnh mới thú chứ.  

  Cầm ly rượu vang đỏ lên hớp một ngụm Toàn gật gù 
cười: 

- Với anh, ngồi ở đây, có rượu ngon để uống và ngắm 
cảnh xa xa thế này là  thú vị rồi. Ngắm cảnh cũng như 
ngắm đàn bà, càng xa càng thấy đẹp, càng gần càng dễ tìm 
ra những khuyết điếm. 

  Lệ bực mình nhìn Toàn khó chịu: 
- Nói chuyện với anh chán dễ sợ, lúc nào cũng ngang 

như cua. 
  Ăn xong Lệ đứng dậy bỏ đi lên phòng. Đến trước cửa 

phòng Lệ mới chợt nhớ ra nàng không có chìa khóa, vì lúc 
"check in" Toàn đã giữ tất cả. Định trở lại phòng ăn nhưng 
nhớ đến bộ mặt bơ bơ thấy ghét của Toàn, Lệ lại đổi ý, 
nàng bước thẳng ra ngoài khách sạn đi lang thang ngắm 
cảnh. 

  Khách sạn là một tòa nhà đồ sộ làm bằng gỗ nằm trên 
đồi cao kiến trúc theo kiểu cổ. Xung quanh khách sạn là 
một khoảng đất mênh mông có hàng rào sắt cao ngang 
ngực để khách có thể đứng ngắm cảnh mà không sợ ngã. 
Lệ đi ra phía hông của khách sạn, tại đây miếng đất vòng 
rộng ra được trồng đủ loại hoa với những ghế đá trông thật 
đẹp mắt. Chống hai tay vào thành hàng rào, Lệ đứng nhìn 
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xuống dưới sâu, cả một vùng thung lũng mênh mông với 
những vách đá sừng sững thật vĩ đại thẳng tắp từ trên 
xuống dưới như được bàn tay điêu khắc gọt dũa công phu. 
Thật khó có thể tin, tự nhiên không cần sắp đặt mà những 
phiến đá có thể ở những vị trí đẹp như vậy. Nhiều chỗ trông 
như hình những đình chùa hay lâu đài của vua chúa bên Ai 
Cập. Một cặp khách ngoại quốc, có vẻ là người Pháp, đứng 
gần bên Lệ. Người đàn ông vòng tay ôm vai người đàn bà. 
Thỉnh thoảng họ lại ngừng nói chuyện đế hôn nhau, những 
cái hôn say đắm và người đàn bà dụi cổ vào vai người đàn 
ông cười khúc khích. "Chắc họ là một cặp tình nhân,"  Lệ 
nghĩ thầm, vợ chồng làm sao mà mùi như vậy được. Như 
mình đây, có chồng mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Hết 
ngắm cảnh Lệ lại ra ghế đá ngồi ngắm người qua lại. Nàng 
kín đáo quan sát xung quanh. Tất cả họ đều có đôi, có cặp 
hoặc cả gia đình vợ chồng con cái. Chỉ có Lệ ngồi một 
mình và ở đằng xa có một người đàn ông Á Đông khá cao 
lớn, đang cầm máy ảnh chụp lia chia như cố lấy tất cả các 
góc cạnh đẹp nhất của phong cảnh thiên nhiên. 

  Trời tối dần, sương xuống nhiều hơn và đã bắt đầu thấy 
lạnh. Nhìn đồng hồ Lệ mới biết mình ở ngoài đã khá lâu. 
Lệ hơi bực khi nghĩ Toàn không hề thắc mắc đi tìm Lệ. 
Nàng nghĩ chắc giờ này Toàn đang nằm trên phòng đọc 
sách mê mẩn, nên không còn nhớ gì đến "con vợ cũ xì " 
nữa. Đó là câu Lệ thường nói để trách khéo Toàn. Lên tới 
phòng gọi cửa mãi không có ai, Lệ mới biết Toàn không có 
đó. Lệ đành trở xuống phòng ăn để kiếm, vừa đi Lệ vừa 
thắc mắc "không biết Toàn làm gì dưới phòng ăn mà lâu 
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vậy." Xuống đến nơi, Lệ ngạc nhiên thấy Toàn đang ngồi 
uống rượu  với hai người ngoại quốc, một ông già và một 
người cỡ trung niên. Lệ đến sau lưng mà Toàn vẫn không 
hay, cho đến lúc Lệ phải lên tiếng: 

- Anh đưa chìa khóa phòng cho em. 
  Toàn giật mình quay vội ra sau, mặt Toàn đỏ gay vì 

uống quá nhiều rượu. Toàn giới thiệu hai người khách với 
vợ, một người là giáo sư Đại Học và một người là khoa học 
gia. Nghe hai chức vụ đó Lệ than thầm trong lòng "thôi 
chết rồi, gặp đúng tần số, hèn gì mà ngồi đóng đinh luôn 
vào ghế." Toàn cũng là giáo sư và lại rất mê về khoa học 
nên tối ngày thích đọc sách nghiên cứu hết sách nọ đến 
sách kia, mê man quên cả vợ. Lúc đầu Lệ còn cằn nhằn, 
nhưng thấy nói mãi Toàn cũng không sao thay đổi, nên Lệ 
đế mặc Toàn với đống sách dầy cộm và nàng tập sống vui 
với thế giới của riêng nàng. Ngoài công việc lo lắng nhà 
cửa và đi làm ngày hai buổi, Lệ luôn tham gia vào các công 
việc từ thiện để quên đi nỗi cô đơn của riêng mình. Hai 
người đi lên phòng, Lệ vờ ngáp ngủ để tránh nói chuyện 
với Toàn. Lệ trằn trọc không sao ngủ được, trong khi đó 
Toàn đã ngáy như sấm. Tự nhiên nước mắt Lệ ứa ra, nàng 
thầm nghĩ sao một người chồng không có một điểm gì hợp 
với mình cả, mà mình có thể chịu đựng sống chung được 
23 năm nay. 

  Nhớ lại thời con gái Lệ không khỏi bùi ngùi. Mẹ chết 
sớm năm Lệ mới lên mười tuổi, ít lâu sau bố cưới dì Hồng 
em ruột mẹ. Theo lời bà ngoại kể, dì Hồng nhất định không 
chịu nhưng bà ngoại ép. Bà bảo bố là người tốt, có địa vị, 
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lấy bố dì Hồng chắc chắn sẽ sung sướng lại tránh cho Lệ 
khỏi bị cảnh dì ghẻ con chồng nếu bố lấy người ngoài. Cho 
tới bây giờ Lệ cũng không hiểu được dì Hồng có hạnh phúc 
thực sự với bố như mọi người thấy ở bên ngoài không? 

  Như trường hợp Lệ, ai nhìn bề ngoài mà chả nghĩ Lệ 
rất hạnh phúc. 

  Ngày xưa bà ngoại thường khuyên Lệ: 
- Đàn bà mình dễ lắm con ạ, hễ chồng tử tế, yêu chiều là 

mình sẽ yêu lại dễ dàng nhanh chóng lắm. Cho nên không 
cần phải chọn người mình yêu, miễn có ai tính nết tốt đầy 
đủ điều kiện là được, lấy xong thế nào cũng hạnh phúc, lấy 
trước rồi sẽ yêu sau. 

  Cái lý luận đó bà đã dùng để ép dì Hồng lấy bố và bà 
luôn luôn tự mãn khi nói về trường hợp dì Hồng: 

- Thấy không, bà nói có sai đâu, dì Hồng với bố cháu 
hạnh phúc chả ai bằng. 

  Ngày xưa Lệ tin bà lắm, nhưng "đoạn trường ai có qua 
cầu mới hay." Bây giờ, qua kinh nghiệm bản thân, Lệ nghĩ, 
chưa chắc dì Hồng đã thật sự hạnh phúc như bà ngoại 
tưởng. Bà ngoại là một nhân vật đầy uy quyền của gia đình 
Lệ. Bà rất thông minh, đảm đang tháo vát, một tay bà tạo 
dựng nên một sản nghiệp lớn lao. Bà là người rất tốt và 
rộng rãi, do đó bà được cả họ nể phục. Bà nói gì con cháu 
cũng răm rắp nghe theo. Lệ mồ côi mẹ nên được ngoại hết 
sức cưng chiều, bà lo lắng cho Lệ từng ly từng tí, do đó khi 
bà muốn Lệ lấy Toàn, Lệ không sao cãi được lời bà. Theo ý 
bà, Toàn là một người chồng lý tưởng, chàng thông minh, 
lịch thiệp, con nhà gia thế. 
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  Ngày đó Toàn mới du học ở Pháp về với mảnh bằng 
tiến sĩ khoa học. Chàng là cái mốc để các gia đình có con 
gái tới tuổi cập kê nhòm ngó mơ ước. Vậy mà Toàn chỉ 
muốn cưới Lệ, người con gái tình cờ Toàn gặp trong một 
đám cưới của người bạn thân. Toàn là phù rể và Lệ là phù 
dâu. Trong buổi lễ đón dâu, khi chàng phù rể Toàn trao bó 
hoa cho cô phù dâu Lệ, chàng đã chết đuối trong ánh mắt 
thẹn thùng bối rối của cô phù dâu xinh đẹp khi nàng đưa 
tay ra đỡ bó hoa. Sau đám cưới, Toàn đã nhờ mẹ của chú rể 
đứng ra mai mối cho chàng được lấy Lệ. Mẹ chú rể lại quen 
thân với bà ngoại, thế là mọi việc được diễn tiến thật nhanh 
chóng tốt đẹp. Bà ngoại đã nhất quyết ép Lệ lấy Toàn. Bà 
lý luận: "Kiếm một người có đủ điều kiện như Toàn đâu 
phải dễ, cứ lấy trước rồi sẽ yêu sau."  Và bà quả quyết 
"Chắc chắn Lệ sẽ được hạnh phúc." Nhưng hai chữ hạnh 
phúc không đơn giản như bà ngoại nghĩ. Cuộc sống vợ 
chồng đã cho Lệ thấy Toàn với nàng là hai con người khác 
biệt. 

  Tính Lệ mơ mộng, thích thiên nhiên, dễ xúc động. Tính 
Toàn thực tế tới độ đôi khi trở thành khô khan và hơi ích 
kỷ. Toàn rất yêu vợ nhưng yêu của Toàn không có nghĩa là 
chiều. Yêu đối với Toàn chỉ là lo cho vợ vật chất đầy  đủ, 
không bạc đãi vợ, một năm đưa vợ đi chơi xa một lần, như 
vậy là xong bổn phận của người chồng. Chữ yêu của Lệ thì 
lại khác, yêu là phải hy sinh cho nhau, phải chiều chuộng 
nhau, phải chia xẻ với nhau từ tâm hồn đến thể xác. Tâm 
hồn không chia xẻ được, thể xác có cũng như không. Hồi 
mới cưới, còn trẻ, Lệ còn hay cãi cọ đòi hỏi. Sống với nhau 
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lâu, Lệ tìm ra chân lý, cãi nhau nhiều chỉ làm không khí 
trong nhà mất vui, các con sợ hãi, mà kết quả cũng chả thay 
đổi gì được. Toàn vẫn làm những điều Toàn muốn, và Lệ 
đã tập chịu đựng theo cái truyền thống "tòng phu" của 
người vợ Việt Nam mà nàng đã được giáo dục từ tấm bé. 
Rồi những đứa con ra đời, Lệ đã tìm thấy niềm vui và 
nguồn an ủi trong thiên chức làm mẹ. Yêu quê hương nên 
Lệ đã giáo dục con hoàn toàn theo lối Việt Nam, bắt các 
con phải nói và học tiếng Việt. Điều này cũng làm cho 
Toàn không được hài lòng, chàng cho là Lệ cổ hủ và không 
biết thức thời. Toàn không thể nào hiểu được, ở Mỹ cuộc 
sống đầy đủ tiện nghi như vậy, phong cảnh thì quá đẹp, mà 
Lệ lại cứ lưu luyến đến mái tranh nghèo, đến mùi khói ở 
quê nhà, và tối ngày nuôi mộng về Việt Nam mở cô nhi 
viện. Toàn rất hài lòng với nếp sống ớ Mỹ, không mảy may 
buồn chán. Chàng nghĩ Lệ là một người quá phức tạp, quá 
mơ mộng và lúc nào cũng như ở trên mây. Cứ thế hai vợ 
chồng mỗi người một ý nghĩ, một quan niệm về đời sống, 
cho nên ngày qua ngày, họ vẫn sống bên nhau nhưng tâm 
hồn họ đã thật xa nhau. Các con càng lớn, Lệ càng bớt bận 
rộn. Chúng đã bắt đầu có cuộc sống riêng tư, không còn 
quấn quít bên mẹ như những ngày thơ dại. Điều này đã làm 
cho Lệ càng cảm thấy cô đơn hơn. Như hôm nay,  giờ phút 
này, nằm trong căn phòng ngủ đắt tiền của một khách sạn 
sang trọng, có chồng nằm bên cạnh, trong một chuyến đi 
chơi có vẻ thật thần tiên, Grand Canyon đẹp như trong 
mộng, vậy mà Lệ vẫn cảm thấy thật buồn bã lẻ loi. Nước 
mắt rơi âm thầm trong đêm tối, và Lệ ngủ thiếp đi... 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                               51 

  Sáng hôm sau, Toàn đánh thức vợ bằng bàn tay hơi 
lạnh, nghịch ngợm luồn vào trong áo nàng. Vừa lạnh, vừa 
nhột nhạt, Lệ vùng ngồi dậy, đẩy tay Toàn ra và chạy vội 
vào phòng tắm. Toàn cười khà khà thú vị. Lệ hơi bực mình 
khi thấy Toàn tỉnh như ruồi, như không biết Lệ buồn bực 
suốt buổi tối hôm qua. Nhìn thấy Lệ trong buồng tắm bước 
ra, tóc vén cao bằng cái cặp thật to hình con bướm, áo ngủ 
hơi trễ xuống sau lưng, để lộ cái cổ cao trắng ngần, Toàn 
nói đùa: 

- Trông cái cổ em ngon ghê, anh chỉ muốn cắn. 
- Anh mà cũng còn biết cái cổ em trông ngon cơ à, em 

tưởng hai cái ông Mỹ đêm qua trông ngon hơn chứ? 
- Em ghen với hai tên Mỹ đó à? Anh họ Phạm chứ có 

phải họ "Gay" đâu mà mê hai người đó, à quên, em nhắc 
anh mới nhớ, tối nay anh hẹn đánh bridge với mấy người 
đó có được không? 

  Có gì nghèn nghẹn dâng lên trong cổ Lệ: 
- Bộ anh hết chuyện làm rồi hay sao? Hôm qua bỏ mặc 

vợ lang thang một mình, ngồi uống rượu với họ chưa đủ 
hôm nay lại hẹn họ đi đánh bài, như vậy anh đưa em đến 
đây để làm gì? 

- Em đừng nói oan cho anh, hôm qua đang ăn cơm tự 
nhiên em bỏ đi, anh lại tưởng em đi toilette chứ. 

- Toilette mà hơn một tiếng đồng hồ, em có chết trong 
toilette chắc anh cũng không thắc mắc. 

- Số tử vi của em anh đã nghiên cứu rồi, em còn sống 
dai lắm, để còn cằn nhằn anh chứ? 
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- Nói cho anh biết những điều anh làm em buồn, mà anh 
gọi là cằn nhằn. Thôi được, từ nay em sẽ câm luôn. 

- Đố em câm được từ giờ tới tối đó. 
- Anh yên chí, em sẽ câm luôn cho đến hôm về. 
  Cứ những mẫu đối thoại lẩm cẩm như vậy, làm cho Lệ 

đã chán, lại càng chán hơn, và làm cho Toàn đã lì lại càng 
lì hơn. 

  Ăn sáng xong Toàn làm lành với vợ: 
- Sáng nay em có muốn đi tour ở South Rim không? 

Nghe nói có nhiều chỗ đẹp lắm. Nếu muốn thì 9 giờ ra 
trước khách sạn chờ xe bus. Họ bảo sáng nào cũng có bus 
ngừng trước khách sạn để đưa khách đi coi phong cảnh. 

  Thiên nhiên là hồn của Lệ, nghe nói đi tour xem cảnh 
là Lệ vui vẻ ngay. Hai vợ chồng ra trước khách sạn chờ xe 
bus. Người tài xế cũng là Tour Guide đưa mọi người đi 
xem phong cảnh. Miệng ông ta thao thao bất tuyệt tả phong 
cảnh hai bên đường. Đến những thắng cảnh đặc biệt, xe bus 
ngừng lại thả mọi người xuống để chụp ảnh kỷ niệm và 
ngắm cảnh rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Mới đi thăm 
được hai nơi, Toàn đã bắt đầu chán và mệt, chàng giả vờ 
thăm dò ý vợ: 

- Em thấy không, đẹp thì có đẹp, nhưng anh thấy chỗ 
nào nó cũng giống chỗ nào. Cũng những thành đá thật vĩ 
đại thẳng tắp, cũng rừng thông, cũng mây trắng, cũng trời 
xanh... 

  Lệ cướp lời chồng: 
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- Cho nên anh thấy chúng ta nên đi về khách sạn nghỉ 
ngơi cho khỏe, để anh lấy sức tối thức khuya đánh bài 
bridge. 

  Toàn phì cười: 
- Vợ anh thông minh thật, anh chưa nghĩ em đã biết rồi. 
  Lệ chán nản: 
- Không thông minh mà ở được với anh sao. Thôi anh 

muốn về thì đi về, mình phải qua bên kia đường chờ xe bus 
trở về khách sạn, vì cái  xe bus này họ còn tiếp tục đi nhiều 
nơi nữa. 

  Không chờ chồng trả lời, Lệ băng qua đường đứng chờ 
xe bus với một tâm trạng chán nản cùng cực. Toàn tỉnh bơ 
lấy thuốc lá ra hút, làm như không biết vợ đang bắt đầu 
chiến tranh lạnh với mình. 

  Năm phút sau, một chiếc bus trờ tới, hai vợ chồng bước 
lên, Toàn nhắc vợ bằng tiếng Việt: "Coi chừng cái bóp của 
em đó nhé." Bus đông nghẹt những người, hai vợ chồng 
phải đứng vịn vào thanh sắt tròn nhỏ như cái cột ở chỗ bực 
thang lên xuống. Người đàn ông Á Đông ngồi ở ghế ngoài 
sát chỗ Lệ vừa bước tới, vội đứng dậy nhường chỗ, chàng 
nói thật ân cần:  

- Bà ngồi xuống đây kẻo ngã. 
  Nghe tiếng Việt Nam Lệ vừa vui mừng vừa ngạc 

nhiên, nàng nghĩ thầm "vậy mà mình cứ tưởng ông ta là 
Tầu hay Nhật."  Nàng ngồi xuống mỉm cười thật tươi nhìn 
người đàn ông đồng hương bằng đôi mắt đầy thiện cảm. 

- Cám ơn ông. 
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  Mông nàng đụng phải cái túi máy ảnh, nàng vội cầm 
lên trao cho ông ta: 

- Ông quên cái túi máy ảnh. 
- Cám ơn bà. 
  Giọng người đàn ông thật ấm và nhẹ. Tự nhiên Lệ nhớ 

tới người đàn ông chụp hình lia chia nàng thấy tối hôm qua 
ở ngoài khách sạn lúc nàng giận chồng bỏ ra ngoài ngắm 
cảnh. Đúng là ông ta, cái dáng cao lớn, mái tóc cắt ngắn 
phía sau, đằng trước để hơi dài lòa xòa xuống trán. Có thể 
ông ta ở cùng khách sạn với mình. Đang nghĩ ngợi lan man 
tiếng Toàn gọi làm Lệ giật mình. 

- Lệ ơi! Sửa soạn xuống trạm tới nhé, đến khách sạn rồi 
đó. 

  Xe ngừng, Lệ vội đứng lên để sửa soạn bước xuống. 
Thấy ông ta vẫn đứng yên không có vẻ gì là sẽ xuống cùng 
chỗ với Lệ, tự nhiên Lệ hơi thất vọng. Nàng cười nói với 
ông ta: 

- Xin hoàn lại chỗ ngồi cho ông và cám ơn ông thật 
nhiều. 

- Có gì đâu thưa bà. 
  Chàng ngồi xuống ghế, hơi ấm của nàng còn đó. Chàng 

bàng hoàng nhìn theo bóng nàng đi bên cạnh chồng, chàng 

thắc mắc không hiểu sao nàng có nét gì quen thuộc quaù. 
Dũng chợt nhớ tới tối hôm qua khi đến khách sạn El Tovar 
để chụp cảnh hoàng hôn xuống, chàng đã để ý thấy một 
người đàn bà Á Đông đứng ngắm cảnh một mình, trông 
thật cô đơn. Hình như người đó có dáng dấp giống nàng, 
nhưng mà hôm qua đứng ở xa chàng đâu có  nhìn rõ mặt? 
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Khuôn mặt nàng, nụ cười, ánh mắt, có một cái gì quen quá, 
nghĩ đến tên nàng, Dũng như người bị điện giật. Chàng mới 
nghe chồng nàng gọi tên Lệ, phải rồi cái tên Lệ, đúng là 
Diễm Lệ bạn của Quỳnh Hương em họ chàng. Chàng còn 
giữ cái ảnh Lệ chụp chung với Quỳnh Hương. Cái hình đó 
chàng đã lấy của Hương trước ngày chàng đi Mỹ du học. 
Hương là bạn rất thân với Lệ nhưng Dũng không có dịp 
gặp, vì suốt thời trung học, chàng học ở Đà Lạt. Sau khi đỗ 
tú tài được học bổng đi Mỹ du học, Dũng mới đến nhà cô 
chú Ngân bố mẹ Hương để chào từ giã. Cô Ngân là cô ruột 
của chàng, cứ nhất định bắt Dũng ở lại chơi một ngày. Nhà 
cô có vườn cây ăn trái thật rộng, nên Dũng thích thú lang 
thang ngoài vườn suốt cả buổi chiều. Đang ngồi vắt vẻo 
trên cây ổi thưởng thức trái ổi vừa chín tới thì Hương dẫn 
cô bạn ra vườn, vừa đi vừa réo gọi: 

- Anh Dũng ơi! Anh Dũng à, anh đang ở đâu vậy? Có 
công tác nhờ anh đây này. 

  Dũng ngồi nín khe không lên tiếng. Chờ hai cô bé đi 
qua khỏi, Dũng hái một trái ổi nhỏ ném theo sau lưng hai 
cô. Nghe tiếng động cả hai cùng quay lại. Hương nhanh 
mắt nhìn lên cây ổi la thật to: 

- Anh Dũng hư thật, lớn đầu mà còn chơi trò ú tim. 
Như không đế ý đến câu nói của Hương. Dũng ngây 

người ra nhìn Lệ, cô bé có đôi mắt thật đẹp đang mở to 
nhìn chàng có vẻ ngạc nhiên. Chàng vội tuột xuống đất và 
vuốt lại quần áo cho thẳng nếp. Hương tươi cười nhìn anh 
liến thoắng: 
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- Đây là Lệ bạn thân nhất cúa em. Lệ ở gần đây nên 
thường đến làm bài chung với em. Bình thường tụi em 
thông minh lắm, nhưng có lẽ hôm nay biết có anh đến, nên 
cái óc thông minh của tụi em nó xin phép đi chơi. Do đó có 
một bài toán tụi em mù tịt, giải mãi không ra, hy vọng anh 
giải giúp tụi em. 

  Dũng cầm bài toán đọc sơ qua, chàng mỉm cười: 
- Bài toán tưởng như hóc búa lắm nhưng nếu biết cách 

thì dễ như đánh cờ ca rô vậy, hai cô nghe đây nhé. 
  Cả ba người ngồi luôn xuống bãi cỏ dưới gốc cây ổi. 

Hương có vẻ chăm chú nghe, còn Lệ vừa nghe vừa nhìn 
trộm Dũng. Anh chàng tướng tá cao lớn, có gương mặt 
trông thật đàn ông với mái tóc lòa xòa xuống trán khi chàng 
cúi xuống tờ giấy để giảng bài. Tự nhiên Lệ  thầm ước, 
phải chi Toàn có cái dáng dấp của Dũng chắc nàng sẽ yêu 
Toàn dễ dàng hơn. Trông chàng thật trẻ trung trong chiếc 
quần jean xanh và áo sơ mi trắng, khác hẳn với Toàn, lúc 
nào cũng cứng ngắc trong bộ complet nóng nực. 

  Tiếng Dũng đưa Lệ trở về thực tại. 
- Bây giờ các cô hiểu rồi chứ? 
Cả hai cái đầu cùng gật đầu thật nhanh. Dũng nheo mắt 

nhìn Lệ cười: 
- Hiểu rồi thì trả công thầy chứ.  
  Không đợi hai cô trả lời Dũng tiếp luôn: 
- Ở rạp Lê Lợi đang chiếu phim "Never Say Goodbye" 

hay lắm, anh mời hai cô đi coi nhé. Hương reo lên: 
- Rock Hudson là em chịu lắm, tụi mình đi nghe Lệ. 
  Lệ nhìn đồng hồ lắc đầu buồn bã: 
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- Không được đâu, Lệ phải về. Nói rồi Lệ ghé tai Hương 
thì thầm, nghe xong mặt Hương chẩy dài: 

- Chán thật, Lệ nó phải về sớm vì nó có xe hủ lô đến. 
  Dũng ngạc nhiên: 
- Xe hủ lô đến làm gì vậy? Bộ nhà Lệ định đập phá cái 

gì hay sao? 
  Hương cười ngặt nghẽo: 
- Không có, xe hủ lô là tên tụi em đặt cho vị hôn phu của 

nó, tại vì nó không muốn lấy mà không làm sao đẩy anh ta 
đi được vì anh ấy nặng ký quá, nặng ký không có nghĩa là 
mập đâu mà là nhiều điều kiện quá, danh vọng tiền bạc và 
được cả nhà nó thích nên ép nó lấy. 

  Dũng bất bình như chính chuyện của mình, giọng 
chàng hơi lớn: 

- Sao có chuyện vô lý như vậy được? Vậy mà Lệ phải 
chịu à? 

  Lệ không trả lời chỉ đứng nhìn xuống đất lấy chân di di 
mấy cái lá ổi khô làm cho chúng vỡ vụn ra từng mảnh, rồi 
bỗng chạy vội đi sau khi nói với lại: 

- Tao phải về, mày đi ciné với anh Dũng vui nhé. Chào 
anh Dũng và cám ơn anh thật nhiều. 

  Dũng ngơ ngẩn đứng như trời trồng, hai tay buông 
xuôi, bài tập toán rơi xuống đất theo cơn gió chiều bay lượn 
trên vườn cỏ. Hương nhìn anh lắc đầu buồn bã: 

- Tội nghiệp con bé, nó lại khóc cho mà xem, nó ngượng 
nên không muốn khóc trước mặt anh, bao giờ nhắc đến 
chuyện đó nó cũng khóc, lẽ ra em không nên nói tới. 
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  Trước khi Dũng chào từ giã gia đình Hương, nàng ngạc 
nhiên khi thấy ông anh họ nghịch như giặc của nàng ghé tai 
nàng nói nhỏ giọng thật khẩn khoản: 

- Cho anh xin tấm ảnh em chụp chung với Lệ để dưới 
tấm kính trên bàn học của em có được không? 

- Bộ anh mê nó à? Mới gặp có một lần mà sao mê nhanh 
vậy? 

  Dũng cười buồn:  
- Thế mới chết chứ, có lẽ tại Lệ vừa đẹp vừa hiền lại vừa 

tội nghiệp. 
  Dũng rời Việt Nam mang theo hình ảnh người con gái 

đầu tiên đã làm cho chàng mất ngủ suốt đêm. Ngồi trên 
máy bay Dũng đem ảnh Lệ chụp với Hương ra ngắm. Càng 
ngắm, càng thấy Lệ dễ thương và lòng chàng lại càng bồi 
hồi. Bất giác chàng nhớ đến câu thơ dịch của Khái Hưng 
trong  bài "Tình Tuyệt Vọng":  

  "Tình trong giây phút mà thành thiên thu." 
  Thời gian qua nhanh thật, vậy mà đã hai mươi mấy 

năm qua. Không ngờ lại được gặp Lệ ở đây. Người chồng 
đi với Lệ chắc vẫn là cái xe hủ lô thời đó, không biết Lệ có 
hạnh phúc không? Tự nhiên Dũng nghe có một cái gì hờn 
ghen trong đầu. "Không hạnh phúc sao dẫn nhau lên đây 
nghỉ hè." Nhưng rồi Dũng lại nghĩ: "Nhưng sao tối hôm 
qua trông Lệ một mình đứng ngắm cảnh cô đơn như vậy?" 
Lo suy nghĩ về cố nhân, Dũng quên không xuống khách sạn 
của mình, xe bus đã đi lố mất hai trạm, chàng đành phải 
cuốc bộ đi ngược lại khá xa. 
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  Đêm hôm đó Dũng lại mất ngủ giống như hai mươi 
mấy năm về trước sau khi gặp Lệ ở nhà Quỳnh Hương. Cái 
cảm giác rung động nhẹ nhàng nhưng thật thiết tha khi nghĩ 
về Lệ vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Sáng sớm hôm sau, 
Dũng sửa soạn đi ăn sáng ở khách sạn El Tovar với hy 
vọng sẽ được gặp lại vợ chồng Lệ. Lần này Dũng đã có cớ 
nói chuyện với Lệ, chàng sẽ xưng là anh của Quỳnh Hương 
chắc Lệ sẽ nhớ ra ngay. Trên đường đi, Dũng ghé qua tiệm 
Gift Shop mua thêm mấy cuốn phim chụp hình. Vừa bước 
vào tiệm, Dũng gặp ngay Lệ đang đứng chờ ở quầy trả tiền. 

Dũng mừng rỡ đến quyùnh  cả lên. Lệ cũng nhận ra ngay 
người đàn ông lịch sự đã nhường ghế cho mình trên xe bus, 
nàng nhìn Dũng cười thật tươi: 

- Chào ông. 
  Dũng đành đóng vai người xa lạ: 
- Chào bà, bà đi shopping sớm vậy? 
- Tôi ghi tên đi hiking sáng nay nên phải mua mũ vì đi 

cả ngày sợ nắng. 
  Niềm vui ào đến trong lòng Dũng khiến chàng cười 

bằng mắt: 
- Tôi cũng có ghi tên đi, vậy hẹn lát nữa gặp bà. 
  Nói xong Dũng đi vội ra chỗ bán phim chọn mua vài 

cuốn rồi trả tiền thật nhanh. Chàng hy vọng đi ra còn bắt 
kịp bóng dáng Lệ ở ngoài bãi đậu xe, nhưng Lệ đã biến đi 
thật nhanh, để Dũng ngẩn ngơ nuối tiếc như cậu trai 18 mới 
biết yêu lần đầu. 

  Hai tiếng đồng hồ sau, đến chỗ tập trung để đi hiking, 
Dũng đã nhìn thấy Lệ thật trẻ trung trong chiếc quần thung 
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bó sát mầu nâu và chiếc áo sơ mi mầu hoàng yến. Dũng 
cười thật tươi như cả hồn đang mở hội: 

- Trông bà vẫn trẻ trung như cô bé Lệ hồi nào, chỉ khác 
là hồi đó bà mặc áo dài trắng. 

  Lệ tròn mắt ngạc nhiên: 

- Tại sao oâng biết ngày xưa tôi mặc áo dài trắng? 
  Dũng nheo mắt tinh nghịch: 
- Tôi biết cô từ thuở cô không đi xem phim "Never Say 

Goodbye" với tôi được vì cô có xe hủ lô đến nhà án ngữ. 
  Bây giờ thì Lệ hiểu  tại sao nàng thấy ông này trông 

quen quá, nàng reo lên mừng rỡ: 
- Thì ra ông là anh Dũng, anh của Quỳnh Hương. 
- Dạ thưa cô bé Lệ tôi là anh Dũng người đã ôm mối hận 

lòng đi Mỹ cách đây hai mươi ba năm. 
  Lệ vui mừng như người vừa tìm được một món nữ 

trang thật quí gíá đã bị mất từ lâu: 
- Lệ có nghe Hương nói hồi đó anh thường viết thư về 

hỏi thăm cuộc sống của Lệ, cám ơn anh thật nhiều. 
- Bao giờ Hương cũng trả lời trong thư là Lệ vẫn khỏe, 

vẫn đẹp, vẫn ngoan và vẫn chấp nhận định mệnh một cách 
an phận. Hương còn nói thêm Lệ vẫn hỏi thăm về anh, có 
đúng như vậy không? 

- Đúng một phần thôi vì Lệ không đẹp và cũng không 
ngoan, rồi Lệ đánh trống lảng: 

- Cuộc sống của anh ra sao? Anh lập gia đình chưa, và 
được mấy cháu rồi? 
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- Anh có lập gia đình nhưng sau một năm sống chung 
cảm thấy có quá nhiều khác biệt nên quyết định xa nhau, 
cũng may là chưa có con cái. 

- Còn Lệ sống ra sao? Ông xã đâu mà hôm nay không 
thấy? 

- Anh ấy không thích đi hiking nên ở nhà đánh bài với 
mấy ông Mỹ. 

  Hai người đang nói chuyện thì người Tour Guide nhắc 
nhở mọi người nhớ mang theo đồ ăn và nước uống vì cuộc 
đi chơi kéo dài ít nhất 5 tiếng đồng hồ và ở sâu dưới thung 
lũng nên không có hàng quán gì cả. Lệ định ghé vào một 
gian hàng bán đồ ăn bên cạnh để mua thức ăn mang theo 
thì Dũng ngăn lại: 

- Anh mang theo đồ ăn và nước uống nhiều lắm, đủ sức 
mời Lệ dùng, Lệ đừng mua thêm xách nặng mệt lắm và 
Dũng chỉ vào cái túi đeo sau lưng: 

- Đi hiking phải đeo túi như thế này, chứ xách tòng teng 
thì mệt lắm đi sao nổi. 

- Anh có vẻ nhiều kinh nghiệm về đi hiking, chắc anh đi 
thường lắm? 

- Anh yêu mến thiên nhiên nên thích chụp ảnh để ghi lại 
những nét đẹp của trời đất, cỏ cây hoa lá, do đó thích du 
lịch khắp mọi nơi. 

- Đi một mình cũng buồn, sao anh không kiếm một cô 
bồ rủ đi chơi cùng cho vui. 

  Kiếm một cồ bồ thì dễ, nhưng kiếm được một người 
tâm đầu ý hợp với mình thì rất khó. Đi chơi với một người 



62                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

không hợp thì thà đi một mình còn thú hơn, do đó anh luôn 
luôn đi du lịch một mình. 

  Câu nói của Dũng làm Lệ chạnh lòng, nghĩ tới hoàn 
cảnh của mình. 

- Anh nói đúng, không gì chán bằng đi chơi với một 
người không hợp với mình. Nói rồi Lệ thở dài mặt buồn so. 

  Biết mình nói hớ Dũng đổi đề tài: 
- Lệ có biết anh chụp ảnh nghề lắm không? Anh mê 

chụp ảnh nên nghiên cứu về nghệ thuật chụp ảnh nhiều 
lắm, lát nữa anh sẽ chụp cho Lệ một ít ảnh, bảo đảm mọi 
người xem sẽ lé mắt hết. 

  Con đường trước mặt đã bắt đầu khó đi vì có nhiều hòn 
đá cao và những rãnh nhỏ cắt ngang. Người Tour Guide 
nhắc mọi người phải cẩn thận. Tới một chỗ hơi có vẻ chênh 
vênh, người Tour Guide phải ngừng lại để giúp vài người 
đang ngập ngừng chưa dám bước qua. Như sợ người Tour 
Guide sẽ nắm mất tay Lệ, Dũng vội nhẩy phắt qua trước rồi 
đưa tay cho Lệ nắm để dìu nàng bước qua. Bàn tay chàng 
hình như có điện, làm cho nàng bối rối lạ lùng. Tất cả 
nhóm đi chơi chỉ có Lệ và Dũng là người Việt Nam nên hai 
người rất tự nhiên thoải mái. Lợi Dụng cơ hội đó Dũng giữ 
nguyên tay Lệ trong tay mình, làm bộ dìu nàng đi dù con 
đường tiếp theo cũng không đến nỗi khó đi lắm. Nhưng chỉ 
một lát sau, Lệ đã nhẹ nhàng rút tay nàng ra khỏi bàn tay 
thật ấm và đầy quyến rũ của chàng. Lệ phải vờ nói chuyện 
để che dấu cảm xúc của mình: 
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- Anh nhìn kìa, phong cảnh ở đây đẹp như trong phim 
ảnh vậy, đằng xa kia những bức tường đá tự nhiên, trông 
hình thù giống như những đền đài ở Đế Thiên Đế Thích. 

  Gần hai tiếng đồng hồ đi bộ, mọi người ai cũng đói và 
mệt nên người Tour Guide đề nghị ngừng lại ăn uống nghỉ 
ngơi. 

  Dũng xếp đồ ăn lên một hòn đá thật bằng phẳng. 
Chàng mang theo đủ thứ, bánh mì paté, trái cây và nước 
uống. Chưa bao giờ Lệ có một bữa ăn đơn giản mà ngon và 
thoải mái như vậy. Miếng bánh mì tầm thường mà Lệ thấy 
ngon hơn cao lương mỹ vị ở những bữa tiệc sang trọng đắt 
tiền. Một cơn gió nhẹ thổi mang theo một mùi hương thật 
êm dịu, Dũng đưa mắt tìm kiếm xem mùi hương xuất phát 
từ đâu. Một cây hoa trắng vươn ra từ khe núi với những 
cánh hoa mỏng manh giống như hoa bạch mai ở quê nhà, 
những chùm hoa đang đùa rỡn ngả nghiêng trong gió. Dũng 

chaïy vội lại ngắt một nhánh hoa trao cho Lệ, nàng đưa sát 
lên mũi để thưởng thức hương thơm. Nhìn cánh hoa chạm 
nhẹ vào môi nàng, Dũng buột miệng nói: 

- Ước gì anh được làm nhánh hoa đó. Rồi như sợ lời nói 
lộ liễu sỗ sàng qúa chàng vội nói tránh đi: 

- Làm cành hoa này sướng lắm chứ, được  ở giữa thiên 
nhiên, có nắng, có gió, có tiếng chim hót và hình như có cả 
tiếng suối reo nữa thì phải. Lệ có nghe tiếng nước chảy róc 
rách không? Rồi chàng nhìn Lệ. khe khẽ cất tiếng hát... "Có 
suối nước trong tuôn reo róc rách ... Có hoa thơm ngát gió 
đưa hương ..." 

  Lệ đưa nửa trái cam bóc sẵn cho Dũng: 
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- Anh ăn đi rồi còn sửa soạn đi tiếp, anh có vẻ thích 
thiên nhiên lắm nhỉ? 

  Cầm múi cam bóc sẵn bỏ vô miệng, Dũng nói một câu 
chả ăn nhập gì đến câu hỏi của Lệ: 

- Lâu lắm rồi anh mới được có người bóc cam cho ăn, 
đàn bà Việt Nam bao giờ cũng tỉ mỉ chu đáo. Dũng hạ 
giọng tâm sự: 

  Phong cảnh ở Mỹ đẹp thật, chẳng hạn như ở đây, nhiều 
chỗ đẹp như trong truyện thần tiên, nhưng không hiểu sao 
anh vẫn nhớ Việt Nam, anh vẫn thèm được trở về Việt Nam 
để sống. Mộng của anh là để dành tiền thật nhiều, mai mốt 
về già, hy vọng Việt Nam đổi khác, anh sẽ về mở một nhà 
thương nhỏ chuyên chữa bệnh miễn phí giúp người nghèo. 

  Lệ nói như reo: 

- Sao anh có nhiều điểm giống Lệ quaù, thích thiên nhiên, 
yêu quê hương và nhất là thương dân mình nghèo khổ. Mỗi 
lần ăn uống ở đây, thấy thức ăn bừa mứa, thấy người ta đổ 
thức ăn thừa đi Lệ tiếc quá. Nghĩ đến dân mình, bao nhiêu 
người nghèo không đủ ăn, ốm đau không có tiền chữa 
bệnh. Nhất là trẻ con ở đây quá sướng, xứ này là thiên 
đường của tuổi thơ. Bao nhiêu tiện nghi đặc biệt cho trẻ 
con, bao nhiêu trò chơi tối tân. Lệ chỉ thèm về Việt Nam 
sống, mở một cô nhi viện giúp trẻ em nghèo, xin những đồ 
chơi cũ thừa thãi ở đây cho trẻ con nghèo ở Việt Nam chắc 
tụi nó cũng thích lắm. anh Toàn thì hoàn toàn khác biệt, 
anh ấy thích đời sống ở đây, anh ấy cho là Lệ hay tính 
chuyện bao đồng, làm sao về Việt Nam sống được mà tính 
chuyện mở cô  nhi viện. 
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  Từ sáng tới giờ được đi chơi chung với Lệ vui sướng 
quá Dũng quên cả chuyện Lệ đã có gia đình, chàng quay 
sang hỏi Lệ: 

- Anh Toàn với Lệ có nhiều điểm khác biệt, lại thêm 
cuộc hôn nhân ngoài ý muốn của Lệ, như vậy Lệ có hạnh 
phúc không? 

- Anh hỏi Lệ hạnh phúc theo quan niệm của người đời 
hay hạnh phúc theo quan niệm riêng của Lệ? 

  Dũng ngạc nhiên: 
- Hạnh phúc mà cũng chia loại cơ à? 
  Lệ khôi hài: 
- Chắc chỉ có người bất bình thường như Lệ mới định 

nghĩa hạnh phúc khác người và mới chia loại hạnh phúc 
như vậy thôi. 

- Thế nào là hạnh phúc người đời quan niệm và thế nào 
là hạnh phúc của riêng Lệ? 

- Hạnh phúc người đời quan niệm là lấy chồng có danh 
vọng, có cuộc sống đầy đủ và người chồng lúc nào cũng 
đối xử tốt với mình. Còn hạnh phúc của Lệ quan niệm là có 
một người chồng hợp với mình, yêu mình và hiểu mình. 
Hạnh phúc theo người đời quan niệm thì Lệ có đủ, còn 
hạnh phúc theo Lệ quan niệm thì Lệ không có. Anh Toàn 
yêu Lệ nhưng không bao giờ hiểu và nhìn thấy con người 
thật của Lệ. Anh ấy vẫn nghĩ là sống với anh ấy Lệ sung 
sướng lắm, nhưng sự thật thì không đúng. 

- Vậy mà Lệ vẫn chấp nhận sống suốt mấy chục năm 
qua? 
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- Lệ nghĩ anh ấy không có lỗi, mà lỗi là ở Lệ, Lệ là 
người bất bình thường, không chịu sống như một người đàn 
bà bình thường để chấp nhận hạnh phúc bình thường. 

- Bây giờ nếu Lệ tìm được một người cũng bất bình 
thường như Lệ và lại rất yêu Lệ thì Lệ tính sao? 

  Không ngượng ngùng Lệ nhìn thẳng vào mắt Dũng 
đang nhìn nàng say đắm... 

- Lệ hiểu anh muốn nói gì, nhưng quá trễ rồi anh ạ. 
  Dũng cướp lời Lệ: 
- Lệ nên nhớ mình đang sống ở xứ Mỹ, chứ không phải 

ở Việt Nam. Ở đây, không có gì và không bao giờ quá trễ, 
60, 70 tuổi người ta vẫn còn có thể lập lại cuộc đời. Vấn đề 
chỉ là Lệ có muốn hay không thôi. 

  Đôi mắt Lệ nhìn Dũng thật buồn: 
- Ở đời ai chẳng muốn có được điều mình mơ ước. 

Nhưng để đạt được điều mơ ước đó, phải làm nhiều người 
xung quanh mình buồn khổ, như vậy Lệ không có đủ can 
đảm để làm, thà là một mình chịu khổ. 

- Mấy chục năm tính Lệ vẫn không thay đổi, lúc nào 
cũng chỉ nghĩ đến những người xung quanh mà quên cả bản 
thân mình . Hai mươi ba năm trước anh yêu và tội nghiệp 
cho Lệ. Bây giờ tình yêu đó vẫn còn, nhưng anh không 
thấy tội nghiệp Lệ nữa mà anh cảm phục Lệ. Dù rằng quyết 
định của Lệ làm anh rất đau lòng. 

  Lệ chùi vội nước mắt và nói lảng sang chuyện khác để 
tránh sự xúc động như một cơn bão đang vùi dập trái tim 
nàng. 

- Anh nhìn xem trời đang chuyển mầu đẹp không kìa. 
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  Dũng nhìn theo tay Lệ chỉ, chiều đang xuống dần, đằng 
xa, mặt trời như một quả bóng lửa chói chang treo lơ lửng 
giữa nền trời mầu hồng cam, tím hoa cà và xám nhạt, được 
pha trộn với nhau thật tài tình. Lúc đầu mầu hồng cam thật 
tươi thắm rực rờ, mầu tím chỉ như một vạt khói mỏng manh 
thổi nhẹ phớt qua. Càng ngày mầu hồng cam càng phai đi, 
và mầu tím nhạt càng đậm thêm. Quả bóng lửa cũng dịu lại, 
ánh lửa như tắt dần hết cả chói chang, để rồi cuối cùng chỉ 
còn là một quả bóng đỏ thật to, lặn từ từ xuống chân trời. 
Dũng vội lấy máy ảnh ra và nói với Lệ: 

- Em đứng chỗ kia, anh muốn chụp một cái hình, em và 
hoàng hôn trên Grand Canyon.  Em cứ nhìn về chân trời 
anh sẽ lấy không rõ mặt, trong hình sẽ chỉ thấy dáng em 
đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn.Trước khi chia tay Lệ đã 
nhìn Dũng bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ. 

- Xin anh hứa với em là không bao giờ tìm gặp em nữa, 
để em yên phận đi nốt con đường em đã lỡ đi, và làm nốt 
bổn phận mà em phải làm. 

  Hai tay Dũng đưa ra nắm chặt lấy hai bàn tay Lệ, 
chàng nhìn nàng đăm đăm như muốn thu hết tất cả hình ảnh 
thân yêu vào trái tim chàng. Giọng chàng hơi nghẹn: 

- Nếu đó là ý của em thì anh xin hứa. 
  Nói rồi Dũng buông tay Lệ ra và quay vội đi thật 

nhanh. 
  Bóng chàng nhòa dần vì những giọt nước mắt của Lệ 

đang thi nhau tuôn trào xuống má. 
  Mười năm sau, trong lúc ngồi chờ khám bệnh ở phòng 

mạch bác sĩ, Lệ lấy một tờ báo đọc để giết thì giờ. Lệ ngạc 
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nhiên và xúc động khi nhìn thấy tấm hình Dũng chụp nàng 
ở Grand Canyon được phóng lớn, in ở trang nhất của tờ báo 
với lời chú thích ở dưới: Bức ảnh “ Hoàng Hôn trên Grand 
Canyon" của một nhiếp ảnh gia tài tử người Việt Nam đã 
chiếm giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc. Chúng 
tôi đã phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Quang Dũng tại sao 
ông lại chọn bức ảnh này để dự thi? Ông cho biết đây là 
bức ảnh đắc ý và quí giá nhất của ông. Ông đã chụp bức 
hình đó bằng tất cả sự rung động của trái tim, bởi vì người 
mẫu trong hình chính là người đàn bà độc nhất mà ông đã 
yêu bằng cả tâm hồn.  
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XUÂN LAN 
 
 

  Còn có một tuần nữa là Tết, Thành ra ngoài vườn 

thăm chừng bụi hoa forsythia xem đã nở chưa. Quyên 
muốn chàng cắt mấy cành cắm vào cái bình lớn để ở góc 
phòng khách giả làm hoa mai vàng cho mấy ngày Tết. 

  Nhìn bông hoa chớm nở với những cánh thuôn dài, 
Thành buồn cười nghĩ thầm "hoa mai cánh tròn, còn hoa 
này cánh dài thế kia khác hẳn nhau làm sao mà giả làm hoa 
mai cho được, đúng là đàn bà lẩm cẩm, cứ thấy hoa vàng là 
tưởng nó giống nhau." 

  Thành chợt nhớ câu  ca dao "không có cá, lấy rau má 
làm bùi." Với ý nghĩ đó chàng cắt mấy cành thật nhiều hoa 
và nụ, thay vì mang vào phòng khách Thành mỉm cười đi 
thẳng xuống bếp tìm vợ. 

  Quyên đang đứng xào mứt dừa, má nàng hồng vì hơi 
nóng của lò điện Dù có bầu gần đến ngày sanh Quyên vẫn 
chịu khó làm đủ thứ mứt để sửa soạn cho ngày Tết. Thành 
lại gần Quyên dơ mấy cành hoa ra trước mặt giả bộ quì gối 
rồi lên giọng ca theo điệu cải lương. 

- Trẫm xin tặng ái khanh mấy cành mai ứ... ư "dàng" 
  Quyên phì cười lườm yêu chồng: 
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- Vua gì mà nhà quê  thế, ai lại đi quì gối như vậy bao 
giờ. 

  Thành trêu vợ: 
- Vua nhà quê mới đẹp đôi với hoàng hậu cù lần chứ, 

hoa dài ngoằng và cành thẳng đuỗn thế này mà đòi giả làm 
hoa mai vàng. 

- Anh này thấy ghét, nhìn đại khái xa xa thì thấy giống, 
chứ nhìn gần kiểu "vạch lá tìm sâu" như anh thì dĩ nhiên là 
phải thấy khác rồi. Làm ơn mang cắm vào nước ngay cho 
em, không thôi nó héo mất đó và không nở nữa là hết có 
hoa ăn Tết. 

  Vừa cắm hoa vào bình Thành vừa nghĩ đến vợ và cảm 
thấy thương Quyên vô cùng. Từ ngày có bầu Quyên vui 
hẳn lên và dường như quên được những chuyện đau buồn 
đã qua. Cuốn phim dĩ vãng như quay lại thật rõ rệt trong 
đầu chàng. Thành và Quyên yêu nhau từ thuở chàng là cậu 
học sinh đệ nhất Chu Văn An và nàng là cô nữ sinh đệ tam 
Trưng Vương. Hai người quen nhau trong một buổi "đại 
hội văn nghệ học sinh" ở rạp Thống Nhất. Ngay từ giây 
phút đầu gặp Quyên ở hậu trường sân khấu, chàng đã bị đôi 
mắt đẹp phảng phất buồn của cô bé thu hút chàng. Thành 
không sao quên được những chi tiết thật buồn cười mà 

cũng thật dễ thương của "cái thuở ban đầu lưu luyến aáy". 
Hôm ấy Thành phải đóng vai một ông già trong vở hài kịch 
của trường Chu Văn An và Quyên là một cô tiên trong màn 
múa của trường Trưng Vương, do đó hai người cùng có 
mặt trong hậu trường sân khấu. Hai bên góc của hậu trường 
các cô các cậu tíu tít sửa soạn vai tuồng. Lần đầu tiên đóng 
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kịch nên Thành chẳng biết hóa trang sao cho giống ông già, 
chàng bèn nghĩ ngay đến nhờ một người đẹp giúp dùm. 
Chàng chạy sang phía các cô và bắt gặp ngay một đôi mắt 
đẹp đang mở to nhìn chàng có vẻ ngạc nhiên. Chàng vội 
vàng cười cầu tài: 

- Thưa cô, tôi phải đóng vai ông già mà tôi không biết 
hóa trang sao cho đúng. Cô làm ơn giúp tôi được không ạ. 

  Chữ "ạ" chàng cố nhấn mạnh đế chứng tỏ ta đây đàng 
hoàng lễ phép. 

  Cô bé ngượng nghịu lắc đầu quầy quậy: 

- Tiếc quaù tôi cũng không biết hoá trang. 
  Một cô trong bọn vội "tố" ngay: 
- Thôi đi, Quyên là chuyên viên hoá trang khéo nhất ở 

đây đó, hóa trang dùm anh ấy đi. 
  Quyên quay sang lườm bạn: 
- Rõ vớ vẩn, ai biết hồi nào đâu. 
  Không bỏ lỡ cơ hội, Thành trổ hết tài năn nỉ và không 

quên làm bộ mặt thật đau khổ. Cuối cùng Quyên đành phải 
nhận lời. Thành cao hơn Quyên nhiều, nên khi hóa trang 
cho Thành, Quyên phải với hai tay và ngước mắt nhìn lên. 
Chưa kịp làm gì Quyên đã bắt gặp ngay ánh mắt nồng nàn 
của Thành ngó xuống. Nàng luống cuống quay mặt sang 
phía khác cằn nhằn khẽ đủ để Thành nghe thấy thôi: 

- Anh nhìn kỳ quaù ai mà làm cho được. 
  Thành cũng nói lại thật nhỏ: 
- Ai bảo Quyên đẹp quá làm chi. Thôi cho tôi xin lỗi, bắt 

đầu từ giờ phút này tôi nhắm mắt lại nhé. 
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  Nói rồi Thành nhắm mắt lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn ti 
hí để nhìn lén Quyên khiến nàng phải phì cười. 

  Những ngày tháng sau đó, chàng biến thành "cây si cổ 
thụ" trước cổng trường Trưng Vương. Rồi những lá thư 
xanh, những bông hồng đỏ, những đêm dài thao thức nhớ 
mong. Cuối cùng chàng cũng được toại nguyện. Mối tình 
của hai người ngày càng thắm thiết. Thời gian qua, chàng 
trở thành sinh viên trường thuốc và nàng cũng bước vào 
ngưỡng cửa Văn Khoa. 

  Cuộc đời đang êm đềm bỗng nhiên bị sóng gió. Cộng 
Sản tiếp thu miền Nam. Mọi người ồ ạt rời bỏ quê hương 
để đi tìm tự do. Gia đình Thành nhờ người chị có chồng là 
một nhân vật cao cấp trong chính phủ nên được thu xếp rời 
Việt Nam rất sớm. Quyên ở lại chờ gia đình đi sau. Hôm 
chia tay tuy buồn nhưng hai người vẫn nghĩ chỉ là tạm biệt 
vì chắc chắn gia đình Quyên cũng đã quyết định sẽ đi. Nào 
ngờ phút chót bố Quyên đổi ý đòi ở lại Việt Nam vì bà nội 
Quyên đau nặng, ông không muốn rời xa mẹ trong những 
giờ phút cuối cùng của đời bà. Được tin này Thành tưởng 
như bị sét đánh, nếu biết trước như vậy chắc chắn Thành đã 
ở lại với Quyên. Bây giờ thì hai người đã xa nhau cả nửa 
vòng trái đất. Thành chẳng biết làm gì hơn là cố gắng liên 
lạc và gửi tiền về hàng tháng giúp đỡ gia đình Quyên. 

  Bố mẹ Quyên rất cảm động về mối tình của hai người 
nên sau khi bà nội Quyên qua đời, gia đình nàng nghĩ ngay 
đến chuyện kiếm đường vượt biên để đôi trẻ được gặp 
nhau. Nhưng vượt biên nào phải chuyện dễ dàng, gia đình 
Quyên đi mấy lần đều bị bắt lại. Lần này Quyên nói hy 
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vọng lắm mà bây giờ Thành thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Ít 
ra mấy lần trước đi không thoát Quyên còn tìm cách viết 
thơ báo tin cho Thành biết, lần này không hiếu sao mà "biệt 
vô ấm tín." 

  Quyên rời Việt nam thấm thoaùt một năm rồi. Báo chí 
Việt Nam mỗi tuần đăng không biết bao nhiêu là tin tức sẩy 
ra cho những người vượt biển tìm tự do. Người thì chết vì 
bão tố, người thì chết vì bọn hải tặc Thái Lan cướp của hãm 
hiếp rồi giết chết. Thành xuống tinh thần một cách cùng 
cực, dù không muốn tin, chàng cũng phải đau khổ nhìn 
nhận là chàng đã mất hẳn Quyên trong cuộc sống còn lại 
của chàng. Thành vùi đầu trong công việc học để tìm quên. 
Sau khi tốt nghiệp Bác Sĩ Y Khoa, Thành quyết định qua 
Thái Lan một tháng để khám bệnh và săn sóc sức khoẻ cho 
đồng bào Việt Nam đang sống thiếu thốn trong trại tị nạn, 
hầu xoa dịu phần nào những bất hạnh, khổ đau của họ. 

Thành đến Bangkok vào dịp Tết, nhìn những hoa quaû giống 
y hệt Việt Nam Thành lại nhớ đến Quyên. Mỗi lần Tết đến 
ở Việt Nam chàng thường nhờ Quyên dẫn đi mua trái cây 
để biếu bà nội và bố mẹ nàng. 

  Ngủ lại Bangkok một đêm, sáng hôm sau Thành rời 
Bangkok đi thăm trại tị nạn ngay. Chàng xót xa nhìn những 
người đồng hương sống trong một khu hẻo lánh bao vây 
bởi hàng rào kẽm gai giống như bị tù giam lỏng. Bangkok 
tưng bừng nhộn nhịp bao nhiêu, thì ở đây tiêu điều ảm đạm 
bấy nhiêu. Người trưởng trại hướng dẫn Thành đi thăm các 
nơi trong trại. Hai người ngừng lại trước một căn phòng 
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khá rộng rãi ngăn nắp, người trưởng trại đưa Thành vào 
bên trong: 

- Đây là phòng làm việc của tôi, mời Bác Sĩ ngồi chơi. 
Bây giờ tôi phải đi họp chừng một tiếng đồng hồ. Có một 
cô phụ tá của tôi, cô ấy nghỉ phép cả tuần, hôm nay sẽ đi 
làm lại. Lát nữa cô ấy sẽ vô, nếu Bác Sĩ cần gì cứ hỏi, cô ấy 
rành công việc ở đây lắm. 

  Thành ngồi coi chưa hết một trang báo thì có tiếng mở 
cửa. Chàng ngạc nhiên mở to mắt vì sợ nhìn lầm, rõ ràng là 
Quyên đang bước vào. Nàng khựng lại  nhìn Thành trân 
trối, miệng lắp bắp nói không thành tiếng: 

- Anh, trời ơi anh, sao anh lại ở đây? 
  Không đợi Thành kịp có phản ứng, Quyên đã quay vội 

ra và vùng chạy về phía cổng trại. Thành đuổi theo hét thật 
to: 

- Quyên, em điên à? Sao tự nhiên gặp anh em lại bỏ 
chạy? 

  Cuối cùng chàng cũng nắm được vai Quyên, chàng 
xoay người Quyên trở lại, nàng gục đầu vào ngực chàng 
tức tưởi khóc: 

- Trời ơi là trời, sao tự nhiên anh lại đến đây. Em không 
muốn gặp anh, không bao giờ muốn gặp anh nữa. 

  Thành đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, lòng 
chàng muốn điên lên nhưng vẫn cố ôn tồn: 

- Nói cho anh nghe, lý do tại sao em lại không muốn gặp 
anh. Em có biết gần hai năm nay anh như người điên 
không? Anh cứ tưởng em bị chết trên biển rồi chứ? 

  Quyên nức nở: 
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- Phải chi chết được thì đỡ khổ biết mấy, đằng này... 
  Quyên bỏ lửng câu nói ở đó rồi tấm tức khóc, nàng nói 

qua tiếng nấc: 
- Em không còn xứng với anh nữa, xin anh quên em đi.  
  Bây giờ thì Thành chợt hiểu, chàng lặng người đi, tim 

chàng như bị ai bóp nghẹt. Trong lòng chàng vang lên tiếng 
kêu ai oán: 

- Có thể như vậy được sao ? thật tàn nhẫn quá! 
  Chàng hỏi Quyên và cố hy vọng chàng đã hiểu lầm. 

Tim chàng hồi hộp, chàng có cảm tưởng như ngày xưa đi 
nghe kết quả thi Tú Tài. Giọng chàng ngập ngừng: 

- Có phải tụi cướp biển nó đã làm nhục em phải không? 
  Quyên lặng lẽ gật đầu. Nàng chậm rãi kể: 
- Tầu chở gia đình em rời Việt Nam được một ngày thì 

biển động, giông bão nổi lên. Tầu bị chao đi chao lại tưởng 
như chìm đến nơi. Bố mẹ và mấy người già không ăn uống 
được. Có người bị ói ra máu chỉ nằm chờ chết. Mấy ngày 
sau biển mới êm trở lại nhưng tầu bị lạc nên cứ lênh đênh 
trên biển chả biết đi đằng nào. Lương thực cạn hết, mọi 
người mệt mỏi vì đói khát và lạnh. Chợt đằng xa một chiếc 
tầu nhỏ xuất hiện, mọi người mừng rỡ vội đánh đèn xin cấp 
cứu. Tới nơi thay vì cấp cứu, bọn cướp lại ùa lên lấy hết 
tiền bạc và hãm hiếp đàn bà con gái, ai chống cự chúng 
đánh đập tàn nhẫn và bắn chết rồi ném xác xuống biển. 
Thằng em của em chống lại cũng bị chúng giết chết luôn. 
Bố mẹ em cũng bị chúng đánh đập khi cố gắng cứu em. Thi 
hành xong thủ đoạn dã man tụi nó kéo nhau đi, bỏ lại con 
tầu với những tiếng rên xiết, khóc lóc thảm thiết. Tầu lênh 
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đênh thêm một ngày nữa thì gặp được tầu của hải quân 
Thái Lan. Mọi người trên tầu được đưa về trại tị nạn, những 
người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cứu cấp, 
trong số đó có bố mẹ và em. Kể đến đây giọng Quyên 
nghẹn lại, hai tuần lễ sau ra khỏi nhà thương em mới biết 
bố mẹ em đã lần lượt qua đời sau khi được đưa vào nhà 
thương có mấy ngày. Sau đó em định viết thơ liên lạc với 
anh nhưng em nghĩ em không còn xứng đáng với anh nữa, 
thà để anh tưởng em đã chết còn đẹp đẽ hơn." 

  Thành ngắt vội lời Quyên: 
- Em thật là dại dột vô cùng, chuyện đó đâu phải là lỗi 

của em, nó là cái họa chung của đất nước. Lẽ ra em phải 
viết thơ cho anh ngay để anh khỏi lo lắng khổ sở và để anh 
chia xẻ những đau đớn với em. Tội nghiệp em, tội nghiệp 
bé Quyên của anh.  

  Vừa nói Thành vừa vỗ nhẹ vào lưng Quyên như dỗ 
dành an ủi. Quyên tủi thân nàng lại càng khóc to hơn. Sau 
đó Thành phải thuyết phục, năn nỉ mãi Quyên mới chịu để 
Thành lo thủ tục đưa nàng qua Mỹ. Rồi hai người làm đám 
cưới với nhau. Dù Thành cố gắng thật tế nhị, yêu chiều 
Quyên để nàng đừng bị mặc cảm, nhưng hình như vết 
thương qúa nặng trong lòng nàng do những đau đớn mất 
mát sẩy ra ở chuyến vượt biên vẫn làm nàng âm thầm đau 
khổ. Thời gian qua khá lâu, cho tới khi biết mình sắp được 
làm mẹ Quyên mới thật sự vui vẻ. Thành mừng rỡ hy vọng 
đứa con sắp ra đời sẽ xua đuổi được hết ưu phiền ám ảnh 
trong cuộc sống của vợ chàng. 

- Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy? 
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  Quyên đứng sau lưng hồi nào mà Thành cũng không 
hay. Chàng quay đầu lại âu yếm nhìn vợ: 

- Anh đang nghĩ đặt tên cho con gái của chúng mình 
(Quyên  đã đi chụp Sonogram và được biết nàng sẽ sinh 
con gái). 

- Anh định đặt tên con là gì? 
- Anh muốn đặt tên con là Xuân Lan. 
- Xuân Lan nghe hay và có ý nghĩa lắm. Con sẽ sinh vào 

dịp Tết là mùa xuân của Việt Nam mình, Lan là hoa lan, 
em thích hoa lan lắm, hoa lan đẹp và ẻo lả đúng như người 
con gái. 

- Không, chữ Xuân Lan của anh có ý nghĩ khác. Xuân 
Lan của anh là mùa xuân ở Thái Lan, để kỷ niệm mùa xuân 
may mắn nhất trong đời anh. Nếu mùa xuân năm đó anh 
không qua Thái Lan thì làm sao anh có được người vợ xinh 
đẹp dễ thương như thế này và chắc anh sẽ là anh chàng thất 
tình suốt đời.  

  Quyên sung sướng nhìn xuống bụng cười: 
- Xuân Lan ơi! Gióng tai lên mà nghe bố con nói xạo 

kìa. Không có mẹ là bố thất tình suốt đời đó. Mai mốt bố 
mà lộn xộn là chết với mẹ con mình. 

  Có mùi gì khen khét trong bếp, Quyên chợt giật mình. 
- Chết rồi, em đang sên dở mớ mứt khoai, tính chạy lên 

nhà lấy cái hũ để đựng rồi xuống liền ai dè anh làm em 
quên hết. 

- Không sao, mứt khoai hơi cháy càng thơm. Để anh 
chạy ra chợ Safeway mua mấy chậu cúc nữa là vợ chồng 
mình có đầy đủ hương vị Tết. 
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  Dù đang là mùa đông, mà thời tiết hôm nay tự nhiên 
ấm áp, nhìn mấy cành hoa Forsythia màu vàng đang chao 
đi chao lại, ngả nghiêng theo gió, Thành gật gù: 

- Vợ mình có lý, nhìn xa tưởng tượng là hoa mai vàng 
cũng đỡ nhớ quê hương. 
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MOÄT CHUÙT NAÉNG HOÀNG 
 

   Uyên vừa ăn cơm xong, chưa kịp dọn dẹp đã nghe 

tiếng chuông điện thoại reo, bà bảo trợ người Mỹ nhắc 
Uyên tối hôm nay là ngày khai giảng lớp học Anh Văn cho 
một số người Việt nam mới tới đất Mỹ . Uyên sửa soạn qua 
loa rồi lật đật đi cho kịp giờ, buổi tối không còn xe bus nên 
Uyên phải đi bộ, cũng may lớp học cách nhà không xa là 
mấy . Tới nơi Uyên nhìn đồng hồ thở phào "May quá còn 
sớm được 10 phút". Lớp học vỏn vẹn có 12 người, Uyên 
lớn tuổi nhất còn toàn là mấy cô cậu trẻ . Mọi người bàn 
tán không biết Giáo Sư của họ sẽ là thầy hay cô già hay trẻ? 
khó hay dễ v.v... Có tiếng mở cửa, mọi người đang nói 
chuyện bỗng im bặt, một người đàn ông đứng tuổi bước 
vào, Uyên giật mình "Sao ông thầy này giống ông Hoài, 
"người bạn chưa quen" của mình quá! 

   Uyên đến Hoa Kỳ được gần hai tháng, nàng đi theo 
diện H.O. Chồng Uyên là một sĩ quan cao cấp bị chết trong 
tù cải tạo nên Uyên và đứa con trai duy nhất 8 tuổi được 
phép ra đi. Uyên được gia đình ông cố vấn của chồng nàng 
ngày xưa hết lòng giúp đỡ. Họ xin nhà thờ bảo trợ, mướn 
nhà ngay cho hai mẹ con ở riêng và giới thiệu cho Uyên đi 
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lau chùi, dọn dẹp các bàn giấy trong một cao ốc . Thoạt đầu 
nghe nói đi làm công việc lao động này Uyên cũng thấy tự 
ái bị tổn thương . Nhớ lại thời vàng son ở Việt Nam nhà 
Uyên lúc nào cũng có hai chị người làm và một chú tài xế . 
Nàng ngập ngừng hỏi người bảo trợ còn việc nào khác hơn 
cho nàng làm được không. Người bảo trợ như thông cảm, 
nhẹ nhàng cắt nghĩa cho nàng hiểu. Ở xứ Mỹ, muốn xin 
một công việc gì, trước hết họ đòi hỏi phải có kinh nghiệm 
về công việc đó và phải nói được tiếng Anh. Cả hai điều 
kiện này nàng đều không có, thì làm sao kiếm việc được. 
Chỉ có mỗi công việc dọn dẹp nhà cửa là ai cũng làm được, 
không cần kinh nghiệm và cũng không cần thông thạo tiếng 
Anh . Bà bảo trợ nói Uyên chịu khó làm một thời gian để 
có tiền chi tiêu, sau đó đi học Anh văn. Nói được tiếng Anh 
rồi kiếm việc khác, hoặc học nghề cũng dễ dàng hơn. 

   Ngày đầu tiên đi làm công việc “sến nương" này (cái 
tên Uyên đặt cho việc làm của mình để mà "cười ra nước 
mắt" ) Uyên cũng thấy vui vui, bởi vì nàng được gặp ngay 
một người đồng hương, nhưng hai người chỉ lặng lẽ nhìn 
nhau mà chả nói được gì.  

   Trong số các bàn giấy Uyên phải lau chùi, có bàn giấy 
của một người Việt Nam. Sở dĩ Uyên biết được vì cái bảng 
tên ở trên bàn: HOAI NGUYEN (Uyên đoán là Hoài 
Nguyễn), Uyên thấy dưới tấm kính trên mặt bàn có hình 
một người đàn ông Á Đông tay cầm tấm bảng đồng có khắc 
chữ Award với tên Hoai Nguyen đứng bên cạnh hai người 
Mỹ. Uyên đoán người này làm việc giỏi nên được bảng 
khen thưởng. Không hiểu sao, chỉ thấy tấm bảng tên và ảnh 
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của một người Việt Nam, Uyên cũng thấy lòng ấm áp như 
được gặp một người đồng hương bằng xương bằng thịt. Rất 
tự nhiên, Uyên thấy mình vô tình lau chùi bàn giấy của 
Hoài kỹ càng hơn, xếp đặt các đồ vật trên bàn cẩn thận hơn. 
Từ đó, bao giờ làm xong việc, ra về Uyên cũng ghé ngang 
bàn Hoài, nhìn ảnh chàng và nói đùa một mình: "Chào ông 
Hoài nhé! Hẹn gặp lại." Lâu dần Uyên cảm thấy Hoài như 
một người bạn thân, dù chưa bao giờ gặp. Bỗng dưng hôm 
nay Hoài đứng ngay trước mặt Uyên trong tư thế một ông 
thầy dạy học. Hoài tự giới thiệu tên mình và nói rất khiêm 
tốn. 

   Tôi không phải là Giáo Sư Anh Văn chuyên nghiệp . 
Tôi chỉ là người đến trước, nói tiếng Anh rành hơn các bạn, 
nên tự nguyện đến đây giúp các bạn. Xin mọi người đừng 
ngại gì hết, nếu có gì không hiểu, cần hỏi, xin cứ tự nhiên. 
Bây giờ yêu cầu mọi người tự giới thiệu tên. 

   Dáng dấp chàng lịch sự hào hoa, nói năng từ tốn nhẹ 
nhàng, thỉnh thoảng chêm vào những câu đùa thật vui khiến 
mọi người cảm thấy thật thoải mái. Cô bé ngồi bên cạnh 
ghé tai Uyên nói nhỏ: 

- Ông Thầy này dễ thương quá hén chị. 
  Uyên cũng nói thầm lại: 
- Ừ, chị biết ông này lâu rồi, hôm nay mới gặp . 
  Cô bé ngạc nhiên hỏi hơi lớn : 
- Ủa, vậy sao? 
  Nghe tiếng nói, Hoài nhìn về phía cô bé: 
- Em muốn hỏi gì không ? 
  Cô bé quýnh quá, thật thà khai ngay : 



82                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

- Dạ hổng có, tại chị Uyên nói biết thầy lâu rồi mà hôm 
nay mới gặp, nên em hỏi vậy thôi. 

  Hoài ngạc nhiên nhìn Uyên, thấy Uyên lúng túng hai 
má đỏ au chàng chỉ mỉm cười chứ không hỏi gì thêm nữa. 
Qua phút ngượng ngập, Uyên nhìn Hoài thật nhanh như 
thầm cám ơn sự tế nhị thông minh của chàng. Bởi vì, nếu 
Hoài hỏi tới, Uyên không biết phải trả lời ra sao. Không lẽ 
lại khai ra chuyện phải đi lau chùi dọn dẹp cho cả lớp nghe 
à. 

  Hai giờ học trôi qua thật nhanh. Khi Uyên ra khỏi lớp 
trời đang mưa to. Nàng đành phải đứng lại chờ tạnh mưa vì 
sợ đi bộ về sẽ ướt hết . Hoài chờ học trò ra để đóng cửa lớp 
và tắt đèn. Chàng ngạc nhiên thấy Uyên còn đứng ở ngoài 
cửa: 

- Uyên chưa về à? 
  Chàng gọi tên Uyên thật thân mật tự nhiện 
- Dạ, trời mưa đi bộ về sợ ướt hết nên Uyên phải chờ 

trời tạnh mới dám về. 
  Uyên cũng bắt chước xưng tên vì không biết xưng hô 

ra sao cho ổn . Thầy với tôi thì có vẻ không lịch sự. Thầy 
với em thì thân mật quá.  

  Hoài kinh ngạc:  
- Đi bộ à? Trời tối thế này đi bộ nguy hiểm lắm.  
  Uyên cười:  
- Giờ này không còn xe bus, không đi bộ thì làm sao về 

được Thầy. 
- Để tôi đưa về, lần sau đừng đi bộ nữa. Chỉ đường tôi sẽ 

đưa về .Uyên ngại ngùng:  
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- Như vậy làm phiền Thầy quá. 
  Hoài khôi hài:  
- Làm phiền tôi còn hơn gặp nạn . Đàn bà con gái đi ban 

đêm nguy hiểm lắm, tôi không dọa đâu . 
Và Hoài tiếp luôn: 
- Uyên đứng đây chờ, tôi đi lấy xe nhé! 
  Ngồi trên xe Hoài rồi, Uyên vẫn không tưởng tượng 

được là sự thật. Tất cả mọi việc ngẫu nhiên xảy đến thật lạ 
lùng . Chưa đầy 5 phút đã tới nhà Uyên . Nàng định mở cửa 
xe để xuống, Hoài vội ngăn lại: 

- Trời mưa to quá, để tôi lấy dù che cho Uyên không 
thôi ướt hết.  

  Nói rồi Hoài nhanh nhẹn cầm dù đi xuống mở cửa xe 
che cho Uyên và đưa Uyên vào tận cửa nhà. Chờ Uyên mở 
khóa bước vào nhà, Hoài mới chào từ giã, chợt nhớ câu 
chuyện ở lớp học Hoài vội hỏi Uyên: 

- Sao hồi nẫy Uyên lại nói với cô bé bên cạnh là biết tôi 
lâu rồi tôi nghĩ hình như mình chưa biết nhau bao giờ cả 
mà. 

  Uyên đang chân trong chân ngoài sửa soạn bước vào 
nhà, chợt quay lại nhìn Hoài cười tinh quái: 

- Uyên biết Thầy gần hai tháng rồi đó. Câu chuyeän hơi 
dài  mời Thầy vào nhà chơi Uyên sẽ kể, đứng thế này mà 
nói chuyện mưa hắt ướt hết. 

  Bước vào phòng khách, Hoài cảm thấy không khí ấm 
cúng lạ thường. Nhìn cách trang hoàng, Hoài biết ngay 
Uyên là người có khiếu thẩm mỹ. Bình hoa cúc màu vàng 
thật linh động dưới ánh đèn. Căn phòng nhỏ, đồ đạc sơ sài 
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nhưng xếp đặt rất dễ thương. Trên tường, bức ảnh Uyên 
che nón cười thật tươi trong chiếc áo dài tím thẫm giữa một 
rừng hoa vàng đang ngả nghiêng trong gió. 

- Hình như Uyên thích hoa vàng lắm phải không? 
  Uyên dạ thật ngoan rồi tiếp: 
 - Nhưng phải là hoa dại trong rừng hay ở những bãi cỏ 

hoang, Uyên không thích những bụi hoa vàng trong những 
khu vườn cắt xén cấn thận kiểu cách. Bình hoa này thầy có 
biết Uyên cắt ở đâu không? Ở bãi cỏ hoang gần cao ốc chỗ 
Thầy làm việc đó .Hoài nhìn Uyên kinh ngạc: 

- Sao Uyên lại biết cả chỗ tôi làm việc ? 
  Uyên mỉm cười : 
- Uyên còn biết Thầy làm việc giỏi lắm và từng được 

khen thưỏng nữa kia. 
- Sao cái gì về tôi Uyên cũng biết hết vậy? Tôi sợ Uyên 

rồi đó nhé! 
- Uyên phải sợ Thầy chứ sao Thầy lại sợ ngược đời vậy? 

Ai lại Thầy sợ trò, chủ sợ tớ bao giờ? 
  Hoài nghe có một cái gì thật chua chát trong giọng nói 

của Uyên, chàng bối rối và ngạc nhiên hết sức: 
- Uyên nói cái gì mà chủ với tớ, Uyên nói rõ ra cho tôi 

hiểu được không?  Nói đàng hoàng không được đùa đâu 
nhé! 

  Uyên nhìn Hoài, đôi mắt thật buồn: 
- Uyên nói thật chứ đâu có đùa. Uyên là người lau chùi 

dọn dẹp bàn giấy của Thầy mỗi tuần, như vậy không gọi là 
đầy tớ thì gọi là cái gì đây? Uyên vẫn tự gọi mình là "Sến 
nương" cho nó văn vẻ đó. 
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  Nói rồi Uyên cười thành tiếng, Uyên cười mà nước mắt 

chảy dài xuống má và bỗng dưng tiếng cười bieán thành 
tiếng nấc. Hoài ngồi chết trân không biết phải xử trí ra sao. 
Muốn lại dỗ Uyên mà không dám, sợ có vẻ sỗ sàng quá, 
cuối cùng chàng chỉ biết nói : 

- Khổ quá! Xin lỗi Uyên, tôi không ngờ sự thể lại như 
vậy.   Tôi không cố ý làm cho Uyên buồn đâu. 

Nhìn Hoài lúng túng, Uyên bỗng thấy ân hận. Nàng lau 
vội nước mắt và dịu dàng nói:  

- Chính Uyên phải xin lỗi Thầy chứ. 
- Thầy có lỗi gì đâu. Từ ngày sang Mỹ tới giờ, cuộc 

sống thay đổi quá đột ngột, Uyên như người không được 
bình thường,hay tủi thân, dễ xúc động, lúc nào cũng cảm 
thấy thật cô đơn. Uyên không có ai thân thích ngoại trừ gia 
đình người bảo trợ, nhưng lại ngôn ngữ bất đồng nên cũng 
chả tâm sự được gì." 

  Hoài an ủi Uyên: 
- Uyên mới ở Việt Nam sang, chưa quen nên cho việc 

lau chùi dọn dẹp là hèn hạ. Thực ra ở đây khác hẳn bên xứ 
mình.  Học sinh, sinh viên, thường đi kiếm tiền bằng cách 
làm bồi, rửa chén, giữ trẻ con, lau chùi dọn dẹp, rửa xe, cào 
tuyết, cắt cỏ v.v... Không ai khinh ai hết. Tuy nhiên Uyên 
chịu khó làm thêm một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ cố đi 
kiếm việc khác cho Uyên. 

  Có tiếng bấm chuông, Uyên chạy đi mở cửa và nói với 
Hoài. 

- Chắc bà bảo trợ đưa cháu Quang về, ông bà ấy có đứa 
con trai bằng tuổi cháu Quang, nên muốn Quang ở lại đi 
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học với con bà ấy để tập nói tiếng Anh cho quen. Cứ tối thứ 
Sáu thì bà ấy lại đưa cháu về. 

  Không biết nhà có khách, nên vừa bước vào nhà, bé 
Quang đã kêu đói ầm ĩ:  

- Mẹ ơi! đói quá, có cơm cho con ăn không? Con biết 
hôm nay đưọc về nhà mình nên con dành bụng về ăn cơm 
Việt Nam, ăn cơm Mỹ cả tuần con ớn quá. 

  Giới thiệu con trai với Hoài xong, trong lúc Hoài hỏi 
chuyện bé Quang, Uyên vào bếp hâm nóng thức ăn cho 
con. Nhìn Uyên lăng xăng trong bếp Hoài thầm nghĩ: 

- Đây là hình ảnh đẹp nhất của người đàn bà. 
  Cái hình ảnh đó Hoài ít khi được nhìn thấy trong căn 

bếp rộng lớn, tối tân ở nhà Hoài. Nhìn đồng hồ, Hoài đứng 
dậy cáo từ: 

-Trễ quá! Tôi xin phép đi về, thứ Ba tuần tới tôi sẽ ghé 
đón Uyên đi học.  Một tuần học hai lần, thứ Ba và thứ Sáu. 
À Uyên cho tôi số điện thoại, tôi sẽ phone trước khi đến." 

Uyên nói đùa trêu Hoài:  
- Thầy về trễ có bị cô la không? 
  Hoài cười nhẹ: 
- Vợ tôi bận rộn lắm, chưa chắc giờ này bà ấy đã có 

nhà.. 
  Đúng như Hoài dự đoán, về đến nhà Trâm cũng vẫn 

chưa về, chàng chán nản không buồn thay quần áo, buông 
mình nằm ngả trên cái ghế dài ở phòng khách.  Chàng đưa 
mắt nhìn khung cảnh sang trọng của căn phòng. Bộ salon 
đắt tiền, bình hoa giả bằng lụa làm thật khéo léo tinh vi, 
đẹp không khác gì hoa thật. Tự nhiên chàng thấy hạnh phúc 
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của mình cũng như bình hoa kia, trông lộng lẫy thắm tươi 
nhưng chỉ là những cành hoa giả, thiếu linh động, thiếu 
hương thơm.  

  Hồi ở Việt Nam mới sang Hoài phải kiếm việc làm 
ngay để lo cho vợ và hai con trai còn nhỏ. Trâm được nhà 
thờ bảo trợ giúp đỡ cho đi học lại. Sau khi tốt nghiệp, Trâm 
kiếm được việc làm khá tốt. Nàng thông minh lanh lẹ, nên 
chẳng bao lâu con đường sự nghiệp cứ lên như diều gặp 
gió. Bây giờ nàng trở thành phụ tá giám đốc của một công 
ty lớn. Càng ngày công việc sở càng chiếm mất nhiều thì 
giờ của nàng hơn. Tối ngày nàng phải theo ông xếp lớn 
người Mỹ đi họp. Nàng đi sớm về trễ, giờ giấc bất thường. 
Lúc nào về đến nhà Trâm cũng than mệt ,không còn thì giờ 
lo cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa . Nàng tìm được giải 
pháp rất tiện lợi là lấy cơm tháng và mượn người tới lau 
chùi nhà cửa một tháng 2 lần. Hoài rất khổ tâm vì phải ăn 
những món không phải nhà nấu và có nhiều món họ cho 
quá nhiều bột ngọt. Ăn xong chàng hay bị nhức đầu. 

  Đôi khi Hoài có cảm tưởng Trâm là người "share 
phòng" chứ không phải là một người vợ. Trâm không được 
cả như một người bạn thân . Bởi vì bạn thân mình còn có 
thế chia xẻ vui buồn. Trâm không có thì giờ nói chuyện 
nhiều với Hoài thì làm sao mà chia vui xẻ buồn cho được. 
Có những chuyện vui trong sở, được khen thưởng, được lên 
chức, lên lương v.v...  Hoài muốn về nhà khoe ngay với vợ, 
nhưng về nhà lúc nào cũng chỉ là căn nhà vắng lặng chờ 
đón chàng, cái vắng lặng đến độ lạnh lẽo làm cho chàng 
mỗi khi tan sở không còn muốn bước về nhà nữa. Hoài 
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thường có những ước mơ thật đơn giản. Ước gì mỗi buổi 
chiều đi làm về, có Trâm tươi cười đứng đón ở cửa và được 
nhìn thấy Trâm lăng xăng nấu nướng trong bếp. Hai vợ 
chồng được ngồi ăn cơm với nhau, sẽ kể cho nhau nghe 
những chuyện vui buồn trong ngày. Sau đó hai người sẽ dắt 
nhau đi dạo sau vườn. Căn nhà Hoài ở có vườn thật rộng, 
phía sau  nhà là một công viên, có hồ, có rừng thông thật 
mơ mộng. Hoài thường thơ thẩn đi dạo một mình để thấy 
nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn chàng. 

  Một hôm Hoài nói cho Trâm nghe niềm mơ ước đơn 
giản đó, Trâm đã trả lời ngay bằng một giọng khó chịu: 

- Anh đừng quên đây là xứ Mỹ, đàn bà cũng phải đi làm 
kiếm tiền như đàn ông, công việc của em còn bận hơn anh, 
làm sao em có thế chiều anh theo cái kiểu Việt Nam đó 
được. 

  Hoài cố nén giận, hạ giọng năn nỉ vợ: 
- Anh nghĩ tình trạng tài chánh của mình cũng khá rồi, 

em có thể làm bớt đi hoặc nghỉ đi làm ở nhà cho khoẻ. 
Thực ra riêng lương anh cũng đủ cho chúng mình sống nếu 
em đừng đòi hỏi quá nhiều. 

  Trâm cười mai mỉa: 
 - Sống phải cầu tiến chứ ai lại thụt lùi?  Sống với lương 

của anh chắc em sống không được, em quen tiêu xài rộng 
rãi rồi, hơn nữa em muốn làm thật nhiều tiền để về già tha 
hồ mà hưởng. 

  Hoài chán nản:  
- Anh sợ không sống nổi với em đến lúc về già để mà 

hưởng như em nghĩ đâu. 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                               89 

  Trâm sẵng giọng : 
- Anh làm như anh đang sống khổ sở lắm vậy. Anh được 

ở nhà lớn, đi xe sang, có con vợ đi làm kiếm tiền nhiều như 
vậy không biết sướng còn than gì nữa, em thật không hiểu 
nổi con người của anh. 

  Nói xong Trâm đi vào phòng đóng cửa thật mạnh. Lần 
này thì Hoài thấy thất vọng hoàn toàn. Trâm với chàng bây 
giờ có quá nhiều khác biệt, hai người không bao giờ có thể 
hiểu nổi nhau. Trâm quan niệm hạnh phúc là có nhà thật 
lớn, xe thật sang, tiền thật nhiều. Ngược lại hạnh phúc đối 
với Hoài chỉ đơn thuần là tình yêu và sự cảm thông giữa hai 
vợ chồng. Tiền chỉ là phụ, miễn sao đủ sống thì thôi. Tự 
nhiên Hoài thèm trở lại cái thuở hàn vi, thuở Trâm còn đi 
học, Hoài đi làm một mình nuôi cả gia đình. Hai người ở 
một căn nhà nhỏ nhưng hạnh phúc biết bao. Lúc đó Trâm 
thật hiền thục dễ thương. Bây giờ đi làm kiếm được nhiều 
tiền Trâm có vẻ tự cao và không còn nể phục chồng như 
trước nữa, nếu không muốn nói là coi thường chồng. Trâm 
tự do đi sớm về trề, không cần thắc mắc xem Hoài buồn 
hay vui. Sáng hôm sau ngủ dậy, Trâm lại nói chuyện bình 
thường như không có gì xảy ra. Đối với Trâm, chuyện cãi 
vã chỉ là những chuyện nhỏ . Riêng Hoài lại nghĩ khác. 
Chàng thấy giữa chàng và Trâm đã có một khoảng cách 
quá xa, có nói mấy cũng chả thay đổi được gì, chỉ đưa đến 
cãi nhau cho nên từ đó Hoài sống lẳng lặng bên Trâm như 
một cái bóng. Chàng chỉ nói chuyện khi nào cần lắm và nói 
rất ít. Trâm không hề để ý đến sự thay đổi của chồng, nàng 
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mừng thầm nghĩ là Hoài đã biết "phục thiện" nên không 
còn cằn nhằn vô lý nữa. 

  Sáng thứ Hai vào sở làm Hoài lặng người khi thấy trên 
góc bàn có một bình hoa vàng rực rỡ. Nghĩ tới hôm qua 
Uyên đã tới lau chùi bàn giấy cho mình và đặt lọ hoa ở đây, 
tự nhiên Hoài thấy lòng ấm lại. Tưởng tượng Uyên như một 
nàng tiên trong một chuyện cổ tích mà hồi bé Hoài thường 
được nghe bà ngoại kể: "Nàng tiên ngày ngày chờ lúc 
chàng thư sinh đi vắng, hiện ra lau chùi dọn dẹp cơm nước 
cho chàng xong lại biến đi ..." 

  Bỗng dưng Hoài mong cho chóng đến ngày mai để 
được đi dạy học. Hình ảnh căn phòng khách nhỏ bé ấm 
cúng với bình hoa cúc dại mầu vàng, và khuôn mặt dịu 
dàng đằm thắm với những giọt nước mắt thật tội nghiệp của 

Uyên như ánh nắng Xuân rực rỡ sưởi ấm tâm hồn băng gíaù 
của Hoài. 
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TAN MÔ 
 

      Böôùc vaøo phi tröôøng, Vuõ khöïng laïi vì caûnh töôïng 

quaù ñoâng ñuùc. Ngöôøi ta xeáp haøng daøi daèng daëc noái ñuoâi 
nhau chôø “check in” tröôùc quaày veù cuûa haõng US Air. Vuõ 
khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc phi tröôøng laïi coù theå baän roän 
nhö vaäy. Vuõ ít khi ñi du lòch hay ñi ñaâu xa neân cöù töôûng 
sau vuï khuûng boá 11 thaùng 9, phi tröôøng seõ vaéng hôn vì moïi 
ngöôøi sôï ñi maùy bay.  Khoâng ngôø thieân haï “ñieác khoâng sôï 
suùng” ñi xa nhö traåy hoäi.  Nhìn ñoàng hoà Vuõ lo sôï nghó 
thaàm “caùi ñieäu naøy mình daùm bò treã maùy bay laém.” Hoài 
naõy treân xa loä mình ñaõ ñieân ñaàu vì naïn keït xe. Baây giôø laïi 
keït ngöôøi. Vuõ ngao ngaùn ñöùng xeáp haøng vaøo caùi ñuoâi cuûa 
ñoaøn ngöôøi daøi nhö moät con raén khoång loà. Vuõ laåm baåm 
“Meï kieáp! Ñuùng laø xuaát haønh vaøo ngaøy thöù 6-13 coù khaùc. 
Ñuû thöù xui. Thieân haï ñi ñaâu maø laém theá khoâng bieát. Chaéc 
taïi maùy bay sale reû quaù, neân môùi ruû nhau ñi ñoâng nhö 
vaäy.” Haõng maùy bay naøo cuõng chaät ních nhöõng ngöôøi.  Vuõ 
ñi Florida ñeå aên cöôùi con cuûa ngöôøi baïn raát thaân. Huy hoïc 
cuøng vôùi Vuõ töø hoài trung hoïc. Leân ñaïi hoïc hai ngöôøi laïi 
choïn cuøng ngaønh, neân thaân nhau nhö hình vôùi boùng. Roài 
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cuõng chính Huy laø ngöôøi ruû Vuõ vaøo binh chuûng nhaåy duø 
khi Vuõ ñang thaát tình. Huy sang Myõ ñöôïc möôøi naêm theo 
dieän HO.  Vuõ baûo trôï cho gia ñình Huy khi môùi sang. Sau 
ñoù vì coâng vieäc laøm Huy doïn ñi Cali, roài laïi doïn ñi 
Florida. Huy baûo Huy thích Florida vì khí haäu vaø vì 
Florida coù nhieàu loaïi caây gioáng ôû Vieät Nam, nhö vaäy ñôõ 
nhôù queâ höông.  

     Töø ngaøy gia ñình Huy doïn ñi, ñoâi baïn chöa coù dòp gaëp 
laïi nhau. Trong laù thö keøm theo thieäp môøi aên cöôùi, Huy ñaõ 
nhaán maïnh “Ñaây laø thaèng con trai ñoäc nhaát cuûa tao. Maøy 
khoâng ñi aên cöôùi noù laø tao töø maøy luoân ñoù. Vaû laïi baåy naêm 
roài tuïi mình khoâng gaëp nhau, tao coù nhieàu chuyeän ñeå noùi 
vôùi maøy laém. Coá gaéng ñi nheù!”   

     “Check in” xong, Vuõ nhìn ñoàng hoà, coøn coù hai möôi 
phuùt nöõa laø maùy bay caát caùnh. Qua chaëng kieåm soaùt an 
ninh cuûa phi tröôøng, moïi ngöôøi ñöôïc ñi tænh bô, rieâng Vuõ 
vaø moät ngöôøi nöõa bò chaän laïi. Hai nhaân vieân an ninh baét 
Vuõ ñöùng dô tay, daïng chaân ra ñeå raø vaø naén ngöôøi Vuõ töø 
treân xuoáng döôùi. Vuõ töùc ñieân ngöôøi leân chöûi thaàm trong 
ñaàu “Sö chuùng maøy, coù maét cuõng nhö khoâng, troâng tao theá 
naøy maø chuùng maøy daùm nghi tao laø khuûng boá aø.” Hoï coøn 
baét Vuõ côûi caû giaày ra ñeå kieåm soaùt nöõa. Xong xuoâi Vuõ 
chaïy nhö bay ñi tìm “gate” soá 9. Hôùt hô hôùt haûi, ñeán nôi 
Vuõ môùi bieát maùy bay bò treã hai tieáng. Vuõ buoät mieäng chöûi 
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theà “Sh...”  vaäy maø laøm mình chaïy muoán taét thôû luoân. Tuïi 
laøm ôû quaøy veù ngoaøi kia lôø quôø quaù, chaû bieát meï gì heát.” 

      Ngoài thôû doác moät luùc cho hoaøn hoàn, Vuõ ñöùng daäy ñi 
tìm mua caø pheâ vaø tôø baùo ñoïc ñeå gieát thôøi giôø. Ñi qua maùy 
ñieän thoaïi coâng coäng Vuõ môùi chôït nhôù ra phaûi goïi ñieän 
thoaïi baùo tin cho Huy bieát maùy bay bò treã. 

    Huy hoûi Vuõ moät caâu thaät laï: 
- Toùc tai, quaàn aùo, ngöôøi ngôïm maøy hoâm nay troâng coù 

chænh teà khoâng vaäy? 
   Vuõ ngaïc nhieân: 
- Ñaùm cöôùi con maøy chöù coù phaûi ñaùm cöôùi tao ñaâu maø 

maøy hoûi kyõ quaù vaäy? 
- Gaëp laïi coá nhaân thì troâng phaûi ñaøng hoaøng moät chuùt 

chöù. 
    Vuõ hôi böïc: 
- Thaèng naøy hoâm nay aên noùi löûng lô khoù hieåu quaù, maø 

coá nhaân naøo môùi ñöôïc chöù? 
   Huy vaãn töng töûng: 
- Cuø laàn nhö maøy thì chæ coù moät coá nhaân thoâi, chöù coøn ai 

khaùc nöõa. 
   Gioïng Vuõ thaûng thoát: 
- Maøy noùi sao?  Traâm cuûa tao aáy aø? 
- Boá khæ, giôø naøy maø vaãn coøn mô moäng “Traâm cuûa tao.”    

Thaèng naøy chung tình thaät. Töôûng maøy laáy vôï laâu naêm, 
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con caùi ñuøm ñeà, seõ phaûi khaùc ñi chöù.  Hoùa ra maøy vaãn 
khoâng khaù ñöôïc. 

   Vuõ thaät thaø thuù nhaän: 
- Bao nhieâu naêm roài, tao vaãn khoâng queân noåi Traâm. Maø 

maøy gaëp Traâm ôû ñaâu vaäy? 
- Môùi caùch ñaây khoaûng hai thaùng, ôû moät traïi baùn caây. 

Tao ñang ñöùng choïn mua maáy caây hoa hoàng thì naøng ñi 
tôùi.  Naøng ôû caùch nhaø tao coù möôøi laêm phuùt thoâi. Ñuùng laø 
“quaû ñaát troøn.” 

- Luùc naøy naøng ra sao?  Choàng con theá naøo. 
- Naøng vaãn treû, ñeïp hôn xöa laø khaùc. Choàng cheát ba 

naêm roài.  Coù hai ñöùa con trai. 
- Cheát tao roài, nhö vaäy laøm sao tao caàm loøng cho ñaäu. 
- Ñöøng queân vôï maøy döõ nhö baø chaèng. Noù cho moät 

ñöôøng dao phay laø xong ñôøi con aï. Theá baây giôø coù muoán 
tao nhôø naøng ra phi tröôøng ñoùn khoâng? 

    Vuõ voäi vaøng noùi ngay: 
- Chôù! Chôù! Maøy ñeán ñoùn tao, ñeå tao veà nhaø maøy söûa 

soaïn boä voù ñaøng hoaøng môùi trình dieän naøng ñöôïc chöù. 
Naøng coù bieát hoâm nay tao ñeán khoâng? 

- Bieát chöù, naøng hoûi thaêm tao hoaøi. Hoâm ñaàu tieân gaëp 
tao naøng ñaõ hoûi ngay “Anh coù tin töùc gì cuûa anh Vuõ 
khoâng?” 

- Teä thaät, vaäy maø maøy khoâng theøm goïi ñieän thoaïi ngay 
cho tao bieát, ñeå ñeán hoâm nay môùi noùi. 
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- Taïi hoâm gaëp Traâm coù caû vôï tao. Veà nhaø baø aáy doïa naït 
tao lieàn. Baø aáy baûo ñeå cho gia ñình maøy yeân oån. Baø aáy sôï 
baùo tin cho maøy bieát, maøy laïi khaên goùi quaû möôùp ñi theo 
naøng, boû vôï con thì khoå. 

-  Sao vôï maøy laïi bieát chuyeän tao vôùi Traâm? 
- Tao keå laâu roài. 

- Thaèng choù cheát naøy, naèm nguû vôùi vôï caùi gì cuõng 
khai heát. 

- Vôï tao bieát chuyeän neân môùi sôï, Baø aáy baûo, neáu 
Traâm coøn choàng beân caïnh thì ñôõ nguy hieåm. Ñaøng naøy 
Traâm ñang ‘’available’’ maø maøy thì gia ñình toái ngaøy 
luûng cuûng. Hai ngöôøi gaëp nhau seõ nhö caù gaëp nöôùc, 
khoù loøng giöõ laém. Tao keå chuyeän naøy, maøy ñöøng buoàn 
vôï tao nheù! Baø aáy coøn baøn vôùi tao, hay laø ñöøng môøi 
maøy ñi aên cöôùi nöõa. Tao böïc mình quaït cho moät traän, 
baø aáy môùi thoâi ñoù. 

- Vôï maøy laï thaät, baø aáy khoâng thích vôï tao maø coøn 
lo canh chöøng tao nhö vaäy. Baø aáy maø thaân vôùi vôï tao, 
chaéc tao cheát quaù. 

- Ñaøn baø hoï kyø laém maøy aï. Khoâng öa thì khoâng öa, 
nhöng vaãn thích ghen duøm. Hoï lo baûo veä cho caùi ñòa vò 
ngöôøi vôï, chöù khoâng phaûi lo cho rieâng caù nhaân naøo 
heát. Baø aáy baûo, ñeå moät oâng choàng hö laø caùc oâng khaùc 
seõ baét chöôùc heát. 
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- Phieàn nhæ. Chöa gì ñaõ gaëïp moät con kyø ñaø to toå boá 
theá naøy, thì coøn laøm aên gì ñöôïc nöõa? 
-  Boä maøy tính chuyeän gì aø? Tao nghó, chæ neân nheï 

nhaøng cho ñôøi leân höông moät chuùt thoâi. Giaø roài, ñöøng loâi 
thoâi raéc roái nöõa cho theâm khoå.  

    Vuõ gaét: 
- Laïi ñeán phieân maøy nöõa, aên phaûi ñuõa vôï maøy roài. Chöa 

gaëp maø ñaõ heát baø canh, ñeán oâng caûn, thì soáng laøm sao 
ñöôïc. 

      Bieát Vuõ hôi böïc, Huy noùi laûng: 
- Thoâi cuùp ñi, gaëp noùi chuyeän sau, naõy giôø maøy ñoát tieàn 

ñieän thoaïi hôi nhieàu roài ñoù. 
     Ngoài treân maùy bay, Vuõ mô maøng nghó ñeán Traâm. 

Cuoäc tình tan vôõ vôùi bao nhieâu ñaéng cay chôït hieän veà. 
     Thuôû ñoù chaøng coøn laø moät sinh vieân ngheøo, ñang 

kieám vieäc laøm theâm. Baø coâ chaøng quen raát lôùn - baø ñaõ giôùi 
thieäu cho chaøng ñi keøm hoïc taïi tö gia. Ngaøy ñaàu tieân, 
ñöùng tröôùc caên bieät thöï nguy nga roäng lôùn Vuõ ñaõ thaáy 
ngaïi nguøng.  Chaøng chæ bieát hoïc troø cuûa chaøng laø con gaùi 
cöng cuûa moät luaät sö giaàu coù noåi tieáng, chöù chöa heà ñöôïc 
gaëp maët. Vuõ vaãn coù aán töôïng ‘’Con gaùi nhaø giaàu thöôøng 
hay kieâu kyø hôïm hónh’’, neân chaøng ñaõ söûa soaïn thaùi ñoä ñeå 
ñoái phoù. 

     Chaøng ngaïc nhieân thaáy coâ hoïc troø cuûa chaøng troâng 
thaät giaûn dò thô ngaây. Ñoâi maét nai tô nhìn chaøng e leä beõn 
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leõn, vaø caùi mieäng cöôøi, chao oâi!  coù caùi raêng kheånh noù deã 
thöông laøm sao. Chaøng bò tieáng seùt aùi tình ñaäp truùng ñaàu 
ngay töø giaây phuùt ñöôïc nhìn thaáy caùi mieäng cöôøi duyeân 
thaät ñeïp cuûa naøng.  Thaày troø coù caûm tình vôùi nhau ngay töø 
giaây phuùt ñaàu gaëp gôõ.   

     Chæ moät thaùng sau, hai ngöôøi ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn 
“Tình trong nhö  ñaõ, maët ngoaøi coøn e.” Cuoäc ñôøi Vuõ ñang 
leân höông vì moát tình ñaàu chôùm nôû, thì gioâng toá xaûy ñeán. 
Hoâm ñoù khoâng caàm loøng ñaäu, tröôùc giôø ra veà, chaøng ñaõ 
oâm coâ hoïc troø hoân thaät ñaém say. Hai ngöôøi coøn ñang quaán 
quyùt vôùi nhau thì cöûa xòch môû. OÂng luaät sö nhìn hai ngöôøi 
vôùi aùnh maét naåy löûa. OÂng quaùt lôùn ra leänh cho con gaùi vaøo 
nhaø trong. Sau ñoù oâng laáy tay chæ ra cöûa, noùi vôùi Vuõ baèng 
moät gioïng thaät laïnh: 

- Môøi caäu ra khoûi nhaø toâi ngay. Töø nay caäu khoâng ñöôïc 
ñaët chaân tôùi ñaây nöõa. Tieàn löông cuûa caäu, toâi seõ göûi baø coâ 
cuûa caäu sau. Toâi töôûng caäu laø ngöôøi töû teá ñaøng hoaøng, toâi 
môùi möôïn ñeå keøm cho con gaùi toâi hoïc. Khoâng ngôø caäu laïi 
duï doã, lôïi duïng con gaùi toâi. 

    Vuõ vöøa sôï, vöøa töùc, run caû ngöôøi. Chaøng ñoû maët caõi 
laïi: 

- Thöa baùc, chaùu yeâu Traâm thaønh thaät, chöù chaùu coù duï 
doã gì ñaâu maø baùc nôõ naëng lôøi nhö vaäy. 

    OÂng luaät sö maët vaãn haàm haàm nhìn chaøng, xua tay: 
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- Toâi khoâng muoán nghe caäu bieän baïch gì nöõa. Môøi caäu 
ñi ngay duøm  toâi. 

    Noùi xong, oâng quay ngoaét ñi vaøo nhaø trong, mieäng 
laåm baåm noùi to ñuû cho Vuõ nghe thaáy “Ñoà ñuõa moác maø ñoøi 
choøi maâm son.” 

    Vuõ töôûng nhö coù ai haét thau nöôùc ñaù vaøo maët. Chaøng 
ñau ñôùn ñi nhanh ra khoûi nhaø Traâm nhö chaïy troán. 

    Sau ñoù, Traâm coù ñeán nhaø baø coâ Vuõ khoùc loùc, nhôø baø 
tìm Vuõ cho Traâm gaëp maët. Hai ngöôøi môùi gaëp nhau ñöôïc 
moät laàn thì boá Traâm khaùm phaù ra. OÂng ñeán taän nhaø baø coâ 
Vuõ, doïa daãm ñoøi ñöa Vuõ ra toøa vì toäi “duï doã gaùi vò thaønh 
nieân.” Thaáy boá Traâm döõ daèn quaù, oâng laïi laø luaät sö coù 
quyeàn haønh theá löïc trong tay, baø coâ khuyeân Vuõ neân chaám 
döùt haún chuyeän lieân laïc vôùi Traâm.   

    Tuy ñau khoå nhöng vì töï aùi cuûa ngöôøi ñaøn oâng, Vuõ 
nghe lôøi coâ ngay töùc khaéc. Chaøng nghó ñeán giaûi phaùp hay 
nhaát laø rôøi boû Saøigoøn. Huy voán meâ nhaåy du,ø neân ñöa yù 
kieán hai ngöôøi cuøng ghi teân gia nhaäp binh chuûng muõ ñoû. 
Vuõ möøng rôõ baèng loøng ngay. Sau thôøi kyø huaán luyeän, Vuõ 
tình nguyeän ñi moät ñôn vò thaät xa.   

     Nhaân moät laàn nghæ pheùp, Vuõ ñi chôi Ñaølaït. Tình côø 
Vuõ gaëp Loan trong moät phoøng traø noåi tieáng. Naøng laø chieâu 
ñaõi vieân ñaét khaùch nhaát ôû ñoù. Trong aùnh ñeøn môø môø, aûo 
aûo, thoaùng thaáy Loan cöôøi, nuï cöôøi vôùi chieác raêng kheånh 
thaät duyeân, Vuõ choaùng vaùng caû ngöôøi. Chaøng töôûng nhö 
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gaëp laïi Traâm. Tuy laø moät chieâu ñaõi vieân taàm thöôøng 
nhöng Loan laïi coù daùng daáp cuûa moät tieåu thö khueâ caùc. 
Naøng noùi chuyeän raát kheùo leùo, coù duyeân, laïi theâm nhan 
saéc maën maø, neân caùc oâng lôùn troán vôï ñeán phoøng traø troàng 
caây si khoâng phaûi laø ít.  

    Phaûi vaát vaû, maát coâng laém, Vuõ môùi ñaùnh baït ñöôïc caùc 
oâng chöùc töôùc ñaày mình, tieàn baïc coù thöøa ra khoûi voøng 
chieán. 

Nghe tin Vuõ ñònh cöôùi Loan, baïn beø ai cuõng baûo Vuõ 
ñieân.  Vuõ coøn nhôù roõ, khuyeân nhuû hoaøi khoâng ñöôïc, Huy 
ñaõ heùt leân vôùi chaøng: 

- Sao maøy khuøng quaù vaäy?  Mang caû cuoäc ñôøi ra chæ ñeå 
ñoåi laáy nuï cöôøi cuûa coá nhaân. Laøm sao maøy hôïp ñöôïc vôùi 
moät ngöôøi nhö Loan maø ñoøi cöôùi laøm vôï. 

    Tuoåi treû ñieân cuoàng, khi thaát tình ngöôøi ta laïi caøng 
ñieân hôn.   

    Maëc cho gia ñình, baïn beø phaûn ñoái, Vuõ vaãn cöôùi Loan. 
Tình yeâu boàng boät cuûa Vuõ taøn luïi mau nhö ñoáng löûa rôm.  
Loan khoâng coù caên baûn hoïc vaán vaø hoaøn caûnh gia ñình 
ngang vôùi Vuõ, neân hai ngöôøi raát khoù noùi chuyeän töông ñaéc 
vaø thoâng caûm ñöôïc nhau. Loan laïi ñaày maëc caûm, neân raát 
deã noåi giaän, vaø khi noåi giaän thì Loan döõ daèn loã maõng voâ 
cuøng. Do ñoù, ngoaøi tình vôï choàng chaên goái, taâm hoàn hai 
ngöôøi laø hai theá giôùi rieâng tö.   
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    Nhöõng ñöùa con laø nhöõng sôïi daây voâ hình troùi buoäc hai 
ngöôøi laïi vôùi nhau, neân tuy khoâng hôïp, hai ngöôøi vaãn coá 
gaéng soáng ñeå lo cho con.  

    May cho Vuõ laø kyø naøy Loan laïi khoâng chòu theo chaøng 
ñi aên cöôùi. Naøng vieän côù ñeå daønh ngaøy nghæ vaø tieàn baïc 
ñeå veà Vieät Nam thaêm gia ñình. Vuõ bieát lyù do ñoù chæ laø 
phuï. Lyù do chính laø Loan khoâng öa vôï Huy. Loan cho laø 
vôï Huy phaùch loái, khinh ngöôøi, caäy coù hoïc, khinh thöôøng 
Loan. Vuõ khoâng nghó vôï Huy thaät söï tính tình nhö vaäy, 
nhöng vì maëc caûm nhieàu quaù, neân Loan hieåu laàm. Loan 
khoâng muoán laøm thaân vaø coù nhöõng thaùi ñoä khoù chòu, khieán 
vôï Huy phaûi böïc mình vaø maát caûm tình. Hai baø vôï nhö 
vaäy, neân hai oâng choàng ít coù cô hoäi ñöôïc gaàn nhau, duø laø 
ñoâi baïn chí thaân. 

    Florida ñoùn Vuõ baèng moät ngaøy naéng thaät ñeïp. Vöøa ra 
khoûi maùy bay, Vuõ ñaõ thaáy Huy ñang ñöùng chôø. Ñoâi baïn 
oâm nhau möøng rôõ. Huy töôi cöôøi nhìn baïn töø ñaàu ñeán 
chaân, roài gaät guø: 

- Troâng maøy coøn phong ñoä laém, vaãn ñuû söùc laøm tim 
naøng thoån thöùc. 

    Ngoài treân xe töø phi tröôøng veà nhaø Huy, Vuõ hoûi thaêm 
veà Traâm tôùi taáp, khieán Huy phaûi keâu leân: 

- Tao töôûng gaàn saùu boù roài thì aùi tình khoâng coøn soâi noåi 
nöõa chöù. Ai deø maøy vaãn quyùnh quaùng nhö xöa. 
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- Tao cuõng töôûng traùi tim giaø nua cuûa mình khoâng coøn 
rung ñoäng ñöôïc nöõa. Khoâng ngôø töø luùc nghe maøy noùi veà 
Traâm, tim tao noù cöù hoài hoäp vaø ñaäp loaïn caû leân, coù cheát 
khoâng chöù! 

- Boû meï! Coi chöøng oâng caûm ñoäng quaù khoâng toát ñaâu 
nheù! 

   Vuõ chôït nhìn ra ngoaøi cöûa, reo leân: 
- Naøy, caùi daây hoa leo hoàng hoàng kia, coù phaûi laø hoa ti 

goân khoâng? 
- Ñuùng roài, ôû ñaây nhieàu hoa tigoân laém, coù caû hoa 

phöôïng vaø hoa maãu ñôn nöõa. 
- Gioáng ôû Vieät Nam quaù nhæ. Tao ñang coù caûm töôûng 

nhö ñöôïc trôû veà queâ höông. Nhìn hoa tigoân tao laïi nhôù 
ngaøy xöa. Traâm meâ baøi thô “Hai Saéc Hoa Tigoân” cuûa 
T.T.Kh laém. Meâ nhö vaäy cho neân noù vaän vaøo ngöôøi. 

   Vuõ chôït noåi höùng ngaâm nga nho nhoû: 
      Baûo raèng hoa gioáng nhö tim vôõ 
      Anh sôï tình ta cuõng vôõ thoâi. *(1) 
- Vôõ beùt beø be ra roài, chöù coøn “anh sôï” gì nöõa. Meï kieáp 

laïi saép bò aùi tình vaät nöõa roài. Nhìn caùi maët anh cöù ngheät ra, 
choù noù cuõng bieát. 

     Vuõ ñöùng tröôùc göông naén ñi naén laïi maõi caùi nuùt “ca 
vaùt” laøm Huy soát ruoät. 

                                                            
 (1)  Trích trong baøi thô ‘Hai Saéc Hoa Tigoân’ cuûa T.T.Kh 
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- Leï leân, khoâng thoâi treã roài ñoù. Traâm daën phaûi ñöa maøy 
laïi sôùm ñeå “caäu môï” coøn kòp ñi ra ngoaøi bieån ngaém maët 
trôøi laën.  Tình ñeán theá thì thoâi! 

    Vuõ quay laïi, ñöa ngoùn tay troû ñeå ngang mieäng, ra hieäu 
cho Huy noùi nhoû: 

- Coi chöøng, vôï maøy bieát laïi giaûng luaân lyù cho tao nghe 
baây giôø thì toäi tao laém ñoù. 

     Ñöùng tröôùc caên nhaø xinh xaén coù daøn hoa giaáy maøu 
xaùc phaùo vaø caây hoa truùc ñaøo ñang laû lôi trong gioù, Vuõ 
thaáy hoài hoäp laï. Bao nhieâu naêm chöa gaëp laïi Traâm, khoâng 
bieát caùi phuùt ñaàu taùi ngoä noù seõ ra sao? Vuõ ñöa tay run run 
baám chuoâng vaø boàn choàn ñöùng chôø. Caûm giaùc nhö chaøng 
trai môùi lôùn ñi gaëp ñaøo laàn daàu tieân. Caùnh cöûa vöøa môû, Vuõ 
thaáy tim mình nhö muoán nhaåy ra khoûi loàng ngöïc. Ngöôøi 
ñaøn baø loäng laãy dieâm duùa kia, coù phaûi laø Traâm ngaøy xöa 
cuûa chaøng hay khoâng? Ñaâu roài caùi mieäng cöôøi coù chieác 
raêng kheånh maø chaøng ñaõ meâ meät ñieân cuoàng, lieàu lónh 
mang caû cuoäc ñôøi mình ra ñaùnh ñoåi, ñeå coá giöõ cho mình 
caùi hình aûnh muoân ñôøi cuûa kyû nieäm. Mieäng cöôøi cuûa ngöôøi 
ñaøn baø tröôùc maët ñang khoe vôùi chaøng boä raêng traéng ngaø 
ñeàu ñaën. Ñaâu roài caùi muõi xinh xaén hôi cong cong, troâng 
thaät ñaùng yeâu maø chaøng vaãn laáy ngoùn tay queät nheï vaøo 
ñaàu muõi. Baét chöôùc anh chaøng Ñaåu trong truyeän “Hoa 
Voâng Vang” cuûa Ñoã Toán, khen naøng: 

- Muõi em troâng ngon nhö vieân keïo drageùe. 
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    Caùi muõi thaúng taép taïo cho ngöôøi ñaøn baø tröôùc maët moät 
neùt ñeïp taây phöông, saéc saûo, laáy maát ñi caùi veû AÙ ñoâng thaät 
dòu daøng treân khuoân maët Traâm ngaøy xöa maø chaøng vaãn 
say meâ ngaém troäm, nhöõng khi naøng cuùi xuoáng laøm baøi taäp. 
Chæ coøn tieáng noùi vöøa caát leân, cho chaøng tìm thaáy moät 
chuùt thaân quen: 

- Trôøi ôi!  Anh Vuõ, em töôûng khoâng bao giôø coøn ñöôïc 
gaëp anh nöõa. 

   Traâm nhìn chaøng vôùi aùnh maét xuùc ñoäng möøng rôõ, daùng 
ñieäu naøng nhö muoán lao tôùi phía tröôùc ñeå oâm chaàm laáy 
chaøng, trong khi Vuõ vaãn ñöùng cheát laëng moät choã vôùi caûm 
nghó giaän hôøn: “Sao em nôõ laáy ñi maát cuûa anh taát caû 
nhöõng hình aûnh thaân yeâu maø anh haèng aáp uû töø baáy laâu 
nay.” 
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ÑEÂM TRAÊNG 
ÔÛ SAN FRANCISCO 

 

    Chôït tænh giaác, Linh voäi nhìn ñoàng hoà, saùu giôø saùng.  

Linh quay sang lay vai choàng: 
- Anh, daäy leï leân söûa soaïn ra phi tröôøng khoâng thoâi treã 

giôø ñoù. 
    Höõu hoûi gioïng ngaùi nguû: 
- Maáy giôø roài em? 
- Saùu giôø. 
- Daäy söûa soaïn coøn uoáng caø phe,â aên saùng.  Ñi sôùm cho 

khoûi keït ñöôøng, anh maø nguû theâm nöõa treã maùy bay cho maø 
xem. 

- Khoâng treã ñaâu maø, ñaây ra phi tröôøng coù ba möôi phuùt 
laøm sao maø treã ñöôïc. 

- Anh maø nguû theâm laø theá naøo cuõng treã, em noùi khoâng 
sai ñaâu, daäy leï ñi. 

    Höõu hôi böïc nhöng coá nhoû nheï: 
- Ñeâm qua thöùc khuya anh meät quaù, cho anh nguû theâm 

moät chuùt nöõa. 
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    Linh khoù chòu noùi hôi lôùn tieáng. 
- Anh nhö treû con aáy, daäy sôùm moät chuùt thì cheát choùc gì.  

Nguû theâm laïi nguû queân luoân, laùt nöõa laïi quyùnh leân cho maø 
xem. 

    Laàn naøy Höõu khoâng daèn ñöôïc nöõa, chaøng cuõng lôùn 
tieáng laïi: 

- Khoå quaù! Anh 50 tuoåi ñaàu roài, anh laø choàng em chöù coù 
phaûi laø con em ñaâu.  Anh bieát lo coâng vieäc cuûa anh maø, 
sao em thích chæ huy anh quaù vaäy?  Anh ñaõ ñeå ñoàng hoà 
baùo thöùc roài. 

    Noùi xong, Höõu keùo chaên truøm kín ñaàu, tieáp tuïc nguû.  
Linh böïc mình vuøng vaèng boû ñi xuoáng döôùi nhaø.  Nöûa giôø 
sau ñoàng hoà reo, Höõu voäi nhoûm ngay daäy chaïy vaøo buoàng 
taém vaën nöôùc noùng taém thaät nhanh cho tænh nguû. 

Linh ñang ngoài ñoïc baùo vaø uoáng caø pheâ ôû baøn aên trong 
nhaø beáp, nghe tieáng giaày cuûa Höõu böôùc tôùi sau löng, Linh 
vaãn lôø ñi ngoài chaêm chuù ñoïc baùo. 

- UÛa em chöa söûa soaïn ñeå ñöa anh ra phi tröôøng aø? 
- Ñaây ra phi tröôøng coù gì ñaâu maø phaûi söûa soaïn. 
   Gioïng Linh laïnh vaø nhaït nheõo moät caùch coá yù.  Noùi 

xong Linh ñöùng daäy ñi leân laàu laáy caùi boùp vaø caùi aùo len 
moûng khoaùc voäi vaøo ngöôøi.  Naøng xuoáng nhaø laáy xaâu chìa 
khoùa roài môû cöûa ñi thaúng ra garage, roà maùy xe ngoài chôø.  
Höõu nhìn theo vôï, laéc ñaàu chaùn naûn: 

- Laïi chieán tranh laïnh roài. 



106                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

    Treân ñöôøng ra phi tröôøng, nhìn khuoân maët laïnh luøng 
cuûa vôï, Höõu xuoáng gioïng laøm laønh: 

- Anh xin loãi em, saùng nay anh theøm nguû quaù maø em cöù 
baét daäy neân anh hôi böïc. 

    Gioïng Linh nhö taûng nöôùc ñaù: 
- Coù gì ñaâu maø loãi vôùiù phaûi.  Anh noùi ñuùng, vieäc cuûa 

anh ñeå anh lo, maéc môù gì tôùi em maø em xía vaøo ñeå mang 
tieáng laø thích chæ huy. 

    Höõu coá naên næ: 
- Thoâi maø, anh xin loãi roài maø.  Anh saép xa em moät tuaàn 

leã, ñöøng giaän anh toäi nghieäp. 
    Linh quay löôøm choàng: 
- Ai baûo la ngöôøi ta cho coá, roài baây giôø laøm boä xuoáng 

nöôùc. 
   Linh löôïn xe ñaäu saùt cöûa ra vaøo cuûa haõng haøng khoâng 

American Airlines roài daën doø choàng: 
- Anh nhôù ñöøng uoáng röôïu nhieàu, ñöøng thaáy vaéng maët 

vôï roài huùt thuoác xaû ga, ñöøng thöùc khuya, ñeán nôi nhôù goïi 
ñieän thoaïi veà. 

- UÛa em khoâng vaøo tieãn anh aø? 
- Em maëc beâ boái theá naøy ñi vaøo coi kyø laém.  Thoâi anh ñi 

leï leân khoâng coù xe ñaèng sau hoï coù veû soát ruoät laém roài ñoù, 
choã naøy khoâng ñaäu laâu ñöôïc. 

   Höõu nghieâng ñaàu sang hoân nheï vaøo maù vôï roài böôùc 
xuoáng xe, chaïy voäi ra ñaøng sau laáy haønh lyù.  Nhìn theo 
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chieác Jaguar cuûa vôï chaïy khuaát ñi, Höõu môùi thong thaû 
xaùch haønh lyù ñi vaøo phi tröôøng.  Vöøa ñi, Höõu vöøa suy nghó  
“khoâng bieát mình ñi caû moät tuaàn Linh coù nhôù khoâng maø coù 
veû tænh bô nhö vaäy.”  

   Ñeán Gate 21, nhìn ñuùng Flight # 58 ñi San Francisco 
khôûi haønh 9 giôø saùng.  Höõu nhìn ñoàng hoà, coøn 20 phuùt nöõa 
môùi tôùi giôø leân maùy bay. Chaøng kieám moät gheá troáng ngoài 
chôø.  Tröôùc maët Höõu laø hai ngöôøi ñang bòn ròn chia tay.  
Ngöôøi vôï aâu yeám naém chaët tay ngöôøi choàng, thænh thoaûng 
hoï laïi nhìn nhau thaät tình töù.  Tröôùc khi ngöôøi choàng leân 
maùy bay, hai ngöôøi hoân nhau quaán quít nhö khoâng muoán 
rôøi xa.  Höõu ngaïc nhieân thaáy mình thaàm mô öôùc, sao Linh 
khoâng vaøo ñaây tieãn mình vaø bòn ròn nhö ngöôøi vôï kia coù 
phaûi Höõu sung söôùng bieát maáy khoâng.  Höõu bieát hoï laø vôï 
choàng vì baøn tay traùi cuûa  hai ngöôøi ñeàu ñeo nhaãn cöôùi. 

    Leân maùy bay, Höõu vaãn coøn vöông vaán maõi veà caûnh 
chia tay tình töù tha thieát cuûa caëp vôï choàng kia.  Coù leõ mình 
“hoài xuaân,” Höõu nghó thaàm, cho neân môùi nghó ngôïi vaån vô 
nhö vaäy. 

   Thöïc ra Höõu laø ngöôøi raát mô moäng öôùt aùt.  Chaû vaäy maø 
hoài coøn ñi hoïc, Höõu meâ thô Xuaân Dieäu, Quang Duõng, 
Nguyeân Sa, Toâ Thuøy Yeân voâ cuøng.  Chaøng thuoäc loøng 
khoâng bieát bao nhieâu baøi thô.  Töø ngaøy laáy Linh, tính naøng 
thöïc teá, khoâ khan, laâu daàn Höõu cuõng thay ñoåi theo. Höõu 
nghó tình caûm phaûi coù qua coù laïi. Mình cho phaûi coù ngöôøi 
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bieát nhaän,   bieát giaù trò cuûa söï cho ñoù thì mình môùi coøn coù 
höùng thuù ñeå cho. Cho maø ngöôøi ta khoâng bieát nhaän, hoaëc 
höõng hôø, töï nhieân mình cuït höùng vaø khoâng coøn muoán cho 
nöõa. Höõu laáy Linh do moät söï tình côø. Linh laø sinh vieân du 
hoïc, naøng rôøi Vieät Nam töø naêm 1970. Sau 1975, Höõu coøn 
keït laïi Vieät Nam.  Maõi tôùi naêm 1978, Höõu môùi vöôït bieân 
qua ñöôïc Thaùi Lan.  Trong thôøi gian ôû traïi tò naïn, Höõu ñaõ 
gaëp Linh, luùc ñoù Linh vöøa toát nghieäp y khoa vaø ñang thöïc 
taäp ôû nhaø thöông. Vaøo dòp Heø, Linh vaø moät soá baïn ñaõ tình 
nguyeän qua Thaùi Lan ñeå saên soùc söùc khoûe cho ñoàng baøo tò 
naïn vaø Höõu laø beänh nhaân ñaàu tieân cuûa Linh. Sau chuyeán 
vöôït bieân, söùc khoûe cuûa Höõu bò giaûm suùt ñi nhieàu. Nhôø söï 
saên soùc taän tình cuûa Linh, Höõu ñaõ bình phuïc nhanh choùng. 

    Hai ngöôøi ñaõ bò tieáng seùt aùi tình ngay töø giaây phuùt ñaàu 
gaëp gôõ. Sau ñoù Linh ñaõ nhôø ngöôøi baûo laõnh cho Höõu ñöôïc 
ñònh cö ôû Myõ. Ít laâu sau hai ngöôøi quyeát ñònh keát hoân, duø 
raèng caû hai chöa ñöôïc bieát roõ tính tình cuûa nhau laém, 
nhöng caû hai ñeàu tin vaøo tình yeâu thaém thieát hoï daønh cho 
nhau chaéc chaén seõ san baèng ñöôïc moïi khaùc bieät.  Thuôû 
ban ñaàu thì quaû thaät laø nhö vaäy: “Yeâu nhau traùi aáu cuõng 
troøn.” 

    Moät naêm sau, traùi aáu ñaõ trôû thaønh nguyeân hình, chöù 
khoâng troøn nhö tröôùc nöõa. Bôûi nhöõng laøn soùng ñam meâ 
cuoàng ñieân cuûa thuôû môùi cöôùi ñaõ laéng daàn xuoáng, ñeán luùc 
chæ coøn laø maët hoà phaúng laëng hai ngöôøi môùi thaáy roõ nhöõng 
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khaùc bieät cuûa nhau. Cuõng may, ñôøi soáng baän roän cuûa moät 
Y só vaø moät vieân chöùc cao caáp cuûa ngaân haøng ñaõ laøm cho 
hai vôï choàng khoâng coù nhieàu thì giôø cho cuoäc soáng rieâng 
tö, ñeå maø thaáy söï khaùc bieät veà tính tình laø trôû ngaïi lôùn cho 
cuoäc soáng chung cuûa hai ngöôøi. Ñöùa con ra ñôøi ñuùng luùc 
ñaõ laøm cho cuoäc soáng ñang laïnh leõo boãng roän raøng aám 
cuùng haún leân. 

   Thôøi gian troâi thaät nhanh, môùi ñoù maø con gaùi cöng cuûa 
hai ngöôøi, Baûo Chaâu, ñaõ hoïc lôùp chín cuûa moät tröôøng 
trung hoïc tö thuïc Coâng giaùo. Nghó tôùi con, Höõu thaáy loøng 
aám laïi.  Con beù thoâng minh xinh ñeïïp nhö meï. Nhöng taâm 
hoàn laïi öôùt aùt gioáng boá. Ngay töø beù, Baûo Chaâu ñaõ ñöôïc boá 
daïy thuoäc loøng nhöõng vaàn thô. Nhöõng ca dao, noùi veà tình 
töï queâ höông, nôi ñaõ hun ñuùc taâm hoàn laõng maïn mô moäng 
cuûa Höõu, khi chaøng coøn laø sinh vieân cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc 
Chính trò Kinh doanh Ñaø Laït. ÔÛ Vieät Nam, Höõu ñaõ toát 
nghieäp öu haïng baèng cao hoïc CTKD. Do ñoù, sang tôùi Myõ, 
hoïc ñeå laáy baèng MBA laø moät chuyeän deã daøng ñoái vôùi 
Höõu. Hoïc xong, Höõu ñöôïc moät ngaân haøng noåi tieáng ôû New 
York möôùn, vaø chæ sau moät thôøi gian ngaén Höõu ñaõ ñöôïc 
ñeà cöû moät chöùc vuï quan troïng. Vôùi chöùc vuï naøy, Höõu 
thöôøng phaûi ñi hoäi hoïp ôû caùc nôi xa. 

    Vöøa töø maùy bay böôùc xuoáng, Höõu ñaõ thaáy teân mình 
ñöôïc vieát treân moät taám bìa lôùn ñang ñöôïc giô cao bôûi 
ngöôøi ñaøn oâng ñöùng chôø saün ôû cöûa ra vaøo. Höõu böôùc tôùi töï 
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giôùi thieäu teân mình. Chieác Limousine maàu ñen boùng, daøi 
thaäm thöôït ñöa Höõu veà moät khaùch saïn sang troïng cuûa 
thaønh phoá San Francisco. Töø cöûa soå phoøng cuûa khaùch saïn, 
Höõu coù theå nhìn thaáy caû moät vuøng bieån meânh moâng vôùi 
caây caàu Golden Gate môø söông ôû ñaèng xa. Ñieän thoaïi reo, 
coâ thö kyù cuûa khaùch saïn nhaéc Höõu chieàu nay ôû Ballroom 
cuûa khaùch saïn, coù buoåi tieáp taân chaøo möøng caùc nhaân vieân 
cuûa ngaân haøng töø caùc nôi tôùi döï ñaïi hoäi. 

    Thay quaàn aùo xong, Höõu ñònh ngaû löng xuoáng giöôøng 
nguû moät giaác cho khoûe vì maáy ñeâm nay Höõu phaûi thöùc 
khuya laøm cho xong maáy baøi thuyeát trình. Chôït nhôù  tôùi 
vôï, Höõu voäi nhoûm daäy baám ñieän thoaïi, Höõu mæm cöôøi vôùi 
yù nghó seõ keå cho Linh nghe caûm giaùc cuûa chaøng saùng nay, 
khi thaáy caëp vôï choàng bòn ròn tình töù chia tay nhau ôû phi 
tröôøng. Chaøng ñaõ thaàm mô öôùc caëp vôï choàng ñoù laø Linh 
vaø chaøng. Tieáng traû lôøi cuûa coâ thö kyù ôû beänh vieän laøm 
Höõu cuït höùng.  Coâ cho bieát, Linh ñang baän trong phoøng ñôõ 
ñeû. Chaøng nhaén laïi maáy caâu vaén taét vaø khoâng queân daën 
Linh goïi laïi cho chaøng. Nghó tôùi coâng vieäc baän roän cuûa vôï, 
Höõu phuïc naøng voâ cuøng. Linh laø moät baùc só raát gioûi vaø can 
ñaûm. Naøng luoân luoân bình tónh trong moïi tröôøng hôïp khaån 
caáp nguy hieåm. Naøng coù caùi cöùng coûi cuûa moät ngöôøi ñaøn 
oâng tröôùc moïi vaán ñeà. Ñoâi khi caû nhöõng chuyeän khuùc maéc 
cuûa tình caûm, naøng cuõng duøng lyù trí ñeå giaûi quyeát. Vôùi 
Linh khoâng coù gì ñaùng ñeå chaûy nöôùc maét.  Sau bao nhieâu 
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naêm chung soáng, chöa moät luùc naøo Höõu thaáy söï meàm yeáu 
hay xuùc ñoäng quaù ñaùng ôû Linh. 

    Ngöôïc laïi Höõu raát deã bò xuùc ñoäng vaø meàm loøng. Ngay 
caû vieäc giaùo duïc Baûo Chaâu, Linh luoân luoân cöùng coûi vaø 
Höõu thöôøng meàm yeáu vôùi con. Do ñoù Baûo Chaâu gaàn guõi 
vôùi boá hôn laø vôùi meï. Vaû laïi coâng vieäc cuûa Linh cuõng quaù 
baän roän, neân naøng cuõng khoâng coù nhieàu thì giôø daønh cho 
con gaùi. 

    Cho tôùi chieàu , luùc Höõu söûa soaïn xuoáng nhaø ñeå döï tieáp 
taân, Linh cuõng chöa goïi laïi cho chaøng. Tröôùc khi rôøi 
phoøng, Höõu goïi cho vôï moät laàn nöõa. Gioïng Linh traû lôøi ôû 
ñaàu daây coù veû meät moûi: 

- Nhaän ñöôïc “message” cuûa anh, nhöng baän vaø meät  
quaù, neân em ñònh toái veà nhaø seõ goïi anh. 

- Anh saép phaûi ñi döï tieáp taân ôû döôùi nhaø. 
- Vaäy aø, tôùi giôø ñi chöa, coi chöøng treã. Anh nhôù ñöøng 

uoáng röôïu vaø huùt thuoác nhieàu nheù. 
    Höõu treâu vôï: 
- Thöa baùc só, em xin nghe lôøi. 
- Toát, “Have fun.” 
- Chæ coù theá thoâi aø, em khoâng coù gì noùi theâm sao? 
- Noùi theâm gì aø?  Gioïng Linh coù veû hôi ngaïc nhieân. 
- Anh muoán em noùi chaúng haïn nhö “toái nay nguû moät 

mình em seõ nhôù anh laém.” 
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- Linh cöôøi thaønh tieáng. “Caûi löông quaù ñi, khoâng coù 
anh em seõ nguû ngon hôn vì khoâng coù ai daønh ñaép heát phaàn 
chaên cuûa em.” 

- Em voâ tình nhö moät teân ñaøn oâng khoâ khan. 
- Anh laåm caåm gioáng nhö con gaùi môùi lôùn. 
    Muoán noùi moät caâu thaät tình töù vôùi vôï, nhöng bò naøng 

chaën hoïng nhö vaäy neân Höõu cuït höùng luoân. 
- Thoâi, bye em! 
- Bye anh! 
    Boû ñieän thoaïi xuoáng, Höõu coøn ñöùng taàn ngaàn moät laùt, 

Höõu thaáy mình hôi laåm caåm thaät. Khoâng hieåu sao, boãng 
döng hoâm nay töï nhieân Höõu theøm moät chuùt aâu yeám, moät 
chuùt tình töù cuûa vôï. Coù leõ vì thaáy caëp vôï choàng aâu yeám 
nhau ôû phi tröôøng, maø nhöõng tình caûm vaãn aån kín trong 
loøng chaøng boãng döng soáng laïi. 

    Ñôøi soáng vôï choàng Höõu maáy naêm sau naøy, ngoaøi 
nhöõng lieân heä goái chaên, Linh ñoái vôùi chaøng nhö moät ngöôøi 
baïn, ít coù khi naøo nhö moät ngöôøi tình.  Nhöõng phuùt du 
döông haàu nhö khoâng bao giôø coù nöõa. Ñoâi khi Höõu töï hoûi 
laáy nhau vì tình maø chaùn theá naøy sao. 

    Maûi nghó ngôïi lan man, Höõu queân maát caû thôøi gian. 
Nhìn ñoàng hoà, Höõu giaät mình, ñaõ treã gaàn nöûa tieáng. Chaøng 
laät ñaät rôøi phoøng xuoáng döôùi nhaø. 

    Böôùc vaøo cöûa ballroom, moät hình aûnh ñaäp ngay vaøo 
maét Höõu. Maùi toùc ñen ñöôïc bôùi cao, ñeå loä caùi gaùy traéng 
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ngaàn cuûa ngöôøi ñaøn baø ñang ñöùng quay löng laïi phía 
chaøng. Naøng coù caùi daùng thaät ñeïïp, thaät sang. Maùi toùc ñen 
vaø thaân hình maûnh mai ñoù, chaéc chaén phaûi laø ngöôøi AÙ 
ñoâng. Khoâng bieát taïi sao Höõu laïi nghó nhö vaäy. 

    Moät vaøi ngöôøi quen nhaän ra Höõu, chaïy laïi voàn vaõ baét 
tay.  Maûi noùi chuyeän, Höõu queân luoân hình aûnh ñaëc bieät 
vöøa qua.  Luùc ñöôïc môøi vaøo baøn ñeå aên côm toái, tình côø 
Höõu laïi ñöôïc xeáp ngoài ñoái dieän vôùi naøng. Nhìn caùi baûng 
teân, Quyeân Leä Traàn daùn treân aùo, Höõu môùi bieát naøng laø 
ngöôøi ñoàng höông. 

     Chaøng hoûi ngay moät caâu baèng tieáng Vieät: 
- Baø ôû vuøng naøo ñeán? 
   Naøng khoaûng ngoaøi boán möôi tuoåi, khuoân maët thaät deã 

thöông.  Khoâng ñeïp laém nhöng raát coù duyeân. 
    Naøng cöôøi ñeå loä haøm raêng traéng boùng: 
- Toâi laø daân ñòa phöông.  OÂng khoâng coù baûng teân, neân 

toâi khoâng bieát oâng laø ngöôøi Vieät Nam. 
- Toâi ñeán hôi treã, thaønh khoâng kòp laáy baûng teân.  Toâi laø 

Phaïm Nguyeân Höõu, ñeán töø New York. 
- Haân haïnh ñöôïc gaëp oâng, moät ngöôøi toâi ñaõ nghe tieáng 

töø laâu, baây giôø môùi ñöôïc gaëp maët. OÂng xeáp lôùn cuûa toâi ca 
tuïng oâng laém. 

    Höõu ñoû maët sung söôùng vì lôøi khen cuûa naøng. Tuy vaäy 
chaøng vaãn khieâm toán: 
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-  Thieáu gì ngöôøi taøi gioûi hôn toâi, nhöng chaéc hoï muoán 
khuyeán khích daân da maàu, neân môùi nhaéc tôùi toâi nhö vaäy. 

- OÂng ñöøng nhuùn mình, oâng khoâng gioûi laøm sao hoï göûi 
oâng ñeán ñaây thuyeát trình vaø huaán luyeän chuùng toâi. 

    Sau böõa côm, moïi ngöôøi ñöôïc môøi leân laàu baûy ñeå 
uoáng röôïu vaø nghe nhaïc. Phaûi coâng nhaän ngöôøi Myõ hoï 
uoáng röôïu kinh thaät. Hoï uoáng nhö huõ chìm maø vaãn chöa 
say, trong khi chæ uoáng coù moät ly maø Höõu ñaõ thaáy ngöôøi 
laâng laâng roài. Ban nhaïc chôi thaät ñieâu luyeän. Hoï trình baøy 
toaøn nhöõng baûn nhaïc noåi tieáng cuûa thaäp nieân naêm möôi 
nhö “Smoke Gets in Your Eyes”, “Love is a Splendored 
Thing”, “When I Fall in Love” v.v... Nhöõng baøi haùt xöa cuõ 
ñöa Höõu trôû veà nhöõng ngaøy thaùng moäng mô cuûa Ñaø Laït 
muø söông. Caàm ly röôïu trong tay Höõu laïi gaàn cöûa soå. Qua 
khung cöûa kính, caây caàu Golden Gate röïc rôõ ñaèng xa vôùi 
haøng vaïn ngoïn ñeøn saùng laáp laùnh gioáng nhö hoäi hoa ñaêng 

- OÂng thaáy thaønh phoá San Francisco ban ñeâm coù ñeïp 
khoâng? 

    Höõu giaät mình quay laïi, Quyeân ñöùng ngay sau löng 
chaøng, gaàn ñeán ñoä chaøng ngöûi thaáy muøi nöôùc hoa thoang 
thoaûng thôm nhö muøi phaán cuûa naøng. 

     Döôùi aùnh ñeøn môø aûo, troâng Quyeân ñeïp haún leân. 
Chaøng traû lôøi, gioïng thoaùng xuùc ñoäng: 

- Ñeïp, ñeïp voâ cuøng. 
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     Höõu khoâng bieát mình khen thaønh phoá ban ñeâm ñeïp 
hay khen Quyeân ñeïp. Moät luùc sau, laáy laïi bình tónh, Höõu 
noùi tieáp: 

- Toâi meâ San Francisco töø hoài hoïc tieåu hoïc. Ngaøy ñoù 
theo baø chò ñi xem cineù coù moät phim taû moät chuyeän tình 
thaät ñeïp loàng trong khung caûnh ñoäng ñaát ôû San Francisco 
naêm 1906.  Toâi nhôù maõi hai caâu quaûng caùo treân baùo veà 
cuoán phim ñoù: 

“San Francisco löûa chaùy ngôïp trôøi 
      Trong côn nguy bieán chaúng queân lôøi öôùc xöa.” 
      Baây giôø nghe noù hôi caûi löông, nhöng sao hoài ñoù toâi 

thích hai caâu thô naøy quaù. Meâ töø ngaøy nhoû maø baây giôø 
môùi ñöôïc ñaët chaân tôùi. 

- Laàn ñaàu tieân oâng tôùi ñaây aø?  Nhö vaäy toâi xin tình 
nguyeän laøm ‘’tour guide’’ ñöa oâng ñi thaêm thaønh phoá. 

- Ngay baây giôø coù ñöôïc khoâng? 
    Quyeân ngaïc nhieân: 
- Ngay baây giôø aø? Cuõng ñöôïc, neáu oâng khoâng ngaïi thöùc 

khuya. Toâi seõ ñöa oâng ñi moät voøng coi thaønh phoá ban 
ñeâm. 

    Höõu nghe naùo nöùc moät caùch kyø laï: 
- Vaäy mình ñi ngay nheù. 
   Vöøa laùi xe, Quyeân vöøa giôùi thieäu caùc nôi choán ñi qua 

nhö moät ‘’tour guide ‘’ chính hieäu: 
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- Ñaây laø Union Square, trung taâm cuûa Downtown, goàm 
nhöõng tieäm baùch hoùa thaät sang. ÔÛ ñaây coù moät tieäm aên raát 
noåi tieáng veà ñoà bieån töø maáy chuïc naêm qua, teân laø tieäm 
Tadich Grill.  Böõa naøo toâi seõ môøi oâng ñi aên cho bieát. Baây 
giôø toâi ñöa oâng sang Marin County, ñeán moät khu phoá 
ngoaøi ven bieån.  Chaéc oâng seõ thích laém, ñoù laø khu 
Sausalito. 

     Noùi roài, Quyeân voøng xe laïi vaø phoùng vuùt ñi qua 
nhöõng con phoá leân doác xuoáng ñeøo gioáng nhö Ñaø Laït. 
Quyeân laùi xe hôi nhanh khieán Höõu phaûi leân tieáng: 

- Troâng Quyeân töôûng hieàn laém, khoâng ngôø laùi xe lieàu 
gheâ quaù! Toâi xin pheùp goïi baèng teân gioáng nhö ngöôøi Myõ 
cho thaân maät. 

- Khoâng sao, oâng cöù töï nhieân, oâng nhìn beà ngoaøi maø xeùt 
ñoaùn ngöôøi laø laàm cheát ño.ù 

- Cho toâi xin chöõ ‘’oâng” ñöôïc khoâng? 
- Cuõng ñöôïc, vôùi ñieàu kieän oâng môøi toâi moät chaàu caø 

pheâ.       Quyeân traû lôøi vôùi gioïng hôi dieãu côït: 
- Ñoù laø ñieàu toâi mong öôùc, toâi cuõng ñang theøm moät ly caø 

pheâ thaät ngon. 
- Ñeå toâi ñöa anh ñeán tieäm Casa Madrona treân ñöôøng 

Bridge Way ôû Sausalito. Ñoù laø moät nôi noåi tieáng nhaát cuûa 
thaønh phoá naøy vì coù caùi ‘’view’’ raát ñeïp. 

    Xe ñaõ baét ñaàu ñi vaøo caàu Golden Gate, Quyeân baám 
nuùt cho caùi ‘’Sun roof’’ môû ra, gioù bieån thaät maùt uøa vaøo 
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trong xe.  Höõu ngaû ñaàu ra phía sau, ngöôùc nhìn leân cao, 
baàu trôøi trong vaét ñaày sao laáp laùnh. 

    Töï nhieân Höõu nhôù tôùi laù thö tình ñaàu tieân chaøng vieát 
cho coâ haøng xoùm thuôû coøn ôû trung hoïc. Chaøng ñaõ coùp moät 
caâu cuûa moät nhaø vaên naøo ñoù chaøng khoâng nhôù. 

   “Em haõy ñeám treân trôøi coù bao nhieâu vì sao, thì anh yeâu 
em nhieàu hôn theá nöõa.” 

    Laõng maïn laøm sao caùi thuôû hoïc troø. Tieáng Quyeân ñöa 
Höõu veà thöïc taïi: 

- Anh coù bieát naêm 1987 nhaân ngaøy kyû nieäm 50 naêm 
thaønh laäp caây caàu naøy coù 800 ngaøn ngöôøi chen chuùc ñi boä 
qua caàu maø caây caàu vaãn chòu ñöïng ñöôïc khoâng? 

- Toâi coù ñoïc tin aáy ôû treân baùo, toâi coøn nghe noùi coù nhieàu 
ngöôøi thích ñeán ñaây ñeå töï töû laém coù phaûi khoâng? 

- Naêm naøo cuõng coù vaøi ngöôøi töø xa ñeán ñaây ñeå töï töû. 
- Toâi khoâng hieåu taïi sao ñaõ chaùn ñôøi ñeán ñoä muoán cheát 

maø coøn phaûi keùn choïn caây caàu ñeïp nhaát nöôùc Myõ ñeå ñöùng 
nhaåy xuoáng maø tìm caùi cheát. 

- Coù leõ nhöõng ngöôøi ñoù hoï coù kyû nieäm vôùi caây caàu naøy 
chaêng. 

    Xe ñaõ qua khoûi caàu vaø baét ñaàu ñi vaøo Marin County.  
Chaúng maáy choác Sausalito ñaõ hieän ra tröôùc maët. Khu phoá 
naøy döïa vaøo söôøn nuùi vaø chaïy doïc theo ven bieån ñeïp vaø 
thô moäng voâ cuøng. 
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    Hai ngöôøi ngoài uoáng caø pheâ ôû nhaø haøng treân söôøn nuùi.  
Hoï ngoài ôû caùi baøn saùt cöûa soå, nhìn ra bieån. AÙnh traêng vaøng 
ñoå traøn xuoáng maët nöôùc lung linh laøm Höõu nhôù tôùi hai 
caâu: 

     “Hôõi coâ taùt nöôùc beân ñaøng 
     Sao coâ muùc aùnh traêng vaøng ñoå ñi.” 
  Chaøng hoûi Quyeân: 
- Quyeân coù bao giôø ñöôïc nhìn thaáy caùc coâ gaùi queâ taùt 

nöôùc baèng gaàu daây nhöõng ñeâm saùng traêng ôû Vieät Nam 
chöa? 

- Coù chöù, hoài nhoû veà queâ nghæ heø toâi ñaõ ñöôïc nhìn thaáy 
heát nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa thoân queâ Vieät Nam. Caâu hoûi 
cuûa anh laøm toâi nhôù laïi hai caâu ca dao toâi raát thích: 

   “Hôûi coâ taùt nöôùc beân ñaøng 
   Sao coâ muùc aùnh traêng vaøng ñoå ñi.” 
   Hoài coøn laø sinh vieân hai caâu naøy ñaõ cho toâi nguoàn caûm 

höùng vieát moät baøi phieám vui noùi veà nhöõng neùt ñeïp gôïi 
caûm cuûa ngöôùi con gaùi Vieät Nam ôû thoân queâ. 

     Höõu cöôøi thích thuù: 
- Chaúng haïn nhö? 
- Chaúng haïn nhö hình aûnh moät ñeâm traêng, hai ngöôøi con 

gaùi maëc yeám ñeå loä nguyeân hai caùnh tay, vai vaø caùi löng 
traàn, maëc vaùy quaù ñaàu goái, ngöôøi ñu ñöa laøm nhöõng ñoäng 
taùc ngaû ngöôøi ra sau ñeå taùt nöôùc, anh khoâng thaáy hình aûnh 
ñoù raát ñeïp vaø gôïi caûm hay sao? 
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- Nghe nhaø vaên Leä Quyeân taû, toâi muoán bay veà Vieät 
Nam ngay ñeå ngaém caûnh taùt nöôùc döôùi aùnh traêng.   

    Caâu noùi ñuøa cuûa Höõu laøm hai ngöôøi cuøng cöôøi vui veû.   
Chaøng noùi tieáp: 

- Quyeân coù bieát  thoaït nhìn aùnh traêng chan hoøa treân maët 
bieån, toâi ñaõ nhôù ngay ñeán hai caâu ca dao ñoù neân môùi hoûi 
Quyeân ñaõ ñöôïc nhìn caûnh taùt nöôùc ñeâm traêng ôû queâ nhaø 
chöa ñaáy chöù. 

    Quyeân ñuøa: 
- Vaäy laø “tö töôûng lôùn gaëp nhau,” vaø naøng tieáp, toâi meâ 

thô laém, meâ töø ngaøy coøn ñi hoïc. 
    Moät laøn gioù laïnh töø ngoaøi bieån thoåi vaøo laøm bay tung 

chieác khaên quaøng moûng vaét hôø höõng quanh vai Quyeân, 
naøng hôi ruøng mình.  Höõu voäi hoûi: 

- Quyeân laïnh phaûi khoâng? 
    Khoâng chôø naøng traû lôøi, chaøng ñöùng ngay daäy côûi aùo 

vest ngoaøi khoaùc nheï leân vai naøng. Naøng ñöa tay ñôõ caùi 
aùo, voâ tình tay hai ngöôøi chaïm nheï vaøo nhau laøm naøng boái 
roái: 

- Caûm ôn anh, thöôøng neáu ñi chôi toái ôû ñaây theá naøo toâi 
cuõng mang theo aùo laïnh, hoâm nay baát ngôø quaù neân khoâng 
chuaån bò gì caû. 

- Quyeân coù thöôøng ra ñaây chôi khoâng? 
- Thænh thoaûng khi naøo coù baïn ôû xa tôùi. Vôùi toâi, ñaây laø 

nôi ñeïp nhaát vaø toâi thích nhaát. Hoài coøn nhaø toâi, cuoái tuaàn 
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naøo tuïi toâi cuõng lang thang ôû ñaây. Töø ngaøy anh aáy maát, toâi 
khoâng coøn ra ñaây chôi thöôøng nöõa. 

- Anh nhaø maát laâu chöa? 
    Neùt maët ñang vui cuûa Quyeân boãng thay ñoåi haún, naøng 

noùi gioïng ñaày xuùc ñoäng: 
- Ba naêm roài anh aï. Nhaø toâi cheát vì tai naïn xe hôi, thaät 

baát ngôø. Cho tôùi baây giôø toâi vaãn khoâng theå töôûng töôïng 
ñöôïc laø chuyeän ñoù coù theå xaûy ra. Buoàn laém anh ôi! 

    Noùi xong naøng ñöùng daäy: 
- Khuya roài, mình neân veà ñi nguû. Ngaøy mai sau giôø hoïp 

toâi laïi tieáp tuïc laøm “tour guide” ñöa anh ñi thaêm thaønh 
phoá. 

     Treân ñöôøng veà, ngoài laùi xe Quyeân khoâng noùi naêng gì 
caû.   Höõu phaûi leân tieáng tröôùc: 

- Xin loãi Quyeân, töï nhieân toâi laïi hoûi thaêm chuyeän anh 
nhaø laøm Quyeân buoàn. 

- Khoâng phaûi taïi anh ñaâu, anh khoâng hoûi tôùi, toâi cuõng 
khoâng taøi naøo queân ñöôïc. Chuyeän nhaø toâi maát, khoâng 
nhöõng toâi chæ ñau khoå maø coøn aân haän nöõa. Vôï choàng toâi 
raát thöông nhau nhöng hay khaéc khaåu. Nhieàu khi chuyeän 
thieân haï maø hai vôï choàng cuõng baát ñoàng yù kieán roài caõi 
nhau. Tính nhaø toâi laïi noùng, côn leân hay noùi naëng vaø noùi 
dai. Moät hoâm, hai vôï choàng caõi nhau, toâi giaän xaùch goái 
sang phoøng khaùc nguû.  Saùng hoâm sau, tröôùc khi ñi laøm, 
nhaø toâi xin loãi, toâi vaãn laøm ngô khoâng traû lôøi. Treân ñöôøng 
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ñeán sôû, anh aáy bò tai naïn xe hôi, chôû vaøo nhaø thöông maáy 
tieáng ñoàng hoà sau thì anh aáy cheát. Luùc bò thöông anh aáy 
hoân meâ neân toâi khoâng noùi ñöôïc lôøi naøo vôùi anh aáy caû. 

    Keå tôùi ñaây, gioïng Quyeân ngheïn laïi: 
- Baây giôø toâi coù muoán noùi moät ngaøn lôøi tha thöù cho anh 

aáy vui, cuõng khoâng noùi ñöôïc nöõa. Ñoù laø ñieàu laøm toâi caûm 
thaáy aân haän voâ cuøng. 

- Quyeân khoâng neân töï traùch mình nhö vaäy. Vôï choàng 
giaän nhau laø chuyeän quaù thöôøng, soáng cheát laø do soá meänh 
heát, khoâng ai bieát tröôùc ñöôïc. 

    Xe ñaõ veà ñeán khaùch saïn. Tröôùc khi xuoáng xe, Höõu 
daën Quyeân: 

- Laùt nöõa veà nhaø, Quyeân nhôù goïi cho toâi bieát ñeå toâi yeân 
taâm laø Quyeân veà tôùi nhaø bình yeân. Ñaøn baø laùi xe moät 
mình veà khuya toâi ngaïi quaù. Ñaây laø soá ñieän thoaïi ôû phoøng 
toâi. 

- Caûm ôn anh ñaõ quaù lo cho toâi. Baây giôø toâi chaû bieát sôï 
laø gì caû. Soáng moät mình quen roài anh aï. Nhieàu khi toâi coù 
caûm töôûng toâi gioáng nhö ñaøn oâng. 

    Höõu quay sang Quyeân, dí doûm: 
- Thöa baø, duø baø coù can ñaûm côõ naøo, duø baø coù laùi xe 

phoùng nhö bay nhöng vôùi daùng daáp thöøa nöõ tính cuûa baø, 
toâi cuõng khoâng theå naøo chaáp nhaän coi baø nhö moät ngöôøi 
ñaøn oâng ñöôïc. 

    Quyeân nhìn Höõu cöôøi roài laéc ñaàu thaät nheï. 
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    Ra khoûi xe, Höõu ñi voøng sang phía Quyeân ngoài, cuùi 
xuoáng nhìn naøng: 

- Caûm ôn Quyeân ñaõ cho toâi moät buoåi toái thaät vui. 
    Xe Quyeân ñi roài Höõu coøn ñöùng nhìn theo. Veà phoøng, 

Höõu khoâng sao nguû ñöôïc. Chaøng nghó tôùi Quyeân vaø thaáy 
naøng toäi nghieäp voâ cuøng. Khoå nhaát laø con ngöôøi phaûi soáng 
vôùi nieàm aân haän, nhaát laø ngöôøi ñoù laïi nhieàu tình caûm nhö 
Quyeân. Qua caùch noùi chuyeän, Höõu bieát Quyeân laø ngöôøi ña 
saàu ña caûm, mô moäng vaø soáng nhieàu veà noäi taâm. Töï nhieân 
Höõu so saùnh Quyeân vôùi Linh. Linh hoaøn toaøn traùi ngöôïc. 
Naøng thích ñoïc saùch veà khoa hoïc hôn laø thô vaên. Tính 
naøng cöùng coûi, thích theå thao, khieâu vuõ vaø nhöõng choã oàn 
aøo vui veû. Chaúng bao giôø Linh coù caùi thuù ngoài uoáng caø 
pheâ, ngaém trôøi, traêng, maây, nöôùc nhö chaøng vaø Quyeân 
buoåi toái hoâm nay. Noùi chuyeän vôùi Quyeân thaät thích thuù. 
Naøng duyeân daùng, thoâng minh vaø coù nhieàu yù töôûng thaät 
gioáng chaøng. Nghó tôùi ñaây Höõu giaät mình, “cheát thaät, sao 
mình nghó veà Quyeân nhieàu nhö vaäy.” Chaøng nhö ngöôøi 
saép  ñi ra bieån, sôï cheát ñuoái neân coá gaéng ñi kieám chieác 
phao ñeå ñeà phoøng. 

    Chaøng goïi ñieän thoaïi cho vôï. 
    Chuoâng reo moät luùc laâu Linh môùi nhaác maùy, gioïng 

naøng coù veû ngaùi nguû: 
- Anh haû?  Sao goïi khuya vaäy?  
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- Nhôù em quaù neân muoán goïi em. Moïi khi giôø naøy em 
coøn thöùc ñoïc saùch maø. 

- Hoâm nay beänh nhaân nhieàu, meät quaù neân ñoïc saùch 
khoâng noåi thaønh ñi nguû sôùm. 

- Nguû deã vaäy, khoâng nhôù anh aø? 
- Anh môùi ñi töø saùng ñeán giôø, laâu laéc gì maø nhôù. 
- Vaäy maø ngoài treân maùy bay, anh ñaõ nghó vaø nhôù em roài 

ñoù. Anh hoûi thaät nheù, coù bao giôø em sôï maát anh khoâng? 
    Gioïng Linh dieãu côït: 
- Sao töï nhieân hoûi laåm caåm vaäy? Neáu coù, thì anh laø 

ngöôøi phaûi sôï maát em, chöù sao em laïi phaûi sôï maát anh? Coù 
moät ngöôøi vôï nhö em laø phuùc cho anh roài maø anh coøn lang 
bang nöõa thì em cho anh ñi luoân, chöù coù gì maø phaûi sôï 
maát? Thoâi ñeå em nguû, ñöøng noùi chuyeän vôù vaån nöõa, good 
night anh. 

    Boû ñieän thoaïi xuoáng, Höõõu nghe naûn moät caùch laï luøng.  
Caùi phao Höõu muoán baùm vaøo cho khoûi bò cheát ñuoái laïi laø 
caùi phao xì hôi ñaõ beïp dí. Baùm vaøo, noù laïi caøng naëng vaø 
laøm cho chaøng deã bò cheát ñuoái hôn. Chaøng noùi thaàm vôùi 
Linh trong yù nghó: 

    ‘’Em cöù töôûng em coù nhieàu ñieàu kieän laém. Saéc ñeïp, tieàn 
baïc, baèng caáp, thaèng naøo laáy ñöôïc em laø phuùc toå. Em coù 
bieát ñaâu, nhöõng ñieàu ñoù ñoái vôùi anh thaät voâ nghóa. Nhöõng 
ñieàu kieän anh caàn ôû ngöôøi vôï laø söï teá nhò, thoâng caûm vaø yeâu 
thöông. Caùi khoå laø taâm hoàn chuùng mình laïi quaù khaùc bieät.  



124                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

Caàn gì em phaûi cho anh ñi luoân laø em môùi maát anh. Coù leõ 
chuùng mình seõ vaãn phaûi soáng beân nhau vì Baûo Chaâu nhöng 
hoàn anh thì ñaõ khoâng coøn laø cuûa em nöõa. Mình ñaõ maát 
nhau töø laâu roài, em coù bieát khoâng? ÔÛ vôùi nhau bao nhieâu 
laâu maø em khoâng heà hieåu anh moät chuùt naøo heát.’’ 

    Ñieän thoaïi reo, gioïng Quyeân ôû ñaàu daây thaät dòu daøng: 
- A loâ!  anh Höõu phaûi khoâng aï? 
    Höõu nghe gioïng mình reo vui khaùc thöôøng: 
- Vaâng, toâi ñaây, ñang mong thì Quyeân goïi. 
- Hoài naõy toâi coù goïi nhöng ñieän thoaïi baän. Toâi phaûi coá 

thöùc ñeå goïi laïi keûo anh lo. 
- Xin loãi Quyeân, taïi toâi goïi veà New York neân ñöôøng daây 

bò baän. Caùm ôn Quyeân ñaõ coá thöùc ñeå goïi laïi. Neáu khoâng 
chaéc chaén toâi seõ maát nguû vì lo ñaáy. 

    Quyeân caûm ñoäng: 
- Toâi phaûi caùm ôn anh chöù. Söï lo laéng cuûa anh cho toâi 

caùi caûm giaùc toâi vaãn laø ngöôøi ñaøn baø yeáu ñuoái thuôû naøo. 
Ñaõ laâu roài coù ai thaéc maéc lo laéng gì cho toâi ñaâu, duø ñoâi khi 
toâi vaãn phaûi laùi xe veà khuya moät mình. 

    Nhö bieát mình voâ yù loä ra quaù roõ tình caûm ñaëc bieät 
daønh cho Höõu, Quyeân voäi ñoåi gioïng vui veû töï nhieân: 

- Khuya roài ñeå anh nguû keûo meät, toâi cuõng buoàn nguû quaù.          
Chuùc anh nguû ngon, heïn mai gaëp anh. 

   Quyeân ñaõ gaùc maùy roài, Höõu vaãn baàn thaàn caàm caùi ñieän 
thoaïi. Cuoái cuøng, chaøng cuõng phaûi boû maùy xuoáng. Höõu môû 
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Radio ôû ñaàu giöôøng ñeå vaën ñoàng hoà baùo thöùc vì ngaøy mai 
chaøng phaûi daäy sôùm ñi hoïp. Gioïng ca só Tony Bennett thaät 
aám vang leân...      “I left my heart in San Francisco...” 

 
 
Truyeän Ñeâm Traêng ÔÛ San Francisco töôûng ñaõ keát thuùc 

nhö treân, nhöng moät naêm sau trong moät buoåi tieäc cöôùi, 
moät vò ñaøn anh ñaùng kính cuûa vuøng Thuû Ñoâ Hoa Kyø baát 
ngôø hoûi toâi gioïng raát töï nhieân: 

- Veà sau Leä Quyeân ra sao chò? 
Toâi ngô ngaùc hoûi: 
- Leä Quyeân naøo aï? 
- Leä Quyeân ôû San Francisco aáy maø. 
Toâi vaãn coøn ngôù ngaån khoâng nhôù ra, Leä Quyeân laø teân 

moät nhaân vaät trong truyeän "Ñeâm Traêng ÔÛ San Francisco" 
cuûa toâi. 

Vò cao nieân nhaéc kheùo: 
- Leä Quyeân vôùi Höõu maø chò khoâng nhôù sao? 
Nhaéc theâm teân Höõu thì toâi môùi nhôù ra. Toâi vöøa ngaïc 

nhieân, vöøa thích thuù. Ngaïc nhieân vì nhaân vaät hö caáu trong 
tieåu thuyeát maø ngöôøi baïn hoûi nhö  moät nhaân vaät coù thaät ôû 
ngoaøi ñôøi. Thích thuù vì ngöôøi baïn ñoïc truyeän cuûa toâi ñaêng 
trong Coû Thôm hôn moät naêm roài maø vaãn coøn nhôù. Ngöôøi 
baïn cöôøi noùi tieáp: 

- Chò keát thuùc caâu chuyeän löûng lô nhö vaäy hôi aùc, 
phaûi cho ngöôøi ta yeâu nhau chöù. 

Veà Sau hai ngöôøi baïn khaùc laø anh Ñ.H.C vaø anh 
N.N.T cuõng noùi nhö vaäy. Roài theâm vaøi ñoäc giaû khaùc nöõa. 
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Töï nhieân toâi cöù nghó maõi veà ñoaïn keát cuûa caâu chuyeän. 
Thoâi ñaønh cho hoï yeâu nhau vaäy, nhöng yeâu roài phaûi chia 
tay, chöù khoâng theå gaén boù vôùi nhau laâu daøi ñöôïc, vì seõ 
laøm khoå ngöôøi khaùc. YÙ nghó ñoù ñaõ laø nguoàn caûm höùng cho 
toâi vieát ra baøi thô "Traùch Thaàm" ñeå hoaøn taát cho chuyeän 
tình Quyeân vaø Höõu cuûa ""Ñeâm Traêng ÔÛ San Francisco" 
vaø ñeå thaân taëng nhöõng baïn ñoïc khoâng haøi loøng vôùi ñoaïn 
keát lô löûng cuûa truyeän, khieán coù ngöôøi phaûi than laø "töùc 
anh aùch". Toâi yeâu nhöõng lôøi pheâ bình naøy quaù. Caùm ôn 
caùc baïn ñoïc yeâu quyù cuûa toâi. 

 *  * * 
Baây giôø xin caùc baïn ñoïc noát ñoaïn cuoái cuûa truyeän: 
Ba naêm sau Taâm, moät ngöôøi baïn thaân cuûa Höõu ôû Cali 

qua thaêm New York. Nhaân luùc chæ coù moät mình Höõu, Taâm 
hoûi nhoû: 

- Chuyeän tình cuûa baïn vôùi Quyeân ra sao roài? Nghe 
noùi coù luùc baïn ñònh ly dò Linh phaûi khoâng? 

- Heát roài, Quyeân muoán nhö vaäy. Quyeân yeâu mình 
laém, hai ñöùa raát hôïp nhau. Nhöng Quyeân khoâng muoán 
laøm gia ñình mình tan vôõ. Quyeân göûi cho mình moät baøi 
thô coi nhö laø laù thö vónh bieät.  

Noùi roài Höõu môû ngaên keùo, laáy ra baøi thô ñöôïc keïp 
trong moät taäp hoà sô thaät daày trao cho Taâm. Höõu cöôøi, 
gioïng cöôøi nghe nhö tieáng naác: 

- Ñoïc ñi, ñoaïn keát moät chuyeän tình. 
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Traùch Thaàm  
Em thaàm traùch taïi sao trôøi trôû laïnh 
Ñeå anh ñi tìm aùo aám trao em 
Möôøi ngoùn tay sao ñuïng nheï thaät eâm 
Maø bieán caû ñôøi em thaønh baõo toá. 
Taâm hoàn em boãng baøng hoaøng thöông nhôù 
Ai naøo ngôø loøng ta ñaõ trao nhau. 
Nhö soùng xoâ aøo aït ñeán quaù mau 
Em cheát ñuoái trong bieån tình say ñaém 
Hoàn ngaát ngaây trong nhòp tim thao thöùc 
Cuûa chuùng mình nhöõng luùc ôû beân nhau 
Duø bieát raèng phaûi ñôïi ñeán kieáp sau 
Mình môùi ñöôïc laø cuûa nhau maõi maõi 
Neáu bieát nhau töø nhöõng ngaøy thô daïi 
Thì baây giôø ñôøi ñaâu maõi chia xa 
Vaø maét em ñaâu phaûi leä öôùt nhoøa 
Khi nghó ñeán tình ñoâi ta vónh bieät. 
Ñoïc xong baøi thô, Taâm voã nheï vai Höõu: 
- Baïn ôi! Ñöøng queân "Tình chæ ñeïp nhöõng khi coøn 

dang dôû. Ñôøi maát vui luùc ñaõ ven caâu theà." (1) 
Höõu yeân laëng, chaøng traû lôøi Taâm baèng moät tieáng thôû 

daøi. 
 
(1)  Thô Hoà Dzeánh
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MUØA XUAÂN VÓNH BIEÄT 
 

        Nhö thöôøng leä, ñi laøm veà laø Traâm phoùng ngay leân 

laàu chaïy vaøo phoøng em gaùi. Phöôïng ñang ngoài nhìn ra cöûa 
soå ngaém nhöõng boâng hoa dogwood maàu phaán hoàng ñang 
lay ñoäng trong gioù. Nhöõng con vaønh khuyeân maàu vaøng ríu 
rít chuyeàn töø caønh noï sang caønh kia. 

- Em ñang ngaém gì vaäy? 
- Hoa dogwood ñeïp quaù chò aï. Em öôùc gì coù anh Thaønh 

ôû ñaây ñeå cuøng ñi daïo ngaém caûnh muøa xuaân cuûa vuøng Hoa 
Thònh Ñoán. Phaûi coâng nhaän muøa xuaân ôû ñaây ñeïp thaät. Anh 
Thaønh noùi muøa xuaân ôû Paris trôøi aâm u vaø hay möa laém. 

- Hoâm nay coù thö anh Thaønh khoâng? 
- Chöa, em nghó ngaøy mai môùi coù. Em hy voïng anh aáy 

khoâng ñoøi qua thaêm em nöõa. Em phaûi kieám ñuû côù ñeå caûn 
anh aáy. Em khoâng muoán anh aáy  nhìn thaáy em xaáu xí tieàu 
tuïy theá naøy. 

Traâm nhìn em xoùt xa: 
- Em phaûi coá gaéng aên nhieàu, nguû nhieàu hôn thì môùi 

khoûe ñöôïc. 
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- AÊn nguû nhieàu maáy ñi nöõa, thì cuõng chaúng giuùp gì 
ñöôïc cho caùi laøn da moãi ngaøy moät xaùm xòt theâm cuûa em. 
Em nghó, em saép rôøi xa chò vaø boá roài. Ñeâm hoâm qua 
khoâng hieåu sao em naèm mô thaáy meï. 

- Taïi ban ngaøy em nghó tôùi meï, thì ban ñeâm em naèm 
mô chöù coù gì laï ñaâu. 

- Ban ngaøy em coù nghó tôùi meï ñaâu. Em nghó ñoù laø ñieàm 
gôû, chaéc meï veà ñoùn em ñi vôùi meï ñoù. 

- Em chæ noùi baäy thoâi, em coøn soáng laâu laém, soáng ñeå 
chò em mình coøn veà thaêm Vieät Nam nöõa. Em noùi em phaûi 
veà cho bieát queâ höông cuûa mình, em queân roài aø? 

- Laøm sao em queân ñöôïc, em vaãn mô öôùc ñöôïc ñi thaêm 
Hoà Hoaøn Kieám vôùi Hoà Taây cuûa Haø Noäi, nhöng em bieát 
em seõ chaúng bao giôø ñaït ñöôïc nieàm mô öôùc ñoù. Ñaønh chôø 
sau khi cheát, hoàn em seõ bay veà Vieät Nam. 

- Em khoâng ñöôïc naûn chí nhö vaäy. Em coù bieát nieàm vui 
vaø söï hy voïng laø lieàu thuoác chöõa beänh toát nhaát khoâng? Em 
phaûi nghó em seõ khoûe laø chaéc chaén seõ khoûe. 

- Chò ñöøng an uûi em. Em bieát beänh em laém maø. Ung 
thö maùu maø soáng ñöôïc ñeán baây giôø laø ñieàu laï laém roài ñoù. 
Em khoâng sôï cheát ñaâu, chò ñöøng lo. Cheát, em seõ ñöôïc gaëp 
meï. Nhöng em seõ nhôù Boá, chò vaø anh Thaønh laém laém. 

Nöôùc maét Traâm baét ñaàu chaûy vaø gioïng noùi Phöôïng 
cuõng ngheïn ngaøo. 
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- Em may maén laém roài. Ñöôïc boá vaø chò cöng chieàu, yeâu 
thöông nhö vaäy. Em laïi coù moät tình yeâu thaät ñeïp vôùi anh 
Thaønh. Baây giôø em chæ coøn moät öôùc muoán, öôùc muoán cuoái 
cuøng cuûa em. Chò höùa vôùi em, laøm taát caû nhöõng ñieàu em 
yeâu caàu nheù. Chò phaûi höùa em môùi yeân taâm nhaém maét ra 
ñi. 

Ñoâi vai Traâm rung leân, naøng oâm em thaät chaët: 
- Chò höùa, em noùi ñi. 
- Khi em cheát, xin chò ñöøng baùo tin cho ai bieát ngoaïi tröø 

anh Thaønh. Ñeå choân caát xong, chò haõy baùo tin cho moïi 
ngöôøi bieát, vì em khoâng muoán phieàn moïi ngöôøi thaêm 
vieáng hay ñöa ñaùm ma em. Boá vaø chò cöù nghó laø em ñeán ôû 
vôùi meï, cho meï ñôõ coâ ñôn. Vaäy môùi coâng baèng. Boá coù chò. 
Meï coù em. Nhö vaäy laø ñueà hueà, vui bieát maáy. Chò vôùi boá 
ñöøng nghó laø em ñaõ cheát. Em vôùi meï chæ ôû thaät xa thoâi. 
Roài chuùng mình seõ ñoaøn tuï, nhö vaäy chò vôùi boá seõ khoâng 
caûm thaáy buoàn, vaø khoâng caàn thieát phaûi ñi tieãn ñöa em. 

Ngöôøi duy nhaát phaûi ñöa tieãn em laø anh Thaønh. Chò 
nhôù goïi ñieän thoaïi noùi anh Thaønh phaûi qua ñöa ñaùm ma 
em. Khoâng, noùi ñöa ñaùm ma laø khoâng ñuùng. Anh Thaønh 
phaûi qua ñi daïo chôi vôùi em moät laàn. Laàn ñaàu vaø cuõng laø 
laàn cuoái, bôûi vì töø ngaøy yeâu nhau qua thö töø, em vôùi anh 
Thaønh ñaõ coù dòp ñi daïo chôi vôùi nhau ñaâu. Chò nhôù daën xe 
chôû em phaûi ñi thaät chaäm, qua nhöõng con ñöôøng thaät ñeïp 
coù nhieàu hoa, ñeå em ñaït ñöôïc moäng öôùc ñöa anh Thaønh ñi 
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ngaém caûnh muøa Xuaân cuûa vuøng Hoa Thònh Ñoán. Sau ñoù, 
xe tôùi nghóa ñòa thì anh Thaønh phaûi ñi veà ngay. Em khoâng 
muoán anh Thaønh phaûi nhìn thaáy em chui vaøo loøng ñaát laïnh 
moät mình. Chia tay nhö vaäy khoå laém. 

Noùi tôùi ñaây Phöôïng khoùc naác leân. Traâm xoa nheï vaøo 
löng em voã veà. Nöôùc maét Traâm rôi öôùt caû maùi toùc lô thô 
cuûa Phöôïng. Chöa bao giôø Traâm thaáy Phöôïng noùi naêng laï 
luøng vaø coù veû cöông quyeát nhö hoâm nay. Ñoâi maét meät moûi 
cuûa Phöôïng boãng döng long lanh saùng. Coù phaûi coâ em nhoû 
beù maø naøng heát söùc yeâu thöông saép vónh vieãn ra ñi? Ngöôøi ta 
baûo ngoïn neán tröôùc khi taét thöôøng saùng loùe leân. Traâm ñi 
xuoáng nhaø goïi ñieän thoaïi cho Baèng, ngöôøi anh hoï raát thaân, 
ñoàng thôøi cuõng laø baùc só gia ñình. Baèng traán an Traâm: 

- Khoâng sao ñaâu. Nhöõng ngöôøi beänh naëng thöôøng hay 
nghó quaån. Tuy nhieân anh seõ gheù thaêm Phöôïng ngay, em 
ñöøng lo. 

Vöøa laøm côm chieàu Traâm vöøa suy nghó, neáu Phöôïng 
cheát Thaønh seõ phaûi qua ñöa ñaùm nhö yù nguyeän cuoái cuøng 
cuûa Phöôïng, Traâm seõ phaûi xöû trí theá naøo. Lieäu Thaønh coù 
thoâng caûm maø tha thöù cho söï doái gaït cuûa Traâm, hay Thaønh 
seõ noåi traän loâi ñình vaø giaän Traâm luoân? 

Ñaàu oùc Traâm roái bôøi, naøng nghó ñeán Baèng, chæ coù Baèng 
laø coù theå giuùp Traâm giaûi toûa vaán ñeà. Cuõng may, khi Baèng 
ñeán thì Phöôïng ñang nguû neân Traâm coù cô hoäi noùi chuyeän 
vôùi Baèng. 
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- Anh Baèng, em coù chuyeän khoù khaên vaø khoå taâm quaù, 
em hy voïng anh coù theå giuùp ñöôïc em. 

- Chuyeän gì vaäy, noùi cho anh nghe, anh seõ coá gaéng vôùi 
taát caû khaû naêng cuûa anh. 

- Neáu Phöôïng cheát, anh Thaønh seõ qua ñöa ñaùm ma 
Phöôïng vaø anh aáy seõ khaùm phaù ra chuyeän em doái gaït anh 
aáy.  

Baèng nhìn Traâm ngaïc nhieân: 
- Doái gaït chuyeän gì vaäy? Töø xöa tôùi giôø em laø ngöôøi 

thaúng thaén, ñaøng hoaøng laém maø, sao laïi coù chuyeän laï nhö 
vaäy? 

- Chuyeän naøy saåy ra chæ vì em thöông Phöôïng quaù, neân 
muoán cho noù ñöôïc haïnh phuùc tröôùc khi töø bieät coõi ñôøi. 

Anh nhôù hoâm anh goïi laïi nhaø baùo tin keát quaû thöû 
nghieäm cho bieát Phöôïng bò ung thö maùu khoâng? 

- Anh nhôù, roài sao? 
- Hoâm ñoù em coù noùi vôùi anh, xin giöõ kín ñöøng cho 

Phöôïng bieát voäi, ñeå em ñöa noù ñi Phaùp chôi veà roài anh 
haõy baùo tin. 

- Anh muoán em vaøo ñeà chính ñi, ñöøng coù loøng voøng 
maõi ñöôïc khoâng, anh soát ruoät laém roài. 

Em phaûi keå ñaàu ñuoâi thì anh môùi hieåu ñöôïc chuyeän maø 
giuùp em chöù. 

- Xin loãi, em noùi tieáp ñi. 
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- Chuyeán ñi thaêm vieáng nöôùc Phaùp laø chuyeán du lòch 
cuoái cuøng cuûa Phöôïng tröôùc khi bieát mình coù beänh, neân 
Phöôïng vui laém. Chæ coù em laø buoàn, chaû thieát laøm gì cho 
rieâng em. Taát caû chuyeán ñi em chæ nghó ñeán Phöôïng vaø coá 
söùc laøm sao cho Phöôïng thaät haøi loøng. Ngay hoâm ñaàu tieân 
ôû Paris chuùng em ñaõ ñi thaêm khu Montmartre, ñeán choã hoï 
ngoài veõ tranh. Trong soá ba ngöôøi hoïa só coù moät ngöôøi laø 
Vieät Nam, ngöôøi ñoù laø anh Thaønh. Khoâng bieát coù phaûi 
Phöôïng thích caùi daùng ngheä só ñeïp trai cuûa Thaønh khoâng, 
maø Phöôïng nhaát ñònh ñoøi veõ moät böùc chaân dung. Tính noù 
nhuùt nhaùt neân em phaûi noùi chuyeän giaù caû vôùi hoïa só. Sau 
khi ñoâi beân ñoàng yù, Phöôïng baét ñaàu ngoài laøm maãu cho 
Thaønh veõ. Thaønh ít noùi vaø chaêm chuù veõ neân chuùng em 
cuõng khoâng noùi chuyeän nhieàu vaø cuõng chaúng hoûi teân nhau. 
Em cöù goïi Thaønh laø oâng Hoïa só. Phaûi maáy hoâm thì böùc 
tranh môùi hoaøn thaønh vì ngoaøi giôø veõ Thaønh coøn chôi ñaøn 
piano cho ban nhaïc ôû moät phoøng traø noåi tieáng. Thaønh môøi 
chuùng em ñeán nghe nhaïc. 

Sau khi ñi phoøng traø veà, Phöôïng taâm söï traùi tim noù ñaõ 
ñaày aép hình aûnh chaøng hoïa só kieâm nhaïc só taøi hoa. Thuù 
thaät vôùi anh, em cuõng coù caûm tình vôùi Thaønh raát nhieàu vaø 
em nghó Thaønh cuõng ñeå yù tôùi em. Nhöng bieát Phöôïng 
thích Thaønh, neân em vaãn caàu mong Thaønh thích Phöôïng 
cho noù vui. Em bieát töø ngaøy môùi lôùn, Phöôïng chöa heà coù 
caûm tình vôùi ai caû. Khoå noãi, Thaønh khoâng ñeå yù gì tôùi 
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Phöôïng maø thænh thoaûng cöù nhìn em baèng caùi nhìn cuûa 
ngöôøi muoán göûi gaám taâm söï. Luùc chia tay, Thaønh noùi nhoû 
vôùi em: 

- Coâ hôùp hoàn toâi roài. Cho toâi xin teân vaø ñòa chæ ñöôïc 
khoâng? 

Khoâng hieåu sao luùc ñoù thoaùng nhìn thaáy khuoân maët 
buoàn baõ cuûa Phöôïng, em laïi naåy ra yù nghó thay vì vieát teân 
em keøm vôùi ñòa chæ, em laïi vieát teân Phöôïng, roài ñöa cho 
Thaønh. Thaønh töôûng Phöôïng laø teân em, neân sau ñoù cöù vieát 
thö toû tình lieân mieân. Em noùi doái Phöôïng laø Thaønh thích 
Phöôïng, nhöng ngaïi khoâng daùm hoûi thaúng Phöôïng neân 
môùi hoûi qua em. Do ñoù, khi thaáy thö cuûa Thaønh göûi ñeán 
nhaø ñeà teân Phöôïng, Phöôïng tin ngay laø thô cuûa mình vaø 
möøng rôõ ñoïc, roài hoài aâm ngay töùc khaéc. Em nhìn laù thö 
cuûa Thaønh naèm trong tay Phöôïng maø thaáy ñau loøng. Tình 
caûm cuûa Thaønh göûi gaém cho em, em ñaønh phaûi nhöôøng 
cho Phöôïng, ñeå Phöôïng coù ñöôïc nhöõng ngaøy vui cuoái cuûa 
cuoäc ñôøi. 

Töø ñoù, em chæ coøn nieàm vui nhoû nhoi laø ñoïc leùn thö 
Thaønh. Qua thö, em bieát Thaønh laø ngöôøi  raát tình caûm vaø 
Thaønh yeâu em qua teân Phöôïng thaät nhieàu. Maáy laàn em cöù 
ñònh vieát thô noùi roõ cho Thaønh bieát söï thaät, ñeå khoûi mang 
maëc caûm doái gaït, nhöng thaáy Phöôïng sung söôùng haïnh 
phuùc vôùi tình yeâu ñoù quaù, em laïi khoâng nôõ. Em ñaønh ñeå 
ngaøy thaùng troâi qua cho ñeán baây giôø. Qua thö, Thaønh ñau 
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khoå khi töôûng em bò beänh saép cheát. Gioïng Traâm ngheïn 
laïi, naøng noùi qua nöôùc maét: 

- Ñoái vôùi Thaønh, roài em cuõng seõ phaûi cheát qua teân 
Phöôïng. Thoâi thì cuõng ñaønh, coù leõ em khoâng coù duyeân nôï 
vôùi Thaønh. Khoå noãi baây giôø Phöôïng laïi muoán Thaønh qua 
ñöa ñaùm noù, em phaûi laøm sao ñaây? Khi Thaønh khaùm phaù 
ra ngöôøi Thaønh vaãn vieát thô vaø nhaän ñöôïc thô hoài aâm 
khoâng phaûi laø em, chaéc Thaønh seõ ñau loøng laém. Anh nghó 
Thaønh seõ phaûn öùng theá naøo khi bieát em ñaõ doái gaït Thaønh, 
lieäu Thaønh coù thoâng caûm vaø tha thöù cho em khoâng? Vaø 
Thaønh coù coøn giöõ nguyeân veïn tình yeâu Thaønh ñaõ daønh cho 
em töø laàn ñaàu gaëp maët hay khoâng? 

Baèng ñaêm chieâu suy nghó: 
-Chuyeän naøy raéc roái hôn anh töôûng töôïng nhieàu, moãi 

ngöôøi ñaøn oâng coù moät loái suy nghó khaùc nhau, neân anh 
khoâng theå naøo traû lôøi cho em bieát ñöôïc veà nhöõng suy nghó 
cuûa Thaønh. Coù ñieàu anh khuyeân em neân cho Thaønh bieát 
söï thaät tröôùc khi Thaønh ñeán ñaây. Ñöøng ñeå Thaønh phaûi 
ngaïc nhieân vaøo phuùt choùt, anh sôï Thaønh seõ mang taâm 
traïng cuûa ngöôøi bò löøa ñi ñöa ñaùm ma Phöôïng thì hoàn 
Phöôïng seõ khoâng ñöôïc sieâu thoaùt vaø vui veû nhö öôùc muoán 
cuoái cuøng cuûa Phöôïng ñaâu. 

Nghe Baèng nhaéc tôùi nieàm mô öôùc cuoái cuøng cuûa 
Phöôïng, Traâm thaáy loøng mình teâ taùi. Ñuùng roài, naøng 
khoâng nhöõng chæ coù toäi löøa doái Thaønh maø naøng coøn löøa doái 



136                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

caû Phöôïng nöõa. Duø Phöôïng hieåu naøng phaûi löøa doái Phöôïng 
vì muoán cho Phöôïng vui. Nhöng lieäu Phöôïng seõ ñau khoå 
ñeán ñaâu neáu bieát nhöõng tình caûm Phöôïng coù ñöôïc chæ laø 
vay möôïn cuûa baø chò quaù thöông em. Traâm nghó naøng phaûi 
laøm quyeát ñònh: 

- Anh Baèng, xin anh giuùp em goïi ñieän thoaïi keå heát cho 
Thaønh nghe ñeå tuøy Thaønh quyeát ñònh, xem anh aáy coù coøn 
muoán qua ñöa ñaùm Phöôïng vaø gaëp laïi em nöõa khoâng. 

Ngaøy hoâm sau Baèng mang ñeán cho Traâm tin möøng, 
Thaønh raát buoàn laø ñaõ bò Traâm ñaùnh löøa, nhöng Thaønh saün 
saøng tha thöù cho Traâm vaø höùa seõ vaãn qua ñöa ñaùm ma 
Phöôïng neáu Phöôïng qua ñôøi. 

Hai tuaàn sau thì Phöôïng maát. Traâm khoâng coù can ñaûm ñi 
ñoùn Thaønh neân nhôø Baèng ñi ñoùn duøm. Giaây phuùt ñaàu hai 
ngöôøi gaëp laïi nhau hôi ngôõ ngaøng chöù khoâng ñöôïc töï nhieân 
thoaûi maùi nhö nhöõng ngaøy gaëp gôõ ôû Paris. Thaønh nhìn Traâm 
baèng ñoâi maét thaät buoàn. 

- Anh khoâng bieát phaûi xöng hoâ vôùi em theá naøo baây giôø, 
öôùc gì teân em thaät söï laø Phöôïng chaéc anh seõ sung söôùng 
laém. Nhöng maø baây giôø em laïi laø chò cuûa Phöôïng, ngöôøi 
anh vaãn trao ñoåi nhöõng gioøng chöõ ñaày aép yeâu thöông. Nhö 
vaäy ñeå danh chính ngoân thuaän anh phaûi goïi em laø chò Traâm. 
Ñuùng khoâng? 

Traâm cuùi maët daáu nhöõng gioït nöôùc maét ñang traøn ngaäp 
bôø mi: 
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- Anh goïi em sao cuõng ñöôïc. Em ñaõ laøm moät vieäc em 
nghó laø thaät toát nhöng laïi thaønh ra moät laàm loãi vôùi caû anh 
vaø Phöôïng. Em xin loãi anh thaät nhieàu. 

- Em ñöøng töï traùch mình. Em ñuùng laø moät ngöôøi chò cao 
caû. Anh phaûi caùm ôn em môùi ñuùng, vì thaät ra anh ñaõ coù 
nhöõng ngaøy raát haïnh phuùc vôùi Phöôïng. Nhöõng laù thô 
Phöôïng vieát ñaõ mang laïi cho anh nhöõng tình caûm chaân 
thaät noàng thaém. Anh vaø Phöôïng coù nhieàu ñieåm raát hôïp vôùi 
nhau. 

Traâm ñaõ laøm ñuùng lôøi höùa vôùi em. Chæ moät mình Thaønh 
ñi theo xe tang ra nghóa ñòa. Nhìn theo chieác xe maøu ñen 
chôû quan taøi Phöôïng vaø xe cuûa Thaønh ñi maát huùt, Traâm 
hieåu laø moái tình cuûa naøng vôùi Thaønh roài cuõng seõ lieäm kín 
theo chieác xe tang. 
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GIAÙ HAÏNH PHUÙC 
 

       Vöøa ôû phoøng maïch baùc só böôùc ra, Dieãm Thu mang 

moät caûm giaùc thaät laï.  Ñaàu oùc naøng roãng tueách, thaàn kinh 
nhö teâ lieät, “mình ñi ñaâu baây giôø nhæ?” naøng ngaån ngô töï 
hoûi “AØ, ñi veà nhaø, baùo tin cho moïi ngöôøi bieát mình bò ung 
thö.”  Ba chöõ “bò ung thö” naøy noù coøn xa laï vôùi naøng quaù. 
Ñaàu naøng baäp buøng “hay laø mình naèm mô?” 

      Naèm mô sao ñöôïc, naéng gaét buoåi tröa laøm noùng moät 
beân maù, tröôùc maét naøng xe coä chaïy ñoâng ñuùc gaây neân moät 
traøng aâm thanh hoãn loaïn oàn aøo trong gioù. Mình ñang tænh 
taùo ñi treân ñöôøng phoá giöõa ban ngaøy vaø vöøa khaùm beänh 
xong. Vaäy laø mình bò ung thö thaät sao? Thaät khoù maø töôûng 
töôïng ñöôïc khi mình maïnh khoûe theá naøy. Dieãm Thu laùi xe 
ñi nhö ngöôøi moäng du, naøng khoâng chuù yù gì ñeán ñöôøng ñi 
caû, vaäy maø chieác xe naøng laùi cuõng veà ñöôïc tôùi nhaø. 

      Vöøa söûa soaïn naáu aên cho böõa côm toái, naøng vöøa nhìn 
ra cöûa soå. Nhöõng chuøm hoa giaáy maøu xaùc phaùo ñang laû lôi 
vôùi gioù chieàu. Maáy con chim hoaøng yeán ñang tung taêng 
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chuyeàn heát caønh noï sang caønh kia ca haùt líu lo.  Naøng 
ngaïc nhieân töï hoûi, phong caûnh ngoaøi cöûa soå ñeïp nhö vaäy 
maø sao naøng chaúng bao giôø ñeå yù ñeán Hoâm nay, sau khi 
bieát mình maéc phaûi caên beänh hieãm ngheøo vaø khoâng choùng 
thì chaày naøng cuõng phaûi giaõ töø taát caû. Naøng boãng thaáy 
nuoái tieác vaø muoán  nhìn ngaém taát caû caûnh vaät ôû xung 
quanh. Töø khung trôøi ngoaøi cöûa soå, tôùi töøng goùc beáp quen 
thuoäc. Buoåi toái nhìn choàng con ngoài aên côm vui veû, naøng 
khoâng nôõ baùo tin buoàn. Caàm baùt côm naøng coá gaéng aên 
uoáng moät caùch bình thöôøng nhöng mieáng côm nhai trong 
mieäng duø laø gaïo môùi, thaät thôm thaät deûo, naøng cuõng vaãn 
caûm thaáy nhö ñang nhai moät môù traáu. Coá nuoát, maø mieáng 
côm cöù nhö muoán ngheïn laïi ôû coå hoïng. Bieát khoâng taøi naøo 
aên heát baùt côm, naøng vôø noùi vôùi choàng: 

-  Hoài chieàu buïng ñang ñoùi, em  daïi quaù ñi aên traùi cam 
hôi chua, noù haønh bao töû laøm em bò ñau buïng. Baây giôø, aên 
côm vaøo thaáy khoù chòu quaù! 

   OÂng choàng töôûng thaät, taán coâng lieàn:  
- Em cöù chöùng naøo taät naáy, bò maáy laàn roài khoâng chöøa.   

Ñôïi ñeán luùc ñau bao töû thaät môùi tôûn. 
   Giaù nhö moïi khi, Dieãm Thu ñaõ phaûn phaùo ngay baèng 

caâu: 
- Neáu anh laø ngöôøi ñaøn oâng teá nhò vaø yeâu vôï thì nghe vôï 

bò ñau buïng nhö vaäy, anh phaûi lo saên soùc, ñi kieám thuoác 
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cho em uoáng, chöù khoâng phaûi cöù ngoài aên tænh bô, coøn noùi 
mæa, noùi mai. 

     Nhöng hoâm nay naøng chæ yeân laëng, chaúng nhöõng 
khoâng giaän choàng, naøng coøn caûm thaáy thöông haïi. Toäi 
nghieäp anh chaøng, khoâng bieát moät ngaøy gaàn ñaây, ñi laøm 
veà seõ phaûi naáu côm laáy maø aên. Buoåi toái, seõ chæ coøn hai boá 
con ngoài aên vôùi nhau.  Chaøng seõ chaúng coøn ai ñeå maø mæa 
mai treâu choïc nöõa. Nhìn sang thaèng con trai beân caïnh 
ñang gaép quaû tröùng kho vôùi thòt, aên ngon laønh, naøng suyùt 
rôi nöôùc maét. Toäi thaèng beù, meâ moùn thòt kho tröùng  cuûa 
meï laém. Noù coù bieát ñaâu mai moát meï cheát roài, ôû vôùi boá noùù 
coù theå seõ phaûi aên moãi ngaøy chæ coù tröùng chieân vôùi rau 
luoäc. Loäc, choàng naøng, chæ bieát laøm ñuùng hai moùn ñoù. Töï 
nhieân, coå naøng ngheïn laïi, naøng phaûi ñöùng voäi daäy ñeå traùnh 
khoâng khoùc tröôùc maët choàng vaø con. Naøng coá noùi gioïng 
thaät töï nhieân: 

- Hai boá con aên côm ñi nheù, meï ñi uoáng thuoác roài vaøo 
naèm nghæ moät laùt. AÊn xong cöù ñeå baùt ñóa ñaáy meï seõ röûa 
cho. 

   Leân giöôøng naèm, Dieãm Thu uùp maët vaøo goái khoùc nhö 
möa. Naøng muoán gaøo theùt leân, sao Thöôïng Ñeá laïi baét 
naøng maéc phaûi caên beänh hieåm ngheøo theá naøy? Naøng ñaâu 
coù laøm ñieàu gì aùc ñaâu maø nôõ baét naøng phaûi chòu hình phaït 
naëng nhö vaäy? Sao Trôøi khoâng cho naøng soáng khoûe maïnh 
theâm vaøi naêm nöõa, cho thaèng con toát nghieäp ñaïi hoïc, cho 
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vôï choàng naøng traû xong nôï nhaø, ñeå naøng coù cheát, choàng 
con naøng seõ khoûi phaûi lo laéng veà tieàn nong. Moät ñaàu 
löông, laøm sao ñuû traû tieàn nhaø, tieàn  hoïc ñaïi hoïc cho con? 
Naøng chôït nghó ñeán vuï baûo hieåm nhaân maïng. Ngoaøi tieàn 
baûo hieåm ôû trong sôû cho, naøng khoâng mua theâm gì caû. 
Hoâm tröôùc, coù ngöôøi quen laøm ôû haõng baûo hieåm môøi naøng 
mua baûo hieåm nhaân maïng. Naøng laïi cöù heïn laàn heïn löõa 
chöa chòu mua. Naøng nghó buïng, mình coøn treû, coøn khoûe 
maïnh theá naøy, mua laøm gì, chæ toå laøm giaøu cho haõng baûo 
hieåm. Bieát ñeán luùc naøo cheát, ñeå maø choàng con ñöôïc laõnh? 
Choàng naøng lôùn hôn naøng naêm tuoåi, chaéc chaøng seõ ñi 
tröôùc. Xöù Myõ, ngöôøi ta chaû laøm thoáng keâ ñaøn baø soáng dai 
hôn ñaøn oâng laø gì. Luùc naøng cheát, con naøng ñaõ hoïc thaønh 
taøi. Noù laøm thieáu gì tieàn, ñaâu caàn tieàn baûo hieåm cuûa naøng 
nöõa. Ma chay thì tieàn baûo hieåm trong sôû cho cuõng dö chaùn 
roài. Nghó vaäy, neân naøng ñaén ño khoâng mua theâm baûo hieåm 
nhaân maïng cho mình. Ai ngôø, môùi hoâm qua naøng coøn laø 
con ngöôøi khoûe maïnh yeâu ñôøi, töôûng coù theå soáng ít nhaát 
gaàn 20 naêm nöõa.  Vaäy maø, hoâm nay naøng ñaõ trôû thaønh 
ngöôøi beänh hoaïn, ñang söûa soaïn ñi vaøo coõi cheát. Thaät 
khoâng theå naøo ngôø ñöôïc. Baây giôø coù beänh roài mua baûo 
hieåm ai maø daùm baùn cho nöõa. 

   Coù tieáng goõ cöûa, tieáp theo laø gioïng khaøn khaøn cuûa Loäc: 
- Em nguû hay thöùc? Coù ñieän thoaïi cuûa Hoaøng Lan ôû 

Washington D.C. goïi cho em ñoù. 
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- Em thöùc, caûm ôn mình. 
    Loäc hôi ngaïc nhieân, khoâng hieåu sao hoâm nay Dieãm 

Thu noùi vôùi chaøng nheï nhaøng aâu yeám laï. Moïi khi, coù bao 
giôø naøng goïi chaøng baèng “mình” ñaâu. Theo Loäc “mình” laø 
tieáng goïi tình töù nhaát cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nhau. Chaøng 
khoaùi chí vôùi yù nghó “hay laø naøng laïi muoán laøm laønh vôùi 
mình ñaây”. Maáy tuaàn tröôùc chæ vì toäi thieáu kieân nhaãn maø 
chaøng ñaõ bò naøng “beá quan toûa caûng,” nhaát ñònh khoâng cho 
choàng ñuïng ñeán ngöôøi, duø chæ laø moät voøng tay oâm nheï. 
Gioïng naøng luùc naøo cuõng laïnh nhö tieàn “ñeå yeân cho em 
nguû.” Bình thöôøng, Loäc coù thoùi quen nguû sôùm. Dieãm Thu, 
ngöôïc laïi, ñi nguû raát treã. Khi naøo Loäc muoán laøm “boån 
phaän coâng daân,” chaøng phaûi hoái Dieãm Thu ñi nguû cuøng 
moät luùc vôùi mình. Neáu khoâng, khi Dieãm Thu vaøo giöôøng 
thì Loäc ñaõ nguû say roài. Maáy tuaàn tröôùc, sôï thaèng con ñeå yù, 
Loäc nhaùy nhoù ra hieäu cho vôï ñi nguû cuøng moät luùc vôùi 
mình. Hieåu yù choàng, Dieãm Thu cuõng söûa soaïn leân laàu sôùm 
hôn. Naøng coù thoùi quen tröôùc khi vaøo giöôøng nguû phaûi taém 
röûa saïch seõ vaø lau chuøi heát phaán son. Caùi khoaûn naøy laø laâu 
laéc nhaát. Loäc töï hoûi, sao ñaøn baø raéc roái vaäy? Ban ngaøy boâi 
ñuû thöù phaán son leân maët, ñeå ban ñeâm laïi phaûi maát coâng 
chuøi ñi cho heát. Naèm chôø soát ruoät, Loäc chaïy vaøo buoàng 
taém ngoù, thaáy vôï coøn ñang boâi kem leân maët, Loäc ngaïc 
nhieân: 
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- Ñi nguû chöù coù phaûi ñi daï hoäi ñaâu maø em phaûi boâi kem 
boâi kieác laøm gì vaäy? 

   Dieãm Thu quay laïi löôøm choàng: 
- Em boâi kem döôõng da ban ñeâm maø. 
- Trôøi ôi! Laïi boâi caùi kem nhôøn nhôøn leân maët nöõa  aø. 

Anh noùi thaät vôùi em, caùi kem ñoù laøm anh “turn off” laém 
ñaáy. 

    Noùi roài, Loäc trôû vaøo giöôøng naèm chôø. Moät laùt, vaãn 
khoâng thaáy Dieãm Thu ñi ra. Ñaõ vaäy, Loäc coøn nghe tieáng 
maùy saáy toùc reø reø trong phoøng taém. Loäc laïi chaïy vaøo hoûi 
gioïng böïc boäi: 

- Sao hoâm nay laïi coøn baøy ra troø saáy toùc nöõa vaäy? 
- Bao giôø goäi ñaàu maø em chaû phaûi saáy toùc, ñeå toùc öôùt ñi 

nguû em nhöùc ñaàu laém. 
    Laàn naøy Loäc heát caû kieân nhaãn. Chaøng noåi noùng, chöûi 

theà nho nhoû moät mình. Sau ñoù, chaøng cuït höùng, naèm nguû 
thaúng moät leøo. Saáy toùc xong xuoâi, Dieãm Thu coøn xòt theâm 
moät tí nöôùc hoa Chanel Coco roài môùi ñi ra. Nhìn choàng 
naèm nguû, Dieãm Thu töùc caønh hoâng nhöng cuõng khoâng 
theøm ñaùnh thöùc.  Theá laø hoâm sau coù moät maøn chieán tranh 
laïnh ngaàm. Ngoaøi maët, Dieãm Thu vaãn laøm boä tænh nhö 
khoâng, vaãn noùi cöôøi nhö thöôøng. Nhöng trong buïng, naøng 
ñaõ saün keá hoaïch. “Ñaõ ham nguû thì cho nguû luoân.” Töø ñoù, 
naøng môû chieán dòch “beá quan toûa caûng.” Loäc khoâng laøm 
sao maø duï khò ñöôïc naøng nöõa. Toái hoâm nay, töï nhieân naøng 
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laïi thay ñoåi thaùi ñoä. Gioïng noùi thaät ngoït ngaøo, vaø chöõ 
“mình” nghe noù deã thöông laøm sao. Loäc vöøa ngoài coi Tivi, 
vöøa ñaéc yù vôùi döï tính “toái nay thì naøng cheát vôùi ta.” Thu 
laïi ôû trong phoøng nguû saün roài, thì laïi caøng deã laøm laønh. 

    Tuïi mình ñuùng laø thaàn giao caùch caûm, mình ñang ñònh 
goïi Hoaøng Lan thì Hoaøng Lan laïi goïi mình. 

- Mình môùi ñi Florida veà, coù moät baõi bieån gioáng baõi 
bieån Nha Trang khoâng theå taû neân goïi keå cho Thu nghe 
ñaây, vì toâi bieát coâ baïn toâi vaãn nhôù Nha Trang laém.  

- Nha Trang nhieàu kyû nieäm ñeïp quaù, laøm sao maø queân 
ñöôïc. Caû moät thôøi con gaùi cuûa chuùng mình ôû tröôøng Voõ 
Taùnh. 

- Baõi bieån Coquina cuûa thaønh phoá Sarasota ôû Florida, 
caùch Tampa chöøng hai giôø laùi xe, nöôùc trong xanh, caùt 
traéng thaät mòn, nhöõng haøng thuøy döông lao xao trong gioù, 
gioáng y heät ôû Nha Trang cuûa chuùng mình Thu aï.  

- Nghe Lan taû, mình cuõng thaáy meâ roài. Giaù nhö moïi khi, 
chaéc mình seõ ñoøi oâng Loäc ñöa ñi nghæ heø ôû ñoù cho bieát.  
Nhöng baây giôø, ñang buoàn quaù Lan ôi! 

- Chuyeän gì vaäy, noùi cho mình nghe ñöôïc khoâng? 
   Yeân laëng moät laùt, gioïng Dieãm Thu ngaäp nöôùc maét: 
- Mình bò ung thö. 
- Haû, gioïng Hoaøng Lan thaûng thoát, coù thaät khoâng? Hoài 

naøo vaäy? 
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- Mình môùi bieát hoâm nay thoâi. Tuaàn tröôùc, mình ñi 
“check up” nhö thöôøng leä moãi naêm. Saùng nay, baùc só goïi 
ñieän thoaïi ñoøi gaëp mình, mình cuõng hôi lo. Ai ngôø ñeán nôi 
oâng aáy baûo keát quaû thöû nghieäm cho thaáy mình bò ung thö. 
Mình chöa noùi cho oâng Loäc vaø con mình bieát sôï maáy 
ngöôøi ñoù buoàn. 

- Hieän giôø øThu thaáy trong ngöôøi theá naøo? 
- Vaãn khoûe nhö voi, chaû thaáy trieäu chöùng gì caû. 
- Nhö vaäy môùi chôùm chaéc seõ chöõa ñöôïc maø. Baây giôø 

ngöôøi ta tìm ra nhieàu thöù thuoác chöõa ung thö hay laém. 
- Baùc só cuõng baûo mình nhö vaäy, nhöng sao mình vaãn 

caûm thaáy xuoáng tinh thaàn quaù. 
   Cöûa môû, Loäc thoø ñaàu vaøo. Chaøng ñöa tay mi göûi vôï 

moät caùi, roài ra daáu cho vôï cuùp ñieän thoaïi ñi. Chaøng nhaùy 
maét, gaät gaät caùi ñaàu ra daáu hoûi ñeå chôø naøng ñoàng yù. Ñang 
buoàn naãu ruoät Thu cuõng phaûi phì cöôøi vì ñieäu boä cuûa 
choàng. Thöông haïi choàng chöa bieát ñaïi hoïa ñang giaùng 
xuoáng gia ñình cuûa mình, Thu gaät ñaàu lia lòa cho chaøng 
vui. Loäc möøng rôõ böôùc vaøo phoøng, gheù moâi hoân leân maù vôï 
moät caùi thaät aâu yeám. 

     Thu noùi vôùi Hoaøng Lan: 
 -   Chôø mình moät chuùt nheù. 
Bòt caùi ñieän thoaïi laïi, naøng quay sang Loäc 
-    Laàn naøy phaûi kieân nhaãn ñaáy nheù. Chòu khoù ra ngoaøi 

chôø, em noùi chuyeän theâm moät chuùt nöõa thoâi. 
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-    Hai baø noùi  gì maø giaø chuyeän quaù vaäy? Baûo Hoaøng 
Lan coi chöøng oâng xaõ baø aáy soát ruoät ñoù. 

    Chôø choàng ra khoûi phoøng, Dieãm Thu môùi tieáp tuïc noùi 
chuyeän vôùi baïn: 

-    Toäi nghieäp choàng mình. Vôï beänh naëng saép cheát maø 
chaû bieát gì caû, coøn tí ta tí tôûn hoân vôï vaø coù veû khoaùi chí vì 
laøm laønh ñöôïc vôùi mình. 

-    Boä hai ngöôøi caõi nhau aø? 
-    Khoâng caõi nhau, nhöng oâng aáy laøm mình böïc, neân 

mình ñang chieán tranh laïnh vôùi oâng aáy. 
-    Thoâi ñöøng giaän nöõa, tha cho oâng aáy ñi. 
-    Töø luùc baùc só cho bieát mình bò ung thö laø mình heát 

giaän roài, chæ thaáy thöông thoâi. Thôøi gian coøn ñöôïc bao laâu 
vôùi nhau ñaâu maø giaän vôùi hôøn. 

-    Ñöøng chaùn naûn nhö vaäy. Phaûi nghó laø Thu seõ khoeû, 
khoa hoïc baây giôø tieán boä laém, bieát bao nhieâu ngöôøi bò ung 
thö maø vaãn soáng ñaáy thoâi. 

-    Thoâi cuùp maùy ñi, naõy giôø tuïi mình noùi chuyeän nhieàu 
quaù toán tieàn cuûa Hoaøng Lan boän roài ñoù. 

-    AÊn thua gì, coi nhö mình môøi Thu ñi aên quaø vaët moät 
böõa thoâi maø. Mình seõ coá gaéng thu xeáp qua thaêm Thu. 

-    Thoâi ñöøng, ñeå mình ruû oâng Loäc qua Washington D, C. 
chôi thaêm vôï choàng Hoaøng Lan, nhaân tieän thaêm baø chò 
choàng mình luoân theå. OÂng Loäc maø nghe thaáy mình muoán 
ñi thaêm chò oâng aáy, chaéc oâng aáy möøng heát lôùn. 
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-    Sao Vaäy? 
-    Baø naøy khoù thöông laém, hay baét loãi baét phaûi, cöù laøm 

nhö meï choàng mình khoâng baèng. Mình giaän baø aáy laâu roài 
neân ñaâu coù lieân laïc vôùi nhau. 

-   Sao baây giôø Thu laïi muoán ñi thaêm? 
- Mình muoán laøm cho oâng Loäc vui, vì chuyeän xích mích 

giöõa chò aáy vôùi mình laøm choàng mình buoàn laém. OÂng aáy 
chæ coù moät baø chò thoâi. Vaû laïi chaû bieát cheát luùc naøo neân 
mình cuõng khoâng muoán giaän hôøn buoàn phieàn ai heát nöõa. 

- Vaäy coá thu xeáp sang leø leï nheù, mình mong laém ñaáy. 
- Mai mình seõ ñi mua veù maùy bay ngay. Nghe noùi veù 

maùy bay ñang sale ñoù maø. Thoâi bye nheù. Göûi lôøi thaêm oâng 
xaõ cuûa Lan. 

- ÖØ thoâi bye, mua ñöôïc veù nhôù goïi ngay cho mình bieát.  
Ñöøng lo laéng nhieàu haïi söùc khoûe nheù! 

     Gaùc ñieän thoaïi xuoáng, Thu naèm baàn thaàn suy nghó. 
Môùi hoâm qua Thu coøn gheùt cay gheùt ñaéng baø chò cuûa Loäc. 
Vaäy maø hoâm nay, caän keà caùi cheát, Thu laïi thaáy loøng nheï 
teânh, khoâng coøn oaùn gheùt baø aáy nöõa. Bao nhieâu naêm nay, 
bieát Loäc buoàn phieàn khoâng ít veà chuyeän giaän hôøn giöõa 
Thu vaø baø chò chaøng. Vaäy maø Thu khoâng heà nghó ñeán 
chuyeän laøm laønh ñeå vui loøng choàng. Ngöôïc laïi, Thu coøn 
nghó  laøm laønh laø moät chuyeän khoâng theå naøo chaáp nhaän 
ñöôïc. Töï nhieân, nieàm aân haän daâng traøn treân khoùe maét, 
Thu khoùc vaø caûm thaáy thöông choàng voâ cuøng. Ñeâm hoâm 
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ñoù, hai vôï choàng yeâu nhau say ñaém  nhö hoài môùi cöôùi. 
Loäc ngaïc nhieân khi nghe Thu thuû thæ: 

- Anh ôi! Em muoán ñi Washington D.C. chôi thaêm chò 
cuûa anh vaø thaêm vôï choàng Hoaøng Lan. 

- Em baûo em muoán ñi thaêm chò Nhung aø? 
   Thaáy Thu gaät  gaät, Loäc möøng rôõ hoân nhö möa vaøo maët 

naøng. 
- Caûm ôn em, sao boãng döng em deã thöông vaäy? 
   Thu muoán noùi vôùi choàng: 
- Taïi em saép xa anh vónh vieãn. 
    Nhöng naøng laïi noùi traùnh ñi: 
- Taïi  em yeâu anh. 
     Naøng muoán daønh cho choàng moät chuyeán ñi chôi vui 

veû troïn veïn. Neáu cho chaøng bieát naøng bò ung thö, chuyeán 
ñi chôi chaéc chaén seõ keùm vui nhieàu.  Do ñoù, naøng quyeát 
ñònh ñi chôi Washington D.C. veà môùi baùo tin cho chaøng 
bieát. 

    Chuyeán ñi chôi cuûa hai vôï choàng thaät laø vui, Loäc caûm 
thaáy nhö hoï môùi laáy nhau vaø ñi höôûng tuaàn traêng maät. 
Chaøng khoâng hieåu pheùp laï naøo ñaõ khieán Thu töø moät ngöôøi 
vôï cöùng ñaàu böôùng bænh (duø naøng raát xinh ñeïp, ñaûm ñang) 
boãng nhieân trôû thaønh moät ngöôøi vôï dòu daøng ñaèm thaém, 
luùc naøo cuõng saün saøng chieàu choàng. Chaøng khoâng daùm 
thaéc maéc hoûi han, bôûi vì nhôõ naøng laïi thaáy mình leùp veá, 
roài töï nhieân laïi vuøng leân ñoøi quyeàn laøm xeáp thì chaøng khoå 
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laém. Chaøng cöù cöôøi thaàm moät mình: “Söôùng ñöôïc ngaøy 
naøo vui ngaøy ñoù, thaéc maéc chi cho ñoå nôï.” 

    Baø chò choàng cuõng phaûi ngaïc nhieân veà söï thay ñoåi laï 
luøng cuûa coâ em daâu maø ngaøy xöa chæ thích aên thua ñuû vôùi 
chò choàng. Hai chò em gaëp nhau noùi chuyeän raát vui veû 
töông ñaéc. Thu laïi coøn kheùo leùo mua taëng chò choàng xaáp 
vaûi may aùo daøi maøu laù uùa, maøu maø naøng nhôù ngaøy xöa baø 
chò raát thích. 

    Loäc haû heâ khi nghe chò vui veû khen vôï mình: 
-    Vôï em caøng lôùn tuoåi, noù caøng deã thöông vaø bieát caùch 

cö xöû.  
     Ngoài treân maùy bay töø Washington D.C. trôû veà 

California, Loäc naém tay vôï aâu yeám vaø gheù vaøo tai Thu thì 
thaàm: 

-    Caùm ôn em ñaõ cho anh moät tuaàn leã thaät thaàn tieân. 
Cho anh bieát pheùp laï naøo ñaõ laøm cho em trôû neân ñaùng yeâu 
nhö vaäy?  

     Thu hoûi ñuøa: 
-    Boä töø tröôùc ñeán giôø em ñaùng gheùt laém sao? 
     Loäc voäi vaøng caûi chính lia lòa, chaøng chæ sôï naøng laïi 

trôû veà vôùi baûn tính hay baét loãi, hay giaän hôøn thì nguy quaù! 
-    Khoâng, khoâng, em vaãn ñaùng yeâu chöù, coù ñieàu tuaàn leã 

vöøa qua em “super” ñaùng yeâu. 
      Ñang buoàn naãu ruoät, Thu cuõng phaûi phì cöôøi. Naøng 

boãng thaáy yeâu choàng hôn vaø chôït hoái haän vì thaáy ñoâi khi 
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mình cuõng hôi quaù ñaùng. Thu nhìn Loäc baèng ñoâi maét chan 
chöùa yeâu thöông: 

-    Theá ñoäng löïc naøo ñaõ bieán anh töø moät oâng choàng noùng 
naûy, thieáu kieân nhaãn, ñoâi khi noùi naêng nhö “duøi ñuïc chaám 
maém caùy” thaønh moät oâng choàng tình töù deã thöông nhö 
tuaàn leã vöøa qua vaäy? 

-    Taïi em thay ñoåi tröôùc. Ngöôøi ñaøn oâng naøo coøn coù theå 
xaáu tính tröôùc moät ngöôøi vôï toaøn haûo nhö vôï anh baây giôø 
chöù? Tröø khi noù laø thaèng ngu nhaát theá giôùi. 

      Dieãm Thu ngheïn ngaøo: 
-    Em môùi laø ngöôøi ñaøn baø ngu nhaát theá giôùi. Em coù ñaày 

ñuû haïnh phuùc trong tay maø khoâng bieát höôûng, ñeå ñeán baây 
giôø thì quaù muoän. 

    Loäc voäi vaøng cöôùp lôøi vôï: 
- Sao em laïi noùi quaù muoän?  Chuùng mình khoâng treû, 

nhöng cuõng ñaâu ñaõ giaø. Mình coøn soáng vôùi nhau ít nhaát 20 
naêm nöõa.  Haïnh phuùc seõ laøm mình yeâu ñôøi, khoûe maïnh vaø 
soáng dai hôn.  Neáu nhöõng naêm coøn laïi, ngaøy naøo mình 
cuõng haïnh phuùc nhö nhöõng ngaøy vöøa qua, anh nghó, anh seõ 
coù theå soáng tôùi caû traêm tuoåi. 

    Khoâng daèn ñöôïc söï xuùc ñoäng, Dieãm Thu oâm laáy caùnh 
tay choàng. Guïc ñaàu vaøo vai chaøng, gioïng suõng nöôùc maét: 

- Nhöng em laïi chæ soáng ñöôïc moät thôøi gian ngaén nöõa 
thoâi. 

    Loäc hoát hoaûng: 
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- Sao em laïi noùi gôû vaäy? 
    Dieãm Thu baät khoùc: 
- Em khoâng noùi gôû ñaâu anh ôi! Söï thaät laø nhö vaäy, baùc só 

cho bieát em bò ung thö. 
    Caâu noùi cuûa Dieãm Thu nhö moät nhaùt buùa boå xuoáng 

ñaàu Loäc. Chaøng ngoài laëng ngöôøi ñi, chaân tay run raåy, toaøn 
thaân laïnh ngaét. Chaøng khoâng tin ôû tai mình. Vôï chaøng vöøa 
noùi caùi gì vaäy? Naøng bò ung thö aø? Voâ lyù, caùi thaân theå 
khoûe maïnh traøn ñaày söùc soáng maø chaøng vaãn oâm trong tay, 
leõ naøo laïi coù theå beänh hoaïn ñöôïc.   

    Chaøng noùi vôùi vôï maø cuõng ñeå töï traán an mình: 
- Khoâng, anh khoâng tin, em khoâng theå naøo bò ung thö 

ñöôïc.  OÂng baùc só ñoù noùi baäy, chaéc chaén laø coù moät söï 
nhaàm laãn naøo ñoù. Em coù nhôù baùo ñaêng, moät baø ñi kieän baùc 
só, ñoøi boài thöôøng caû trieäu ñoâ vì baùc só noùi baø bò ung thö, 
chæ soáng ñöôïc 6 thaùng. Sau ñoù, hôn moät naêm thaáy vaãn 
khoûe maïnh. Baø ta ñi khaùm laïi moät baùc só khaùc, môùi bieát laø 
khoâng bò ung thö gì caû. 

- Chuyeän ñoù haõn höõu laém anh ôi! 
- Taïi sao xaûy ra cho ngöôøi khaùc, laïi khoâng theå xaûy ra 

cho mình? Em ñöøng lo, veà tôùi Cali, anh seõ tìm moät baùc só 
thaät gioûi, ñöa em ñi khaùm laïi. Beänh quan troïng nhö vaäy, 
phaûi ñi khaùm theâm moät baùc só nöõa, môùi bieát keát quaû chính 
xaùc, chöù khoâng theå naøo tin ngay ñöôïc. Chaéc chaén em 
khoâng theå naøo bò ung thö. Beänh gì cuõng phaûi coù chuùt ít 
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trieäu chöùng chöù. Em khoûe nhö voi theá naøy maø baûo ung thö 
thì voâ lyù quaù. 

- Ngöôøi ta baûo khi coù trieäu chöùng thì quaù treã roài anh aï. 
    Loäc an uûi vôï: 
- Nhö vaäy thì em laïi caøng khoâng neân lo. Noùi daïi, neáu 

em coù bò ung thö thì cuõng chæ môùi chôùm nheï thoâi, chöõa 
cuõng vaãn ñöôïc. Vôï ngöôøi baïn laøm cuøng sôû vôùi anh, baø ta 
bò ung thö, moå xong roài, vaãn soáng caû 10 naêm nay roài ñoù. 

- Vaäy haû mình, em chæ caàu xin Thöôïng Ñeá cho em soáng 
theâm 5 naêm nöõa cuõng ñöôïc. Em  höùa seõ laøm 5 naêm ñoù laø 
nhöõng ngaøy haïnh phuùc nhaát cuûa chuùng ta. 

   Loäc cöôùp lôøi vôï: 
- Naêm naêm sao ñöôïc, em seõ coøn soáng laâu. Anh ñaõ noùi, 

em khoâng bò ung thö ñaâu maø. Ung thö gì maø troâng phaây 
phaây theá naøy.  Nhaát ñònh coù söï nhaàm laãn. Neáu em ñi khaùm 
baùc só khaùc maø khoâng phaûi ung thö, anh seõ aên thua ñuû vôùi 
oâng baùc só naøy. 

- Anh hö quaù, laïi “hung haêng con boï xít” roài! Anh phaûi 
bôùt noùng tính ñi. Duø coù söï nhaàm laãn, em cuõng khoâng oaùn 
oâng baùc só naøy ñaâu. Ngöôïc laïi, mình phaûi caùm ôn oâng ta. 
Vì nhôø coù söï nhaàm laãn, em môùi bieát ñöôïc giaù trò cuûa ñôøi 
soáng hieän taïi, cuûa söùc khoûe, cuûa haïnh phuùc gia ñình. Baáy 
laâu nay mình laõng phí quaù. Thay vì coá taïo haïnh phuùc cho 
nhau, thì mình laïi cöù gieát daàn haïnh phuùc cuûa nhau. Thaät 
ra, taïo haïnh phuùc quaù deã, maø töø tröôùc tôùi nay em khoâng 
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bieát. Ñôøi ñaùng soáng neáu mình bieát caùch soáng. Ñôøi seõ ñeïp 
neáu mình bieát laøm cho noù ñeïp. Vaäy maø cöù môû mieäng ra laø 
em than vaõn ñuû thöù. Duø chuyeän em bò ung thö laø söï thaät, 
em cuõng khoâng buoàn nöõa. Em seõ coá vui, ñeå nhöõng ngaøy 
coøn laïi beân anh, beân con cuûa chuùng ta laø nhöõng ngaøy haïnh 
phuùc nhaát, ñeå buø laïi nhöõng uoång phí ñaõ qua. 

    Laàn naøy, ngöôøi khoùc laø Loäc chöù khoâng phaûi laø Dieãm 
Thu nöõa. Chaøng chæ traû lôøi naøng baèng moät cöû chæ thaät tình 
töù, guïc ñaàu vuøi maët mình vaøo maùi toùc thôm möôùt cuûa 
naøng. Chaøng xoùt xa thaàm nghó, coù theå naøo, moät ngaøy gaàn 
ñaây, maùi toùc naøy seõ khoâng coøn nöõa vì chöùng beänh quaùi aùc 
kia khoâng? Hai baøn tay hoï sieát chaët laáy nhau nhö thaàm níu 
keùo caùi haïnh phuùc maø naõy giôø, duø ñaõ coá an uûi laãn nhau, 
nhöng trong thaâm taâm moãi ngöôøi, hoï vaãn caûm thaáy nieàm 
haïnh phuùc ñoù ñang raát mong manh. 
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MUØA XUAÂN  
ÔÛ VUØNG HOA THÒNH ÑOÁN 

 
Thaân meán göûi ñeán caùc anh chò trong Ban Toå Chöùc Ngaøy 
Gia Ñình: Traàn Bình, Traàn Kim Cöôøng, Phaïm Trinh Caùt, 
Ñaëng Hieáu Ñieån, Phaïm Vaên Haûi, Nguyeãn Duy Hinh, 
Döông Ñình Höng, Phaïm Gia Höng, Nguyeãn Ñình Huøng, 
Laïi Nam Long, Hoà Vaên Phuù, Nguyeãn Huy Quí, Traàn 
Quang Quyeán, Nguyeãn Cao Só, Tröông Quoác Suûng, Phaïm 
Quoác Tieán, Phaïm Xuaân Thaùi, Traàn Khaùnh Thaêng. 

 

Saùng thöù baûy trôøi Cali naéng vaøng thaät ñeïp. Hoaøi ñöùng ôû 

cöûa soå nhìn xuoáng con ñöôøng doác hai beân troàng toaøn "hoa 
phöôïng tím". Hoaøi goïi nhö vaäy vì caây, laù vaø hoa gioáng hao 
hao nhö hoa phöôïng, chæ khaùc laø hoa coù maàu tím, moät maàu 
tím ñeïp ñeán naõo loøng ngöôøi. 

Töï nhieän Hoaøi nhôù ñeán Khanh, ngöôøi vôï xaáu soá cuûa 
mình. Khanh luùc naøo cuõng thích hoa tím, baát keå laø hoa gì. 
Neáu Khanh coøn soáng, chaéc Khanh seõ meâ con ñöôøng naøy 
laém. Trong chuyeán ñi vöôït bieân, taøu ñaõ gaëp traän baõo thaät 
lôùn, troâi daït leânh ñeânh treân bieån gaàn hai tuaàn leã. Khanh bò 
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ñau naëng, phaàn khoâng coù thuoác, laïi thieáu thöùc aên vaø laïi quaù 
laïnh neân naøng bò cheát oan. Vì vaán ñeà veä sinh chung, moïi 
ngöôøi treân taøu ñeà nghò phaûi thuûy taùng sau ñoù. Noùi laø thuûy 
taùng cho oai vaø ñôõ ñau xoùt, chöù thöïc ra sau khi moïi ngöôøi 
ñoïc kinh caàu nguyeän cho ngöôøi cheát, xaùc Khanh ñaõ ñöôïc thaû 
xuoáng bieån laøm moài cho caù. 

Cho tôùi baây giôø, thôøi gian ñaõ quaù xa, hôn hai möôi naêm 
trôøi, Hoaøi vaãn khoâng sao queân ñöôïc caûnh töôïng ñau ñôùn ñoù. 
Caøng nghó Hoaøi caøng thöông vôï, vaø ñoù cuõng laø lyù do Hoaøi 
khoâng heà nghó ñeán chuyeän yeâu ñöông, hay laäp gia ñình. 

Khanh ñeán vôùi chaøng trong luùc chaøng buoàn khoå nhaát vì 
thi tröôït vaø bò ngöôøi yeâu boû ñi laáy choàng. Coâ em gaùi thaáy 
Hoaøi ñang thaát tình, thaát chí, neân an uûi khuyeân lôn vaø noùi vôùi 
chaøng moät caùch quaû quyeát: "Em seõ giôùi thieäu coâ baïn em cho 
anh. Khanh xinh laém, duyeân daùng vaø raát hieàn. Khanh seõ laø 
ngöôøi y taù gioûi, bieát saên soùc veát thöông loøng cuûa anh. Baûo 
ñaûm anh seõ bình phuïc nhanh choùng". 

Ñuùng nhö lôøi coâ em noùi, Khanh khoâng chæ laø moät y taù 
gioûi maø coøn laø moät baùc só taøi ba chöõa laønh beänh thaát tình, 
thaát chí cuûa chaøng. Ít laâu sau, hai ngöôøi laáy nhau. Hoaøi thi 
ñaäu döôïc só thaät deã daøng. Hai ñöùa con ra ñôøi, moät trai moät 
gaùi, ñaõ laøm cho haïnh phuùc cuûa chaøng theâm toaøn veïn. Khoâng 
ngôø treân ñöôøng vöôït bieân tìm töï do, Khanh ñaõ boû chaøng moät 
caùch ñoät ngoät ñau ñôùn nhö vaäy. 

Nhöõng ngaøy ñaàu treân ñaát Myõ, Hoaøi thaät boái roái trong 
vieäc giaùo duïc con caùi. Sôï caùc con khoâng theo kòp chöông 
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trình hoïc ôû tröôøng, neân chaøng chæ chaêm chuù vaøo vieäc laøm sao 
chuùng noùi ñöôïc thoâng thaïo tieáng Myõ. ÔÛ nhaø, chaøng cuõng 
khuyeán khích chuùng noùi tieáng Myõ vôùi nhau. Naøo ngôø lo trau 
doài tieáng Myõ chuùng queân daàn tieáng Vieät. Ít laâu sau, khi phaûi 
noùi tieáng Vieät chuùng luùng tuùng vaø duøng chöõ sai beùt heát. Hoaøi 
khoâng sao queân ñöôïc nhöõng tieáng Vieät khoâi haøi ngoä nghónh 
do chuùng töï cheá ra. Chaúng haïn vo gaïo ñeå naáu côm thì chuùng 
goïi laø "taém gaïo". Muoán ñi tieåu tieän thì chuùng goïi laø "khaùt 
tieåu", chuùng nghó thaät laø ñôn giaûn, muoán uoáng nöôùc thì goïi laø 
"khaùt nöôùc" do ñoù muoán ñi tieåu thì noùi laø "khaùt tieåu" thì 
ñuùng quaù roài coøn gì nöõa. Thaáy con noùi tieáng Vieät loaïn xaø 
ngaàu nhö vaäy, Hoaøi ñaâm hoaûng. Luùc ñoù Hoaøi môùi tìm ra 
chaân lyù, treû con hoïc tieáng Myõ raát nhanh vaø queân tieáng Vieät 
laïi caøng nhanh hôn nöõa. Hoaøi khoâng bao giôø muoán hai ñöùa 
con mình queân tieáng meï ñeû, queân nguoàn goác Vieät Nam cuûa 
mình. Chaøng baét ñaàu daäy chuùng noùi tieáng Vieät khi ôû nhaø. 
Tìm mua caùc saùch baùo Vieät Nam cho chuùng ñoïc vaø mua 
baêng nhaïc coù nhöõng baøi haùt tình töï queâ höông cho caùc con 
taäp haùt theo.. Ñöa chuùng ñi leã ôû nhaø thôø, ñeå chuùng coù dòp 
sinh hoaït vôùi caùc treû em Vieät Nam khaùc. Keát quaû, caùc con 
chaøng noùi vaø vieát ñöôïc tieáng Vieät raát thoâng thaïo. Taâm hoàn 
chuùng coù nhöõng neùt raát Vieät Nam. Ñoù laø ñieàu laøm cho Hoaøi 
haõnh dieän vaø haøi loøng nhaát. 

- Boá ñang mô moäng gì vaäy? 
Nghe tieáng con gaùi, Hoaøi giaät mình quay laïi: 
- Cöûa soå nhaø mình coù caùi "view" thaät ñeïp, boá nhìn 
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nhöõng caây phöôïng tím ôû con ñöôøng döôùi kia, töï nhieân nhôù 
meï con vaø nhöõng ngaøy ñaàu tieân khi boá con mình môùi laøm 
quen vôùi ñaát Myõ. 

Dieãm Thu ñeán beân cöûa soå ñöùng saùt caïnh boá, nhìn xuoáng 
con doác nhoû: 

- Nhö vaäy con seõ ñaët teân quaõng ñöôøng naøy laø "doác mô" 
nghe boá. 

- Con gaùi boá cuõng mô moäng khoâng keùm gì meï. Ngaøy 
xöa meï con thích hoa maøu tím laém. 

- Hoa tím ñeïp nhöng buoàn quaù. Con thích hoa hoàng hôn. 
- AØ, hoài saùng anh Quang con goïi ñieän thoaïi noùi ñaõ mua 

veù maùy bay cho boá con mình qua thaêm muøa xuaân ôû 
Washington D.C., ñeå ngaém hoa anh ñaøo. Luoân tieän anh aáy 
muoán giôùi thieäu coâ baïn gaùi vôùi gia ñình vaø xin boá laøm ñaùm 
hoûi cho anh aáy. 

Dieãm Thu nhaûy töng töng leân voã tay nhö treû con: 
- OÂ thích quaù! Con vaãn nghe noùi muøa xuaân ôû thuû ñoâ Hoa 

Kyø ñeïp laém. Nhaát laø hoa anh ñaøo hai beân bôø soâng Potomac. 
Hoaøi aâu yeám nhìn con gaùi maéng yeâu: 
- Lôùn ñaàu roài maø coøn nhaûy töng töng nhö con nít, ôû Vieät 

Nam ngöôøi ta ñaõ goïi con laø coâ cöû roài ñoù. 
- Coâ cöû laø gì haû boá? 
- Coâ cöû laø cöû nhaân aáy maø. ÔÛ Vieät Nam toát nghieäp ñaïi 

hoïc ñöôïc goïi laø ñaäu cöû nhaân oai laém ñoù! 
Hai boá con böôùc xuoáng maùy bay ñaõ thaáy Quang ñöùng 

ñoùn ôû cöûa ra vaøo. Quang cao lôùn gioáng boá vaø coù nuï cöôøi 
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hieàn haäu nhö meï. Dieãm Thu nhìn anh lí laéc: 
- Chaøo oâng baùc só. Chò daâu töông lai cuûa tui ñaâu maø 

hoång ra ñoùn boá vôùi em choàng vaäy? 
- Beù Anh phaûi ñi hoïc. 
Thu troøn maét nhìn anh: 
- Boä beù laém sao maø keâu laø beù Anh. 
Quang cöôøi tít maét: 
- To baèng Thu chöù söùc maáy maø beù. Nhöng maø "cute" 

laém, cöù thích xöng beù vôùi anh neân anh goïi laø beù. 
- AÙ aø, caäu môï tình töù thaät. 
Veà ñeán apartment cuûa Quang, Dieãm Thu ñi loøng voøng töø 

trong ra ngoaøi quan saùt roài gaät guø: 
- Em ñang töôûng töôïng laø moät caùi oå chuoät vì bieát oâng 

anh cuûa em böøa baõi laém. Ai ngôø laïi raát goïn gaøng saïch seõ. 
Hoaøi nhìn con trai cöôøi: 
- Chaéc nhôø baøn tay cuûa beù Anh phaûi khoâng? 
Quang sung söôùng thuù thaät: 
- Beù Anh lo cho con ñuû heát, boá gaëp chaéc boá seõ thöông 

beù Anh ngay. 
Coù tieáng goõ cöûa, Thu voäi vaøng chaïy ra môû nhöng vaãn 

ngoaùi ñaàu laïi nhìn anh treâu choïc: 
- Chaéc chò daâu toâi tôùi ñoù. 
Moät coâ beù treû thaät xinh, ngöôïng ngaäp nhìn Thu gaät ñaàu 

chaøo. Quang voäi chaïy ra ñoùn ngöôøi yeâu vaøo nhaø giôùi thieäu 
vôùi boá vaø em gaùi. Sau ñoù caû boán ngöôøi cuøng ñi aên côm toái. 
Ngoài treân xe, Quang vöøa laùi vöøa thao thao baát tuyeät: 
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- Ñaäy laø ñöôøng M thuoäc khu Georgetown noåi tieáng nhaát 
cuûa Washington D.C. Ñöôøng naøy cuõng ví nhö ñöôøng Töï Do ôû 
Vieät Nam. Caùc cöûa haøng ñaõ coù töø bao nhieâu naêm khoâng 
ñöôïc pheùp thay ñoåi hay söûa chöõa khaùc ñi. Maët tieàn cöù phaûi 
giöõ nguyeân kieåu coå nhö vaäy. Beân trong tieäm thì coù theå söûa 
chöõa. Con ñöôøng naøy, ngaøy ñeâm luùc naøo cuõng coù ngöôøi ñi 
daïo taáp naäp. Cuoái tuaàn coøn ñoâng hôn nöõa. Toái nay mình seõ 
aên côm taây ôû Cafe Larouche, moät tieäm aên nhoû nhöng khoâng 
khí raát deã thöông vaø laø moät trong nhöõng tieäm noåi tieáng cuûa 
khu Georgetown. Cuoái ñöôøng M laø hotel Four Seasons sang 
troïng vaø ñaét nhaát ôû ñaây. Caùc taøi töû noåi tieáng phaàn lôùn laø 
khaùch cuûa hotel naøy neáu hoï coù dòp ñeán vuøng Washington 
D.C. Sau khi aên côm toái con seõ môøi boá vaø em vaøo hotel Four 
Seasons aên baùnh ngoït uoáng cafeù vaø nghe döông caàm. Khoâng 
khí thaät thô moäng vaø nhaïc hay voâ cuøng, chaéc chaén boá seõ 
thích. 

Saùng hoâm sau nguû daäy, Hoaøi thaáy mieáng giaáy cuûa con 
trai vieát daùn vaøo taám göông trong phoøng taém, tröôùc boàn röûa 
maët: "Boá vaø em söûa soaïn saün. Con gheù vaøo nhaø thöông moät 
chuùt roài seõ veà ñöa boá vaø em ñi moät voøng Washington D.C. 
ngaém hoa anh ñaøo ôû bôø soâng Potomac vaø ñi thaêm meï cuûa beù 
Anh." 

Vöøa ñaùnh raêng Hoaøi vöøa nghó ngôïi veà maåu giaáy con trai 
vieát "ñi ngaém hoa anh ñaøo vaø ñi thaêm meï cuûa beù Anh". Sao 
khoâng laø "thaêm boá meï beù Anh" maø laïi chæ laø "thaêm meï beù 
Anh?". Vaäy boá cuûa beù Anh ñaâu? Hay meï beù Anh cuõng ñôn 
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coâi nhö mình. 
Treân ñöôøng ñeán nhaø beù Anh, Quang keå cho boá nghe chæ 

coù hai meï con beù Anh ôû vôùi nhau. Boá beù Anh qua Myõ töø 
naêm 1975. Möôøi naêm sau meï beù Anh môùi qua thì oâng boá ñaõ 
coù hai ñöùa con vôùi ngöôøi ñaøn baø khaùc. Do ñoù meï beù Anh 
ñaønh phaûi chia tay vôùi choàng. Nghe chuyeän xong. Dieãm Thu 
ñang ngoài ôû gheá sau choàm leân hoân nheï vaøo maù oâng boá, cöôøi 
noùi: 

- Chæ coù boá cuûa mình laø ngoan thoâi phaûi khoâng anh 
Quang? Meï cheát maáy chuïc naêm roài maø boá vaãn trung thaønh. 

Böôùc chaân vaøo nhaø beù Anh, Hoaøi choaùng vaùng töôûng 
tim mình saép rôi ra khoûi loàng ngöïc. Baø sui töông lai laïi coù 
theå laø ngöôøi ngaøy xöa ñaõ laøm chaøng soáng dôû cheát dôû hay 
sao? 

Ngöôøi ñaøn baø cuõng ñöùng cheát traân queân caû xaõ giao môøi 
khaùch, nhöng roài baø thay ñoåi raát nhanh: 

- Môøi oâng vaø chaùu ngoài chôi. Nghe chaùu Quang nhaéc veà 
oâng vaø chaùu Dieãm Thu maõi maø hoâm nay toâi môùi ñöôïc haân 
haïnh gaëp. 

Hoaøi ñaõ laáy laïi bình tónh, nhöng gioïng chaøng vaãn nhö 
ngöôøi huït hôi: 

- Thöa baø chuùng toâi cuõng ôû xa neân chaùu Quang cuõng 
khoâng coù dòp noùi chuyeän nhieàu. Môùi ñaây chaùu môùi ngoû yù 
muoán chuùng toâi qua thaêm cho bieát muøa xuaân ôû vuøng Hoa 
Thònh Ñoán, luoân tieän ñeå chaùu coù cô hoäi ñöa toâi laïi thaêm baø. 

Sau nhöõng caâu chuyeän xaõ giao thoâng thöôøng, chuû nhaø 
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môøi khaùch aên tröa. Moùn buùn boø Hueá baø chuû naáu thaät kheùo. 
OÂng khaùch vöøa thöôûng thöùc toâ buùn ñaäm ñaø höông vò queâ 
höông vöøa thænh thoaûng göûi ñeán baø chuû caùi nhìn yù nhò. Caû hai 
ñeàu khoâng bieát phaûi noùi chuyeän gì trong cuoäc gaëp gôõ quaù ñoät 
ngoät naøy. Chæ coù ñaùm treû laø cöôøi noùi roän raøng hoàn nhieân. 
Moät luùc sau Hoaøi thaáy maét baø chuû nhaø long lanh öôùt, baø mæm 
cöôøi laøm boä xuyùt xoa: 

- ÔÙt cay quaùù aên chaûy caû nöôùc maét. 
Hoaøi phaûi theâm moät caâu cho coù veû töï nhieân: 
- Vaâng thöa baø, buùn boø Hueá phaûi cay môùi ngon. 
AÊn xong Hoaøi kieám côù phaûi vaøo phoøng taém röûa tay. 

Chaøng laáy maåu giaáy vieát maáy chöõ caàm ra ngoaøi trao cho 
Quang: 

- Con ñi mua thöù thuoác naøy duøm boá. Boá phaûi uoáng moãi 
ngaøy maø queân mang theo. 

Quang ngaïc nhieân, môû tôø giaáy ra xem. Khoâng thaáy teân 
thuoác maø chæ coù maáy chöõ: "Boá caàn noùi chuyeän rieâng môùi meï 
beù Anh, Con lieäu thu xeáp, boá seõ noùi roõ sau." 

Quang quay laïi vôø hoûi Dieãm Thu vaø beù Anh: 
- Coù ai muoán vaøo thaêm choã laøm vieäc cuûa anh khoâng? 

Anh ñi laáy thuoác cho boá seõ veà lieàn. 
Dieãm Thu oàn aøo: 
- Coù ngay, coù ngay. Em muoán vaøo thaêm nhaø thöông 

Georgetown cho bieát. 
Khoâng thaáy beù Anh noùi gì, Quang voäi hoûi: 
- Beù Anh sao? Phaûi ñi theo tieáp baïn chöù. Baây giôø laø baïn, 
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mai moát laø em choàng, khoâng ñi theo o beá noù laø meät ñoù. 
Beù Anh ngaàn ngaïi nhìn meï.  
- Em phaûi ôû nhaø doïn phuï vôùi me. 
Thu loâi tay beù Anh: 
- Ñi vôùi Thu cho vui, chuùt nöõa veà hai ñöùa mình cuøng röûa 

baùt vaø doïn deïp coù sao ñaâu. 
Chôø cho ñaùm treû ñi heát, Hoaøi ñi ñeán gaàn baø chuû nhaø noùi 

nhoû gioïng xuùc ñoäng: 
- Quaû ñaát troøn phaûi khoâng Tuyeát Anh? Coù ai ngôø mình 

laïi gaëp nhau trong hoaøn caûnh naøy. Maáy chuïc naêm roài maø em 
coøn giöõ ñöôïc nhöõng neùt ñeïp ngaøy xöa. 

Naøng nhìn chaøng xoùt xa: 
- Anh thay ñoåi nhieàu quaù. Anh gaày ñi, nhöng ñoâi maét vaø 

aùnh nhìn, em vaãn nhaän ra. 
- Em ñoái xöû vôùi anh taøn nhaãn nhö vaäy, anh khoâng cheát 

laø may, noùi gì ñeán thay ñoåi. 
- Anh cöù chöûi maéng em ñi, nhöng anh phaûi hieåu em coù 

quyeàn gì quyeát ñònh cuoäc ñôøi mình ñaâu. Anh bieát boá meï em 
choáng ñoái anh nhö theá naøo roài. 

Hoaøi laéc ñaàu nhìn Tuyeát Anh buoàn baõ: 
- Em ñöøng baøo chöõa. Anh bieát gia ñình em gheùt anh vì 

anh coù ñaïo, vì anh ngheøo, vì anh thi rôùt. Em coù quyeàn boû 
thaèng sinh vieân queøn ñeå laáy oâng baùc só con nhaø giaøu. Nhöng 
ít ra em phaûi traû lôøi thö anh chöù? Anh khoâng theå töôûng töôïng 
ñöôïc em coù theå nhaãn taâm nhö vaäy. 

Maët Tuyeát Anh nhôït nhaït: 
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- Trôøi ôi! Thö naøo? Em coù nhaän ñöôïc thö naøo ñaâu. 
- Tröôùc ngaøy cöôùi, anh coù göûi cho em moät laù thö. Anh 

noùi roõ laø anh khoâng phieàn traùch chuyeän em ñi laáy choàng. 
Anh chæ van xin cho anh gaëp em moät laàn choùt, hoaëc khoù 
khaên quaù khoâng gaëp ñöôïc thì vieát cho anh maáy chöõ, cho bieát 
laø em vaãn yeâu anh. Anh chæ caàn boán chöõ ñoù ñeå anh coù can 
ñaûm soáng moät quaõng ñôøi coøn laïi. Vaäy maø em ñaõ khoâng laøm, 
giôø coøn hoûi thö gì nöõa. 

Nöôùc maét baét ñaàu chaûy, Tuyeát Anh ngheïn ngaøo: 
- Quaû thaät em khoâng nhaän ñöôïc thö, coù theå boá meï em 

baét ñöôïc neân thuû tieâu luoân roài. 
Nöôùc maét coá nhaân laøm loøng Hoaøi dòu xuoáng, chaøng thôû 

daøi: 
- Hoûi cho bieát vaäy thoâi, chuyeän qua roài, anh khoâng giaän 

em nöõa ñaâu. Cuoäc ñôøi laø duyeân soá heát. Nhö laø hai ñöùa con 
mình, ai ngôø chuùng laïi quen ñöôïc nhau. 

Neùt maët Tuyeát Anh vui haún leân: 
- Anh bieát taïi sao khoâng? Nhôø "Ngaøy Gia Ñình" ñoù. ÔÛ 

vuøng naøy naêm naøo cuõng coù moät soá caùc anh chò ñöùng ra toå 
chöùc "Ngaøy Gia Ñình" ñeå caùc thanh thieáu nieân Vieät Nam coù 
dòp gaëp gôõ, laøm baïn vaø sinh hoaït chung vôùi nhau. Caùc gia 
ñình quen bieát coù con caùi ruû nhau tham döï raát ñoâng. Ngöôøi 
lôùn coù cô hoäi gaëp gôõ haøn huyeân, treû con coù cô hoäi quen bieát 
baïn môùi. Nhôø vaäy maø bao nhieâu moái tình naåy nôû neân duyeân 
vôï choàng ñaáy. 

- Ngöôøi naøo coù saùng kieán toå chöùc "Ngaøy Gia Ñình" thaät 
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ñaùng khen. Treû con quen bieát thaønh duyeân nôï laø ñieàu phuï. 
Caùi chính laø mình taïo ñöôïc cô hoäi cho giôùi treû ngoài laïi vôùi 
nhau. Khi chuùng keát hôïp vôùi nhau thaønh moät nhoùm roài, mình 
seõ höôùng daãn cho chuùng trôû veà nguoàn goác ñeå coù nhöõng sinh 
hoaït chung veà vaên  hoùa, veà coäng ñoàng Vieät Nam. Nay mai 
caùc cha chuù cuûa chuùng giaø ñi, khoâng sinh hoaït ñöôïc nöõa phaûi 
coù giôùi treû noái tieáp maø giöõ vöõng coäng ñoàng ngöôøi Vieät cuûa 
mình ôû haûi ngoaïi chöù. Ñeå chuùng soáng taûn maùt roài thaønh Myõ 
con heát. 

- Ñaøn oâng nghó saâu saéc thaät, em chæ nghó ñôn giaûn moät 
ñieàu laø ngöôøi lôùn quen bieát nhau, nhöng coù bao giôø con caùi 
coù cô hoäi gaëp nhau ñaâu. Ñaùm cöôùi hay tieäc tuøng thì chæ coù boá 
meï môøi nhau, caùc con ñaâu ñöôïc tham döï. "Ngaøy Gia Ñình" 
laø cô hoäi duy nhaát ñeå taát caû caùc gia ñình, boá meï, con caùi, 
quen bieát trong coäng ñoàng ñöôïc chung vui vôùi nhau. Ñöôïc aên 
böõa côm möøng Giaùng Sinh vui veû, ñöôïc xem con caùi mình 
sinh hoaït vaên ngheä vôùi nhau, ñöôïc caûm thaáy nhö moät ñaïi gia 
ñình, cuøng chung meï Vieät Nam, hoïp laïi thaät ñaàm aám.   

- Anh phaûi baét chöôùc veà Cali ruû baïn beø laøm "Ngaøy Gia 
Ñình" môùi ñöôïc. AØ maø thoaït ñaàu ai coù saùng kieán naøy vaäy 
em? 

- Anh Quyeán ñoù maø. Em nghó anh aáy cuøng thôøi vôùi anh ôû 
Chu Vaên An ñoù. 

- Quyeán naøo aáy nhæ? 
- Traàn Quang Quyeán, anh naøy cuõng coù taøi coi töôùng hay 

laém ñoù. 
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Hoaøi gaät guø nhìn Tuyeát Anh ngaàm ngoû yù: 
- May quaù, nhö vaäy anh phaûi ñeán anh Quyeán gaáp, ñeå 

nhôø anh aáy coi töôùng duøm xem naêm nay anh coù sao hoàng hæ 
chieáu khoâng. 

- Chaû caàn laø thaày töôùng, em cuõng bieát naêm nay anh coù 
sao hoàng hæ chieáu roài, hai ñöùa con mình noù ñang ñoøi laáy nhau 
ñoù thoâi. 

Hoaøi cöôùp lôøi: 
- Chuyeän mình, chöù con mình thì noùi laøm gì. Ñaùm cöôùi 

con xong roài, ñeán ñaùm cöôùi chuùng mình nheù. 
Tuyeát Anh ñoû maët: 
- Anh naøy, giaø roài maø coøn cöôùi xin gì nöõa. 
Hoaøi haêng haùi: 
- Taïi sao khoâng? Giaø mình laøm theo giaø. Laøm moät buoåi 

"Party" thaân maät, nheï nhaøng thoâi. Nhöng phaûi thoâng baùo cho 
baïn beø bieát chöù. Khoâng leõ mình cöù khaên goùi quaû möôùp daãn 
nhau ñi aø. 

- Ñi ñaâu? Anh phaûi veà ñaây chöù em khoâng qua Cali ñaâu. 
- ÔÛ ñaây muøa ñoâng laïnh laém. Giaø roài laøm sao chòu ñöôïc. 

Sang Cali quanh naêm coù naéng vaøng ñeïp laém. 
- Em thích ôû ñaây hôn. ÔÛ ñaây coù boán muøa gioáng nhö Haø 

Noäi. Xuaân, haï, thu, ñoâng. Moãi muøa coù veû ñeïp rieâng cuûa noù. 
Em meâ nhaát laø muøa xuaân ôû ñaây, hoa anh ñaøo ñeïp khoâng taû 
ñöôïc. haøng naêm khoâng bieát bao nhieâu du khaùch phaûi toán tieàn 
ñi du lòch ñeán ñaây ñeå xem hoa anh ñaøo. 

- Thoâi ñöôïc roài "coâ beù", anh seõ veà ñaây vôùi em, duø phaûi 
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cheát coùng vì laïnh. 
Nghe hai chöõ "coâ beù", Tuyeát Anh söõng ngöôøi nhìn Hoaøi. 
- Hai chöõ "coâ beù" laøm em coù caûm töôûng nhö ñang soáng 

laïi ngaøy xöa cuûa chuùng mình. Laâu laém "laõo baø" môùi coù 
ngöôøi goïi laø "coâ beù". 

- Tình yeâu laøm gì coù tuoåi. Döôùi maét anh. em luùc naøo 
cuõng laø coâ beù Tuyeát Anh lí laéc hay laáy tay haát maùi toùc ra 
ñaèng sau. 

- Sao anh taøi vaäy? Nhôù ñöôïc caû caùi taät xaáu cuûa em. 
Khoâng hieåu sao hoài aáy, cöù moãi laàn maùi toùc daøi rôùt xuoáng 
ñaèng tröôùc, coï vaøo coå laø em thaáy nhoät khoâng chòu ñöôïc, neân 
cöù phaûi haát toùc ra phía sau. 

- Ai baûo em ñoù laø taät xaáu. Caùi taät ñoù cuûa em deã thöông 
laém, laøm anh nhôù hoaøi, nhaát laø moãi khi ñoïc boán caâu thô cuûa 
oâng Voõ Phieán, boán caâu thô tuyeät cuù meøo: 

- Ñoïc cho em nghe ñöôïc khoâng? 
Hoaøi nhìn Tuyeát Anh say ñaém vaø chaäm raõi ñoïc: 
"Coù ai ngöûa coå cöôøi sung söôùng 
Coå traéng ngaàn oâi muoán cheát luoân 
Coù ai haát toùc qua vai aáy 
Maø nghe xao xuyeán caû taâm hoàn." 
- Boán caâu thô hay thaät, nhaø vaên Voõ Phieán troâng ñaïo maïo 

nhö thaày giaùo maø laøm thô tình quaù nhæ. 
- Anh khoâng ñöôïc bieát nhieàu veà oâng Voõ Phieán, nhöng 

anh ñoaùn oâng aáy tình laém. Khoâng tình thì laøm sao laáy teân laø 
Voõ Phieán. Em coù bieát chöõ Voõ Phieán ôû ñaâu maø ra khoâng? Ai 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                167 

 

cuõng nghó Voõ Phieán laø teân thaät, hoï Voõ teân Phieán. Khoâng 
phaûi ñaâu, vôï oâng aáy teân laø Vieãn Phoá, baø aáy ñeïp laém, oâng aáy 
yeâu vôï neân laáy teân Voõ Phieán ñeå noùi laùi laïi thaønh ra Vieãn 
Phoá. Boán caâu thô oâng aáy laøm taëng baø aáy ñaáy. 

- Sao anh bieát ñöôïc chi tieát hay vaäy? 
- Laâu roài anh coù dòp qua Virginia chôi, ñuùng vaøo ngaøy 

ngöôøi ta toå chöùc "Ñeâm Voõ Phieán". Anh voán meâ nhöõng baøi 
tuøy buùt cuûa oâng Voõ Phieán neân ñeán tham döï. Do ñoù anh môùi 
bieát ñöôïc nhöõng chi tieát deã thöông ñoù. Hoâm aáy coù caû vôï oâng 
aáy nöõa. Baø aáy vaãn coøn ñeïp vaø troâng thaät dòu daøng. OÂng Voõ 
Phieán noùi naêng raát töø toán khieâm nhöôïng, khoâng coù caùi töï cao 
töï ñaïi cuûa caùc nhaø vaên lôùn. Anh raát haâm moä oâng aáy. 

Hai ngöôøi ñang noùi chuyeän thì ñaùm treû con oàn aøo trôû veà. 
Tuyeát Anh baûo con gaùi: 

- Hoaøi Anh vaøo beáp muùc ñaäu huõ ra ñaây môøi khaùch ñi 
con. 

Hoaøi nhìn Tuyeát Anh caûm ñoäng: 
- Teân beù Anh laø Hoaøi Anh aø, vaäy maø anh khoâng bieát, cöù 

nghe Quang noù goïi laø beù Anh. 
Nghe boá xöng anh vôùi meï vôï töông lai cuûa mình, Quang 

chôït ñoaùn raèng hai ngöôøi chaéc ñaõ coù lieân heä töø tröôùc. Coøn 
Dieãm Thu troøn maét leân nhìn boá. Con beù gheù tai boá noùi nhoû: 

- Buoåi tröa chæ aên buùn boø Hueá, chöù boá coù uoáng röôïu ñaâu 
maø boá ñaõ say vaäy? Sao boá daùm xöng anh vôùi baø sui töông 
lai. 

Hoaøi cöôøi noùi vôùi hai con baèng khuoân maët raïng rôõ: 
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- Tröôùc khi boá laáy meï, baø sui naøy laø "beù Anh" cuûa boá 
ñoù. Coù ñieàu "beù Anh" cuûa boá khoâng ngoan nhö "beù Anh" cuûa 
Quang, neân boû boá ñi laáy choàng, laøm boá thaát tình xeùm cheát. 

Vöøa luùc ñoù, beù Anh böng ra moät khay ñaäu huõ noùng hoåi 
thôm phöùc muøi nöôùc ñöôøng vôùi göøng. Tuyeát Anh böng moät 
cheùn ñöa cho Hoaøi, nuï cöôøi töôi vôùi aùnh maét long lanh laøm 
naøng treû haún ra. 

- Anh coù nhôù ngaøy xöa hai ñöùa mình meâ moùn ñaäu huõ 
naøy laém khoâng? 

Quang nhìn boá cöôøi vui veû: 
- Con phaûi caùm ôn "Ngaøy Gia Ñình", nhôø ñi döï ngaøy ñoù 

maø con quen beù Anh. Vì vaäy boá môùi coù cô hoäi gaëp laïi coá 
nhaân. 

Dieãm Thu keâu leân: 
- Sao baát coâng quaù vaäy, trong phoøng naøy ai cuõng coù ñoâi, 

coù caëp, tröø con. 
- Naêm tôùi anh seõ ñöa Thu ñi "Ngaøy Gia Ñình", bieát ñaâu 

chaû gaëp hoaøng töû trong moäng. 
- Moät naêm nöõa laâu quaù, em giaø maát coøn gì. 
- Caùi maët non choeït maø sôï giaø. Thoâi, ñeå anh môøi moïi 

ngöôøi ra nhaø haøng Sequoia ôû Washington Harbor aên côm toái. 
Nhaø haøng naøy coù caùi view raát ñeïp. Ngoài aên mình coù theå nhìn 
thaáy Kennedy Center soi boùng döôùi gioøng nöôùc soâng 
Potomac. ÔÛ ñoù coù hoà phun nöôùc ñoåi maøu ñeïp laém, ngöôøi ta 
hay neùm tieàn xuoáng ñeå öôùc gioáng nhö La Fontaine de 
l'Amour ôû beân YÙ vaäy. Thu neùm tieàn xuoáng hoà nöôùc roài caàu 
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xin theá naøo moäng cuõng seõ thaønh. 
Khi moïi ngöôøi böôùc ra xe ñeå ñi aên, Hoaøi thaân maät noùi 

vôùi beù Anh: 
- Baùc khoâng ngôø con coù caùi teân hay nhö vaäy maø Quang 

khoâng chòu goïi, laïi cöù goïi laø beù Anh. 
Dieãm Thu ngaïc nhieân: 
- Teân gì vaäy boá? 
Hoaøi nhìn Tuyeát Anh baèng caùi nhìn ñaày yù nghóa: 
- Hoài naõy con khoâng nghe baùc gaùi goïi beù Anh laø Hoaøi 

Anh aø. Caùi teân hay vaø yù nghóa quaù phaûi khoâng caùc con. 
Quang laùi xe chaïy voøng qua thaønh phoá cho boá vaø em 

ngaém caûnh. Hai beân ñöôøng hoa anh ñaøo bay nheï trong gioù 
nhö nhöõng caùnh böôùm hoàng. 
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NGAØY SINH NHAÄT  
CUÛA CU TÍ 

 

Caû nhaø ñeàu goïi beù laø Cu Tí. Teân thaät cuûa Cu tí laø 

Nam. Nguyeãn Hoaøi Nam. Boá baûo boá luoân luoân nhôù queâ 
höông Vieät Nam neân boá ñaêït teân Cu Tí laø Hoaøi Nam. Nguyeãn 
Hoaøi Nam coù theâm moät chöõ Myõ dính sau ñuoâi laø Peter. Meï 
keå chuyeän, ngaøy xöa meï meâ coi phim hoaït hoïa Peter Pan 
neân meï ñaët teân Myõ cho Cu Tí laø Peter. Neáu ñoïc ñuùng theo 
loái Myõ thì teân Cu Tí laø Hoaøi Nam Nguyeãn. Boá hôi böïc mình 
vì caùi teân Vieät Nam boá ñaët cho Cu Tí hay vaø yù nghóa nhö 
vaäy, maø chæ vì meï muoán Cu Tí coù teân Myõ ñeå luùc ñi hoïc cho 
tieän, neân teân Hoaøi Nam ñaéc yù cuûa boá bò bieán thaønh teân ñeäm. 
Thænh thoaûng boá cöù leøm beøm "Peter laø caùi quaùi gì, nghe laõng 
xeït! Hoaøi Nam cuûa ngöôøi ta hay vaäy maø khoâng chòu ñeå yeân. 
Chöõ Nam ngöôøi Myõ ñoïc cuõng deã chöù khoù khaên gì ñaâu maø 
baày ñaët pít tô pít tieác". 

Meï phaûn coâng laïi lieàn "Chöõ Nam mai moát con noù ñi 
hoïc baïn Myõ goïi noù laø "nem" nghe khoâng gioáng ai heát. Con 
toâi baûnh trai vaäy maø coù teân laø "nem" vôùi "chaû" nghe sao  
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ñöôïc". Ñeå boá meï khoûi phaân bì baø noäi goïi beù laø Cu Tí. Boá meï 
ñeàu ñoàng yù "Caùi teân deã thöông chi laï". Töø ñoù beù Peter Hoaøi 
Nam ñöôïc caû nhaø goïi laø Cu Tí. 

Hoâm nay Cu Tí troøn 5 tuoåi. Ñeâm qua meï thöùc thaät 
khuya trang hoaøng nhaø cöûa vaø söûa soaïn thöùc aên cho ngaøy 
sinh nhaät cuûa Cu Tí. Meï ñaõ môøi heát maáy ñöùa baïn haøng xoùm 
vaø baïn hoïc cuûa Cu Tí, meï baûo Cu Tí tha hoà maø nhaän ñöôïc 
nhieàu quaø. Vì meï thöùc khuya neân Cu Tí cuõng thöùc theo. Boá 
phaûi naên næ maõi Cu Tí môùi chòu ñi nguû tröôùc meï. 

Thöôøng meï vaãn ñöa Cu Tí vaøo giöôøng nguû. Meï naèm 
beân caïnh, keå chuyeän coå tích cho Cu Tí nghe. Ñôïi ñeán luùc Cu 
Tí nguû say, meï môùi veà phoøng vôùi boá. Toái qua meï baän naáu aên, 
neân boá phaûi thay meï keå chuyeän coå tích cho Cu Tí nghe. Cu 
Tí ñöôïc baø noäi huaán luyeän neân raát gioûi tieáng Vieät. Nghe vaø 
hieåu heát caâu chuyeän boá keå. Boá keå chuyeän Taám Caùm ñeán 
ñoaïn Taám bò baø meï gheû haønh haï. Cu Tí hoûi taïi sao. Boá traû lôøi 
"Taïi Taám khoâng phaûi laø con cuûa baø aáy neân baø aáy khoâng 
thöông". Boá coøn noùi theâm laø "Cu Tí may maén laém, coøn ñuû caû 
boá meï, laïi ñöôïc boá meï heát söùc cöng chieàu. Meï thì ñang lo 
söûa soaïn tieäc sinh nhaät cho Cu Tí. Coøn boá höùa seõ cho Cu Tí 
moät goùi quøa thaät böï, chaéc chaén Cu Tí seõ thích laém". 

Cu Tí sung söôùng nguû thieáp ñi, treân moâi coøn thaáp 
thoaùng nuï cöôøi thaät töôi. 

Saùng nay meï ñöa Cu Tí ñeán tröôøng hoïc roài vaøo sôû laøm. 
Meï noùi, meï seõ ñeán ñoùn Cu Tí sôùm ñeå coøn veà lo tieäc sinh 
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nhaät. Cu Tí hôùn hôû khoe vôùi baïn vaø coâ giaùo. Moïi ngöôøi haùt 
Happy Birthday thaät lôùn möøng Cu Tí. 

Buoåi chieàu ngöôøi ñeán ñoùn Cu Tí khoâng phaûi laø meï maø 
laø baø haøng xoùm. Baø Nancy caét nghóa cho Cu Tí nghe, meï Cu 
Tí bò ñau baát thaàn neân khoâng ñi ñoùn Cu Tí ñöôïc. Cu Tí veà 
nhaø thaáy meï naèm khoùc trong phoøng. Cu Tí chaïy laïi oâm meï 
hoûi "taïi sao meï khoùc?" Meï khoâng traû lôøi chæ khoùc to hôn. Baø 
Nancy noùi meï ñang ñau ñeå meï nghæ ngôi. Baø doã daønh daét Cu 
Tí ñi chôi. Baø ñöa Cu Tí ra Toy'r Us mua Power Ranger roài 
daãn Cu Tí ñi aên caø rem. Gaàn toái baø môùi ñöa Cu Tí veà nhaø. 

Thaáy xe cuûa boá tröôùc cöûa, Cu Tí möøng rôõ chaïy voäi vaøo 
nhaø. Vöøa chaïy vöøa reo "Daddy ñaõ veà, daddy ñaõ veà".  

Nhaø vaãn laïnh tanh, Cu Tí vöøa chaïy loøng voøng kieám boá 
vöøa la lôùn "Daddy, where's my gift?" Meï töø trong phoøng 
böôùc ra. Meï ñaõ heát khoùc, nhöng maët meï xanh leø. Meï oâm Cu 
Tí vaøo loøng xieát thaät chaët. Cu Tí hoûi meï "Daddy ñaâu?". 

Meï ñaët Cu Tí ngoài xuoáng gheá. Meï ngoài beät xuoáng 
thaûm ngay caïnh chaân Cu Tí. Meï nhìn Cu Tí, nöôùc maét meï 
chaåy daøi. Meï noùi vôùi Cu Tí trong tieáng naác "Boá boû meï con 
mình roài. Boá khoâng bao giôø veà nöõa." 

Cu Tí khoùc oaø leân vaø hoûi baèng tieáng Myõ "Why, 
why?..." 

Nhìn hai meï con oâm nhau khoùc. Baø Nancy cuõng khoùc 
theo. Baø laëng leõ ñi ra khoûi caên nhaø xinh xaén coù nhöõng chuøm 
bong boùng xanh ñoû, coù nhöõng giaûi giaáy ñuû maàu chaêng treân 
traàn nhaø bay phaát phô. Coù ngöôøi ñaøn baø treû môùi bieán thaønh 
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quaû phuï, ñau ñôùn beân thaèng beù ngaây thô voâ toäi ñang thaéc 
maéc "Taïi sao boá höùa mua cho noù goùi quaø sinh nhaät thaät böï, 
maø boá laïi ñi luoân khoâng trôû veà". 

Baø Nancy xoùt xa töï hoûi "Sao ngöôøi ta laïi choïn ñuùng 
ngaøy sinh nhaät cuûa thaèng beù toäi nghieäp ñeå laáy ñi maïng soáng 
cuûa cha noù?" Töø nay, laøm sao Cu Tí coøn coù tieäc möøng sinh 
nhaät nöõa. Vì ngaøy sinh nhaät cuûa Cu Tí, ngaøy 11 thaùng 9 ñaõ 
bieán thaønh ngaøy ñau ñôùn nhaát ñôøi cuûa hai meï con Tí. Quaân 
khuûng boá ñaõ ñaâm maùy bay laøm tan taønh ñuùng nôi boá Cu Tí 
ñang laøm vieäc. 

 
(Truyeän töôûng töôïng vieát theo caûm xuùc  

cuûa ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2001 vöøa qua) 
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GIOÏT LEÄ CUOÁI NAÊM 
 

Hai tuaàn nay, moãi buoåi saùng ñi laøm vaø moãi buoåi chieàu 

veà, toâi ñeàu nhìn sang khoaûng ñaát ôû ñöôøng Viers Mill moïi khi 
vaãn boû troáng, baây giôø ñöôïc xeáp ñaày nhöõng caây thoâng nhoû, 
baùn cho ngöôøi ta mua veà trang hoaøng Giaùng Sinh. 

Toâi vaãn mong ñöôïc nhìn thaáy soá caây moãi ngaøy moät bôùt ñi, 
ñeå oâng giaø toùc baïc khoûi phaûi ngoài lom khom treân caùi thuøng 
goã, co ro trong taám aùo “coat” cuõ meøn, döôùi trôøi ñoâng laïnh 
giaù, chôø baùn töøng caây moät, kieám chuùt tieàn lôøi. 

Noãi thaát voïng cuûa toâi caøng gia taêng, khi ñeâm Giaùng Sinh 
gaàn keà, maø soá caây thoâng cuûa oâng giaø baày baùn hình nhö khoâng 
thay ñoåi gì maáy. 

Nhöõng naêm tröôùc, toâi ñeàu mua caây thoâng thaät ñeå trang 
hoaøng Giaùng Sinh trong nhaø, vì caây thoâng coù muøi thôm nheø 
nheï, ngai ngaùi, raát ñaëc bieät, gôïi cho toâi nhôù laïi muøi thôm 
thoaûng trong gioù cuûa nuùi ñoài Ñaø Laït. 

Sau naøy, vì oâng choàng toâi bò dò öùng vôùi caây coû nhieàu  quaù. 
Coù caây trong nhaø laø oâng aáy haét hôi soå muõi lieân mieân, laïi 
theâm nhöõng phieàn toaùi, kheânh caây vaøo nhaø, roài ít laâu sau laïi 
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phaûi kheânh caây vöùt ñi, noù loâi thoâi maát coâng quaù, neân chuùng 
toâi ñaønh duøng caây thoâng giaû cho tieän. 

Maáy hoâm nay, nhìn oâng giaø ngoài buoàn vôùi ñaùm thoâng eá 
aåm, toâi laïi nghó ngôïi baên khoaên. Nhieàu laàn, toâi cöù muoán 
ngöøng xe laïi, mua giuùp oâng moät caây, nhöng nghó ñeán neùt maët 
raàu ró cuûa oâng choàng toâi nhöõng luùc haét hôi soå muõi toâi laïi ñaønh 
thoâi. 

Toâi hoûi caùc con toâi xem coù nhaø naøo muoán coù caây thoâng 
thaät ñeå mua taëng chuùng, nhöng ñöùa naøo cuõng choái ñaây ñaåy, 
vieän côù naêm nay chuùng ñeàu ñi aên Noel ôû xa vôùi gia ñình beân 
choàng, hoaëc beân vôï, ôû caùc tieåu bang khaùc, neân khoâng caàn 
trang hoaøng nhaø cöûa. Vaøo choã laøm, toâi doø yù baø xeáp xem baø 
aáy coù thích caây Noel thaät khoâng, ñeå mua taëng thì baø aáy cheâ 
caây thoâng coù nhieàu “virus” laém, ñeå trong nhaø khoâng toát. 

Ñang chaùn naûn, toâi boãng nhôù ñeán Elena, con nhoû baïn laøm 
cuøng vaãn hay caét toùc cho toâi. Coù leõ toâi neân taëng noù moät moùn 
quaø Noel, theá laø toâi coù côù ñeå mua moät caây thoâng duøm oâng 
giaø roài. Chaéc chaén Elena seõ ngaïc nhieân laém, bôûi vì noù nghó 
toâi ñang giaän noù. 

Laàn tröôùc Elena laøm toùc toâi ngaén tuûn, khieán toâi giaän caønh 
hoâng. Elena raát kheùo tay, nhöng maéc beänh caàm caùi keùo laø chæ 
thích xôûn toùc ngöôøi ta thaät ngaén. Toâi ñaõ daën ñi daën laïi laø toâi 
chæ muoán chöøng moät ñoát ngoùn tay thoâi. Vaäy maø khi noù caét 
xong, toùc toâi ngaén ñi tôùi gaàn ba ñoát. Toâi böïc quaù neân thay vì 
phaûi caùm ôn, toâi laïi traùch vaø giaän noù luoân. Ñeå chaéc aên, toâi 
cuõng doø yù, xem ra noù thích caây thoâng thaät laém. 
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Buoåi chieàu ñi laøm veà, toâi hí hôûn ngöøng xe laïi choã oâng giaø 
baùn caây. Thaáy toâi hoûi mua, ñoâi maét meät moûi cuûa oâng saùng 
leân. OÂng baùn cho toâi moät caây thoâng thaät ñeïp vôùi giaù reû khoâng 
ngôø. Toâi aùy naùy hoûi oâng: 

- OÂng baùn reû nhö vaäy laøm sao coù lôøi? 
OÂng cöôøi nhö meáu, gioïng thaät buoàn: 
- Coâ mua duøm laø toâi möøng roài. Coâ khoâng mua, maáy hoâm 

nöõa toâi cuõng phaûi vöùt ñi thoâi. Qua Noel roài thì coøn laøm gì 
ñöôïc nöõa. 

OÂng thaät thaø keå leå, ñaây laø laàn ñaàu tieân oâng nghe theo 
ngöôøi haøng xoùm ruû reâ ñi baùn caây Noel.  Khoâng ngôø naêm nay 
eá aåm quaù, maø thôøi tieát laïi quaù laïnh ñoái vôùi söùc khoeû ñang suy 
yeáu cuûa oâng. OÂng muoán kieám theâm chuùt tieàn mua quaø Giaùng 
Sinh cho thaèng chaùu ngoaïi. Noù mô öôùc nhöõng caùi “game” ñaét 
tieàn maø oâng khoâng mua noåi. Bao nhieâu tieàn daønh duïm, oâng 
nuoâi coâ con gaùi bò beänh gaàn heát. Hai oâng baø chæ coù moät ngöôøi 
con gaùi. Sau khi ñeû ñöùa  con ñaàu loøng, coâ bò beänh naëng phaûi 
nghæ ñi laøm luoân. OÂng choàng cuõng bò thaát nghieäp, buoàn baõ 
sinh ra röôïu cheø, laùi xe toâng cheát ngöôøi phaûi ñi tuø chaû bieát 
bao giôø môùi ra ñöôïc. 

Hai oâng baø phaûi nuoâi coâ con gaùi vaø thaèng chaùu ngoaïi. 
Thaèng beù môùi coù taùm tuoåi, raát ngoan vaø hoïc gioûi, neân oâng 
thöông thaèng chaùu laém. 

Hoaøn caûnh toäi nghieäp cuûa oâng giaø vaø nieàm mô öôùc cuûa 
thaèng chaùu ngoaïi oâng cöù aùm aûnh toâi hoaøi. 
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Hoâm sau toâi goïi coâ con gaùi toâi ôû gaàn nhaø, hoûi thaêm chaùu 
veà maáy caùi “game” cuûa treû con. Nghe con gaùi noùi giaù caû, toâi 
ngaïc nhieân voâ cuøng, ñoà chôi con nít sao hoï baùn ñaét quaù vaäy. 
Toâi keå chuyeän oâng giaø ñi baùn caây Noel ñeå kieám tieàn mua 
quaø cho chaùu nhöng vôùi tình traïng eá aåm nhö vaäy oâng giaø seõ 
loã voán to, noùi gì ñeán kieám ñöôïc lôøi. Coâ con gaùi ñoïc ñöôïc 
ngay yù nghó cuûa toâi: 

- Maù laïi muoán mua “game” cho thaèng beù phaûi khoâng? 
Toâi ngaäp ngöøng chöa daùm thuù nhaän, sôï con gaùi laïi keâu laø 

“Maù hay lo chuyeän bao ñoàng..” May quaù con gaùi toâi raát deã 
thöông, chaùu gôõ roái cho meï: 

- Con bieát maù khoâng mua ñöôïc “game” cho thaèng beù, maù 
seõ khoå taâm laém. Thoâi ñeå con taëng maù caùi “game” con mua 
cho thaèng Khoa, con ñaõ goùi saün roài, maù gheù qua laáy ñi. Con 
seõ mua cho chaùu caùi khaùc. 

Toâi aùy naùy noùi vôùi con gaùi: 
- Nhö vaäy toán tieàn cho con quaù! Con phaûi höùa vôùi maù laø 

con khoâng ñöôïc mua quaø Noel cho maù nöõa. Caùi game naøy laø 
quaø cuûa maù roài. Maù coøn thích hôn baát cöù moät moùn quaø ñaét 
tieàn naøo khaùc. Con höùa nhö vaäy maù môùi gheù qua. 

Sôï toâi laèng nhaèng, con gaùi toâi noùi “OÂ-keâ” lia lòa. 
Laùi xe ñi laøm vôùi goùi quaø treân caùi gheá beân caïnh, toâi caûm 

thaáy vui nhö Teát. Nghó ñeán neùt maët ngaïc nhieân laãn möøng rôõ 
cuûa oâng giaø, vaø nghó ñeán ñeâm Giaùng Sinh, chuù beù seõ sung 
söôùng môû goùi quaø coù caùi “game” maø chuù haèng mô öôùc. Loøng 
toâi caûm thaáy roän raõ voâ cuøng. 
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Maét tröôùc maét sau, toâi lo ñeå yù xem coù caûnh saùt rình hai 
beân ñöôøng khoâng vaø coá phoùng xe nhanh hôn ñeå mang nieàm 
vui ñeán cho hai oâng chaùu. 

Ñeán nôi, toâi thaáy xe caûnh saùt vaø xe cöùu thöông chôùp ñeøn 
lia lòa ôû choã oâng giaø baùn caây Noel. 

Tim toâi nhö thaét laïi, ngöôøi ta ñang kheânh oâng giaø treân 
chieác baêng ca vaø ñaåy vaøo xe cöùu thöông. 

Toâi nhö khoâng tin ôû maét mình, cöù ñöùng ngô ngaån nhìn, cho 
ñeán khi chieác xe chôû oâng giaø phoùng vuùt ñi vôùi tieáng coøi caáp 
cöùu inh oûi. Toâi thaãn thôø trôû laïi xe, nhìn goùi quaø, nöôùc maét toâi 
daøn duïa, nhöõng caây thoâng cuûa oâng giaø nhoøe nhoeït tröôùc maét 
toâi. 
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BOÁN MÖÔI NAÊM AÁY... 
 
 

Lâu lắm rồi Trâm không còn hứng thú chờ người đưa thư 

nữa. Bạn bè Trâm hầu hết đều “văn minh” cả, người nào cũng 
dùng Email, chả còn ai mất thì giờ ngồi viết thư cho nhau. 
Trâm có vài người bạn thân, ngày xưa, thuở computer còn 
chưa thịnh hành, người ta chưa dùng Email, Trâm và các bạn 
vẫn thỉnh thoảng liên lạc thư từ. Người nào lười biếng lắm thì 
dịp sinh nhật của nhau hay lễ tết cũng gửi cho nhau vài chữ 
chúc tụng thăm hỏi. Bây giờ ngay cả dịp lễ tết người ta cũng 
chúc nhau bằng Email. Một bà khách hàng của Trâm làm cho 
tiệm Hall Mark phải than thở “Số thu bán Carte chúc Noel 
giảm sút đi nhiều lắm, vì bây giờ người ta thường chúc nhau 
bằng Email”. 

Trâm không chờ mong, nhưng người đưa thư vẫn hàng 
ngày đến, bỏ vào thùng thư  trước cửa nhà Trâm vài cái  quảng 
cáo, thỉnh thoảng lẫn vào mấy cái thư đòi nợ của  các hãng 
credit card. Hôm nay như thường lệ, Trâm cầm xấp thư mới 
lấy từ thùng thư vào nhà, hờ hững bỏ lên bàn trong nhà bếp. 
Trâm chợt chú ý tới một phong bì chữ viết tay, đề tên Trâm 
thật nắn nót. Lá thư gửi từ Seattle. Tên người gửi là Nguyễn 
Thành. Trâm nhíu mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm “Nguyễn 
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Thành, Nguyễn Thành nào nhỉ”. Nàng đâu có ai quen thân là 
Nguyễn Thành mà lại viết thư cho nàng. Tò mò nàng bóc vội 
lá thư ra đọc. 

  Kính gửi chị Trâm. 
 Tôi là bạn thân của nhà văn YT. Bạn tôi qua đời đã hơn 1 

tuần rồi. Trước khi biết mình sẽ vĩnh biệt cõi trần bạn tôi có 
nhờ tôi trao tận tay chị một gói quà nhỏ. Tôi không biết có gì 
trong đó, vì bạn tôi dán kín. Tôi muốm làm theo lời trăn trối 
của bạn tôi càng sớm càng tốt, để bạn tôi được yên tâm siêu 
thoát. Đây là số điện thoại của tôi, xin chị cho biết, tôi có thể 
làm  cách nào để gói quà đến tận tay chị được. 

Rất mong tin chị, để tôi được làm tròn lời hứa với người 
bạn mà tôi rất thương quí. Cám ơn chị. 

Nguyễn Thành. 
Lá thư như một cơn bão bất ngờ kéo đến. Làm sao Trâm có 

thể tin là YT đã vĩnh viễn ra đi. Không thể nào chuyện đó có 
thể sẩy ra, Trâm muốn hét lên thật lớn. Nhưng nàng chỉ ngồi 
chết lặng trên ghế, mặc cho nước mắt tuôn trào. 

YT là bút hiệu của một nhà văn, anh của một cô bạn, con 
của thầy giáo, bạn thân của anh ruột Trâm. Ngay từ lúc tên YT 
xuất hiện , một số bạn thân đã biết “YT” có nghĩa là “yêu 
Trâm.” YT viết văn , làm thơ rất nhiều và khá nổi tiếng. Bạn 
bè gán cho YT  biệt hiệu là James Dean V.N.,  vì chàng có 
dáng dấp và cái lối ngang tàng của tài tử James Dean nổi tiếng 
một thời.  Khi mới hồi cư về Hà Nội, Trâm ghi tên học ở 
trường Hồng Bàng do ba của YT  làm  hiệu trưởng. Trâm học 
lớp nhất, YT  lúc đó học đệ tứ ở C.V.A. Trâm chơi thân với 
em gái của YT và YT chơi thân với anh ruột của Trâm. Trâm 
luôn luôn coi YT như một ông anh lớn và YT cũng săn sóc, 
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cưng chiều Trâm như một cô em nhỏ. Trâm còn ngây thơ, lại 
đang ở tuổi nghịch ngợm, nên rất hồn nhiên khi tiếp xúc với 
YT. 

Bất ngờ hiệp địmh Geneve chia đôi đất nước. Trâm theo 
gia đình di cư vào Nam. Từ cô bé con của trường Hồng Bàng  
Hà Nội, Trâm đã trở thành cô nữ sinh lớp đệ thất của trường 
nữ trung học Trưng Vương. 

Trường mới , bạn mới , đã làm những kỷ niệm của thời tiểu 
học và hình ảnh ông anh của bạn trở nên mờ nhạt. Trâm cũng 
mất luôn liên lạc với cô bạn, em của YT. 

Năm năm sau, lúc Trâm đã là cô nữ sinh đệ tam trường 
T.V., lòng đầy ắp mộng mơ. Tình cờ một hôm  đang lang 
thang cùng với các bạn ở đường Lê lợi , Trâm gặp lại YT. Vẫn 
mái tóc bồng bềnh, vẫn đôi mắt nhìn như xoáy vào hồn người 
đối diện, chiếc áo chemise mầu nâu để hở hai cái khuy không 
cài ở trước ngực. YT đứng lặng như trời trồng trước mặt 
Trâm, niềm vui vỡ oà trong tiếng reo. 

- Trời ơi! Trâm. 
Trâm cũng vui mừng khôn tả, nàng ríu rít hỏi thăm thầy cô 

(bố mẹ của YT.) hỏi thăm Xuân Hồng em gái của YT. Trâm 
hỏi đủ thứ, YT chỉ lặng lẽ mỉm cười . Trâm ngạc nhiên: 

- Sao anh không trả lời những câu hỏi của em mà cứ cười 
không vậy? 

- Anh đang xúc động nên không nói được thành lời. Gia 
đình anh ở gần đây thôi, về nhà anh chơi đi, thầy cô và Hồng 
gặp em chắc mừng lắm. 

- Để hôm khác, hôm nay em lỡ hẹn đi chơi với các bạn rồi. 
- Các cô định đi đâu vậy? 
Một cô bạn của Trâm nhanh nhảu trả lời: 
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- Tụi em định đi ăn kem rồi đi Ciné.. 
- Vậy à, cho anh đi ké với được không? 
Lại vẫn cái cô bạn lém lỉnh của Trâm: 
- Được chứ , với điều kiện anh phải bao tụi em. 
- Dĩ nhiên rồi , anh sẽ bao các cô hết tiền trong túi của anh , 

nếu thiếu thì các cô phải bù nhé. 
Cả bọn nhao nhao: 
- Đồng ý, đồng ý. 
Vào tiệm kem, trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống, bài hát 

“ When I fall in love “ vang lên thật dìu dặt, Trâm nói với các 
bạn: 

- Tụi mình ngừng nói một tí được không? Bài hát hay quá, 
tao muốn tụi mình yên lặng để nghe. 

YT nhìn Trâm đắm đuối: 
- Em thích bài hát này không? Anh yêu cầu để tặng em đó. 
Trâm gật đầu bối rối, hai má đỏ au. Lũ bạn nghịch ngợm 

của Trâm được dịp chọc phá thoả thích. Cuối cùng Trâm phải 
nghiêm mặt giận dỗi: 

- Tụi mày ngừng lại đi nhé. Tiếp tục nói nữa là tao đi về đó. 
Ở tiệm kem ra, cả bọn kéo nhau vào rạp Vĩnh Lợi coi phim 

A certain smile. Trong phim có đoạn người đàn ông và người 
con gái đang ngồi ăn với nhau, một người bán hoa đi tới, trong 
rổ hoa có đủ thứ hoa, hoa hồng đỏ, hoa cúc trắng và hoa violet 
mầu tím. Người đàn ông chọn bó hoa tím mua tặng người con 
gái. Trâm buột miệng phê bình: 

- Lẽ ra anh chàng phải mua hoa hồng đỏ tặng nàng chứ sao 
lại mua hoa tím. 

YT bênh người trong phim: 
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- Hoa hồng đỏ dành cho những người đang yêu nhau. Hoa 
violet tím tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Chàng đang 
muốn nói với nàng anh yêu em từ lâu lắm mà chưa dám nói ra 
đó mà. 

Sau buổi gặp lại YT, Trâm thường xuyên lui tới thăm viếng 
thầy cô và nối lại tình bạn thắm thiết với Hồng. Tết năm đó, 
Trâm nhận được tấm Carte chúc tết của YT có hình bó hoa 
violet mầu tím thật đẹp và mấy dòng chữ “Những bông hoa 
tím này của Trâm đó, chúc Trâm một năm mới nhiều may mắn 
và đạt được tất cả mộng ước.” 

Nhìn tấm Carte, Trâm  nghĩ ngay đến  lời giải thích của YT 
về những bông hoa tím, Trâm hiểu YT muốn gửi gấm điều gì. 
YT cứ lặng lẽ yêu, Trâm biết và rất cảm động, nhưng không 
thể nào đáp lại được, vì tim nàng đã trao cho người khác mất 
rồi. 

Ngày Trâm học xong trung học, cũng là ngày YT tốt 
nghiệp Đại học Sư phạm. Chàng nhờ Hồng chuyển cho Trâm 
lá thơ tỏ tình chính thức. Nhưng ngay hôm sau Hồng đã hoàn 
lại lá thư cho YT với một câu nói làm YT cảm thấy đau đớn 
như một vết chém vào tim. 

- Anh ơi, trễ rồi, Trâm đã đính hôn với người khác rồi. 
Từ đó Trâm không có cơ hội gặp YT nữa vì nghe nói chàng 

đã tình nguyện đi dậy học ở một tỉnh xa. Ít lâu sau Trâm lập 
gia đình và bận rộn với cuộc sống mới. Ngày Trâm sinh đứa 
con thứ hai. Hồng đến thăm kể chuyện cho Trâm biết YT  vừa 
mới làm đám cưới với một cô giáo cùng trường. Trâm nhớ mãi 
câu nói của Hồng trước khi chia tay. Anh YT  nhờ mình nói 
với Trâm. Biết chắc chắn Trâm hạnh phúc với chồng con rồi,  
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anh ấy mới yên tâm lập gia đình. Sau đó Trâm theo chồng di 
chuyển đi Nha Trang và không được tin tức gì về YT nữa. 

Sau biến cố 1975 Trâm nghe nói YT kẹt lại, mãi đến 1980 
Trâm mới được tin cả đại gia đình YT đã qua được Mỹ và 
định cư ở Seattle. Cách đây khoảng hơn 10 năm, trong một lần 
đi chơi ở Seattle, Trâm tìm thăm thầy giáo cũ. Thầy đã qua 
đời, chỉ còn Cô đang ở chung với gia đình YT. Lúc Trâm đến 
thăm, Cô đang nằm chơi ở võng ngoài vườn. Trâm cúi xuống 
ôm lấy cô, hai thầy trò mừng mừng tủi tủi. YT đứng nhìn cũng 
xúc động không kém. Bỗng YT  kêu lên: 

- Trâm đã có tóc bạc rồi cơ à? 
Cô nhìn YT mắng yêu: 
- Cái thằng này, “vạch lá tìm sâu.” Mẹ thấy Trâm nó vẫn 

trẻ như ngày xưa. Tóc bạc đâu mà có: 
- YT chỉ sợi tóc trắng nhỏ, ngắn ngủn, mọc dựng đứng ở 

đỉnh đầu Trâm: 
- Đây này, mẹ không thấy sao? 
Cô cười: 
- Cái thằng khỉ, đó là tóc sâu chứ đâu phải tóc bạc. 
Trâm nhìn cô trìu mến: 
- Cô ơi! Tóc bạc đấy, con già thật rồi còn gì nữa. 
YT nhìn Trâm với ánh mắt thiết tha: 
- Em có tóc bạc thật, nhưng chưa già. Chẳng bao giờ già 

đối với anh. Nhất là nụ cười của em vẫn là nụ cười của  hơn 
40 năm về trước mà anh không làm sao quên được. 

Cô nắm tay Trâm âu yếm: 
- Anh con nói thật đó, cô biết, lúc nào nó cũng nhớ con. 
Trâm xúc động  nhìn YT, mắt long lanh ướt: 
- Cám ơn anh. 
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Buổi hội ngộ sau 40 năm xa cách chỉ có vậy, thật nhẹ 
nhàng, thật cảm động và cũng thật khó quên.  

Sau đó Trâm đã nhận được thơ của YT gửi về địa chỉ anh 
của Trâm, nhờ anh chuyển. Trong thơ YT viết có đoạn Trâm 
nhớ mãi. 

Sau hai lần đổi đời 54 và 75. Hơn 40 năm, hình ảnh em 
chập chờn trong ký ức anh. Ngày em đi lấy chồng, em có lỗi 
hẹn gì với anh đâu. Anh biết lúc nào em cũng chỉ coi anh như 
một người anh. Vậy mà sao anh vẫn hờn, vẫn giận em, vẫn 
oán trách số mạng. Tuổi trẻ là như thế. Sau đó chúng ta mỗi 
người một cuộc đời. Ra hải ngoại, anh có địa chỉ của em qua 
thầy cô, nhưng anh nghĩ chả nên làm phiền em. Nếu không có 
dịp Trời định cho anh gặp lại em ở Seattle và biết là em vẫn 
quí anh, con của thầy giáo cũ, anh của bạn thân và là bạn chí 
thiết của ông anh ruột em, thì có lẽ anh đã chôn kín tâm sự 
của mình rồi. Gặp lại em, anh đã sống lại cái cảm giác của 
một ngày rất xa. Anh muốn em hiểu là anh luôn yêu em, giữ 
gìn cho em những tình cảm vô cùng trân quý, ra khỏi mọi hệ 
lụy của cuộc đời. Hơn 40 năm trôi nổi, anh vẫn dành cho em 
một chỗ riêng trong tâm hồn, dù  cuộc đời biết bao nhiêu biến 
cố tình cảm xảy đến, có thể làm thay đổi con người của mình. 
Nhưng tình yêu dành cho em vẫn không bao giờ suy suyển. 

Lá thơ đó là món quà thật quí giá đối với Trâm. Trên đời 
này, tiền bạc, danh vọng, còn có thể cố gắng tự tìm kiếm và 
tạo ra được, chứ còn tình cảm chân thành quí hoá như vậy, 
làm sao có thể tự tìm ra. Nếu có được, phải là một điều rất  
may mắn. Sau đó Trâm và YT chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, 
nhưng hai người vẫn được tin tức về cuộc sống của nhau qua 
những lần điện thoại thăm hỏi giữa những người thân. Mối 
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tình thật đẹp của YT cho Trâm, đã như những tia nắng hồng 
sưởi ấm cuộc đời đôi khi có những mùa đông lạnh giá. 

Bỗng dưng hôm nay tia nắng hồng của Trâm vụt biến mất. 
Trâm thẫn thờ đọc đi đọc lại mãi bức thư của người xa lạ, mà 
trong phút chốc Trâm thấy thật gần gũi với nàng. 

Gói quà của YT do Thành trao lại đã làm Trâm thật xúc 
động. Chiếc phong bì lớn gồm có hai tập bản thảo, một tập 
thơ, một tập truyện. Một lá thư tỏ tình của YT viết cho Trâm 
trước ngày lễ đính hôn của Trâm đúng 1 ngày, kèm theo  bài 
tập toán đố của Trâm làm năm học lớp nhất trường Hồng 
Bàng và lá thơ cuối cùng của YT. Những giòng chữ viết vội 
vàng: 

Mấy hôm nay anh thấy trong người hơi mệt, bỗng dưng 
nghĩ đến em và anh có một cảm giác thật lạ. Chúng mình  sẽ 
chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Anh phải nói cám ơn 
em. Nhờ gặp lại em, anh thấy yêu đời và thích thú sáng tác 
hơn. Anh gửi tới em hai tập bản thảo gồm có các truyện ngắn 
và những bài thơ làm cho em, vì em, và chỉ để cho một mình 
em đọc. Anh có cảm tưởng như mình sắp đi xa, xa em mãi 
mãi. Nhưng dù ở muôn trùng xa cách, anh vẫn thấy đôi mắt 
em nhìn anh của lần gặp gỡ cuối cùng, khi em nói hai tiếng 
“Cám ơn” anh. Đôi mắt của kiếp nhân sinh đầy hệ lụy, dành 
riêng cho những kẻ... như anh. Anh gửi em lá thư tỏ tình đầu 
tiên viết cho em mà  nó không có may mắn được em đọc, vì 
ngày lá thư được nhờ trao đến cho em, là ngày em quá bận 
rộn với lễ đính hôn. Kèm theo lá thư tỏ tình ngày đó là bài tập 
toán đố em làm năm lớp nhất. Hồi đó anh thường giúp thầy 
chấm bài, anh đã lén giữ lại bài tâp của em. Chắc em đã hiểu 
từ lâu, ai đã lấy mất trái tim anh từ dạo ấy... Bởi vậy trong 
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cuộc đời  tình cảm của anh, em là một dòng sông lớn. Những 
người đàn bà khác trong cuộc đời anh chỉ là những con lạch 
nhỏ. Những con lạch nhỏ thì dễ khô cạn và bị lấp mất đi, còn 
dòng sông lớn thì làm sao có thể làm cho nước vơi đi được, có 
phải không em?  

    Tất cả kỷ vật của YT đã được Trâm gói lại kỹ lưỡng, cất 
dấu tận đáy lòng, vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi lần có gió 
hơi lành lạnh, có nắng vàng thật trong, Trâm lại nhớ đến buổi 
chiều ở Seattle ngày ấy. Ngày gặp lại YT sau hơn 40 năm xa 
cách, và bên tai như có tiếng ai thì thầm mấy câu thơ YT làm 
để kỷ niệm buổi chiều gặp gỡ. 

...Sợi tóc trắng, miệng em cười hoa nở 
Hồn bỗng ngạt ngào hương yêu ngày cũ 
Anh muốn cúi đầu hôn nhẹ môi em... 
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NGÀY HOÄI NGOÄ 
 
Thằng Việt vừa ngáp ngắn ngáp dài quay sang hỏi mẹ. 

-  Sao máy bay bố đến trễ vậy mẹ. 
- Mẹ cũng không biết tại sao nữa. 
Con Thơ đứng dậy vươn vai. 
- Ngồi hoài mỏi quá. Mẹ với Việt có đói không con đi mua 

Pizza ăn cho đỡ đói. 
Hiền nhìn con gái lắc đầu. 
- Mẹ chỉ mệt chứ không đói. Độ nửa giờ nữa máy bay mới 

tới. Tụi con đói thì đi mua cái gì ăn đỡ đi. Ăn chút thôi để 
bụng về nhà ăn cơm với bố. Thức ăn ê hề ở nhà ngon lắm đó. 

- Đúng rồi, hèn gì hồi nãy Việt thấy mẹ nướng thịt thơm 
quá trời. 

Thơ ngồi lại xuống ghế. 
- Thôi vậy ráng nhịn thêm về nhà ăn bún thịt nướng ngon 

hơn. 
Máy bay bắt đầu hạ thấp để đáp xuống phi trường Reagan 

ông Nam thấy lòng nôn nao khó tả. Mười năm rồi chưa được 
gặp vợ và hai con. Khi cả nhà đi vượt biên, ông đưa vợ con lên 
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tầu trước rồi quay về nhà lấy thêm ít thuốc men cần thiết. 
Không ngờ ông bị bắt và bị kẹt lại. Vợ con ông may mắn đi 
thoát. Năm ấy thằng Việt mới  5 tuổi và con Thơ 7 tuổi. Bây 
giờ chắc chúng lớn bộn rồi. Ảnh Hiền gửi về cho ông vào dịp 
con Thơ ra trường chụp chung với đông người quá, nên người 
nào cũng nhỏ xíu. Mắt ông có cườm bị mờ nhìn không rõ nên 
thấy vợ con mờ mờ ảo ảo. Lát nữa đây được gặp mặt, chắc ba 
mẹ con thay đổi khá nhiều. Hiền viết thơ kể chuyện nàng mập 
ra và cắt tóc ngắn cho tiện chứ không để tóc dài nữa. 

Bước ra khỏi lối đi hẹp như một cái hẻm nhỏ ông thấy ngay 
vợ con đã đứng chờ sẵn. Ông buông cái túi xách xuống đất ôm 
chầm lấy vợ. Chiếc áo lụa nuột nà và mùi nước hoa thơm mát 
làm ông muốn xiết chặt vợ mãi không rời. Hiền sững sờ vì 
chồng thay đổi quá nhiều, ông già và gầy hẳn đi, trông không 
còn chút gì của một chàng sĩ quan hào hoa trong quá khứ. 

Buông vợ ra ông quay sang nhìn hai con, trông chúng lạ 
lùng quá. Thằng Việt tóc cắt ngắn chải dựng ngược lên như 
lông nhím lởm chởm chỗ vàng chỗ đen. Nhìn hai ống quần 
của nó kéo lê dưới đất ông vội kêu lên. 

- Con ơi ! Sợi dây lưng đứt hay sao mà quần con sắp tuột 
rồi kìa. 

Con Thơ bưng miệng cười 
- Không phải đâu bố , mốt đó. 
Ông Nam ngạc nhiên 
- Mốt gì , con nói bố không hiểu. 
- Mốt bây giờ con trai mặc như vậy đó bố. Quần phải rộng, 

lưng xệ và ống quần kéo lê dưới đất. 
Ông Nam nhăn nhó. 
- Mốt gì  khùng quá vậy. 
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Thằng Việt nhìn bố hơi khó chịu. 
Hiền thấy không khí nặng nề vội kéo ông đi. 
- Thôi đi lấy hành lý cho lẹ, còn về nhà ăn cơm kẻo đói. Xứ 

Mỹ chứ đâu phải ở Việt Nam, anh để ý đến cách ăn mặc của 
con làm gì. 

Ông Nam cảm thấy mặt nóng bừng vì giận nhưng chỉ lẳng 
lặng đi theo vợ. 

Bây giờ ông mới để ý đến khoảng bụng để trần của con 

Thơ, deã đến nửa gang tay chứ không ít. Cái quần Jean bạc 
thếch , rách ở đầu gối, bó sát người xệ xuống dưới rốn. Cái áo 
cụt tay, ngắn cũn cỡn để lòi một khoảng da thịt. Ông nghĩ đàn 
bà con gái không được phép ăn mặc hở hang như vậy. Ông 
quay sang gay gắt với vợ. 

- Em không dậy dỗ con đàng hoàng để chúng ăn mặc như 
đồ cà lơ thất thểu. 

Hiền bực  mình gắt lại. 
- Anh ăn nói hay nhỉ. Không dậy dỗ đàng hoàng làm sao 

chúng còn nói được tiếng Việt thông thạo để mà nói chuyện 
với anh. Con mình như vậy là có phúc lắm rồi. Còn chuyện ăn 
mặc, chúng nó theo thời mình phải thông cảm cho chúng nó 
chứ. 

Ông Nam gắt lên. 
- Thông cảm cái gì , em dung túng cho chúng nó ăn mặc 

như đồ đứng đường . Con nhà tử tế phải ăn mặc đàng hoàng 
chứ. 

Hiền giận xanh cả mặt. 
- Anh ăn nói chả suy nghĩ gì cả. Đừng quên ở Mỹ khác ở 

Việt Nam khác. 
Ông Nam càng lớn tiếng hơn. 
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- Khác là khác thế nào, là bố mẹ không được phép dậy con 
cái à. 

Một vài người qua lại tò mò nhìn ông Nam. Con Thơ vừa 
mắc cỡ vừa bực, nó ghé tai mẹ nói nhỏ. 

- Cho con mượn chìa khóa xe , con với thằng Việt ra xe 
trước nhé con chịu hết nổi rồi. 

Cầm được xâu chìa khoá , con Thơ kéo vội em đi. Nhìn hai 
đứa nhỏ biến mất vào đám đông, ông Nam bực tức nói với vợ. 

- Em thấy chưa ? đúng là đồ mất dậy, đi mà không thèm 
chào hỏi gì bố hết. 

- Anh dữ dằn la lối như vậy làm sao chúng nó dám nói gì 
với anh. 

Ông Nam như lửa bị chế thêm dầu, cứ thế bùng lên. 
- Em định nối giáo cho giặc, dung túng con hỗn láo với bố 

phải không ? 
Hiền uất đến trào máu. 
- Nếu anh tiếp tục nói năng như vậy, em cũng không thể 

nói chuyện với anh được nữa , đừng nói gì các con. 
Nói xong, Hiền bước đi thật nhanh về phía lấy hành lý để 

chấm dứt cuộc cãi vã, mà Hiền không bao giờ ngờ có thể sẩy 
ra ở giây phút đầu hội ngộ sau 10 năm xa cách. 

Biết vợ giận, ông Nam hơi hối hận. Ông tự trách mình nóng 
nẩy quá nên nói những lời nặng nề. Có thể bao nhiêu năm chịu 
đựng tù tội bất công đã làm con người ông thay đổi, dễ nóng 
giận và nói những lời cay đắng. Có một dạo, ông giật mình 
thấy cứ mở mồm ra là ông chửi thề. Chửi thề cuộc đời , chửi 
thề số kiếp. 

Nhìn đám valise chậy lòng vòng cái nọ nối đuôi cái kia, 
Hiền bắt buộc phải lên tiếng với chồng. 
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- Cái nào của anh nhớ chỉ trước em lấy mới kịp, không thôi 
nó lại chậy nguyên cả vòng nữa chờ lâu lắm đó. 

Giọng ông Nam buồn như tiếng thở dài. 
- Cái valise nào cũ nhất , xưa nhất, là của anh đó. Em gửi 

tiền dặn anh mua valise mới nhưng anh muốn mang theo cái 
valise kỷ niệm ngày cưới mình mua để đi trăng mật ở Đà Lạt.  
Anh quí cái valise đó vô cùng. 

Câu nói của ông Nam làm Hiền quên hết giận hờn, nàng 
nhìn chồng xót xa. 

- Vợ chồng mình thương nhau như vậy mà sao anh cứ nói 
những lời làm buồn lòng nhau. Thôi mình bỏ qua đi nhé. Phải 
vui mừng vì được đoàn tụ chứ. 

Hai đứa nhỏ đang ngồi trong xe thấy bố mẹ đi tới, vội vàng 
mở cửa xe bước ra ngoài . Ông Nam vẫy hai con lại. 

- Bố xin lỗi , hồi nẫy bố nóng quá. Tại bố không quen cái 
mốt lạ lùng của xứ Mỹ nên la tụi con. Lại đây cho bố hôn mỗi 
đứa một cái. 

Hai chị em ngạc nhiên về thái độ thay đổi nhanh chóng của 
bố nhưng chúng cũng ngoan ngoãn chậy lại ôm ông Nam. 
Thằng Việt vui vẻ. 

- Con coi hình, hồi xưa bố mập và cao lớn lắm, sao bây giờ 
bố ốm nhom và nhỏ xíu. 

Hiền cười. 
-  Ngày xưa bố đẹp trai như Việt vậy đó, chỉ khác là tóc bố 

không dựng đứng giống Việt bây giờ thôi. 
Ông Nam cũng cười nhưng giọng nói thật buồn. 
- Ở tù, ăn uống đói khát, bị hành hạ tinh thần, lẫn thể xác 

lại thêm nỗi buồn nhớ vợ, nhớ con. Bố còn sống được là may 
lắm đó các con ơi ! 
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Bữa cơm đoàn tụ mọi người ăn uống thật vui vẻ. Chưa bao 
giờ ông Nam ăn ngon miệng như vậy. Ông ngồi cho một chân 
lên ghế, gắp thức ăn để vào bát rồi và lua vào mồm, nhai 
ngồm ngoàm một cách thú vị. Trẻ con vừa ăn lại vừa liếc nhìn 
ông bố với đôi mắt tò mò pha lẫn ngạc nhiên. 

Hiền ngồi nhìn chồng, nhìn con lo lắng, chỉ sợ chúng lại 
phê bình cách ăn uống của Nam làm ông bố lại nổi giận. Cũng 
may bữa cơm trôi qua một cách yên lành. 

Cơm nước xong. Ông Nam đem bịch kẹo chuối ông mua từ 
Việt Nam chia cho các con ăn tráng miệng. Đứa nào cũng lắc 
đầu quầy quậy. Ông Nam ép mãi , con Thơ mới nói. 

 Bố ơi ! đồ ăn ở Việt Nam họ làm không hợp vệ sinh và pha 
chế nhiều chất hoá học độc, ăn bịnh chết đó. 

Ông Nam bực mình. 
-  Tao ăn hoài có chết đâu. Tụi bây qua Mỹ , ăn đồ Mỹ 

quen rồi, bây giờ bầy đặt chê đồ Việt Nam, đúng là vọng 
ngoại. Con Thơ bị bố mắng lỉnh đi mất. Thằng Việt mắt trước 
mắt sau cũng bỏ đi luôn. Cả hai đưá chui vào phòng riêng của 
chúng đóng cửa thật chặt. Hiền chỉ biết ngao ngán thở dài. 

Hai vợ chồng ngồi uống trà với nhau, ông Nam đẩy gói kẹo 
chuối về phía Hiền. 

- Sao ? em có dám ăn món quà quê hương của anh không 
hay cũng sợ giống mấy đứa lai Mỹ. 

Hiền rất khó chịu vì cái lối nói mỉa mai của chồng, nhưng 
nàng cố nhịn vì biết ông Nam mang đầy mặc cảm nên dễ nóng 
giận. Nàng chỉ nhỏ nhẹ. 

- Anh biết tại sao trẻ con nó sợ không ? Vì mỗi ngày trên 
Internet và báo chí họ đều nói về những vụ làm ăn ẩu tả ở Việt 
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Nam. Phần lớn thức ăn đều không hợp vệ sinh và có pha chế 
nhiều chất hoá học có hại cho sức khoẻ. 

-  Ối dào ,hại mới chả không hại, dễ thường bao nhiêu 
người ở Việt Nam người ta chết hết hay sao. 

Biết là cãi thêm nữa thế nào cũng thành to chuyện. Hiền 
vội đổi đề tài. 

- Anh có muốn coi Tivi không ? ở đây cũng có đài Việt 
Nam hay lắm. Coi một tí cho tiêu cơm rồi đi tắm cho khoẻ. 

Buổi tối vào giường ngủ, ông Nam rụt rè nằm xuống bên 
cạnh vợ. Ông thấy rõ sự cách biệt giữa hai vợ chồng. Vợ ông 
trông còn rất trẻ trung nuột nà, ông thì quá già nua cằn cỗi. 
Lúc ở Việt Nam ông luôn luôn phấn khởi khi nghĩ đến lúc 
được nằm gần người vợ yêu quí. Ông vẫn tưởng tượng ông sẽ 
ôm ngấu nghiến lấy vợ, hôn hít cho thoả nỗi nhớ mong. 
Không ngờ cái hành động ông vẫn mơ ước đó và tưởng là sẽ 
làm một cách thật hồ hởi dễ dàng thì bây giờ đối với ông lại 
quá khó khăn. Ông muốn dơ cánh tay lên ôm quàng lấy thân 
thể vợ mà sao cánh tay ông như làm bằng sắt, nó nặng nề quá 
không sao nhấc lên nổi. Ông muốn cất tiếng nói, thổ lộ bao 
nhiêu nỗi nhớ mong mà sao đôi môi ông không mở ra được. 
Những lời muốn nói không sao thốt ra, chỉ có nỗi tủi hờn cứ 
dâng trào lên để cuối cùng thoát ra ngoài bằng một tiếng thở 
dài. Ông ao ước vợ ông sẽ ôm choàng lấy ông để hỏi han an ủi 
nhưng Hiền vẫn nằm yên lặng như một pho tượng chỉ có tiếng 
thở đều hoà của nàng đáp lại nỗi chao động trong lòng ông. 
Hình như nàng đã ngủ. Ông Nam chua chát nghĩ thầm. “ Niềm 
vui hội ngộ sau 10 năm xa cách là thế này sao ?”. Thật ra Hiền 
chưa ngủ, nàng đang ở trong tình trạng thật bối rối. Thời gian 
dài xa nhau và những thay đổi từ thể xác đến tâm hồn của ông 
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Nam đã là một tảng nước đá làm hàng rào ngăn cách hai 
người. Hiền muốn làm cử chỉ quấn quít chồng nhưng nàng 
không sao đóng kịch được, lòng nàng lạnh tanh thì làm sao mà 
âu yếm được cơ chứ. Phải chi ông Nam tỏ ra muốn gần gũi 
nàng thì còn có cớ để khuyến khích nàng cố gắng đáp ứng. 
Đằng này ông chỉ nằm đó vắt tay lên trán yên lặng thở dài tỏ 
vẻ chán nản. Ai làm gì mà chán nản cơ chứ, nàng ngao ngán 
nghĩ thầm. Xa nhau 10 năm trời, nàng cố gắng làm lụng vất vả 
để nuôi dậy các con. Cố gắng quên đi nỗi khao khát của người 
đàn bà trẻ, để giữ lòng chung thủy với chồng. 

Ngày đoàn tụ, không một lời nói cho mát lòng nhau, chỉ 
thấy toàn mỉa mai cay đắng. Chịu đựng không khí căng thẳng 
thêm một hồi lâu, cuối cùng Hiền trở mình quay lưng lại phía 
chồng cố dỗ giấc ngủ.  Nằm mãi  Hiền cũng không ngủ được, 
tự nhiên nàng chợt nhớ đến câu thơ trong truyện Kiều “ Chưa 
vui xum họp đã sầu chia ly ” . Chẳng lẻ vợ chồng Hiền cũng 
giống như trường hợp đó sao. Không thể nào, Hiền tự nhủ 
lòng mình , mình sẽ phải cố gắng giúp chồng thích ứng với 
đời sống bên Mỹ. Nam đã chịu cực khổ quá nhiều, bao nhiêu 
năm tù tội đã làm tâm tính chàng thay đổi. Nam đã mất tất cả, 
tuổi trẻ, sức khoẻ, danh vọng, tiền bạc và cả quê hương nữa. 
Bây giờ chàng chỉ còn lại Hiền và hai đứa con. Nàng không 
thể nào để cho gia đình đổ vỡ để Nam cô đơn buồn tủi. Hiền 
quay lại nhẹ nhàng kéo tay chồng xuống, gối đầu lên cánh tay 
chàng. Ông Nam vừa ngạc nhiên vừa sung sướng , ông vòng 
tay ôm choàng lấy vợ, ông nói mà nước mắt ứa ra “ Con người 
anh tàn tạ quá rồi, thân thể già nua , tâm hồn cằn cỗi, chỉ có 
trái tim là không bao giờ thay đổi vì lúc nào nó cũng mãi mãi 
yêu  em. 
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MÓN QUÀ TEÁT 
 

    Suốt cả đêm nàng không hề chợp mắt. Câu hỏi "Có 

nên trở lại Washington D.C đế ăn cưới cô con gái đỡ đầu, 
đồng thời cũng là con của người bạn rất thân hay không?" đã 
làm đầu óc nàng xáo trộn vô cùng, đến nỗi không tài nào ngủ 
được. 

   Nàng đã rời nơi chốn đó, nhanh chóng, không thương 
tiếc, như người chồng nàng đã hết lòng yêu, rời bỏ nàng cách 
đây bốn năm. Bốn năm cay đắng trôi qua cho tới bây giờ nàng 
vẫn tưởng như một giấc mộng hãi hùng. Nàng vẫn tự đánh lừa 
mình với ý nghĩ "rồi chàng sẽ trở lại. Sẽ quì gối gục đầu vào 
lòng nàng xin tha thứ." Bởi vì làm sao nàng có thể tin được 
chàng dám bỏ nàng?  Nàng có lỗi gì đâu?  Nàng có thua kém 
ai đâu? Chính chàng đã luôn luôn nói với nụ cười mãn 
nguyện, với ánh mắt nhìn nàng say đắm "Chẳng có ai so sánh 
được với vợ anh." Nàng đẹp, nàng thông minh. Nàng xuất thân 
từ gia đình giầu có danh gía. Nàng là người đàn bà khéo léo, 
đảm đang, tháo vát. Và điều quan trọng hơn hết nàng là mối 
tình đầu của chàng. Ngày xưa, đêm tân hôn, chàng đã ôm nàng 
xúc động đến chẩy nước mắt, nói với nàng những lời ân tình 
tha thiết mà nàng vẫn còn nhớ rõ từng chữ một." Anh không 
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thể ngờ, anh có thể may mắn đến thế. Em đẹp như vậy, ngoan 
như vậy, thông minh như vậy, gia đình em giầu có danh giá. 
Biết bao nhiêu người có đầy đủ điều kiện hơn anh theo đuổi 
em. Vậy mà em lại chọn anh. Anh hứa sẽ cố gắng mang lại 
hạnh phúc cho em và thề sẽ yêu em mãi mãi." 

  Nhớ đến câu nói đó tự nhiên cơn giận trong lòng nàng lại 
trào lên. Nàng lẩm bẩm một mình "Thề với thốt. Đúng là "thề 
cá trê trui ống." Nàng thấy tay mình run rẩy khi cầm cái lược 
chải sơ lại mái tóc. Tim nàng đập mạnh không biết vì mệt, vì 
thiếu ngủ hay xúc động vì nhớ đến người chồng "vô tình bạc 
nghĩa" của mình. 

  Nàng mở cửa định bước ra ngoài đi bộ một chút cho khoẻ. 
Bỗng nhiên điện thoại reo. Nàng hơi bực mình, không biết ai 
mà gọi sớm qúa vậy. Đáp lại tiếng "A lô " hờ hững của nàng là 
giọng con trai nàng thật ấm. 

- Good morning mẹ, mẹ có ngủ được không? Con nghe bác 
Văn nói mẹ sẽ về ăn cưới Diễm Quyên, con mừng qúa. 

Giọng nàng hân hoan:  
- Tuấn Anh đó hả? Mẹ chưa quyết định gì cả, nửa muốn, 

nửa không. Cả đêm mẹ cứ nằm suy nghĩ không sao chợp mắt 
được. 

- Sao vậy mẹ? Mẹ không về dự đám cưới con sợ hai bác 
Văn và Diễm Quyên buồn lắm đó. Diễm Quyên là con đỡ đầu 
của mẹ cơ mà. 

- Mẹ biết, nhưng Washington D.C. có nhiều kỷ niệm buồn 
qúa nên mẹ không muốn trở lại. 

Giọng con nàng như rót mật: 
- Mẹ ơi! Con xin mẹ, những chuyện buồn mẹ nên quên đi. 

Qua Washington D.C. mẹ sẽ được gặp bao nhiêu bạn bè thân. 
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Các bác gặp con ai cũng hỏi thăm mẹ, ai cũng nói nhớ mẹ hết. 

Rồi mẹ lại được gặp con trai mẹ nữa chöù. Mẹ không nhớ con 
à? 

Nàng phì cười: 
- "Được gặp con", nói nghe sướng nhỉ. Phải nói là con được 

gặp mẹ chứ. Cứ làm như là con qúi báu lắm ấy. 
- Con nhớ mẹ vẫn thường nói con là cục cưng của mẹ mà. 
Nàng buột miệng: 
- Con chỉ được cái tài nói khéo giống y hệt bố mày. 
Con nàng thông minh lắm, biết nhắc đến bố mẹ lại buồn 

nên nó đánh trống lảng. 
- Mẹ qua đây ăn cưới để mẹ con mình có dịp gặp nhau, như 

vậy con đỡ áy náy, vì nếu không, phải sang năm con mới qua 
thăm mẹ được. Con mới mở phòng mạch thành bận quá. 

Nghĩ đến đứa con trai độc nhất lòng nàng mềm lại, nàng 
thở dài: 

- Thôi được, mẹ sẽ qua. Cúp điện thoại đi để mẹ gọi mua 
vé máy bay ngay cho rẻ. Để cận ngày quá mua đắt lắm. 

Giọng con nàng reo vui: 
- Cám ơn mẹ. Vụ vé máy bay mẹ để con lo. Con quen một 

cô ở hãng du lịch, cô ấy lo vé rất nhanh mà lại luôn luôn có 
giá đặc biệt nữa. 

Nói chuyện với con trai xong nàng ngồi thẫn thờ suy nghĩ. 
Nàng đã định không đi mà thằng con nói khéo quá làm nàng 
đổi ý. Thằng bé này có tài ăn nói y hệt bố nó. Nàng đã tránh 
không muốn nghĩ đến con người bội bạc đó, vậy mà rồi cũng 
không quên được. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng gọi lại cho con 
trai giọng chắc nịch: 
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- Con nói với hai bác Văn mẹ sẽ qua ăn cưới Diễm Quyên 
nhưng nhớ nhắc hai bác, có mẹ là không có ông ấy, mà có ông 
ấy là không có mẹ, nhớ nhé. 

- Mẹ ơi! Làm như vậy khó cho hai bác quaù. Hai bác là bạn 
thân của bố mẹ mấy chục năm rồi. Chả lẽ bây giờ hai bác lại 

không mời bố thì kỳ quaù. 
- Nếu vậy con phải nói với bố con liệu mà từ chối vì mẹ 

không muốn nhìn mặt ông ấy. 
Cậu con cười khúc khích: 
- Nhưng ông ấy muốn nhìn mặt mẹ thì sao. 
Nàng chưa kịp trả lời, thằng con trai đã xuống giọng năn nỉ: 
- Bốn năm rồi còn gì nữa mẹ. Mẹ tha cho bố, coi bố như 

bạn được không ? 
Tuy rất cưng con nhưng nàng cũng không ngăn được sự 

bực bội: 
- Con nói cái gì? Con điên chứ mẹ chưa điên. Bố mày làm 

tao xấc bấc xang bang, tao chưa tự tử là may, bây giờ mày bảo 
tao coi như bạn. Tao không có bạn bè với con người bạc tình 
bạc nghĩa đó. 

Giọng con nàng thật chững chạc: 
- Mẹ còn giận bố là mẹ còn yêu bố, như vậy mẹ sẽ chỉ làm 

khổ mẹ thôi. Bố đã yên vui với cuộc đời mới, mẹ phải quên đi 
để lo cho tương lai của mẹ chứ.  

Lần này thì nàng nổi giận thật sự, nàng gay gắt dằn từng 
tiếng: 

- Con đừng có dậy khôn mẹ nghe chưa. Con biết gì mà dám 
bảo mẹ còn yêu ông ấy. Con tưởng con là bác sĩ về tâm thần 
thì con biết hết đầu óc mọi người sao. Mẹ không hận thù là 
may chứ yêu thương gì. 
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Nói xong nàng cúp điện thoại cái rụp và ngồi thừ người ra 

suy nghĩ. Nàng tức giận con có phải vì nó đoaùn trúng tâm lý 
của nàng, có phải vì vẫn còn yêu con người bội bạc đó nên 
nàng mới còn cay cú hay không. 

Bốn năm qua rồi mà nàng vẫn không quên được cái ngày 
lịch sử đó. Cái ngày mà những chuyện sẩy ra đột ngột, qúa 
đau đớn. Cái ngày đã biến nàng từ một người đàn bà tự tin, 
yêu đời, hạnh phúc thành một người đàn bà đau khổ, mặc cảm 
nhìn đời lúc nào cũng thấy mầu đen. 

Cuốn phim dĩ vãng như quay lại thật rõ rệt trước mắt nàng. 
Nàng còn nhớ một buổi chiều thứ 5 của một ngày đầu mùa 
đông. Có buổi họp ở sở nên nàng về hơi trễ. Sợ về nấu cơm 
không kịp, nàng gọi về nhà định nhờ chàng cắm hộ nồi cơm 
điện. Chàng cũng chưa về nên nàng đành ghé tiệm ăn Tầu mua 
một dĩa mì xào dòn, món ăn chàng vẫn thích nhưng nàng luôn 
luôn cản vì cholesterol của chàng cao quá. Trên đường về trời 
bắt đầu có tuyết. Những mảnh tuyết nhỏ bay lất phất trong 
không gian trông như những miếng bông gòn được xé nhỏ. 
Nàng vừa lái xe vừa ngắm tuyết rơi thật thích thú. Nàng nghĩ 
tới ngày mai nếu tuyết nhiều quá nàng sẽ rủ chàng nghỉ đi làm 
ở nhà chơi một bữa. Mấy hôm nay công việc sở qúa bận rộn 
làm đầu óc nàng căng thẳng và mệt mỏi quá. 

Cầm hộp mì trong tay nàng hí hởn bước vào nhà. Nàng 
ngạc nhiên thấy chàng ngồi lù lù hút thuốc ở cái bàn ăn trong 
bếp mà không thèm bật đèn gì cả. Nàng bật đèn sáng và nhìn 
chàng dò hỏi: 

- Sao anh không bật đèn mà đế bếp tối om vậy? 
Chàng nhìn nàng bằng đôi mắt của người tử tội nhìn ông 

chánh án: 
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- Anh có chuyện muốn nói với em. 
Nàng ngạc nhiên nhìn chàng trân trối: 
- Chuyện gì mà quan trọng vậy? Trông anh như người sắp 

chết. Ăn xong đi rồi nói được không. Em đói quaù trưa nay bận 
họp ăn có mấy cái bánh lạt xót cả ruột. 

- Không, anh phải nói ngay nếu không anh không có can 
đảm đế nói nữa. 

Nàng hồi hộp lo sợ: 
- Vậy thì nói đi. 
Chàng ngập ngừng: 
- Anh biết em là người vợ hoàn toàn... 
Nàng linh cảm có cái gì không ổn nên vội ngắt lời chàng:  
- Anh muốn nói gì thì vào đề ngay đi, đừng nói lòng vòng 

nữa. 
- Anh muốn xin em cho anh ly dị.  
Hình như có bàn tay khổng lồ của con quái vật nào đó vừa 

nhấc bổng nàng lên và ném nàng thật mạnh xuống đất. Nàng 
choáng váng, đau đớn đến tê dại cả người. Cổ họng nàng khô 
cứng. Cố gắng lắm nàng mới thốt được hai tiếng:  

- Lý do? 
Chàng cúi mặt không dám nhìn nàng, tay di di điếu thuốc 

đang hút dở vào cái gạt tàn thuốc lá, giọng nói thật khó khăn:  
- Anh lỡ yêu một người đàn bà và bây giờ người đó sắp 

sanh.  
Nàng hỏi thật ngớ ngẩn:  
- Con của anh à? 
Chàng gật gật. Nàng vẫn không tin ở tai mình, nàng lập lại 

một cách ngơ ngơ "con của anh."  Bỗng nhiên cơn giận trào 
lên, tim nàng đập mạnh như cái đồng hồ quả lắc, nàng cảm 
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thấy người chao đảo như muốn ngã, nàng phải vịn tay vào 
thành ghế. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt căm hận. Người đàn 
ông trước mặt nàng bỗng dưng trở thành thật xa lạ. Chàng 
không còn là chồng cúa nàng nữa. Ông ta đã thuộc về người 
đàn bà khác và họ sắp có con với nhau. 

Chàng đứng vội dậy đưa tay định đỡ nàng nhưng khi bàn 
tay chàng vừa chạm nhẹ vào người nàng, nàng bỗng có cảm 
giác ghê sợ như những ngón tay chàng là những con sâu róm. 
Nàng hất vội tay chàng ra và hét lên:  

- Đừng đụng vào người tôi.  
- Em ngồi xuống cho anh giải bầy.  
- Anh không cần giải bầy gì cả. Anh đi đi, đi ngay đi mà lo 

cho mẹ con nó và nhớ đừng bao giờ trở lại đây nữa. Tôi gia 
hạn tối nay anh phải dọn đồ đi hết. Ngày mai tôi sẽ đổi ổ khoá. 

  Nói xong nàng phóng lên cầu thang, chạy vào phòng ngủ, 
lấy hết quần áo chàng ném ra ngoài phòng. Xong xuôi, nàng 
đóng xầm cửa lại, khóa kỹ càng rồi ngồi xuống giường thở 
dốc. 

  Hình như chàng chạy lên, hình như chàng gõ cửa và nói 
những lời năn nỉ van xin. Hình như chàng gọi tên nàng nhiều 
lần thật thống thiết. Nàng bịt tai lại, vặn TV thật to. Đài 18 
đang có phim cowboy ăn cướp một trang trại. Tiếng bắn súng, 
tiếng vó ngựa, tiếng la hét trong phim át cả tiếng đập cửa của 
chàng. Nàng nằm xuống giường hai mắt mở lớn nhìn thẳng lên 
trần nhà, nàng vẫn không thể nào tin được tất cả những chuyện 
vừa sẩy ra là sự thật. Không biết bao nhiêu giờ phút đã trôi 
qua, lâu lắm nàng mới cố gắng ngồi dậy đi vào phòng tắm. 
Nhìn mặt mình trong gương, nàng thấy nhan sắc mình nếu so 
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với số tuổi vẫn còn coi được lắm. Nàng chua chát với ý nghĩ 
"cái mặt như vậy mà bị chồng bỏ." 

  Khi nàng trở ra đoạn phim trong TV đang thật là bi thảm. 
Trang trại điêu tàn đố nát, bọn cướp đã bỏ đi. Người đàn bà 
ngồi ôm mặt tức tưởi khóc bên cạnh xác chồng nằm dài trên 
bãi cỏ. Nàng ngây người ra nhìn người đàn bà trong phim với 
ý nghĩ thật đắng cay "Bà ta còn sướng hơn nàng. Tuy bị mất 
chồng, nhưng còn giữ được tình yêu đẹp. Nàng bị mất chồng, 
mất luôn cả tình yêu mà nàng vẫn tin như đinh đóng cột là sẽ 
có mãi mãi cho đến cuối đời.” Nàng ngạc nhiên thấy mình 
không khóc. Hình như nước mắt nàng đang chảy ngược vào 
trong, nó ứ đọng đông thành một khối đá đè nặng lên tim 
nàng. Nàng thấy mệt lạ lùng, người như muốn lả đi. Chợt nhớ 
ra suốt cả ngày nàng chỉ có mấy cái bánh lạt và một ly cà phê 
từ buổi sáng. Nàng bước xuống nhà. Ngôi nhà vắng lặng đến 
rợn người. Trên bàn ăn trong nhà bếp gói mì xào nàng mua 
vẫn nằm nguyên trên bàn, bên cạnh có bao thơ đề tên nàng. 
Mở phong thư ra coi, những giòng chữ của chàng làm tay 
nàng run rẩy. 

"Xin em tha lỗi cho anh. Những chuyện sẩy đến như một 
định mệnh anh không sao tránh được. Anh biết anh có lỗi với 
em rất nhiều. So sánh hai người với nhau thì người đàn bà kia 
thua em đủ mọi phương diện. Nhưng với nàng, anh mới cảm 
thấy thực sự là một người đàn ông, nàng cho anh sự tự tin. 

Với em, anh có tất cả nhưng anh vẫn đầy mặc cảm. Từ ngaøy 
lấy nhau cho đến bây giờ lúc nào anh cũng thấy thua kém em 
đủ mọi mặt. Chưa bao giờ anh được có ý nghĩ em phải sống 
nương tựa vào anh, phải cần đến anh. Người đàn bà này anh 
tình cờ quen qua Internet. Sau gần một năm chuyện trò qua lại 
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bằng Email, nàng cảm thấy không thể sống thiếu anh. Nàng 
tìm đến anh vô điều kiện. Nàng không bao giờ dám nghĩ đến 
chuyện xúi anh bỏ vợ. Nhưng nàng đã lỡ có con với anh, anh 
phải chịu trách nhiệm và có bổn phận với đứa con sắp ra đời. 
Xin em vì lòng nhân đạo thương đứa bé mà thông cảm và tha 
thứ cho anh. Anh biết anh làm em buồn và thất vọng vô cùng. 
Anh tin sự vắng mặt của anh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến 
đời sống của em, vì em dư sức tự lo liệu tất cả mọi việc. Con 
của chúng ta đã trưởng thành, anh không còn là sự cần thiết 
cho nó nữa. Ngược lại nếu không có anh, người đàn bà kia 
không sống nổi và đứa bé không biết tương lai sẽ ra sao..." 

Lá thư còn dài nhưng nàng không đủ can đảm đọc tiếp. 
Nàng ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy như ai vừa cắt đứt 

hết gân cốt trong người, toàn thân nàng rũ liệt. Chưa bao giờ 
nàng thấy tủi thân và cô đơn như vậy. Nước mắt thi nhau 
chẩy, nàng ôm mặt khóc nấc lên. Khóc chán, nàng đứng bật 
dậy cầm gói mì trên bàn ném vào thùng rác. Miệng nàng lải 
nhải "đồ ngu, anh là một thằng ngu. Tôi có nhiều điều kiện 
hơn nó, tôi không bao giờ tỏ ra cho anh thấy là tôi không thể 
sống thiếu anh, đâu có nghĩa là tôi không cần anh, là tôi không 
yêu anh bằng nó. Anh mê nó qúa nên u mê ám chướng mất 
rồi. Ngày xưa tôi đã từ chối lời cầu hôn của biết bao nhiêu 
người hơn anh để lấy anh. Như vậy không phải là một bằng cớ 
hùng hồn tôi không thể sống thiếu anh sao. Bao nhiêu năm vật 
đổi sao rời, tôi vẫn bên anh, vẫn là vợ anh. Như vậy không 
phải là sự có mặt của anh cần thiết cho đời sống tôi hay sao. 
Anh là một người có mới nới cũ. Nó thua tôi đủ thứ nhưng nó 

trẻ hơn và nó lạ hơn. Cái gì quen thuộc quaù cũng hóa nhàm." 
Độc thoại chán, nàng lại khóc, lại cầm đồ đạc ném lung tung. 
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Nàng gào lên như muốn bể tung lồng ngực: "Trời ơi là trời, 
sao tôi khổ thế này." rồi lại ôm mặt khóc. 

Những ngày kế tiếp tuy đau đớn nhưng nàng vẫn hy vọng 
chàng sẽ trở về năn nỉ nàng, van xin nàng tha thứ, bởi vì làm 
sao chàng có thể bỏ nàng dễ dàng, nhanh chóng như vậy được.  

Nhưng mà sự thật phũ phàng. Chàng không trở về. Chỉ có 
luật sư của chàng đến gặp nàng để nói về việc chàng xin ly dị 
và nhận hết lỗi về chàng. Vì tự ái nàng chấp thuận ngay. 

Bốn năm qua nàng đã chạy trốn Washington D.C. Chạy 

trốn căn nhà có quaù nhiều kỷ niệm, bao nhiêu năm chăn gối vợ 
chồng. Nàng để con trai lo mọi việc cần thiết. Nàng ra đi với 
cõi lòng tan nát và vài cái vali quần áo. Nàng hy vọng miền 
Cali nắng ấm với đông bạn bè có thể giúp nàng nguôi ngoai và 
làm lại cuộc đời.  

Không ai có thể tin được cho tới giờ này nàng cũng không 
biết tên tuổi mặt mũi tình địch của mình ra sao. Nàng chỉ 
mường tượng được qua lời nói của chàng "người đàn bà kia 
thua em đủ mọi phương diện "và cũng chỉ do đầu óc nàng 
tưởng tượng "nó trẻ hơn mình." 

Mấy người bạn thân đã bực tức nói với nàng "phải nhìn tận 
mặt con khốn kiếp đó chứ, xem mặt ngang mũi dọc nó ra sao 
mà đi phá gia cang của người ta." Có bà lại "hăng tiết vịt" theo 
kiểu Việt Nam "Thuê người nện cho nó một trận tơi bời hoa 
lá, rồi tới đâu thì tới." Mặc ai muốn nói gì thì nói, nàng chỉ trả 
lời bằng một nụ cười thật buồn.  

Xem mặt nó, hay đánh nó, hoặc ăn thua đủ với nó để làm 
gì. Nếu chồng mình muốn giữ gia cang thì chả ai phá được. 
Cái chính là chồng mình đã chán mình, đã muốn rời bỏ mình. 
còn chuyện họ bỏ mình vì con đàn bà xấu hay đẹp, hay hay dở 
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có gì quan trọng đâu. Chả là con mẹ mít thì cũng là con mẹ 
xoài. Họ chả bỏ mình lúc này thì cũng sẽ bỏ mình lúc khác khi 
có cơ hội. Điều đáng buồn là mình đã không đủ khôn khéo để 
giữ được tình yêu. Vậy thôi! 

Suy nghĩ về quá khứ làm nàng nhức đầu như búa bổ. Nàng 
đứng dậy lấy hai viên Excedrin uống với một ly nước lớn. 
Nước mát rượi làm nỗi buồn nàng dịu đi. Nàng nhìn mình 
trong gương, mái tóc dài rũ rượi trông thật mệt mỏi. Tự nhiên 
nàng nẩy ra ý định đi cắt tóc ngắn. Nàng phải đổi lại kiểu tóc, 
đổi lại lối sống như lời con trai nàng năn nỉ "quên đi những 
chuyện buồn". Ở tiệm tóc ra, nàng thấy nhẹ hẳn người. Bao 
nhiêu buồn phiền, nặng nề, chất chứa trong lòng hình như đã 
theo mái tóc dài được cắt bỏ đi hết. Một ý nghĩ thoáng qua đầu 
làm nàng mỉm cười. Nàng sẽ báo cho con trai biết, nàng qua 
Washington D.C. ăn cưới không phải một mình mà là hai 
mình. Nàng sẽ rủ anh chàng Huấn, một cây si cổ thụ của nàng 
đi cùng. Anh chàng góa vợ làm cùng sở với nàng. Trông 
chàng ta cũng được, bảnh bao, cao ráo. Chỉ phải tội gặp nàng 
là quýnh lên, nói năng lắp bắp như người cà lăm. Nhưng mà 
cần gì, nàng tự nhủ. Lém lỉnh khéo léo cho lắm như chồng 
nàng có ích gì đâu. Nàng suýt lái xe vượt đèn đỏ vì mải nghĩ 
ngợi lan man. Nàng vừa bước vào nhà thì điện thoại reo, giọng 
con trai rụt rè ở đầu dây:  

- Con xin lỗi mẹ, sáng nay con nói lăng nhăng làm mẹ bực 
mình. 

Giọng nàng vui vẻ:  

- Mẹ phải xin lỗi con ấy chứ. Mẹ nóng quaù. Con nói đúng 
chứ có gì là lăng nhăng đâu. Mẹ sẽ nghe lời con quên hết 
chuyện buồn. À, con nói với bác Văn, mẹ sẽ dẫn một người 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                207 

 

bạn ở Cali về theo dự đám cưới với mẹ cho vui. Con không 
cần gì nói với bố hết. Cứ đế ông ấy tự nhiên. Mẹ nghĩ gặp ông 
ấy cũng là một điều hay vì mẹ cũng chưa có cơ hội biết mặt vợ 
mới của ông ấy. 

Tuấn ngạc nhiên về sự thay đổi của mẹ, tuy nhiên chàng 
cũng tìm cách nói cho mẹ vui lòng. 

- Mẹ đừng thèm đế ý. Bà ta thua xa mẹ về đủ mọi thứ. 
Nàng cười thành tiếng cho con trai yên tâm: 
- Con yên trí, mẹ không buồn mà cũng chả đế ý gì nữa đâu, 

mẹ tin số mệnh cả con ạ. Nghĩ kỹ lại thì một phần cũng lỗi ở 
mẹ. Đàn bà đảm đang, thông minh quá chưa chắc đã là điều 
hay, nếu mình không biết tế nhị. Mẹ đâu biết sống với mẹ, bố 
nhiều mặc cảm như vậy. Cái gì lo được trong nhà thì mẹ cố lo 
hết cho bố mày nhàn, ai dè ông ấy lại cảm thấy thua kém mẹ. 
Từ cái chuyện xử dụng computer cũng là mẹ chỉ cho bố. 
Chính mẹ là người mua tặng bố cái computer làm quà tết. Ai 
ngờ mẹ đã vẽ đường cho hươu chạy. Không có mẹ làm sao 
ổng biết Internet với Email để mà tán gái. Số hết con ơi! Khi 
đi mua cái computer làm quà tết cho bố, mẹ có bao giờ ngờ 
mẹ đã rước tai họa vào người. 

Tuấn vừa thương mẹ vừa buồn cười. Chàng khôi hài:  
- Mẹ không nghe người ta vẫn diễu "giầy dép còn có số nói 

gì con người!" 
Nói chuyện với con xong nàng thấy thật thoải mái. Nàng 

bước ra vườn tưới mấy luống hoa. Khi nhìn thấy vài nụ hoa 
xinh xắn mầu hồng mới xuất hiện trên cành đào khẳng khiu 
cằn cỗi, nàng chợt nhớ mùa xuân đã đến. Nàng cảm thấy tâm 
hồn mình cũng thay đổi như cành đào. Bắt đầu hồi sinh và yêu 
đời trở lại. 
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Nhìn xung quanh nàng thấy cảnh vật như tươi thắm và linh 
động hẳn lên. Nàng nhớ đến lời khuyên của bà xếp người Mỹ 

trong sôû "Living well is the best revenge". Nàng mỉm cười và 
thấy câu nói của bà ta thật chí lý. Ngày mai mọi người trong 
sở chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện với mái 
tóc cắt ngắn trẻ trung và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. 
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ĐÀN ÔNG LÀ GÌ NHÆ?  
 
 

 
 
 
 
 

Đôi khi ngồi buồn nghĩ đến cái số phận phải làm liền bà 

hẩm hiu của mình, tôi bèn phân vân tự hỏi "liền ông là gì 
nhỉ?" Tại sao họ có nhiều ưu tiên hơn liền bà như vậy? Sau 
đây là những ý nghĩ lan man của riêng tôi về quí vị liền ông. 

Liền ông là một "Spoil Kid" của Thượng Đế, các bạn 
không tin tôi ư? Này nhé, chả vậy mà tại sao họ lại được ưu 
đãi về đủ mọi mặt? Về hình thức có những điều nếu đem đặt 
vào phái nữ thì bị chê là xấu nhưng nếu đặt vào phái nam thì 
"xà và", "ô kê", đôi khi lại còn được khen đẹp là đằng khác 
nữa. Chẳng hạn đàn bà có khuôn mặt to tướng thì bị chê là 
không đẹp. Đàn ông có khuôn mặt to thì lại được khen là 
tướng sang "tai to mặt lớn."  Đàn bà có nước da xạm đen chắc 
chắn bị chê ngay. Đàn ông có nước da xạm đen lại được khen 
là nước da khoẻ mạnh của lực sĩ hoặc mơ mộng hơn một chút, 
của chiến sĩ xông pha ngoài sương gió. 
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Đàn bà miệng rộng thì bị chê, trong khi đàn ông miệng 
rộng lại được khen nức nở "Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn 
bà miệng rộng tan hoang cửa nhà", thế có phải là bất công 
không? Đàn bà mập chả bao giờ được khen, trong khi đàn ông 
mập thì được coi là tướng bệ vệ, oai phong của mấy ông lớn. 
Đàn bà gầy thì bị chê là ốm tong teo, trong khi đàn ông gầy lại 
được khen là dáng dấp nghệ sĩ, thư sinh v.v... 

Đàn bà mà hói đầu chắc chắn bị coi là một điều rầu rĩ, đàn 
ông hói đầu ai cũng nói là tướng thông minh của các vị giáo 
sư, học giả v.v... Tóm lại, đàn ông có bất cứ khuyết điểm gì về 
hình thức cũng "nô prồ lâm" vì ai cũng biết câu ca dao rất 
thông dụng "gái tham tài, trai tham sắc."  Các cô con gái mà 
bầy đặt kén chọn, chê chàng đến hỏi làm vợ rằng thì là "mẹ ơi! 
con không chịu đâu, anh ấy xí trai thấy mồ đi!" chắc chắn sẽ 
được các bà mẹ mắng át đi "Sao con dại thế? chồng đẹp là 
chồng người ta. Đàn ông chỉ cần tài giỏi, tính nết tốt thôi, chứ 
xấu đẹp có gì quan trọng đâu." 

Trên đây chỉ là đại khái một vài bất công thôi, nếu đi sâu 
vào chi tiết thì còn rất nhiều bất công khác về phần hình thức. 
Tôi không dám kể ra thêm vì sợ buồn và tủi cho thân phận đàn 
bà, tôi sẽ khóc ầm lên và không viết tiếp được nữa. Bây giờ 
xin chuyển sang phần tính tình. Than ôi! Ở cái khoản này thì 
sự bất công lại còn hãi hùng hơn nữa. 

Đàn ông trước khi lấy vợ có quyền có cả tá bồ, có quyền 
đi chơi bời tùm lum mà không sợ ai lên án cả. Ngược lại có 
người lại còn cho đó là một ưu điểm. Đàn ông phải từng trải 
mới tốt và khi lấy vợ sẽ đàng hoàng không thèm thuồng gì 
nữa, vì họ đã chơi chán rồi. Con gái mà từng trải kiểu đó thì có 
môn mà "chống ề", ma nào dám rước? 
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Đàn ông tha hồ "dại" cả ngàn giờ vẫn chả mất mát suy 
suyển gì. Cái bụng các chàng vẫn cứ xẹp lép, chả sợ mang tai 
mang tiếng gì hết. Ngược lại con gái mà lỡ nghe lời tán tỉnh, 
dụ dỗ ngon ngọt, "khôn ba năm dại một giờ" là đời con gái 
tiêu tùng ngay tức khắc. Nếu số xui xẻo có khi vòng số 2 nó 
lại cứ phồng lên, che dấu ai cũng không được, đi đâu cũng bị 
xì xầm là "hoảng chưa", quả thật là hoảng quá đi chứ. Khổ 
thân mình, lại làm buồn lòng cả cho bố mẹ và mọi người trong 
gia đình. Quí vị có thấy làm thân con gái tội nghiệp đến thế 
nào không? 

Trong vấn đề lấy vợ, lấy chồng, sự bất công cũng kinh 
khủng không kém. Đàn ông tha hồ chọn vợ. Quen hay không 
quen cũng được. Đi một đám tiệc thấy nàng nào xinh xinh hợp 
nhãn, nếu là người quen thì quá dễ dàng, chỉ việc kiếm cách 
lại gần mở máy tán. Nếu không quen cũng chả sao, chỉ mất 
công thêm một tí. Chịu khó đi điều tra, hỏi thăm xem nàng ở 
đâu. Gửi một bó hoa và vài lá thư tỏ tình khéo léo là xong 
ngay. Hoặc muốn cho lẹ làng, cứ tò tò theo sau lưng là có 
ngày nàng cũng phải quay đầu lại. Lúc đó chỉ cần cười cầu tài 

và mở máy tán là lại giống như "ta quen nhau töø muôn kiếp 
trước" rồi. Nhẹ nhàng, sung sướng quá phải không các bạn? 

Còn về phần con gái thì sao? Than ôi, khổ lắm. Nếu tình 
cờ gặp một người đàn ông hạp nhãn, "oắt ken uy đu?" Quen 
hay không quen cũng chẳng làm cái quái gì được, nếu hắn 
không để ý đến mình. Chỉ có một giải pháp duy nhất là ngồi 
chờ dài cổ ra cầu may. Hy vọng một ngày đẹp trời  nào đó tình 
cờ gặp lại. Hắn bỗng được Thượng Đế soi sáng, thấy mình 
"coi cũng đặng" và tim hắn bỗng dưng như cái quả lắc đồng 
hồ khiến hắn tìm đến tán tỉnh  mình. Ôi! đúng là số mình đẻ 
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bọc điều. Còn nếu số mình đẻ bọc "đen thùi lùi", hắn chẳng 
bao giờ được Thượng Đế soi sáng, nên đầu óc hắn vẫn tối tăm, 
hắn không biết được người đẹp để ý. Gặp mình, hắn cứ "nhìn 
nhau như thể nhìn người không quen" và lờ tít mình đi. 
Trường hợp này, nàng con gái đành phải ngậm đắng nuốt cay, 
mượn mấy câu thơ dịch của Khái Hưng ngâm cho đỡ buồn: 

… 
"Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu, 
Mà người gieo thảm như hầu không hay 
Hỡi ơi, người đó ta đây 
Riêng ta thui thủi đêm ngày chiếc thân 
Dẫu ta đi trọn đường trần 

Chuyện riêng deã dám một lần hé môi." 
 
Đúng như vậy, dù có cảm tình với hắn đến đâu đi nữa, ta 

là phận gái, nhất là con gái đàng hoàng, chả lẽ lại đi tán đàn 
ông hay sao? Thôi đành "bỏ đi tám", cho hắn vào dĩ vãng và 
cố gượng vui chờ thời vận. Thời vận nghĩa là gì? Là chờ 
những người đàn ông đến tỏ tình và hỏi mình làm vợ.  Người 
ta tha hồ được chọn mình giữa cả rừng con gái. Còn mình? 
Bất công thay! Chỉ được chọn trong số ít xỉn đó, có một người 
có đủ điều kiền mình mơ ước, thì đó là điều đại may mắn, 
cũng như trúng số vậy. Còn nếu "mộng của mình một đằng" 
mà cái người đi hỏi mình, “những điều kiện họ có lại ở một 
nẻo” thì phải tính sao đây? Phải nghĩ tới, nghĩ lui, liệu xem 
nếu mình chờ thêm một thời gian nữa, có hy vọng sẽ có ai khá 
hơn không, hay lại cũng "rứa thôi" thì nhắm mắt lấy quách cho 
rồi. Cho bố mẹ đỡ sốt ruột, cho mình đỡ mang tiếng "ế 
chồng". 
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Đàn ông ở độc thân đến 50, 60 tuổi chả ai bảo họ ế vợ cả, 
mà họ còn được tiếng là kén vợ, là khó tính, là chưa kiếm 

được người vừa yù. Con gái ngoài 30 tuổi là các bà mẹ đã sốt 
ruột rồi, đã sợ người ta xầm xì là con gái mình ế, chả ma nào 
muốn cưới. Làm thân con gái bị thiệt thòi như thế đó. Quí vị 
"Spoil Kid" của Thượng Đế có thấy mình tàn nhẫn khi làm 
khổ các nàng hay không? 

Chuyện bất công mà đàn bà phải gánh chịu còn dài lắm. 
Trên đây chỉ là những bất công của thời con gái. Còn cái thời 
đã lâm vào vòng chiến rồi, nghĩa là đã lỡ làm vợ các đấng 
"Spoil Kid" của Thượng Đế rồi thì nó còn "lâm ly bi đát" hơn 
nhiều. Xin hẹn đến lần khác chúng ta sẽ bàn tiếp. Trong khi 
chờ đợi, xin quí vị liền ông nào đã lỡ không tử tế với liền bà 
thì xin nghĩ lại cho chúng tôi nhờ. Làm kiếp đàn bà phải chịu 
thiệt thòi nhiều lắm, quí vị ạ. Thân mến chào quí vị.   

 

 
 
 
 
 
 
 



216                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

 
 
 

HÔI CHOÀNG 
 

Đọc cái tên của bài phiếm một số quí vị độc giả "bảo thủ" 

chắc sẽ nghĩ thầm "cái nhà chị này bộ hết đề tài đế viết rồi hay 
sao mà chọn cái đề tài có vẻ "sexy" khiếp thế!!" 

Xin thưa ngay đế quí vị yên tâm. Chả dấu gì quí vị, gan 
tôi nó bé bằng cái gan gà, nên ông bố bảo cũng không dám 
viết những chuyện giật gân như vậy đâu. Hai chữ "Hơi chồng" 
tôi tính mang ra đây mổ xẻ chơi, nó hiền khô hà, hổng có gì 
bậy bạ hết trơn. Ngược lại nó lại còn có vẻ văn hoa bay bướm 
là đằng khác. Hai chữ này tôi lấy từ câu ca dao "Có thơm phải 
mượn hơi chồng mới thơm." 

Tôi nhớ hồi còn bé, bà ngoại tôi cứ đọc tới đọc lui câu ca 
dao này, để răn dậy một người cháu (bà ngoại nhận làm con 
nuôi) cứ bày đặt chê chồng và đòi bỏ chồng. Câu này người ta 
đặt  ra nó, hẳn muốn mọi người phải hiểu theo  nghĩa bóng. Vì 
hiểu theo nghĩa đen thì...  eo ôi! kinh lắm. Bởi vì hơi mấy ông 
chồng  làm sao thơm bằng hơi của mấy bà vợ được. Đàn bà 
chắc chắn là thơm hơn đàn ông rồi. 

Chả vậy mà khi các chàng "Fall in love" với các  nàng. 
Tối ngày các chàng cứ gạ gẫm "cho anh thơm một cái" hoặc 
"thơm anh một miếng đi". Thơm có nghĩa là hôn. Như vậy cái 
hôn của các  nàng dĩ nhiên là phải thơm lắm. Trong nhà phần  
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lớn đàn bà siêng năng làm việc hơn đàn ông. Theo phương 
pháp "nội suy", hễ người siêng năng thì cái gì cũng siêng 
năng. Do đó đàn bà chắc chắn siêng năng tắm gội hơn các 
ông. Vậy thì đàn bà thơm hơn đàn ông là một chuyện qúa dễ 
hiểu.  

Ra ngoài đường, liền bà dùng nhiều nước boâng  hơn liền 
ông. Đi shopping chắc quí vị cũng thấy, nước bông của đàn bà 
bán nhiều vô số kể, đủ hiệu, đủ loại, trong các tủ kính dài 
thòng quây thành một vòng rộng lớn. Trong khi quầy nước 
bông bán cho liền ông thì ngắn ngủn. Chứng tỏ liền ông ít 
dùng nước bông hơn liền bà. Như vậy ra ngoài đường, liền bà 
cũng thơm hơn  liền ông là chuyện đương nhiên.  

Nói ra chuyện này thì hơi "ghê ghê". Nhưng không  nói 
thì lại là một thiếu sót lớn. Các ông đi làm, ai cũng đi giầy và 
mang bí tất (chả biết tôi viết chữ "bí tất" có đúng không? 
Nhưng cái nghĩa của nó thì chắc chắn đúng. Vì cái "dớ" của 
các  ông nó “bí" lắm. Nó dầy cộm và không có một khe hở). 
Tưởng tượng cả ngày chân các ông bị bọc kín trong cái bí tất, 
lại còn xỏ thêm vào đôi giầy cũng bịt kín mít, chiều tối về nhà 
các ông mới được rút  đôi bàn chân ra cho nó thở không khí. 
Lúc đó mà chúng tôi dại dột mon men lại gần, mượn hơi thơm  
của các ông chồng, thì có mà chết ngạt hết. Ngược lại, chân 
của liền bà được mang dớ mỏng tanh, bao nhiêu là lỗ thở. 
Giầy của liền bà lại đủ kiểu, hở trước, hở sau. Cho dù các 
nàng có mang giầy "ét ca panh" bịt kín mít đi chăng nữa, thì 
lúc ngồi làm việc, các nàng cũng tụt giầy ra dưới gầm bàn, để 
cho đôi chân nghỉ khoẻ. Ít có ai chịu mang đôi giầy cao gót bịt 
kín cả ngày. Do đó, buổi chiều về nhà, khi tụt đôi giầy ra, chân 
liền bà vẫn sạch sẽ, hổng có làm ai ngạt mũi hết. Vậy thì câu 
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ca dao "Có thơm phải mượn hơi chồng mới thơm" không thể 
hiểu theo nghĩa đen được. Như vậy chúng ta phải hiểu theo 
nghĩa bóng. "Thơm" có nghĩa là điều hay, tiếng tốt. Chẳng hạn 
người ta nói "thơm lây" mỗi khi được hưởng lấy sự tốt đẹp của 

một người nào ñó về mặt tinh thần.  
Nghĩa bóng của câu này thì trúng phong phóc. Thật vậy, 

đàn bà Việt Nam từ trước tới nay, sau khi lấy chồng, không 
những chỉ mang tên chồng, mà còn được mang luôn cả chức 

tưôùc của người chồng. Chẳng hạn vợ các ông Luật sư, Bác sĩ, 
Kỹ sư, Giáo sư v.v.. đều được người ta gọi là bà Luật sư, bà 
Bác sĩ, bà Kỹ sư, bà Giáo sư v.v... Vợ các ông tỉnh trưởng, 
quận trưởng cũng được gọi là bà tỉnh trưởng,  bà quận trưởng. 
Vợ các ông nhà binh thì bà tướng này, bà tá nọ v.v... 

Tóm lại đúng là các bà được "thơm lây" vì cái chức vụ 
của mấy ông chồng. Sang tới đất Mỹ, cái chuyện được mang 
ké chức vụ của chồng  không còn hợp thời nữa. Ở Mỹ không 
ai gọi người vợ bằng chức tước của chồng.  

Nhưng câu ca dao "Có thơm phải mượn hơi chồng mới 
thơm" vẫn còn đúng vô cùng. Người đàn bà có chồng, nếu 
không may ông chồng bỗng dưng bỏ mình đi sang thế giới bên 
kia, hoặc vì một lý do riêng tư nào đó, chàng cứ nằng nặc đòi 
ly dị mình. Cuộc đời người đàn bà lúc đó sẽ hoàn toàn thay 
đổi. Không những chỉ mất chồng, người đàn bà còn mất luôn 
cả cái chỗ đứng ở ngoài xã hội. Ngay cả đối với bạn bè, người 
đàn bà cũng không còn cảm thấy mình được quí hóa như trước 
nữa.  

Một người bạn tôi góa chồng tâm sự. Lúc chồng chị còn 
sống, anh chị là cái đinh của những buổi tiệc tùng. Hội đoàn 
hay tư gia tổ chức họp mặt, ai cũng cố mời anh chị cho bằng 
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được. Từ ngày chồng chị qua đời vì bạo bệnh, hầu như người 
ta quên hẳn chị. Dù đã hết tang, cũng chẳng mấy ai còn nhớ 
đến chị mà mời mọc, săn đón. Chị nói, dù có được mời, chị 
cũng chắng muốn đi. Vì đi một mình, chị cảm thấy buồn và lẻ 
loi lắm. Thế nhưng không được mời, chị cũng thấy tủi thân vì 
bị bỏ quên.  

Đối với bạn bè thân, chị cũng có cảm giác không được đối 
xử mặn mà, tha thiết như trước nữa. Chị bị mặc cảm là không 
còn thích hợp, để có thể đi chơi chung với những người bạn 
còn đủ vợ đủ chồng. Ngay cả những cặp bạn mà ngày trước rất 
thân với vợ chồng chị. Sau khi chồng chị mất, mỗi khi có dịp 
đi chơi chung, hễ người chồng tỏ ra săn sóc hoặc chú ý đến chị 
(chỉ vì lịch sự và tội nghiệp cho chị lẻ loi một mình). Người 

vôï, trước đó khá thân với chị, cũng vẫn tỏ ra  khó chịu và như 
có vẻ ghen tuông cả với chị nữa. Chị nói một câu thật chua 

chaùt: "Hình như người ta nghĩ mình không còn là bạn thân, có 
thể tin cậy như trước nữa. Với hoàn cảnh cô đơn của mình bây 
giờ, người ta phải đề phòng. Vì mình có thể giựt chồng của 
người ta bất cứ lúc nào, nhất là khi mình lại có chút nhan sắc." 

Tôi thương chị vô cùng và cố gắng kiếm một người đàn 
ông độc thân để làm mai cho chi. Nhưng kiếm một người đàn 
ông, có đủ điều kiện tương đối xứng đáng với chị, ở tuổi trung 
niên, không phải là dễ.  

Trước đây tôi vẫn nghĩ, chuyện lập lại cuộc đời của một 
người đàn bà không phải là chuyện khó khăn. Mất chồng, 
kiếm chồng khác mấy hồi. Nhưng "nghĩ vậy mà không phải 
vậy." Kiếm chồng cho ra chồng, nghĩa là cho đáng tấm chồng, 
ở cái tuổi sồn sồn này khó lắm chứ chẳng dễ đâu. Vả lại nói là 
"kiếm chồng" chứ mình có đi kiếm được đâu. Lại phải trở lại 
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cái cảnh thời con gái. Ngồi chờ dài cổ ra cho người ta kiếm 
đến mình, hoặc bạn bè mai mối. Đàn bà đàng hoàng đâu có đi 
hỏi chồng được, mà phải chờ chồng đi hỏi. Ngược lại, các ông 
chết vợ, hay li dị vợ, chuyện lập lại cuộc đời coi bộ quá dễ 
dàng. Các ông tha  hồ đi lòng vòng kiếm vợ. Quen hay không 
quen cũng được. Quen thì qúa dễ.  Không quen thì  nhờ người 
giới thiệu mấy hồi. Các ông lấy vợ khác nhanh như máy, trong 
khi đàn bà lấy chồng khác lại là cả một vấn đề. Thật bất công 
qúa phải không quí vị.  

Nói lăng nhăng một hồi tôi lại lạc đề sang chuyện bất 
công giữa đàn ông và đàn bà mất thôi. Xin trở lại với câu ca 
dao "Có thơm phải mượn hơi chồng  mới thơm." Dù đang tức 
anh ách về cái vụ đàn ông lập lại cuộc đời sao mà dễ ợt. Tôi 
cũng phải ấm ức công nhận rằng. Đàn ông dù có đáng ghét 
cách mấy,  dù có nhiều tật xấu đến đâu, cuối cùng chúng mình  
cũng phải chua chát than thầm "vậy mà họ lại vẫn  rất cần thiết 
cho đời sống của chúng ta." Vậy thì ngày nào còn "hơi 
chồng", chúng ta cố mà giữ lấy. Kẻo một ngày nào đó, "cái 
hơi đó" chắp cánh bay xa chúng ta sẽ nuối tiếc và thấy cổ nhân 
nói sao mà  đúng thế. Sự thực đau lòng phải không quí vị liền 
bà thân mến của tôi. Trên đây chỉ là những ý nghĩ thô thiển 
của cá nhân tôi qua những kinh nghiệm thấy ở đời. Nếu như 
quí vị anh thư nào không đồng ý, xin đừng bực mình, và xin 
dành cho tôi hai chữ đại xá.  
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ĐÀN BÀ LÀ GÌ NHÆ?  
 
 

Đàn bà là món quà quí giá đặc biệt Thượng Đế tặng cho  

trái đất. Từ ngày có đàn bà, trái đất sống động vui vẻ hẳn lên. 

Ngày xưa lúc chưa có đàn bà, người đàn ông caûm thấy tâm 
hồn cằn cỗi chả có đối tượng nào để mà mơ, mà mộng. Cuộc 
đời chán nản, "boring." Ăn rồi chỉ muốn nằm chèo queo ở 

nhaø. Có bóng hồng xuất hiện, mắt các chàng bỗng sáng lên, 
tâm hồn bỗng phơi phới, yêu đời, đầu óc đâm ra mơ mộng, 

nghĩ toàn những danh từ thật bóng  baåy ướt át đế tán tỉnh các 
nàng. Người ngợm các chàng cũng đẹp trai sáng sủa hẳn ra, vì 
tối ngày được trau chuốt.  

Không đi tán đào, ăn diện làm gì cho mất công, phải 
không quí vị liền ông? Quên nữa, điều này mới là quan trọng. 
Có đàn bà các ông sạch sẽ hẳn ra. Ông nào lười biếng không 
chịu tắm gội, sửa soạn đi gặp đào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, 
đánh răng đánh lợi kỹ càng. Để chắc ăn các ông còn súc miệng 
thêm bằng Listerine nữa chứ. Tóm lại là nhờ có đàn bà, đàn 
ông lúc nào cũng phải cố gắng ăn ở hợp vệ sinh thơm tho sạch 
sẽ. 

Các ông hà tiện không chịu chi tiêu cũng trở nên rộng rãi 
hào  hoa hơn. Đi tán đào thì phải bao các nàng ăn uống. Lâu 
lâu cũng phải quà cáp đế lấy lòng người đẹp. Thành ra, dù kẹo 



222                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

cách mấy, các ông cũng phải mở bóp chi tiêu. Chi mãi thành  
quen, tính kẹo đỡ đi được một chút. 

Trên đây chỉ là ba cái "công dụng" lẻ tẻ. Cái công dụng có 
chưởng lực mạnh nhất là đàn bà đã mang lại sự trường tồn cho  
nhân loại. Không có đàn bà trái đất sẽ vắng hoe. Làm sao  loài 
người có thể sinh sôi, nẩy nở nếu đàn bà không mang nặng đẻ 
đau?  Không có đàn bà chắc chắn loài người sẽ tuyệt chủng. 

Như vậy đàn bà xứng đáng được vinh là người quan trọng 
nhất  trên trái đất (VIP đấy). 

Dù là VIP, người đàn bà vẫn bị xếp đặt ở một vị trí thật 
khiêm tốn. Xã hội Việt Nam đặt ra những phong tục tập quán 
thật bất công  với đàn bà. Chắng hạn như "Xuất giá tòng phu. 
Phu tử tòng tử."  

Về phương diện mê tín dị đoan cũng trọng nam khinh nữ. 
Hễ ra  ngõ gặp trai là hên, gặp gái là xui. Sau khi lập gia đình, 
người đàn  bà phải mang tên của chồng. Tên của mình bị chìm 
vào quên lãng. 

Lớn lên con gái bị lép vế đủ thứ. Trong gia đình, bao giờ 
người con gái cũng phải làm việc nhiều hơn con trai và không 
được cưng chiều bằng con trai. Trong việc "bồ bịch"  con gái 
chỉ là người bị động, nghĩa là bị dụ dỗ tán tỉnh. Con trai mới là 
chủ động, tự mình đi bắt bồ tán gái. 

Vậy mà nếu con gái có nhiều bồ vẫn bị coi là đồ gái hư,  
lăng loàn, trắc nết. Con trai có nhiều bồ lại được khen là  "anh 
chàng đó nhiều bồ, hào hoa phong nhã." Khi lập  gia đình, ông 
nào cũng muốn cô dâu phải còn mới toanh trong trắng nguyên 
vẹn trong khi các ông đã cũ xì, cũ xịt xài, không biết bao 
nhiêu lần. Lấy nhau rồi, đàn ông vẫn có  quyền "trai năm thê 
bảy thiếp", nhưng đàn bà ngược lại "gái chính chuyên chỉ có 
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một chồng."  Đến lúc có con,  đàn bà là người mang nặng, đẻ 
đau. Thức khuya, dậy sớm, lo cho con cho đến ngày chúng 
khôn lớn. Người mẹ bao giờ cũng vất vả với con nhiều hơn là 
bố. Vậy mà hễ cái gì dính dáng đến mẹ thì bị gọi là họ ngoại. 
Có nghĩa là  vòng ngoài, ngoại tộc. Cái gì dính dáng đến bố 
được  gọi là họ nội. Nội là bên trong, gần gũi thân thiết. Bị đối 
xử bất công như vậy mà người đàn bà vẫn chấp  nhận vui vẻ, 

thử hoûi có tội nghiệp không? 
Dù có ghen ghét và kỳ thị đàn bà tới đâu đi nữa, cũng  

không ai có thế chối cãi đàn bà đáng yêu vô cùng.  Đọc đến 
đây, nhiều đấng mày râu bị vợ đì hay bị đào hành hạ sẽ mắng 
mỏ tôi tới tấp "nhờ chị tí nhé! mấy điều chị nói về đàn bà ớ 
trên chúng tôi nghe đã ngứa tai lắm rồi, nhưng không cãi được 
vì chị nói có lý quá. Nhưng còn cái câu chị khen đàn bà đáng 
yêu vô cùng  thì phải xét lại. Chả hiểu mấy mụ bà chằng đang 
hành  hạ chúng tôi, nó đáng yêu cái cái chỗ nào." 

Bình tĩnh suy nghĩ lại đi các ông ơi! Khởi thủy đàn bà  
bao giờ cũng đáng yêu. Không đáng yêu các ông dại  gì mà 
theo đuổi, o bế, tán tỉnh. Hứa nhăng hứa cuội đủ điều, rồi 
mang xe bông rước về làm vợ. Có ai đi  tán một con mẹ đáng 
ghét để mong được làm người  yêu hay làm vợ đâu. Bằng 

chứng cụ thể là thö tình  gửi cho đàn bà bao giờ các ông cũng 
viết "Em yêu",  "Em yêu quí", "Em yêu dấu". Cuối thư bao giờ 
cũng  không quên "yêu em nhiều lắm" v.v.. và v.v... 

Vậy nếu em không đáng yêu, mắc chứng mắc toi gì  mà 
yêu em lắm thế? Vậy thì đàn bà đáng yêu là cái chắc chứ còn 
phải xét đi xét lại gì nữa. Lấy các ông  rồi những người đàn bà 
đáng yêu nếu có thể trở thành  bà chằng đáng ghét cũng chẳng 
có gì phải ngạc nhiên.  Đàn bà vốn thông minh "nhập gia" phải 
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"tùy tục" chứ  làm sao hơn được. Ông chồng "quaù trời", cực 
chắng đã,  bà vợ mới phải ra tay. Lý do thật đơn giản, đàn bà 
vốn  mềm dẻo "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài".  Ông chồng "quá 
xá quà xa" mà vợ hiền khô thì coi "hổng hợp".  Đàn bà phải 
tập thay đổi cho nó "xứng đôi vừa lứa" với chồng. 

Như vậy các ông phải khen đàn bà mới phải. Nỡ lòng nào 
các ông lại gọi đàn bà bằng những cái tên chẳng êm ái tí nào 
"cọp cái", "bà chằng", "sư tử Hà Đông" v.v...  Ăn ở kiểu đó là 
hổng có "phe" đâu à nghe. Trời phạt chết đó. Muốn lên thiên 
đàng với niết bàn, các ông  nên ăn ở có trước có sau. Nghĩ đến 
đàn bà, các ông  nên nghĩ đến những hình ảnh đẹp đầy mộng 
mị mà các ông mê mẩn ở những giây phút của thưở ban đầu.  
Hãy nhớ đến căn nhà các ông sống hồi độc thân nó lạnh  lẽo, 
im vắng, chán nản như thế nào.  Đến khi có nàng  xuất hiện, 
tất cả đều biến đổi một cách nhiệm mầu. Trong nhà đầy tiếng 
cười nói ríu rít của trẻ thơ. Căn bếp lúc nào cũng ấm cúng với 
cơm dẻo canh ngọt, chiếc giường xưa kia lạnh lẽo vì chăn đơn 
gối chiếc, nay đã được sưởi ấm bằng ái ân nồng thắm của  tình 
nghĩa vợ chồng. 

Nghĩ như vậy các ông sẽ thấy đàn bà không chỉ đơn  
thuần là những người vợ. Đàn bà là những chiếc đũa thần, đã 
mang sự sống, niềm vui, hạnh phúc đến  cho nhân loại. Tưởng 
tượng thế giới toàn đàn ông  sẽ buồn nản đến thế nào. Tim các 
ông sẽ không có đối tượng để mà rung động. Hồn các ông sẽ 

không bao giờ có cơ hội ñeå maø nhung nhớ mộng mơ. Các ông 
sẽ chẳng bao giờ được hưởng niềm vui nhìn đàn trẻ thơ tung 
tăng đùa giỡn. Và cuối cùng các ông sẽ chẳng bao giờ hiểu 
được ý nghĩa của tình yêu. Tôi nhớ mỗi năm khi ngày 
"Mother's Day"  đến,  các ông thường kiếm cớ “em là vợ anh 
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chứ có phải là má anh đâu mà anh phải mua quà." (Câu này tôi 
nghe quen quen quí vị ạ) Dù những người vợ không phải là 
má cúa các ông,  nhưng các nàng đã cho các ông những đứa 
con xinh  đẹp ngoan ngoãn. Những người vợ xứng đáng được  
tặng một món quà trong ngày Mother's Day, dù nhỏ  bé cũng 
được, nhưng thể hiện cái tình nồng thắm của  nghĩa vợ chồng. 
Đàn bà dù là chiếc đũa thần nhưng vẫn thèm được chồng yêu, 
chồng chiều và nhất là  "chồng cho quà."  Các ông đừng bao 
giờ quên điều đó nhé! 
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KIEÁP LAØM VÔÏ 
 

Trong baøi phieám “Ñaøn OÂng Laø Gì Nhæ?”, toâi ñaõ than thôû 

veà nhöõng noãi baát coâng vaø nhöõng noãi khoå cuûa ñaøn baø thôøi con 
gaùi. Toâi cuõng ñaõ dieãn taû caùi söï “ghen tò” raát laø chính ñaùng 
cuûa ñaøn baø, vôùi nhöõng öu ñaõi quaù xaù quaø xa cuûa Thöôïng Ñeá, 
daønh cho nhöõng “Spoil Kid” cuûa ngaøi laø nhöõng vò lieàn oâng, 
thuôû quyù vò naøy coøn laø caùc chaøng “trai tô”. Baây giôø xin baøn 
tieáp ñeán nhöõng söï “laâm ly bi ñaùt” cuûa thaân phaän ñaøn baø. Ñaøn 
baø ñaây laø ñaøn baø Vieät Nam lôùn leân ôû caùi thôøi cuûa taùc giaû 
(khoaûng thaäp nieân 50, 60). Taùc giaû khoâng daùm noùi lan man 
ñeán nhöõng lôùp ñaøn baø treû sau naøy. Bôûi mình khoâng naèm  
trong chaên sao bieát chaên laém raän.” Noùi khoâng chính xaùc, noùi 
laêng nhaêng sôï quyù vò lieàn oâng maéng thì phieàn laém. 

Noùi cho coâng baèng, ngöôøi con gaùi cuõng ñöôïc sung söôùng 
moät khoaûng thôøi gian ngaén nguûi. Quaù ngaén nguûi, so vôùi 
quaõng ñôøi coøn laïi “tröôøng kyø khaùng chieán” vôùi caùc ñöùc lang 
quaân. Caùi naøy toâi taïm ñaët teân laø “moät phuùt huy hoaøng roài 
chôït taét”. Ñoù laø khoaûng thôøi gian tröôùc khi cöôùi. Thôøi gian 
naøy laø thôøi gian “tuyeät vôøi”. Thôøi gian ngöôøi con gaùi coù ñöôïc 
söï töï tin cuøng mình. Ñöôïc mang danh töø “vò hoân theâ”. Mang 
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caùi danh töø naøy chöùng toû ta ñaây cuõng ñaét moái. Ñaõ coù ngöôøi 
muoán röôùc ta veà laøm “maù baày treû”. Vaø vì ta chöa mang danh 
ngöôøi vôï neân chöa bò caûnh “choàng chuùa vôï toâi”. Hoï chöa 
ñöôïc ta hoaøn toaøn, neân hoï coøn o beá ta. Caùc cuï ngaøy xöa noùi: 
Muoán laáy vôï, phaûi chieàu töø con choù nhaø vôï chieàu ñi”. Chöùng 
toû ngheä thuaät chieàu chuoäng thuôû chöa ñöôïc laøm choàng cuûa 
quyù vò lieàn oâng cao sieâu tôùi côõ naøo. Thuôû naøy caùc ñaáng lieàn 
oâng ñeàu laø “nghò gaät” heát. Em muoán gì anh cuõng “i-eùt-ho-ni” 
vaø em laøm caùi gì anh cuõng cho laø “naêm-bôø-oaên“ heát. Nhöng 
laáy “oâng” xong roài thì bieát. Luùc ñoù ”oâng” thay ñoåi nhö caùi 
chong choùng. Cuõng laø em “eách-zaéc-tôø-li” hoång coù thay ñoåi gì 
raùo troïi. Nhöng maø luùc chöa cöôùi thì anh khen “em noùi 
chuyeän hay quaù! Duyeân daùng quaù! Em noùi nhö chim hoùt, 
ngaøy naøo khoâng gaëp em anh nhôù tieáng noùi cuûa em.” Cöôùi em 
ñöôïc roài, moãi laàn em môû mieäng anh lieàn phaùn “Noùi gì maø noùi 
laém theá, bieát roài, khoå laém, noùi maõi. Noùi nhö caùi Radio khoâng 
bao giôø heát pin.” Hoài chöa cöôùi moãi laàn gaëp em, anh nhìn em 
say ñaém, gioïng ngoït lòm “Hoâm nay beù cuûa anh xinh quaù. Da 
em traéng maëc aùo ñen noåi ôi laø noåi.” Cöôùi xong roài, moãi laàn ñi 
chôi, em maëc maëc aùo ñen anh lieàn phaùn “Anh khoâng hieåu taïi 
sao, maù maøy cöù thích bieåu dieãn caùi kieåu choàng em vöøa cheát. 
Anh chuùa gheùt caùi maøu ñen, troâng tang toùc gheâ thaáy baø.” 

Ngöôùi vôï boãng tìm ra chaân lyù. Khi mình coøn xuaân saéc, 
môm môûn ñaøo tô, hoï coøn meâ mình, thì caùi gì mình laøm cuõng 
ñeïp. Laáy hoï roài, mình bieán thaønh “naùi xeà” thì laøm caùi gì hoï 
thaáy cuõng “hoång ñaëng”. Naøng beøn khoùc loùc tuûi thaân, dieãn taû 
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caùi taâm tình cuûa mình vôùi choàng, thì ñöùc oâng choàng beøn choái 
bay choái bieán, ra caùi ñieàu ta ñaây  “oan Thò Kính”. “Anh vaãn 
yeâu em coù gì thay ñoåi ñaâu. Nhöng taïi anh cuõng lôùn tuoåi roài, 
neân coù theå quan nieäm veà thôøi  trang phuï nöõ noù thay ñoåi ñi 
chuùt ñænh.” Ngöôøi vôï laïi beøn töï an uûi: “Coù leõ vaäy thaät!” 

Nhöõng hoâm hai vôï choàng ñi “shopping” vôùi nhau. Ngöôøi 
vôï mua saém, xaùch goùi lôùn goùi nhoû, oâng choàng vaãn tænh bô ñi 
thong dong tay ñuùt tuùi quaàn. Ngöôøi vôï beøn nhaéc: “Anh ôi, 
xaùch duøm em caùi tuùi naøy vôùi!” OÂng choàng xaùch phuï nhöng 
khoâng queân caèn nhaèn: “Mua gì maø mua laém theá. Baét ngöôøi ta 
ñi theo ñaõ meät, laïi coøn baét laøm phu khuaân vaùc nöõa!” 

Ngöôøi vôï coá ngoït ngaøo giaûi thích: “Em thaáy hoï baùn sale 
reû quaù, neân mua ñeå daønh laøm quaø Noel.” Ñaõ khoâng ñöôïc 
thoâng caûm, baø vôï coøn bò nghe maéng: “Baày ñaët baét chöôùc Myõ, 
Vieät Nam mình laøm gì coù caùi troø quaø Noel.” Ngöôøi vôï ngao 
ngaùn vôùi caùi lyù luaän ngang nhö cua cuûa oâng choàng. “Nhaäp 
gia thì phaûi tuøy tuïc chöù! ÔÛ Myõ thì phaûi theo phong tuïc Myõ 
chöù, bieát laøm sao baây giôø.” 

Ra xe, oâng choàng môû cöûa xe leân ngoài tænh bô. Baø vôï loay 
hoay maõi khoâng môû ñöôïc cöûa, phaûi goõ tay vaøo kính xe, oâng 
choàng môùi giaät mình, baám nuùt môû cöûa xe cho vôï. Leân xe, vôï 
traùch kheùo: “Ngaøy xöa luùc chöa laáy nhau, ñi chôi vôùi em, bao 
giôø anh cuõng laêng xaêng môû cöûa xe, ñoùng cöûa xe. Baây giôø ôû 
vôùi nhau roài anh chaû bao giôø theøm ñeå yù ñeán em nöõa. Em 
xaùch naëng cuõng maëc keä. Em khoâng leân xe ñöôïc cuõng phaûi 
nhaéc anh môùi môû cöûa. OÂng choàng laïi choáng cheá: “Ngaøy xöa 
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coøn treû, ñi taùn ñaøo thì phaûi maøu meø, baây giôø mình laø vôï 
choàng, laïi giaø roài, maø em coøn baét anh laøm caùi troø maøu meø ñoù, 
laøm sao anh laøm ñöôïc.” Baø vôï laïi im thin thít vì  nghe  cuõng 
coù veû höõu lyù. 

Ai ngôø ít laâu sau, coù ngöôøi baïn gaùi ôû xa ñeán chôi, hai vôï 
choàng ñöa ngöôøi baïn ñi Washington D.C. thaêm vieáng phong 
caûnh. Ngöôøi vôï ngaïc nhieân khi thaáy oâng choàng mình boãng 
nhieân treû trung haún ra, laïi trôû thaønh chaøng trai treû cuûa thôøi ñi 
taùn mình. Laêng xaêng môû cöûa xe, ñoùng cöûa xe cho baø baïn. Baø 
baïn mua maáy moùn quaø kyû nieäm nheï heàu, cuõng nhaéng nhít 
leân: “Chò ñeå toâi caàm duøm” vaø duø baø baïn ñaõ kheùo leùo töø choái, 
cuõng coá daønh ñeå xaùch haàu cho baèng ñöôïc, vaøo tieäm aên thì lo 
chaïy tröôùc ñeå giöõ cöûa saün cho baø baïn vaøo, dó nhieân laø ñaønh 
phaûi chôø cho con vôï lon ton theo ñaøng sau baø baïn nöõa. Giöõ 
cöûa xong, laïi lo phoùng ñi tröôùc cho leï ñeå keùo gheá cho baø baïn 
ngoài, vaø dó nhieân laïi ñaønh phaûi ñoùng tuoàng keùo luoân gheá cho 
vôï cuõ xì ngoài nöõa (bình thöôøng ñi aên vôùi nhau laø chaøng lo 
chui vaøo tieäm ngoài cheãm cheä tröôùc, con vôï vaøo sau cöù vieäc 
keùo gheá laáy maø ngoài. Coù laàn vaøo tieäm aên coù cöûa kính töï ñoäng 
ñoùng môû, chaøng vaøo xong roài khoâng theøm giöõ cöûa cho vôï, 
xeùm tí nöõa vôï bò beå caû muõi). Chöa heát, baø baïn sang chôi vaøo 
dòp muøa ñoâng, neân naøng phaûi maëc aùo “coat”. Baø vôï thoâ loá 
maét ngoù oâng choàng mình haøo hoa phong nhaõ chaïy ra kheùo 
leùo ñöùng ñaèng sau phuï baø baïn, nheï nhaøng côûi aùo “coat” vaø 
laêng xaêng chaïy ñi treo aùo. Luùc veà, chaøng laïi tí tôûn chaïy 
nhanh ñi laáy aùo ñeå giuùp maëc vaøo cho baø baïn. Baø vôï thaät chua 
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xoùt, nghó tôùi nhöõng luùc haén ñi chôi vôùi mình vaøo dòp Noel. 
Ñeán nhaø baïn beø döï party. Bao giôø ñi vaøo, mình cuõng phaûi côûi 
aùo “coat” laáy moät mình. Ra veà, mình cuõng phaûi töï maëc laáy 
moät mình. Luùc ñeán thì tay baø vôï baän bòu vôùi naøo laø caùi boùp, 
naøo goùi  quaø  caàm trong tay. Neáu muoán côûi aùo “coat” phaûi töï 
ñoäng boû heát caù boùp laãn quaø xuoáng saøn nhaø tröôùc, roài môùi côûi 
aùo ñöôïc. Luùc veà ngöôøi vôï tay cuõng coøn vöôùng caùi boùp, neân 
vaãn phaûi khoù khaên laém môùi maëc ñöôïc caùi aùo “coat” vaøo 
ngöôøi. OÂng choàng maëc aùo xong töø ñôøi naøo, tay ung dung ñuùt 
tuùi aùo, ñöùng tænh bô döông maét ngoù con vôï, maët laïi coù veû soát 
ruoät khoâng vui, ra caùi ñieàu:  “Coù caùi aùo maø maëc maõi khoâng 
xong.” Ra xe, baø vôï böïc mình quaù, traùch choàng, thì chaøng laïi 
ca caùi baøi haùt cuõ rích: “Anh giaø roài, anh khoâng thích laøm caùi 
troø maøu meø, caùi ñoù ñeå daønh cho tuïi treû. Maëc caùi aùo “coat” coù 
gì naëng nhoïc ñaâu maø phaûi giuùp. Theá nhöõng luùc em ñi ñaâu 
moät mình, em cuõng phaûi kieám ngöôøi giuùp em aø. Vaû laïi, anh 
laø Mít, chöù ñaâu phaûi Taây hay Meõo gì maø baét anh laøm caùi troø 
nònh ñaøn baø nhö vaäy”. 

Chôø cho baïn veà roài, ngöôøi vôï môùi noåi côn thònh noä: “Baây 
giôø chaùy nhaø môùi ra maët chuoät. Anh vaãn baûo vôùí em laø anh 
giaø, anh khoâng laøm ñöôïc caùi troø maøu meø, anh laø Mít chính 
coáng, anh khoâng thích nònh ñaàm. Theá ai vöøa maët trô traùn 
boùng laøm troø maøu meø, nònh ñaàm roái rít tít muø leân vôùi baø baïn 
toâi vaäy?” Chaøng laïi caõi töôm töôùp: “Em ñöøng coù dôû gioïng 
ghen baäy, anh baét buoäc phaûi laøm laø vì em, ñeå em ñeïp maët 
ñeïp maøy vôùi baïn laø em coù thaèng choàng lòch söï haøo hoa.” 
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Baø vôï chaùn naûn ñöa hai tay leân trôøi than: “Cheøng ñeùc ôi! 
Ngaøy naøo anh ñi nguû vôùi gaùi treû, chaéc anh cuõng veà baûo em, 
anh laøm laø vì em, ñeå cho moïi ngöôøi bieát em coù thaèng choàng 
tuy giaø maø vaãn coøn gaân, coøn ngon laønh, cua ñöôïc gaùi treû. 
Thoâi! Caùm ôn anh tröôùc nghe.” 

Thöïc ra thì baø vôï khoâng heà ghen baäy vôùi baø baïn nhö oâng 
choàng ñeà aùn töû. Ngöôøi vôï chæ chaùn chöôøng, caûm thaáy laø oâng 
choàng mình thöïc söï khoâng giaø, ñaøn oâng khoâng bao giôø giaø 
ñoái vôùi ñaøn baø, maø chæ giaø ñoái vôùi rieâng con vôï mình thoâi. Lyù 
do laø gaëp moät ngöôøi ñaøn baø khaùc, duø hoï khoâng meâ, khoâng coù 
yù taùn tænh, nhöng caùi ñaøn oâng tính “oâ-toâ-ma-tíc” haøo hoa 
trong ngöôøi hoï töï ñoäng theå hieän. Hoï laøm moät caùch töï nhieân, 
thích thuù, vui veû, nghó  laø boån phaän cuûa ñaøn oâng ñoái vôùi ñaøn 
baø, ngoaïi tröø vôùi con vôï cuõ xì thì hoï hoång coù boån phaän “ga-
laêng” gì raùo troïi. 

Nhöõng döõ kieän treân ñaây laø chuyeän thaät 100% do moät baø 
baïn thaân cuûa taùc giaû than thôû. Baø baïn coøn cho pheùp taùc giaû 
noùi luoân caû teân ra, nhöng taùc giaû khoâng muoán laøm maát loøng 
oâng choàng quyù cuûa baø baïn, neân khoâng daùm noùi teân, chöù taùc 
giaû khoâng daùm bòa ñaët ñeå noùi xaáu quyù vò ñaøn oâng ñaùng kính 
ñaâu nheù! Thöïc ra, khoâng rieâng gì baø baïn ñoù than, taùc giaû 
ñöôïc maét thaáy tai nghe nhieàu chuyeän töông töï veà caùc oâng 
choàng laém. Ñoâi khi, ngay chính trong nhaø taùc giaû, taùc giaû 
cuõng thaáy phaûng phaát ñaâu ñoù nhöõng hình aûnh sao maø gioáng 
baïn mình theá! 
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Noùi cho cuøng, ñaøn baø cuõng hôi laåm caåm vaø mô moäng 
quaù ñoä. Leõ ra chuùng ta phaûi thuoäc loøng baøi haùt “Dang Dôû” 
cuûa Ñoaøn Chuaån vaø Töø Linh ñeå haùt maø töï an uûi mình: “Em 
ôi! Coù hoa naøo khoâng taøn, coù tình naøo khoâng phai..” Muoán 
cho tình ñeïp maõi vaø tình khoâng phai thì ñöøng coù laáy ngöôøi 
mình yeâu. Bôûi vì noùi ra nghe hôi laõng maïn nhöng laø söï thöïc 
phuõ phaøng: “Tình chæ ñeïp nhöõng khi coøn dang dôû, ñôøi maát vui 
khi ñaõ veïn caâu theà.” Thi só Hoà Dzeánh ñaõ chaû khuyeân ta nhö 
vaäy hay sao?” Nhöng noùi ñi cuõng phaûi noùi laïi. Ñaøn baø sinh ra 
laø phaûi laáy choàng. Gaùi khoâng choàng thì laïi “choøng chaønh nhö 
noùn khoâng quai, nhö thuyeàn khoâng laùi” (Ca dao), nhö vaäy 
cuõng khoâng oån. Trôøi sinh ra ñaøn baø coù moät boån phaän cao quyù 
laø laøm vôï, laøm meï, ñeå baûo toàn gioøng gioáng. Cho neân chuùng ta 
phaûi laáy choàng, maø phaûi laáy choàng thì laáy ngöôøi mình yeâu, 
duø sau ñoù bieát raèng “tình coù phai” thì cuõng vaãn coøn ñôõ khoå 
hôn laø phaûi suoát ñôøi naèm chung giöôøng vôùi ngöôøi maø mình 
“hoång yeâu gì raùo troïi”. Caùi ñoù thì eo ôi coøn “kinh haõi” hôn laø 
“tình ñaõ phai” nhieàu nöõa. 

Chuyeän veà “lieàn oâng lieàn baø” coøn daøi laém. Heát “daây caø 
ra daây muoáng” chaû bieát luùc naøo chaám heát. Xin taïm ngöøng ôû 
ñaây vaø xin heïn quyù vò vaøo moät dòp khaùc. 
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CAÛM NGHÓ VEÀ CAÙC CHAØNG  
CHU VAÊN AN 

 

Nhaân dòp Ñaïi Hoäi Chu Vaên An toaøn caàu ôû Hoa Thònh 
Ñoán, anh Phaïm Ñöùc Tieán yeâu caàu toâi vieát caûm nghó veà caùc 
chaøng Chu Vaên An. Moät ñeà taøi raát deã, maø cuõng raát khoù. Caùi 
khoù laø caùc ñaáng C.V.A. ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaùng neå. Vieát 
laêng nhaêng lôõ lôøi caùc chaøng laïi noåi giaän thì phieàn haø laém. Maø 
chæ vieát nhöõng ñieàu toát ñeïp khoâng thoâi, thì coi nhö beû cong 
ngoøi buùt. 

Toâi ñaõ ñöôïc haân haïnh leân xe boâng vôùi moät chaøng Chu 
Vaên An thuoäc loaïi tay chôi thöù thieät. Soáng vôùi chaøng vöøa 
ñöôïc ñuùng 50 naêm. Nöûa theá kyû naèm trong chaên, ñöôïc nhìn 
bieát bao nhieâu raän lôùn, raän beù noù boø loåm ngoåm (ca dao ta coù 
caâu: coù naèm trong chaên, môùi bieát chaên coù raän). 

Baây giôø baûo toâi phaûi queân beùng maáy con raän ñi heát, chæ 
vieát khen caùi chaên noù saïch, noù thôm phöng phöùc thì traùi vôùi 
söï thaät quaù. Thoâi thì coù sao noùi vaäy, caùc ñaáng C.V.A. coù 
ñoàng yù thì nhaø chaùu môùi daùm vieát. Coù moät chaøng C.V.A. 
thuoäc thaønh phaàn lôùn tuoåi, huøng duõng ñöùng ra cho pheùp nhaø 
chaùu cöù vieäc vieát heát söï thöïc, mieãn ñöøng bòa theâm thì thoâi.  
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Chaøng ta coøn thaùch nhaø chaùu laáy kính hieån vi ra maø xem 
ñi, xem caùc chaøng C.V.A. coù khuyeát ñieåm gì. Chaøng ta coøn 
tuyeân boá xanh rôøn laø chæ sôï soi kính hieån vi ñeán nhöùc caû maét 
boãng tìm ra chaân lyù, caùc oâng C.V.A. öu ñieåm thì nhieàu voâ soá 
keå, maø khuyeát ñieåm thì ít xæn xìn xin neân töùc quaù, aùp huyeát 
laïi leân vuøn vuït vaø naèm thaúng caúng ra, maát coâng chaøng phaûi 
goïi 911. 

Caùc baïn gaùi Tröng Vöông cuûa toâi chaéc noân noùng muoán 
bieát anh chaøng C.V.A.  naøo maø ngon vaäy? 

Daï thöa, chaøng ta chính laø oâng cuûa tuïi nhoùc con nhaø 
chaùu, töùc laø ñöùc oâng choàng yeâu quí cuûa nhaø chaùu ñaáy aï. Qua 
chi tieát nhoû ñoù thoâi, quí vò ñaõ thaáy caùc chaøng C.V.A. noùi theo 
ñieäu xaõ giao laø ngon vaø töï  tin tôùi côõ naøo roài. Coøn noùi theo 
daïng toá khoå thì caùc chaøng hay aùt gioïng vôï côõ naøo roài. Theá 
nhöng “gaùi Tröng Vöông voán gioøng haøo kieät”, aùt gioïng thì aùt 
gioïng, ñöôøng ta ta cöù ñi. Tröôùc khi noùi söï thaät, nhaø chaùu phaûi 
minh xaùc laø nhaø  chaùu chæ döïa vaøo söï nhaän xeùt haïn heïp trong 
voøng caùc chaøng C.V.A. choàng nhaø chaùu, vaø choàng caùc baø baïn 
thaân cuûa nhaø chaùu thoâi ñaáy nheù. Coù theå coù caùc chaøng C.V.A. 
ngoaïi leä, thuoäc thaønh phaàn ”pôïc pheách” thì nhaø chaùu khoâng 
daùm coù yù kieán ñaâu. 

Tröôùc heát phaûi noùi veà caùc öu ñieåm. Caùc chaøng C.V. A. 
thöôøng thoâng minh vaø ña taøi. Bieát bao nhieâu vaên só, thi só, 
nhaïc só noåi tieáng laø cöïu hoïc sinh C.V.A.. Bieát bao nhieâu hoïc 
giaû, giaùo sö, baùc só, döôïc só, kyõ sö, luaät sö, khoa hoïc gia, 
chính trò gia, só quan öu tuù trong quaân löïc Vieät Nam Coäng 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                235 

 

Hoaø , xuaát thaân töø tröôøng C.V.A. Hoïc haønh ñaõ thoâng minh, 
caùc chaøng xöû theá cuõng thoâng minh nöõa. Caùc chaøng hay “noùi 
vaäy maø khoâng phaûi vaäy.” Ra ñöôøng caùc chaøng hay cho vôï leân 
maây xanh. Moãi laàn Tröng Vöông coù hoïp haønh (chuyeän thaät, 
saåy ra ôû tieåu bang khaùc) caùc chaøng haêng haùi laùi xe ñöa vôï ñi. 
Trong luùc caùc naøng hoïp, caùc chaøng cuõng hoïp, caø pheâ caø phaùo, 
ñaáu laùo töng böøng. Caùc chaøng töï nhaän laø “nghieäp ñoaøn taøi xeá 
cuûa caùc naøng T.V.” Caùc môï T.V. nghe choàng nhaän laø taøi xeá 
cuûa mình, muõi cöù hænh leân, sung söôùng ra maët. Caùc naøng 
queân maát, ôû nhaø mình haàu caùc chaøng “thaáy maù mì ” ñi. Haàu 
côm, haàu nöôùc, haàu doïn deïp nhaø cöûa, haàu laøm vöôøn, haàu ñuû 
thöù haàm baø laèng trong nhaø, ngoaøi ngoõ. Vaäy maø coù bao giôø 
chuùng mình noùi chuùng mình laø “nghieäp ñoaøn seán nöông” ñaâu. 
Nghó cho kyõ, chuùng mình “cao thöôïng” thaät. Laøm vieäc nhieàu 
maø chaû bao giôø caàn khoe khoang. 

Keå ra khi “höõu sö” caùc chaøng C.V.A. cuõng raát laø 
“helpful”. Moãi khi vôï daïi doät “vaùc ngaø voi” caùc chaøng cuõng 
phaûi chaïy coù côø, giuùp ñôõ vôï raát nhieàu. Theá nhöng maáy naêm 
vôï môùi daïi doät moät laàn, toå chöùc naøy noï, chöù coù phaûi vôï toå 
chöùc moãi ngaøy ñaâu. Trong khi ñoù quanh naêm ngaøy thaùng caùc 
chaøng cöù pheø caùnh nhaïn ra cho vôï haàu. Vôï caùc chaøng laøm 
vieäc quanh naêm suoát thaùng chaû thaáy ñöôïc ai khen. Caùc chaøng 
chæ giuùp vôï “hai ba xuaân thu môùi coù nhaát kyø” thì ñöôïc khen 
roái rít tít muø. ÔÛ vôùi caùc chaøng, laøm vieäc nhieàu quaù, ñoâi khi 
ñaàu oùc caùc naøng trôû neân muø môø. Thænh thoaûng caùc naøng laïi lôõ 
daïi “gaäy baø ñaäp löng baø” môùi cheát chöù. 



236                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

Toâi coù maáy coâ baïn thaân, moãi laàn qua vuøng Thuû Ñoâ Hoa 
Kyø döï  Ñaïi Hoäi T.V., thaáy chaøng C.V.A. cuûa toâi laêng xaêng 
ñöa ñoùn, haøo hoa phong nhaõ vôùi caùc naøng. Cuõng nhö hoâm ñaïi 
hoäi thaáy chaøng khuaân khuaân, vaùc vaùc, giuùp toâi maø maët chaøng 
vaãn töôi nhö hoa. Caùc naøng cöù theá khen laáy khen ñeå, laøm 
chaøng cuûa toâi khoaùi chí. Ñaõ theá, veà ñeán nhaø caùc baïn toâi laïi 
caån thaän goïi sang caùm ôn chaøng, vaø coøn daïi doät haïi toâi baèng 
caùch phang moät caâu “voâ thöôûng maø höõu phaït” laø “gôùm Thuûy 
coù phöôùc quaù, anh thaät laø moät ngöôøi choàng göông maãu vaø toát 
quaù, nhaát laø vôùi baïn vôï.” 

Töø ñoù trôû ñi, chaøng cöù yeân chí laø toâi coù phöôùc thaät môùi 
cheát toâi chöù. Chaû bieát toâi coù phöôùc thaät hay khoâng, chæ bieát laø 
toâi thua chaøng tôùi 9 tuoåi, leõ ra ngöôøi ñöôïc chieàu phaûi laø toâi, 
thì ngöôïc laïi toâi laïi chieàu chaøng nhö laø moät baø vôï giaø “chính 
coáng baø lang troïc”. Chaøng coù vôï maø chaøng ñöôïc töï do nhö laø 
ngöôøi ñoäc thaân thöù thieät, chöù khoâng phaûi chæ ñoäc thaân taïi choã. 
Suoát 50 naêm nay, chöa bao giôø ñi ñaâu maø chaøng phaûi xin 
pheùp vôï. Cuoái tuaàn chaøng cöù ca caùi baøi “moàm noùi chaân 
böôùc”. Chaøng raát ngoït ngaøo deã thöông, nhìn vôï moät caùch raát 
ö laø aâu yeám, roài phaùn moät caâu nheï nhö hôi thôû “anh ñi ñaùnh 
baøi nghe em.” Theá laø chaøng bieán nhanh nhö moät muõi teân. Leõ 
ra chaøng phaûi ôû binh chuûng khoâng quaân môùi ñuùng. Vì maùy 
bay môùi coù theå bay vuùt nhanh nhö vaäy. Ñaèng naøy chaøng laø 
Haûi Quaân, taàu thuûy chaäy chaäm rì rì, maø khoâng hieåu sao 
chaøng laïi coù theå phoùng nhanh nhö vaäy? Vaø chaøng luoân luoân 
“ra ñi khoâng heïn giôø veà.” Thôøi coøn treû trung, “chaøng ra ñi 
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maët maøy nhaün nhuïi, luùc chaøng trôû veà raâu moïc luùn phuùn” nhö 
vaäy quí vò ñuû hieåu nhöõng laàn ra ñi cuûa chaøng noù “ngaén” côõ 
naøo. Vaäy maø veà nhaø, maët vôï chaøng vaãn phaûi töôi nhö hueâ, 
khoâng caèn nhaèn cöûi nhöûi gì heát, bôûi vì chaøng noùi chaøng chæ 
meâ ñaùnh baøi thoâi, chöù coù meâ con caø chôùn naøo ñaâu maø vôï coù 
quyeàn maët xöng maøy xæa chöù? Chaøng vaãn nghó mình laø ngöôøi 
choàng göông maãu, luùc naøo cuõng “côm nhaø, quaø vôï.” Choàng 
khoâng meâ gaùi laø vôï coù phöôùc laém roài, caøm raøm gì nöõa? 
Ngöôøi ta laøm vieäc vaát vaû phaûi cho ngöôøi ta giaûi trí chöù. 

 Qua Myõ, thôøi gian ñaàu chaøng raát ngoan ngoaõn, ñi laøm, 
lo con caùi, khoâng baøi baïc gì heát. Phaûi coâng nhaän chaøng laø 
ngöôøi coù tinh thaàn traùch nhieäm raát cao. Khi con caùi lôùn roài, 
tieàn nong ruûng rænh, chaøng laïi trôû veà thuôû xa xöa. Chæ khaùc laø 
chaøng chæ “sôùm ñi, khuya veà”, chöù khoâng coøn söùc ñeå maø “ra 
ñi maët maøy nhaün nhuïi, luùc veà raâu moïc luùn phuùn nöõa.” Tuy 
nhieân toâi vaãn caùm ôn trôøi ñaõ cho toâi moät ngöôøi choàng toát vaø 
raát thaät thaø. Khoâng bieát ngoaøi chaøng cuûa toâi ra, caùc chaøng 
C.V.A. khaùc coù thaät thaø gioáng nhö theá naøy khoâng? 

Toâi thöôøng laøm vieäc nhieàu khi queân caû aên tröa. Buoåi 
saùng toâi chæ uoáng moät ly cafeù söõa. Toái laïi thöùc raát khuya vaø 
nguû raát ít. Moät hoâm chaøng toû veû lo laéng noùi vôùi toâi. 

- Em laøm nhieàu maø aên uoáng thaát thöôøng nhö vaäy, toái laïi 
nguû khoâng ñuû. Coi chöøng em seõ cheát sôùm thì khoå anh laém ñoù. 

Toâi caûm ñoäng quaù, ñang ñònh noùi vaøi lôøi ñeå traán an 
chaøng laø toâi seõ soáng vôùi chaøng ñeán luùc ñaàu traéng xoùa vaø raêng 
ruïng khoâng coøn caùi naøo, chöù khoâng boû chaøng ôû laïi moät mình 
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ñôn coâi ñaâu. Toâi chöa kòp baày toû noãi loøng thì chaøng ñaõ töø toán 
noùi theâm. 

-Em cheát tröôùc anh thì khoâng sao, nhöng ñöøng cheát tröôùc 
meï em roài ñeå cuï laïi cho anh thì anh khoâng bieát phaûi laøm gì 
vôùi cuï ñaâu nheù. 

Toâi coù meï giaø 92 tuoåi, cuï ôû vôùi vôï choàng toâi 25 naêm nay 
roài. Cuï raát yeáu neân toâi phaûi chaêm soùc cuï nhö moät baby vaäy. 
Chaøng cuûa toâi sôï toâi ra ñi baát töû, ñeå laïi baø meï giaø cho chaøng 
saên soùc neân chaøng haõi voâ cuøng. Töø luùc bieát tuû cuûa chaøng, moãi 
laàn chaøng laøm khoù toâi chuyeän gì, toâi beøn doïa:  

-Anh vöøa phaûi thoâi nheù, khoâng coù em seõ ra ñi ñeå thaân 
taëng meï giaø laïi cho anh laøm kyû nieäm ñoù. 

Caâu “thaàn chuù” naøy coù keát quaû ngay laäp töùc, chaøng beøn 
ñoåi ngay thaùi ñoä, toû ra deã daõi voâ cuøng. 

Noùi moät caùch ñaøng hoaøng ñöùng ñaén chaøng laø moät ngöôøi 
con reå raát toát. Meï toâi ôû chung cuõng laøm phieàn chaøng khoâng ít. 
Caùch ñaây maáy naêm, sau laàn meï toâi bò ngaõ, toâi di chuyeån cuï 
xuoáng ôû Family room  thay vì phoøng nguû treân laàu. Do ñoù moãi 
laàn cuï saûn xuaát nöôùc hoa laø caû nhaø thôm löøng. Khi naøo chaøng 
toû ra khoå sôû vì muøi nöôùc hoa ñaëc bieät ñoù, toâi thöôøng an uûi. 

-Anh neân möøng laø meï ñaõ cho em cô hoäi thöïc taäp toát. Mai 
moát anh giaø baèng meï, vaø hay laøm xaáu gioáng meï, em seõ lo 
cho anh coøn toát hôn lo cho meï nöõa, vì em ñaõ coù kinh nghieäm 
ñaày mình roài. 

Chaøng nghe coù lyù neân khoâng coøn thaáy muøi nöôùc hoa ñoù 
laøm phieàn chaøng nöõa. 
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Ñang vieát dôû dang thì Mai Höông moät ca só noåi danh cuûa 
VN goïi ñieän thoaïi thaêm, toâi beøn phoûng vaán naøng xem coù gì 
than phieàn veà ñöùc lang quaân C.V.A. khoâng. Suy nghó moät hoài 
naøng chaû tìm ra ñöôïc ñieàu gì ñeå than phieàn caû. Ngaøy xöa 
chaøng chæ coù taät thích nhaåy ñaàm, Mai Höông laïi khoâng thích 
nhaåy, nhöng vaãn vui veû cho chaøng nhaåy “líp ba ga” vôùi moïi 
ngöôøi. 

Mai Höông keå hoài coøn ñi haùt phoøng traø, anh Duïc phu 
quaân cuûa Mai Höông (laø moät C.V.A. kyø cöïu töø ngoaøi Baéc) 
thöôøng ñöa vôï ñi haùt vaø ngoài chôø ñeå ñöa vôï veà. Sôï anh Duïc 
chôø laâu soát ruoät, Mai Höông coøn ñi kieám baïn cho anh Duïc 
nhaåy nöõa. 

Noùi chuyeän Mai Höông toâi laïi nhôù ñeán chuyeän cuûa 
mình. Hoài coøn ôû Vieät Nam, thôøi gian choàng toâi laøm vieäc ôû 
Vuõng Taàu. Luùc ñoù Saigoøn bò caám nhaåy ñaàm, nhöng Vuõng 
Taàu vaãn ñöôïc nhaåy lu buø, do ñoù baïn beø toâi thöôøng ra Vuõng 
Taàu chôi ñeå ñi nhaåy ñaàm cho vui. Moät laàn Taâm Ñaït coâ baïn 
Tröng Vöông raát thaân cuûa toâi ra Vuõng Taàu chôi, ñi cuøng vôùi 
Ñaït laø Truùc moät ngöôøi ñeïp cuûa Air VN veà sau naøng laäp gia 
ñình vôùi taøi töû Leâ Quyønh. Hai naøng ra chôi nhaèm luùc toâi bò 
oám naèm lieät giöôøng. Thöôøng Ñaït ra chôi bao giôø vôï choàng toâi 
cuõng ñöa Ñaït ñi phoøng traø nghe nhaïc vaø nhaåy ñaàm. Laàn naøy 
toâi bò oám nhöng toâi vaãn yeâu caàu oâng choàng toâi ñöa hai naøng 
ñi nhaåy. Ñaït hôi ngaïi vì toâi khoâng ñi, toâi cöôøi baûo baïn “cöù ñi 
chôi vui veû, tao oám thì oâng Vieân ñôõ phaûi phuïc vuï moät luùc 3 
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ñaøo. Moät keùp hai ñaøo thì seõ ñöôïc nhaåy nhieàu hôn.” Toâi raát 
vui veû naèm nhaø vaø baét choàng daãn baïn ñi chôi. 

Qua maåu chuyeän cuûa Mai Höông vaø toâi chöùng toû caùc 
oâng Chu Vaên An phaûi coù tö caùch laøm sao môùi ñöôïc vôï tin 
töôûng nhö theá chöù. 

Toâi coù hai baø baïn (caùc baø cho toâi noùi teân maø toâi khoâng 
daùm) moät ôû Cali vaø moät ôû vuøng naøy. Hai naøng coù hai oâng 
choàng coù taät gioáng nhau, ñoâi khi khoâng theøm hieåu tieáng VN. 
Vôï noùi gì caùc chaøng cuõng tænh bô nhö ngöôøi ngoaïi quoác, em 
noùi em nghe, toâi khoâng hieåu gì raùo troïi, thaønh ra toâi khoâng 
hieåu thì laøm sao toâi laøm ñöôïc. Hai chaøng cöù ca caùi baøi 
“ñöôøng ta ta cöù ñi.” Hai naøng cöù töùc ñieân leân maø chaû laøm gì 
ñöôïc. Bôûi vì hai oâng C.V.A. khoân quaù trôøi, hai muï muoán leøm 
beøm gì tha hoà. Ta khoâng nghe, ta khoâng hieåu, ta khoâng laøm 
vaø ta cöù vui nhö Teát. Ta khoâng giaän hôøn, gaét goûng, caõi laïi gì 
heát. Ngöôøi ngoaøi thaáy hai oâng nhö vaäy khen quaù xaù vaø cho laø 
hai muï vôï laém ñieàu. Toái ngaøy chæ thaáy hai muï la bai baûi coøn 
hai oâng hieàn khoâ coù noùi gì ñaâu, ñaõ vaäy laïi chæ cöôøi thoâi môùi 
laø deã thöông chöù. Hai baø vôï chæ bieát ngao ngaùn than thaàm vôùi 
nhau qua ñieän thoaïi: 

Taïi sao tröôøng Chu Vaên An laïi coù theå saûn xuaát ra maáy 
oâng lì coi vôï nhö “nô pa”theá nhæ. 

Beân caïnh nhöõng oâng coi vôï nhö “nô pa” laïi coù nhöõng 
oâng coi vôï nhö hoät xoaøn. 

Quùi vò ñöøng queân hoät xoaøn quyù vaø ñaét hôn vaøng nhieàu 
ñaáy nheù. Ñieån hình laø CVA Nguyeãn Quoác Quaân, chaøng baùc 
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só naøy tuyeân boá moät caâu xanh rôøn ñöôïc caùc naøng T.V. nhôù 
ñôøi vaø trang troïng cho vaøo vaên hoïc söû cuûa T.V. Nguyeân vaên 
caâu noùi laø “Trong ñôøi toâi, toâi ñaõ laøm moät quyeát ñònh ñuùng 
nhaát laø laáy vôï T.V.” 

Caùc naøng T.V. hieän dieän trong buoåi hoïp maët hoâm ñoù muõi 
cöù phoång leân vaø gaät guø vôùi nhau ”C.V.A. coù khaùc, noùi naêng 
taàm phaûi qua.ù” 

Chuyeän caùc chaøng C.V.A. noùi hoaøi khoâng heát, xin heïn 
quyù vò vaøo dòp khaùc nhaø chaùu seõ  noùi tieáp. 

Tröôùc khi ngöøng buùt nhaø chaùu xin caùm ôn Trôøi moät laàn 
nöõa, ñaõ ban cho nhaø chaùu moät oâng choàng C.V.A. raát deã 
thöông, cho neân nhaø chaùu môùi soáng chung ñöôïc tôùi 50 naêm 
ñeå maø saûn xuaát ñöôïc 4 ñöùa con coäng theâm daâu reå thaønh 8 vaø 
8 ñöùa chaùu noäi ngoaïi thaønh 16, Moãi Chuû Nhaät nhaø chaùu raát 
haân hoan sung söôùng ñöôïc laøm ñaàu beáp naáu côm cho 19 
ngöôøi aên vaø oâng choàng C.V.A. cuûa nhaø chaùu duø meâ ñaùnh baøi 
tôùi ñaâu cuõng khoâng bao giôø vaéng maët trong nhöõng böõa côm 
gia ñình haøng tuaàn ñoù. 

Caùm ôn ngoâi tröôøng C.V.A. ñaõ taëng cho chuùng toâi, nhöõng 
naøng daâu C.V.A., nhöõng oâng choàng thaät deã thöông duø coù ñoâi 
luùc cuõng thöông khoâng deã. 
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CHEÁT HAÛ  
COÙ GÌ ÑAÂU MAØ SÔÏ? 

 

Môùi saùng sôùm, moät ngöôøi baïn goïi baùo cho bieát moät 

ngöôøi baïn chung cuûa chuùng toâi môùi töø giaõ coõi traàn. Ngöôøi baïn 
noùi theâm: 

- Maáy thaùng nay, baïn höõu cuûa mình ruû nhau ra ñi nhieàu 
quaù! Chaû bieát bao giôø tôùi phieân tuïi mình, nghó sôï quaù ñi thoâi! 

- Coù gì ñaâu maø sôï, chieác caàu ñònh meänh, ai chaû phaûi 
böôùc qua moät laàn, sôùm hay muoän thoâi. 

Nghe toâi traû lôøi tænh bô, ngöôøi baïn coù veû ngaïc nhieân: 
- Sao ngon quaù vaäy, khoâng sôï cheát aø? Moïi khi baïn nhaùt 

laém maø, sao boãng döng oai vaäy? 
- Vaãn nhaùt ñaáy chöù, vaãn sôï ma, vaãn sôï boùng toái. Ñi nguû 

vaãn phaûi ñeå ñeøn saùng, nhöng maø khoâng sôï cheát, le khoâng? 
- Ñöøng coù xaïo, ai chaû sôï cheát, noùi cho ngon thì deã laém, 

luùc bò beänh naèm xuoáng môùi bieát, sôï thaáy moà ñi. 
- Bò beänh thì sôï chöù, nhöng mình khoâng sôï cheát maø sôï 

beänh keùo daøi, ñau ñôùn khoå laém. 
- Mình thì sôï caû hai, vöøa sôï beänh, vöøa sôï cheát. 
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Toâi noùi ñuøa vôùi baïn: 
- Ai baûo ñöôïc choàng yeâu, choàng chieàu quaù laøm chi, neân 

tieác tình, tieác tieàn quaù môùi sôï cheát ñeå ngöôøi khaùc höôûng. 
Baïn toâi ñang lo sôï haõo huyeàn cuõng phaûi cöôøi hinh hích, 

vì toâi noùi coi boä “taàm phaûi” quaù. 
Toâi beøn vöùa thöøa thaéng xoâng leân, nghieâm gioïng laøm thaày 

ñôøi: 
- Naøy, muoán “qua” truyeàn “bí kíp caåm nang” khoâng sôï 

cheát cho em khoâng? 
Baïn toâi cuõng dôû gioïng caûi löông ra dieãu toâi: 
- Daï Sö tæ ñoäi ôn Sö tæ noùi leï leân khoâng coù em ñang lo teù 

chaám chaám ñaây neø. 
- Thoâi, khoâng ñuøa nöõa, noùi chuyeän ñaøng hoaøng nheù. 
- O.K. 
Baây giôø haõy tìm hieåu nguyeân nhaân, taïi sao chuùng ta sôï 

cheát? 
Chuùng ta sôï cheát vì luyeán tieác ñôøi soáng hieän taïi? Vì sôï 

sau khi cheát khoâng bieát chuùng ta seõ ra sao? Seõ bò hình phaït 
gì, ñôøi soáng ôû theá giôùi beân kia söôùng khoå theá naøo? 

Thaät ra ñôøi soáng hieän taïi ñaâu phaûi laø naêm-bôø-oaên ñaâu. 
Neáu laø naêm-bôø-oaên thì ngöôøi ta ñaâu coù noùi “Ñôøi laø beå khoå”, 
“Ñôøi laø coõi traàm luaân”. Khi sinh ra chuùng ta ñaõ chaøo ñôøi baèng 
tieáng khoùc oe oe? Chaéc chaén trong suoát cuoäc ñôøi cuûa moãi 
ngöôøi chuùng ta ai cuõng coù moät chuùt noãi nieàm rieâng, moät chuùt 
buoàn, moät chuùt khoå hoaëc laø buoàn khoå nhieàu nhieàu. Chaúng coù 
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ai suoát ñôøi chæ toaøn laø nhöõng tieáng cöôøi vui veû, haïnh phuùc 
traøn ngaäp, may maén dö thöøa. 

Vaäy thì ñi deán keát luaän, cuoäc ñôøi naøy ñaâu coù phaûi toaøn 
haûo laém ñaâu ñeå maø phaûi löu luyeán gheâ theá. 

Ñôøi sau, nghóa laø cuoäc ñôøi sau khi cheát haáp daãn hôn 
nhieàu. Khoâng haáp daãn taïi sao ngöôøi ta laïi goïi laø “Thieân 
Ñaøng, laø Nieát Baøn, laø Mieàn Cöïc Laïc”. Ngöôøi ta goïi ñôøi naøy 
laø coõi taïm, ñôøi sau môùi laø mieàn vónh cöûu. Vaäy neáu cheát ñi ñeå 
ñöôïc leân Thieân Ñaøng hay Nieát Baøn thì söôùng laém chöù, coù gì 
maø phaûi lo sôï? Caùi vieäc caàn phaûi lo hieän taïi baây giôø laø laøm 
sao ñeå sau khi cheát ñöôïc leân Thieân Ñaøng hay Nieát Baøn. 
Chuyeän naøy cuõng khoâng phaûi laø khoù. Ñaïo naøo cuõng khuyeân 
chuùng ta neân aên ngay, ôû laønh. Thöông yeâu giuùp ñôõ moïi 
ngöôøi. Ñöøng laøm haïi ai, ñöøng nghó xaáu cho ai, ñöøng vu oan 
giaùng hoïa cho ai, ñöøng laøm nhöõng ñieàu baát coâng cho ngöôøi 
khaùc. 

Chæ caàn soáng hieàn hoøa, ngay thaúng, ñoái  xöû toát vôùi moïi 
ngöôøi. Soáng ñöôïc nhö vaäy thì khoâng gì phaûi lo sôï söï cheát. 
Cheát chæ laø moät caùch thay ñoåi loái soáng thoâi. Soáng ôû Thieân 
Ñaøng hay Nieát Baøn khoâng phaûi lo laøm tieàn cöïc khoå, khoâng 
phaûi lo traû nôï “bieâu” haøng thaùng. Chæ toái ngaøy rong chôi ñaøn 
haùt, chung quanh chæ toaøn hoa thôm coû laï. Seõ ñöôïc ñoaøn tuï 
vôùi nhöõng ngöôøi thaân ñaõ ñi tröôùc. Nghó nhö vaäy thaáy vui quaù 
ñi chöù, sao laïi sôï chöù nhæ. Ñuùng khoâng baïn vaøng? 

Baïn toâi nghe toâi taùn phoù maùt moät hoài thaáy coù lyù quaù, beøn 
caùm ôn “Sö tæ” roái rít. Tröôùc khi cuùp ñieän thoaïi, naøng noùi moät 
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caùch raát laø “seâ-ri-aát” chöù khoâng ñuøa côït tí naøo. Naøng anh 
duõng tuyeân boá: 

- Thoâi, töø baây giôø phaûi lo tu thaân tích ñöùc ñeå chôø ngaøy 
thô thôùi haân hoan ra ñi vaøo coõi Nieát Baøn. 

Nghe baïn noùi, toâi khoaùi chí quaù, khoâng ngôø laïi coù theå 
laøm baïn toâi töø moät ngöôøi ñang lo sôï cheát choùc boãng döng trôû 
thaønh moät ngöôøi coi söï cheát laø moät nieàm thô thôùi haân hoan. 

Nhöng toâi boãng laïi “buoàn 15 phuùt” khi laåm caåm töï hoûi, 
baïn toâi ñaïo Phaät, toâi ñaïo Chuùa, chaû bieát Thieân Ñaøng vôùi Nieát 
Baøn coù gaàn nhau khoâng, ñeå hai ñöùa chuùng toâi laïi ñöôïc tieáp 
tuïc chôi thaân vôùi nhau. Thoâi ñeå chaéc aên, hieän taïi baây giôø 
chuùng toâi coøn ñöôïc soáng gaàn nhau, toâi seõ coá gaéng gaëp baïn toâi 
thöôøng xuyeân hôn. Thöông yeâu, quyù meán nhau hôn, ñeå mai 
moát coù phaûi xa nhau seõ khoâng coù gì phaûi aân haän hoái tieác. 

Tröa nay ñi leã vaø tieãn ñöa chò Phaïm Troïng Leä ñeán nôi an 
nghæ cuoái cuøng, toâi laïi hoïc ñöôïc moät ñieàu raát hay veà tang leã. 
Chò Leä troái traêng, khoâng muoán moïi ngöôøi thaêm vieáng sau khi 
chò cheát. Neân chæ rieâng gia ñình thaân thuoäc ñöôïc nhìn maët chò 
laàn choùt. Sau ñoù gia ñình hoûa taùng ngay. Tro cuûa chò ñöôïc 
mang ñeán nhaø thôø laøm leã. Luùc ñoù môùi thoâng baùo cho baïn beø, 
ai coù tình thì ñeán caàu nguyeän cho chò. Sau ñoù ñöa ra nghóa 
trang choân. Ñôn giaûn vaø hay voâ cuøng. 

Ngöôøi cheát dó nhieân khoâng ñeïp ñeõ nhö luùc coøn soáng, 
khoâng neân cho baïn beø nhìn thaáy, ñeå baïn beø giöõ maõi hình aûnh 
ñeïp veà mình. 
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Toâi cuõng seõ baét chöôùc chò Leä neáu moät ngaøy naøo ñoù toâi 
seõ ra ñi. 

Quyù baïn ñoïc ñöøng la toâi sao noùi toaøn chuyeän cheát choùc 
nghe buoàn quaù, taïi toâi nghe lôøi xuùi daïi cuûa ngöôøi baïn yeâu 
caàu toâi: “Neân vieát ra caùi söï khoâng sôï cheát cuûa mi ñi, may ra 
giuùp ñöôïc nhöõng ngöôøi sôï cheát nhö ta caûm thaáy cheát chæ laø 
moät chuyeán du lòch ñeán mieàn Vónh Cöûu ñaày hoa thôm coû laï.” 
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YÙ THAÀM  
 

   Uyeån Dieãm yeâu quyù, 

 Theá laø con gaùi uùt cuûa meï ñaõ ñi laáy choàng, thôøi gian troâi 
nhanh thaät, thaám thoaùt gia ñình chuùng ta rôøi queâ höông yeâu 
daáu ñaõ gaàn 20 naêm. Con töø moät ñöùa beù trôû thaønh moät thieáu 
nöõ tröôûng thaønh luùc naøo meï cuõng khoâng hay. Ñôøi soáng vaát 
vaû vaø baän roän nôi xöù laï ñaõ laøm cho meï queân maát caû thaùng 
naêm. Hoâm cöôùi nhìn con xinh ñeïp trong chieác aùo coâ daâu, meï 
môùi giaät mình soi göông cho kyõ, maët meï ñaõ coù thoaùng vaøi 
neáp nhaên. Vaø treân ñænh ñaàu ñaõ coù nhieàu toùc traéng. Suoát ñeâm 
qua meï khoâng nguû ñöôïc, naèm traèn troïc nghó ñeán con gaùi 
cöng, trong loøng meï buoàn vui laãn loän. Vui vì con ñaõ thaønh 
gia thaát, con ñaõ laáy ñöôc ngöôøi con yeâu, buoàn vì  lo laéng 
khoâng bieát cuoäc ñôøi môùi cuûa con seõ ra sao?  Con laø con gaùi 
uùt trong nhaø, con laïi quaù ngoan ngoaõn deã thöông neân boá meï, 
caùc anh, caùc chò ñeàu heát söùc cöng chieàu. Con nhö caùnh chim 
non baét ñaàu rôøi toå aám ñeå bay ra giöõa vuøng trôøi bao la roäng 
lôùn. Baàu trôøi hoâm nay xanh bieác, gioù maùt, hoa thôm. Nhöng 
theá naøo chaúng coù nhöõng ngaøy möa daàm hay naéng gaét, caùnh 
chim nhoû beù cuûa meï seõ ra sao? 

Saùng nay daäy sôùm ñi qua phoøng con, nhìn vaøo caùi giöôøng 



250                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

troáng meï môùi giaät mình nghó ñeán töø nay con seõ khoâng coøn coù 
maët thöôøng xuyeân trong caên nhaø thaân yeâu cuûa chuùng ta nöõa. 
Töï nhieân nöôùc maét meï chaûy ra, meï laåm baåm moät mình: 

- Theá laø meï con ta ñaõ xa nhau thaät roài! 
Meï khoâng muoán noùi laø meï ñaõ maát con, nhöng söï thöïc laø 

nhö vaäy. Con seõ coù cuoäc ñôøi môùi vôùi nhöõng baän roän lo aâu 
trong cuoäc soáng haøng ngaøy, caùi traùch nhieäm cuûa ngöôøi vôï vaø 
trong töông lai ngöôøi meï, seõ laøm cho con khoâng coøn thôøi giôø 
maø nhôù tôùi meï thöôøng xuyeân nöõa ñaâu. Thaûng hoaëc coù luùc 
naøo raûnh roãi nhôù tôùi meï, con cuõng chæ coù theå goïi ñieän thoaïi 
hoaëc tôùi thaêm meï vaøi giôø roài laïi phaûi trôû veà vôùi traùch nhieäm 
vaø boån phaän cuûa con, khoâng theå naøo chuùng ta coù theå trôû laïi 
nhöõng giaây phuùt gaàn nhau nhö thôøi gian qua nöõa. 

Meï böôùc vaøo phoøng con, ngoài xuoáng caùi giöôøng maøu 
traéng deã thöông vôùi nhöõng con gaáu lôùn nhoû ñuû loaïi naèm 
trong moät goùc giöôøng. Meï ñöa maét nhìn chung quanh caên 
phoøng, caùi muõ beù beù xinh xinh treo treân töôøng maø ngaøy töø 
giaõ queâ höông yeâu daáu con ñaõ ñoäi treân ñöôøng löu laïc qua xöù 
ngöôøi, luùc ñoù con môùi coù 8 tuoåi. Con ñaõ naâng niu noù, caát giöõ 
noù nhö moät baùu vaät. Nhöõng boâng hoa hoàng khoâ ñaët naèm treân 
ñaàu tuû, meï bieát ñoù laø nhöõng boâng hoàng kyû nieäm cuûa con. 
Con coù nhieàu ñieåm thaät gioáng me,ï hay khoùc, deã xuùc ñoäng, 
vaø yeâu quyù kyû nieäm... 

Rôøi phoøng con, meï böôùc xuoáng phoøng khaùch, meï môû cöûa 
soå cho aùnh naéng mai traøn vaøo phoøng, tieáng chim hoùt líu lo töø 
vöôøn sau voïng vaøo nhaø nhö muoán xua ñuoåi noãi buoàn ñang 
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chaát chöùa trong loøng meï. Nhìn maáy cuoán album treân caùi baøn 
nhoû ôû goùc phoøng khaùch meï caàm moät cuoán dôû ra xem, tình côø 
laïi laø cuoán album cuûa con vôùi taát caû hình aûnh hoài coøn beù. 
Moãi taám hình ñeàu gôïi cho meï bieát bao nhieâu kyû nieäm trong 
suoát quaõng ñôøi eâm ñeïp ñaõ qua. Töø caùi hình chuïp ngaøy con 
röûa toäi ôû nhaø thöông St. Paul Saigoøn. Baùc Voõ Theá Haøo gaùi, 
meï ñôõ ñaàu cuûa con, moät ngöôøi ñeïp noåi tieáng moät thôøi cuûa 
Tröng Vöông ñang aâu yeám beá con vôùi baùc Haøo trai ñöùng saùt 
moät beân, phía beân kia laø boá vôùi boä ñoà só quan Haûi Quaân 
traéng toaùt beá chò Hoàng Uyeån, hai maét troøn to ñang toe toeùt 
mieäng cöôøi troâng thaät ñaùng yeâu. Hai anh Quang Hieån, 
Quang Duõng ñöùng hai beân boá caïnh Vinh vaø Phöôïng Trinh 
con baùc Haøo. Meï khoâng coù maët trong hình vì luùc ñoù meï coøn 
naèm trong phoøng ôû nhaø thöông, phaûi kieâng chöa ñöôïc ñi laïi. 
Döôùi taám hình röûa toäi cuûa con laø hình Baø Noäi, Baø Ngoaïi beá 
con chuïp trong nhaø mình ôû Cö Xaù Só Quan Haûi Quaân Vaên 
Thaùnh, Thò Ngheø. Trang tieáp theo laø moät soá hình chuïp con ôû 
Vuõng Taàu. Coù moät caùi hình laøm meï phì cöôøi laø con maëc caùi 
aùo ñaàm ngaén baèng voan maøu vaøng ñeå loä caëp chaân beù beù 
xinh xinh daùn hai mieáng "Band Aid", meï coøn nhôù hoài ñoù con 
chaû ñau chaân gì caû nhöng thaáy meï ñöùt tay phaûi daùn "Band 
Aid", con cuõng naèng naëc ñoøi daùn vaøo chaân con, moãi chaân 
moät mieáng. Caùi aùo ñaàm con maëc laø cuûa coâ Ñaït, moät baïn hoïc 
raát thaân cuûa meï ôû Tröng Vöông. Hoài ñoù coâ laøm chieâu ñaõi 
vieân Haøng Khoâng Vieät Nam, coâ ñi ngoaïi quoác nhö ñi chôï, coâ 
cöng con laém neân moãi chuyeán bay ôû ngoaïi quoác veà coâ ñeàu 
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mua bao nhieâu laø aùo ñaàm ñeïp cho con. Taám hình naøy cuõng 
do chính coâ Ñaït chuïp trong thôøi gian coâ ra Vuõng Taàu ôû chôi 
vôùi meï. 

Luùc boá laøm vieäc ôû Vuõng Taàu laø thôøi gian töôi ñeïp nhaát 
cuûa gia ñình mình. Caùi PO5 roäng lôùn ngay ôû baõi tröôùc, phoøng 
naøo cuõng coù cöûa soå nhìn ra bieån vôùi nhöõng haøng döøa lao xao 
trong gioù. Coi nhö gia ñình ñi nghæ maùt 4 naêm trôøi. Khí haäu 
Vuõng Taàu thaät tuyeät, traùi caây thaät ngon, nhaát laø nhaõn vaø traùi 
thanh long. Toâm caù, cua thì thaät reû, thaät töôi. Con lôùn leân 
trong khung caûnh thaàn tieân ñoù neân con raát khoeû maïnh, buï 
baãm khaùu khænh. Caû nhaø ñaõ ñaët teân cho con thaät nhieàu "nick 
name" "Hoät Mít", "Choù Xuø", "Heo Söõa", "Beù Luøn", "Beù Tí 
Sau naøy teân "Beù Ti" ñöôïc coi nhö teân chính cuûa con goïi ôû 
nhaø cho ñeán ngaøy con ñi laáy choàng. Nhöõng "nick name" kia 
khoâng toàn taïi ñöôïc laâu vì con caøng lôùn caøng thon ñi chöù 
khoâng buï baãm troøn tròa nhö tröôùc. Trang cuoái cuûa cuoán 
album laø nhöõng taám aûnh con chuïp ôû Cam Ranh. Nhöõng taám 
aûnh naøy ñaõ ñöa meï trôû veà nhöõng ngaøy töôi ñeïp huy hoaøng 
cuoái cuøng cuûa gia ñình mình ôû Vieät Nam. 

Ngoài nhaø ñoà soä nhìn ra bieån vôùi caây phöôïng vó röïc rôõ ñaày 
hoa vaø caùi "ban coâng" thaät roäng nhö moät caùi haønh lang lôùn, 
hai beân troàng toaøn hoa huyønh anh maøu vaøng töôi. Moãi buoåi 
saùng meï thöôøng ngoài vôùi con vaø chò Hoàng Uyeån treân caùi gheá 
xích ñu lôùn ngaém bieån xanh, caùt vaøng laáp laùnh döôùi aùnh 
naéng mai. 

Trôøi Cam Ranh luoân luoân thaät xanh, bieån Cam Ranh luùc 
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naøo cuõng trong suoát coù theå nhìn xuoáng taän ñaùy nöôùc thaät saâu 
ñeå ngaém nhöõng ñaøn caù nhoû li ti bôi löôïn xung quanh nhöõng 
caây san hoâ thaät ñeïp. Caùt Cam Ranh thaät saïch, thaät mòn maøng 
nhö nhöõng haït buïi vaøng, chaû traùch gì nhöõng chuù daõ traøng nhoû 
beù cöù caû ngaøy vui chôi khoâng chaùn. 

Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñang eâm ñeàm thì chieán tranh traøn 
tôùi, Coäng Saûn ñaõ chieám daàn caùc tænh mieàn Trung. Chuùng ta 
phaûi töø giaõ baùn ñaûo Cam Ranh ñeå chaïy veà Saøigoøn vaø chaúng 
ñöôïc bao laâu chuùng ta laïi phaûi töø boû queâ höông yeâu daáu ñeå 
löu laïc qua xöù ngöôøi. Meï khoâng bao giôø queân ñöôïc chuyeán 
ñi ñònh meänh ñoù. Meï ñaõ xoùt xa nhìn boán anh em con thaät beù 
boûng, moãi ñöùa moät tuùi haønh lyù naëng chóu treân vai, neùt maët lo 
sôï, ngô ngaùc theo boá meï cuøng vôùi doøng ngöôøi di taûn luõ löôït 
chen laán leân taàu, chieác taàu trong tình traïng söûa chöõa, khoâng 
nöôùc uoáng, khoâng löông thöïc, coá noå maùy ñeå keùo leâ giuùp 
ñoaøn ngöôøi ñi tìm aùnh saùng töï do. Ra tôùi Coân Sôn, ngöôøi 
Haïm Tröôûng töï nhieân thay ñoåi yù ñònh khoâng muoán rôøi Vieät 
Nam neân oâng ta ñònh laùi taàu quay trôû laïi. YÙ ñònh naøy laøm 
moät soá quaân nhaân caùc binh chuûng ñi quaù giang treân taàu raát lo 
sôï vaø baát maõn, moät soá quaân nhaân Nhaûy Duø noùng naûy ñoøi 
gieát oâng Haïm Tröôûng vì hoï khoâng muoán chieác taàu vôùi 5 
ngaøn sinh maïng muoán ñi tìm töï do phaûi quay laïi soáng döôùi 
cheá ñoä Coäng Saûn. Cuoái cuøng boá con laø só quan Haûi Quaân 
thaâm nieân nhaát  treân taàu phaûi ñöùng ra daøn xeáp, lieân laïc vôùi 
oâng Tö Leänh Haûi Quaân Vieät Nam ôû moät chieác taàu khaùc ñeå 
xin phöông tieän cho oâng Haïm Tröôûng kia vaø gia ñình oâng trôû 
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laïi Saøigoøn baèng moät chieác taàu nhoû. Sau ñoù boá thay theá laøm 
Haïm Tröôûng laùi chieác taàu qua ñeán Phi Luaät Taân. Taïi ñaây taát 
caû taàu cuûa Haûi Quaân Vieät Nam di taûn ñaõ tuï taäp taïi Subic Bay 
ñeå giao traû laïi taàu cho Haûi Quaân Myõ. Taát caû só quan, binh só 
Haûi Quaân vaø ñoaøn ngöôøi di taûn ñöôïc chuyeån sang moät 
thöông thuyeàn thaät lôùn cuûa Myõ ñeå ñi tôùi traïi tò naïn ôû ñaûo 
Guam. Meï khoâng sao queân ñöôïc nhöõng phuùt cuoái cuøng tröôùc 
khi boá vaø caùc quaân nhaân Haûi Quaân rôøi taàu ñeå chuyeån giao 
laïi cho Haûi Quaân Myõ. Moïi ngöôøi ñaõ laøm leã chaøo quoác kyø 
Vieät Nam Coäng Hoøa moät laàn choùt, sau ñoù nhìn laù côø vaøng 3 
soïc ñoû bay phaát phôùi treân ñaøi chæ huy cuûa taàu bò töø töø haï 
xuoáng, taát caû caùc só quan, binh só Haûi Quaân vaø caùc binh 
chuûng baïn vaø ñoàng baøo di taûn ñi quaù giang treân taàu ñaõ khoâng 
caàm ñöôïc nöôùc maét, ai cuõng ngaäm nguøi nhìn nhau ngheïn 
ngaøo: Vónh bieät Vieät Nam! Vónh bieät queâ höông yeâu daáu! 

Rieâng caùc só quan vaø quaân nhaân ñöôïc yeâu caàu côûi boû heát 
quaân phuïc boû laïi taàu ñeå thay baèng quaàn aùo daân söï. Nhìn boá 
buoàn baõ côûi boä ñoà Só Quan Haûi Quaân taùc chieán maøu xanh 
xaùm, boä ñoà maø boá ñaõ maëc ñi laøm haøng ngaøy trong suoát bao 
nhieâu naêm trôøi, loøng meï ñau thaét laïi. Boá caàm boä ñoà vaø caùi 
muõ treân tay ngaàn ngöø moät laùt, meï khoâng sao queân ñöôïc neùt 
maët cuûa boá luùc ñoù, sau cuøng boá buoâng tay ra cho boä ñoà vaø 
caùi muõ rôi xuoáng saøn taàu vaø xaùch maáy tuùi haønh lyù böôùc voäi 
ñi. Meï daét caùc con theo sau boá, nöôùc maét meï chaûy raøn ruïa, 
meï ngoaùi laïi phía sau nhìn boä quaàn aùo vaø caùi muõ cuûa boá 
naèm trô troïi treân saøn taàu, meï töôûng nhö mình ñaõ boû rôi moät 
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ngöôøi thaät thaân yeâu gaàn guõi, nghó ngôïi moät giaây meï chaïy voäi 
trôû laïi gôõ lon cuûa boá, boä lon maø boá ñaõ ñoåi vôùi hôn 20 naêm 
binh nghieäp, nheùt voäi vaøo tuùi haønh lyù roài chaïy theo boá cho 
kòp vôùi ñoaøn ngöôøi di taûn ñang xeáp haøng ñeå leân bôø. Baét ñaàu 
töø giôø phuùt ñoù, meï mang caûm giaùc cuûa moät ngöôøi vöøa ñoåi 
kieáp, heát thaät roài nhöõng naêm thaùng vaøng son cuûa gia ñình 
mình ôû Vieät Nam. Baây giôø chuùng ta phaûi baét ñaàu cuoäc ñôøi 
môùi, cuoäc ñôøi cuûa gia ñình moät ngöôøi di taûn khoâng nhaø cöûa, 
khoâng tieàn baïc, khoâng danh voïng, khoâng coù caû töông lai. Hai 
vôï choàng, 4 ñöùa con nhoû vôùi maáy tuùi haønh lyù vaø moät soá tieàn 
quaù ít, quaù nhoû ñeå baét ñaàu laïi moät cuoäc ñôøi môùi, moät kieáp 
soáng môùi, duø laø kieáp soáng khieâm nhöôïng taàm thöôøng. Gaàn 
20 naêm qua, boá meï ñaõ laøm luïng thaät vaát vaû, keå caû nhöõng 
coâng vieäc lao ñoäng chaân tay, meï cuõng khoâng töø nan mieãn 
sao coù tieàn lo cho caùc con coù ñöôïc moät cuoäc soáng ñaày ñuû, 
thaäm chí, caû nhöõng vieäc maø hoài ôû Vieät Nam meï khoâng sao 
töôûng töôïng ñöôïc meï coù theå laøm vaø coù theå chaáp nhaän ñeå laøm 
laø ñi doïn nhaø cho Myõ ñeå laáy tieàn theâm cho caùc con ñöôïc tieáp 
tuïc hoïc ñaøn Piano. Hoài môùi sang, tieáng Myõ chöa raønh, bieát 
laøm gì theâm maø kieám tieàn ñöôïc, cho neân meï ñaønh ngaäm 
ñaéng nuoát cay ñi laøm nhöõng coâng vieäc lao ñoäng cho Myõ. 
Nhôù hoài ôû Vieät Nam trong nhaø mình luùc naøo cuõng coù hai 
ngöôøi laøm, moät chò naáu aên vaø moät chò saên soùc caùc con, töï 
nhieân meï thaáy tuûi thaân voâ cuøng, nhöng nghó ñeán tieáng ñaøn 
reùo raét vang leân töø nhöõng baøn tay beù boûng cuûa caùc con meï 
laïi vui ngay. Ñôøi soáng meï luùc naøo cuõng chæ coù moät yù nghó taát 
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caû vì caùc con, cho caùc con. Coâ Cö, caäu Dieäu em hoï cuûa meï 
vaø laø ngöôøi "Sponsor" cho gia ñình chuùng ta thaáy meï laøm 
vieäc khoâng ngöøng ñaõ ngaïc nhieân khoâng hieåu sao ôû Vieät Nam 
meï soáng sung söôùng vaäy, maø qua ñaây meï laïi coù theå laøm vieäc 
lao ñoäng kinh khuûng nhö vaäy? Coâ Cö goïi ñuøa meï laø "mình 
ñoàng da saét". Coâ coù bieát ñaâu, ban ñeâm khi meï ñaët mình 
xuoáng giöôøng thì caùi "mình ñoàng da saét" ñoù chæ laø moät thaân 
theå meät moûi raõ rôøi. Nhieàu ñeâm khoâng nguû ñöôïc, meï thöôøng 
ñi qua phoøng caùc con ñöùng laëng ngaém caùc con nguû khoâng 
chaùn maét. Meï thaàm caùm ôn Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho söùc 
maïnh veà tinh thaàn xuoáng cho meï, söùc maïnh tinh thaàn ñaõ thuùc 
ñaåy caùi thaân theå yeáu ôùt, maûnh mai cuûa meï laøm vieäc nhö voi 
maø khoâng bieát meät. Cöù nghó ñeán caùc con ñöôïc soáng ñaày ñuû 
sung söôùng khoâng thua gì hoài ôû Vieät Nam laø meï thaáy khoûe 
haún ra vaø haêng haùi lao ñoäng khoâng ngöøng. Caùc con caøng lôùn, 
ñôøi soáng vaät chaát gia ñình mình cuõng thoaûi maùi hôn. Baây giôø 
thì taát caû caùc con ñaõ thaønh ñaït, ñaõ laàn löôït laäp gia ñình vaø 
laàn löôït rôøi xa boá meï. Leõ ra meï khoâng coøn lyù do gì ñeå lo 
laéng nöõa, vaäy maø caùc con ôi! Meï vaãn cöù lo. Moãi ngaøy chuû 
nhaät khi caùc con veà nhaø thaêm boá meï vaø anh em xum hoïp aên 
chung böõa côm gia ñình haøng tuaàn, meï vaãn ñeå yù nhìn töøng 
khuoân maët cuûa caùc con. Thaáy caùc con khoeû maïnh vui töôi, 
vôï choàng coù veû quaán quyùt laø meï an loøng sung söôùng. Thaáy 
caùc con meät moûi coù veû khoâng vui laø meï lo laéng maát nguû. Meï 
cöù naèm suy nghó töï hoûi: Khoâng bieát caùc con mình coù ñöôïc 
haïnh phuùc hay khoâng? Bieát meï lo laéng boá thöôøng an uûi meï, 
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boá baûo caùc con ñaõ tröôûng thaønh, ai cuõng coù vieäc laøm vöõng 
chaéc, löông tieàn khaù giaû, laáy vôï laáy choàng thì ñöôïc töï do löïa 
choïn, boá meï khoâng heà eùp buoäc. Vaäy thì meï coù lyù do gì nöõa 
ñeå phaûi lo aâu? Vaäy maø khoâng hieåu sao caùc con ôi! Meï 
khoâng taøi naøo ngöøng lo laéng ñöôïc, duø raèng töø beù cho ñeán luùc 
laäp gia ñình caùc con laø nhöõng ñöùa con raát ngoan, hoïc haønh 
chaêm chæ, vaâng lôøi vaø yeâu quyù cha meï. Nhaát laø Hieån con trai 
lôùn cuûa meï luoân luoân toû ra laø moät ngöôøi anh caû laøm göông 
saùng cho caùc em, giuùp ñôõ boá meï caû tinh thaàn laãn vaät chaát ñeå 
lo laéng baûo boïc caùc em luùc caùc em coøn thô daïi. Taát caû caùc 
con luùc naøo cuõng mang laïi cho meï loøng kieâu haõnh coù ñöôïc 
boán ñöùa con ngoan. Baây giôø meï chæ coù moät ñieàu mô öôùc, 
mong cho caùc con nuoâi naáng daäy baûo con cuûa caùc con sau 
naøy, nhö boá meï ñaõ nuoâi naáng daäy doã caùc con theo truyeàn 
thoáng ñaïo lyù cuûa daân toäc mình "tieân hoïc leã haäu hoïc vaên". 
Meï hy voïng duø ôû treân ñaát Myõ, duø mang quoác tòch Myõ, duø 
haøng ngaøy  trong sôû laøm caùc con noùi toaøn tieáng Myõ, nhöng 
caùc con ñöøng bao giôø queân nguoàn goác cuûa caùc con, nguoàn 
goác Con Roàng Chaùu Tieân cuûa meï Vieät Nam yeâu quyù. Muoán 
nhö vaäy, caùc con coá gaéng daïy con cuûa caùc con noùi tieáng 
Vieät, bôûi vì "tieáng Vieät coøn thì nöôùc Vieät môùi coøn." Ñoù laø taát 
caû nieàm öôùc mô cuûa meï, ñöøng queân giuùp meï thöïc hieän nieàm 
mô öôùc ñoù nghe, caùc con yeâu daáu. Caùm ôn caùc con cuûa meï 
thaät nhieàu. 

                                            Hoa Thònh Ñoán, thaùng 7/1994 
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MAØU AÙO LAM XÖA  
 

Kyû nieäm nhöõng ngaøy  
Tröng Vöông Hoa Thònh Ñoán coøn phoâi thai 

Hoâm nay laø ngaøy hoïp maët cuûa cöïu hoïc sinh Tröng 

Vöông, Gia Long vaø Chu Vaên An. Môùi saùng sôùm Ngoïc 
Thanh ñaõ goïi ñaùnh thöùc toâi daäy. Khi ñöùng tröôùc göông söûa 
soaïn, nhìn hình aûnh mình vôùi chieác aùo daøi lam, moät caûm giaùc 
rung ñoäng thaät nheï nhaøng chôït ñeán vôùi toâi vaø boãng döng 
nhöõng kyû nieäm ñeïp ngaøy xöa laàn löôït trôû veà... 

Göông maët thieáu phuï vôùi vaøi neáp nhaên nheï nôi khoeù 
maét ñaõ bieán ñaâu maát thay vaøo ñoù laø göông maët raïng rôõ, ñoâi 
maét long lanh vaø nuï cöôøi thaät töôi cuûa coâ beù Hoàng Thuûy 
ngaøy naøo ñang ñöùng tröôùc göông söûa soaïn cho chöông trình 
vaên ngheä taát nieân cuûa tröôøng. Xung quanh laø tieáng cöôøi noùi 
xoân xao cuûa Haø Thanh, Moäng Thuùy, AÁu Oanh, Hoàng Haûo, 
Ñaït, Giaùng Tieâu, Ngoïc Quyønh, AÙnh Tuyeát, Töø Bình, Phaïm 
Nga. Thænh thoaûng coù ñöùa la leân:  

- "Cheát cha! Caùi hoa caøi aùo cuûa tao ñaâu maát roài?" 
- "AÁy aáy, con Thuùy daüm leân giaûi luïa cuûa tao kìa." 
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- "Trôøi ôi! Hoäp maù hoàng tao vöøa ñeå ñaây maø bieán ñaâu 
roài?" 

- "Naøy Haûo ôi, maøy thaáy tao veõ maét coù ñaäm quaù khoâng?' 
Vaân vaân vaø vaân vaân... Cöù theá chuùng toâi oàn aøo nhö moät 

caùi chôï. 
Ñaây laø dòp duy nhaát chuùng toâi tha hoà trang ñieåm phaán 

son maø khoâng sôï ai noùi gì heát. Bình thöôøng tuy ñaõ lôùn (nöõ 
sinh ñeä tam roài chöù boä). Vaäy maø chuùng toâi khoâng bao giôø 
daùm phaán son "coâng khai" caû. Em naøo dieän laém thì cuõng chæ 
trang ñieåm nheï nhaøng kín ñaùo baèng moät chuùt maù hoàng vaø 
moâi son thaät nhaït ñeå ai nhìn coù theå töôûng laø moâi vaø maù öûng 
hoàng töï nhieân. Hoâm nay chuùng toâi ñöôïc dòp trang ñieåm thaû 
cöûa, troâng ñöùa naøo cuõng ngöôøi lôùn vaø ñeïp haún ra. Tieáng moät 
giaùo sö voïng vaøo laøm cho caû luõ voäi vaøng im baët: "Naøy caùc 
em, tôùi maøn vuõ Doøng Soâng Xanh roài ñoù nheù." 

Tieáng nhaïc cuûa nhòp luaân vuõ vang leân. Gioïng Thaùi 
Thanh cao vuùt: "Moät doøng xanh xanh, moät doøng traøn meânh 
moâng..." Chuùng toâi töøng ñoâi moät löôùt nheï ra saân khaáu. 
Nhöõng taø aùo daøi lam, nhöõng giaûi luïa traéng quaán quít vôùi 
nhau nhòp nhaøng trong soùng nhaïc. Tieáng voã tay vang doäi, 
maøn vuõ cuûa chuùng toâi ñöôïc chaám giaûi nhaát trong cuoäc thi 
vaên ngheä toaøn tröôøng. Chuùng toâi oâm laáy nhau hoø heùt nhö 
moät luõ ñieân. Moäng Thuùy ñeà nghò: "Ñeå aên möøng, chuùng mình 
ra chôï Beán Thaønh chia veùc-bôø a la vieân vieân ñi." 

Quyù vò coù bieát "chia vec-bôø a la vieân vieân" cuûa em 
Moäng Thuùy laø "kyù" gì khoâng? Thöa laø ñi "xöïc phaøn" thòt boø 
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vieân ñoù aï. Moät luõ chuùng toâi phoùng xe ñaïp ñi veà phía chôï 
Beán Thaønh, ñi qua quaõng ñöôøng phía sau raïp Thoáng Nhaát 
höông ngoïc lan toûa ra thôm ngaøo ngaït. Raïp Thoáng Nhaát laø 
nôi coù raát nhieàu kyû nieäm cuûa chuùng toâi. Töø nhöõng laàn sung 
söôùng ñi laõnh phaàn thöôûng ñeán nhöõng ñeâm Ñaïi Hoäi Vaên 
Ngheä töng böøng cuûa Toång Lieân Ñoaøn Hoïc Sinh. Nhöõng maøn 
vuõ Ngoïc Lan, Thieân Thai, Soùng Nöôùc Bieác... Maøn hôïp ca vó 
ñaïi 75 ngöôøi hôïp ca baøi "Nhaø Beø nöôùc chaûy chia hai, ai veà 
Gia Ñònh Ñoàng Nai thì veà." Vì laâu ngaøy quaù, toâi queân caû teân 
baøi haùt naøy, nhöng nhôù laïi moät chi tieát raát buoàn cöôøi. Tôùi 
maøn hôïp ca toâi caàm taäp nhaïc chaïy ra saân khaáu ñöùng xeáp 
haøng ñeå söûa soaïn haùt. Môû taäp nhaïc ra, tröôùc maét toâi thay vì 
laø baøi haùt thì laïi laø moät laù thö toû tình cuûa moät chaøng Chu Vaên 
An naøo ñoù (toâi xin pheùp daáu teân) ñaõ boû voäi vaøo taäp nhaïc cuûa 
toâi trong luùc chuùng toâi ñang muùa ngoaøi saân khaáu. Toâi ñöùng 
nhìn ñaêm ñaêm vaøo laù thö ñeå coá ñoaùn coi ai laø taùc giaû maø 
queân caû haùt, cho ñeán luùc coâ baïn beân caïnh huùc cuøi choû nhaéc 
toâi, toâi môùi giaät mình caát tieáng haùt. Hoâm sau toâi ñi tìm Giaùng 
Tieâu ñònh keå cho noù nghe thì thaáy Tieâu maët maøy baên khoaên 
bí xò nhö ngöôøi bò taùo boùn. Hoûi ra thì noù thì thaàm cho bieát: 

- "Maøy ôi! tao môùi nghe noùi ñi taém piscine nhieàu quaù coù 
theå bò mang baàu ñoù maøy aï. Maø tao thì toái ngaøy ñi bôi ôû 
piscine thaønh tao lo quaù." 

Toâi nghe maø giaät thoùt caû ngöôøi: "Cheát roài, thaät vaäy hay 
sao, toâi cuõng hay ñi taém piscine laém, coù chuû nhaät naøo maø toâi 
vaéng boùng ôû hoà taém Chi Laêng ñaâu." Hai ñöùa toâi ngoài maët 
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thoän ra suy nghó xem laøm caùch naøo ñeå bieát chuyeän ñoù coù 
thaät hay khoâng? Cuoái cuøng Giaùng Tieâu ñeà nghò ñeå noù vieát 
thö hoûi muïc giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa baùo Vaên Ngheä Tieàn 
Phong. Nhö vaäy kín ñaùo hôn maø khoâng sôï ai cöôøi. Ñoïc ñeán 
ñaây chaéc quyù vò töôûng toâi bòa ra teáu theá cho "dzui". Xin thöa 
ñoù laø chuyeän thaät 100%  ñoù aï. Tuoåi hoïc troø cuûa chuùng toâi 
ngaây thô theá ñoù, "ngu ngu" moät caùch raát ñaùng yeâu. Chaû buø 
cho con nít baây giôø chuùng noù thoâng minh quaù, bieát caû nhöõng 
chuyeän khoâng neân bieát. Coù nhöõng chuyeän bieát sôùm quaù chæ 
laøm hoen oá ñi caùi tuoåi hoïc troø. 

- "Em ôi! Leï leân treã roài ñoù." 
Tieáng oâng xaõ toâi keùo toâi veà thöïc taïi. Thaät khoâng theå 

töôûng töôïng ñöôïc toâi rôøi maùi tröôøng Tröng Vöông thaân yeâu 
vaø laäp gia ñình ñaõ 29 naêm roài. 29 naêm troâi qua vôùi bao nhieâu 
bieán ñoåi thaêng traàm cuûa cuoäc soáng. Vôùi bao nhieâu tieáng cöôøi 
haïnh phuùc vaø bao nhieâu gioït nöôùc maét ñau thöông. Toâi ñaõ 
trôû thaønh meï cuûa 4 ñöùa con, ñöùa lôùn nhaát 28 tuoåi vaø beù nhaát 
22 tuoåi. Toâi ñaõ laø meï choàng vaø coù theå trôû thaønh baø noäi moät 
ngaøy gaàn ñaây. Vaäy maø moãi laàn coù dòp gaëp laïi baïn beø cuõ, toâi 
vaãn coù caûm giaùc nhö mình vaãn laø coâ nöõ sinh 18 cuûa thuôû 
naøo. Heø naêm ngoaùi toâi coù dòp  sang Nam Cali chôi, ñöôïc gaëp 
laïi haàu heát caùc baïn cuõ. Chuùng toâi hoïp nhau, aên uoáng cöôøi 
ñuøa y nhö ngaøy xöa vaäy. Nghe chuùng toâi "maøy maøy tao tao" 
cöôøi cöôøi noùi noùi khoâng ai coù theå töôûng töôïng taát caû chuùng 
toâi ñeàu ñaõ "ngoaïi töù tuaàn." Tuù Anh, Song Phöôïng, Tuù Lieân, 
Moäng Thuùy, AÙnh Tuyeát, Hoøa Phong vaãn ñeïp nhö xöa. Rieâng 
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Thanh Haø, Haø Thanh, Baûo Ngoïc (L.L.Ngoïc) toâi thaáy tuïi noù 
"troå maõ" hôn xöa nhieàu. Coù leõ vì khí haäu Cali ñeïp gioáng Ñaø 
Laït neân caùc baïn toâi phaàn lôùn ñeàu ñoùng ñoâ beân ñoù. (Nghe noùi 
ngöôøi ñeïp Hoàng Haûo bò khí haäu Cali quyeán ruõ cuõng tính rôøi 
Wisconsin ñeå nhaäp tòch laøm daân Cali). Bôûi vaäy Hoäi Tröng 
Vöông raát laø huøng haäu, nhaát laø maáy naêm qua Boäi Tuù, Vaân 
Baèng vaø naêm nay Thanh Haø hoaït ñoäng raát haêng say neân laàn 
hoïp naøo nghe noùi cuõng raát xoâm tuï. Chuùng toâi mang tieáng laø 
ôû vuøng thuû ñoâ Hoa Thònh Ñoán, nhöng Tröng Vöông khoâng 
ñöôïc ñoâng ñaûo laém neân chuùng toâi toå chöùc hoïp maët chung vôùi 
Gia Long cho vui. Chuùng toâi may maén coù oâng baø Taêng Xuaân 
An vaø moät soá ñoâng giaùo sö ôû gaàn neân laàn hoïp maët naøo cuõng 
ñöôïc oâng baø Hieäu Tröôûng vaø quyù vò giaùo sö tham döï. Rieâng 
hai naêm vöøa qua chuùng toâi naåy ra yù nghó môøi caùc anh Chu 
Vaên An hôïp taùc chung cho vui, vì phaàn lôùn Chu Vaên An 
cuõng laø reå cuûa Tröng Vöông vaø Gia Long, cho neân duø khoâng 
hoïp maët chung thì caùc chaøng Chu Vaên An cuõng bò caùc baø vôï 
nhôø vaû chaïy coù côø, tröôùc sau thì caùc chaøng cuõng phaûi toán söùc 
lao ñoäng. Ngöôïc laïi khi Chu Vaên An maø toå chöùc hoïp maët thì 
caùc naøng Tröng Vöông vaø Gia Long cuõng phaûi phuïc vuï laïi 
nhö ñieân, bôûi vì heã caùc chaøng Chu Vaên An maø hoïp maët thì 
tröôùc tieân laø muïc aên uoáng caùi ñaõ, hoïp haønh gì seõ tính sau. 
(Heøn chi caùc oâng nhaän C.V.A. laø"Cheát Vì AÊn", thaät chaúng hoå 
danh tí naøo caû). Maø aên uoáng coù phaûi moät laàn ñaâu. Töø ngaøy 
söûa soaïn toå chöùc hoïp maët cho ñeán ngaøy hoïp maët chính thöùc 
thì ít nhaát caùc chaøng cuõng phaûi hoïp 4, 5 laàn, roài coøn phaûi taäp 
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vaên ngheä nöõa chi. Thaønh ra caùc naøng phaûi phuïc vuï khoâng 
bieát bao nhieâu laø buùn rieâu, phôû, boø vieân, baùnh cuoán v.v... 
Phaûi coù thöùc aên vaøo thì caùc chaøng môùi haùt ra hôi. Bôûi vaäy 
"nhaát cöû tam töù tieän" laø hoïp maët luoân moät laàn 3 tröôøng. Caùc 
oâng ñôõ toán söùc lao ñoäng, caùc baø ñôõ phuïc vuï naáu nöôùng 
nhieàu. Tieác raèng naêm ñaàu tieân chuùng toâi toå chöùc chung vôùi 
Chu Vaên An thì cuõng laø naêm maø thaày Taêng Xuaân An ñau 
naëng. Vaø baø Hieäu Tröôûng khoâng ñöôïc khoeû neân khoâng ñeán 
tham döï buoåi hoïp maët cuûa chuùng toâi ñöôïc. Vaø naêm vöøa qua, 
tröôùc ngaøy chuùng toâi toå chöùc hoïp maët ñoä vaøi tuaàn, thì thaày 
Taêng Xuaân An qua ñôøi. Thaày maát laø moät caùi tang chung cho 
hai tröôøng Tröng Vöông vaø Chu Vaên An, vì thaày cuõng laø 
giaùo sö cuûa Chu Vaên An nöõa. Do ñoù chuùng toâi phaûi huûy boû 
cuoäc hoïp maët vaøo phuùt choùt. Chuùng toâi hy voïng nhöõng naêm 
keá tieáp, nhöõng cuoäc hoïp maët chung seõ tieáp dieãn vaø öôùc mong 
coù theâm söï tham döï cuûa caùc anh Peùtrus Kyù ñeå caùc anh Chu 
Vaên An coù theâm ñoàng minh, khoâng thoâi caùc anh aáy laïi than 
phieàn laø "lieàn baø" ñoâng quaù, quay sang phaûi thì thaáy Tröng 
Vöông, quay sang traùi thì gaëp Gia Long, "thaèng beù Chu Vaên 
An" ôû giöõa thaáy leùp veá quaù. Ñoïc ñeán ñaây coù anh Chu Vaên 
An naøo khoù tính daùm "taëc dzaêng" noåi giaän laém: "Sao caùi baø 
Tröng Vöông naøy daùm goïi tuïi toâi laø "thaèng beù". Xin thöa laø 
"coù tích môùi dòch ra tuoàng", caùi danh töø "thaèng beù" laø do moät 
oâng Chu Vaên An saùng taïo ra. OÂng Chu Vaên An T.T.L. naøy 
veõ raát ñeïp neân baïn beø ôû vuøng naøy ñaët teân cho oâng aáy laø hoïa 
só, baây giôø thì oâng aáy "di cö" qua Cali laøm chuû tieäm ñoà goã 
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roài. Naêm 1984, Tröng Vöông vaø Gia Long toå chöùc hoïp maët 
(luùc ñoù Chu Vaên An chöa ñöôïc hoïp keù) neân chuùng toâi môùi 
nhôø oâng aáy veõ duøm taám thieäp môøi. Taám thieäp oâng aáy veõ raát 
ñeïp, hai chöõ Tröng Vöông Gia Long to töôùng troâng raát myõ 
thuaät, nhöng maø nhìn kyõ laïi thì thaáy 3 chöõ C.V.A beù xíu xiu 
naèm trong moät goùc nhoû raát laø khieâm toán vaø bí maät, phaûi  ai 
ñeå yù laém môùi nhìn ra, coøn khoâng thì cöû töôûng laø moät neùt "ñì-
dzai" gì ñoù cuûa taám thieäp môøi. Maét gaùi Tröng Vöông thì tinh 
nhö maét ma neân nhìn ra lieàn. Toâi beøn hoûi taùc giaû: 

- "Naøy oâng ôi! Sao laïi coù ba chöõ C.V.A aên coù trong taám 
thieäp môøi cuûa chuùng toâi vaäy?" 

OÂng hoïa só cöôøi cöôøi traû lôøi: 
- "AÙ, ñoù laø thaèng beù aâm thaàm ñi vaøo ngoõ heïp ñoù maø." 
Toâi keå chuyeän naøy laïi cho oâng xaõ Chu Vaên An cuûa toâi 

nghe, oâng aáy khoaùi chi cöôøi hoâ hoá: 
- "Ñuùng la øtruyeàn thoáng Chu Vaên An." 
Toâi hôi ngu neân khoâng hieåu roõ, hoûi taïi sao thì oâng xaõ toâi 

chæ cöôøi khoâng chòu caét nghóa theâm. Toâi böïc mình laàm baàm 
trong mieäng: "Höø! Môø môø, ôù ôù, ñoù môùi laø truyeàn thoáng cuûa 
caùc oâng ñoù."  

                                                Hoa Thònh Ñoán 6/1989 
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MOÄT KYÛ NIEÄM KINH HOAØNG  
VÔÙI MAI HÖÔNG 

 

Toâi yeâu tieáng haùt Mai Höông töø thôøi môùi lôùn. Tieáng haùt 

cao vuùt vaø trong nhö  pha leâ. Luùc ñoù tuy chöa quen Mai 
Höông vaäy maø toâi ñaõ caûm thaáy raát gaàn guõi vôùi Mai Höông. 
Toâi khoâng heà coù caûm giaùc xa caùch giöõa moät thính giaû vaø moät 
ca só nhaø ngheà. Tieáng haùt Mai Höông, daùng daáp Mai Höông, 
vôùi toâi thaân quen nhö moät ngöôøi baïn. Moät ngöôøi baïn quen 
bieát raát laâu vôùi nhieàu tình caûm ñaäm ñaø quyù meán. Coù leõ taïi vì 
chuùng toâi cuøng tuoåi vôùi nhau. Coù leõ taïi vì Mai Höông luùc naøo 
cuõng ñôn giaûn. Ngay caû khi ñöùng treân saân khaáu, troâng Mai 
Höông cuõng ñôn sô giaûn dò nhö moät coâ nöõ sinh treân saân khaáu 
nhaø tröôøng. Mai Höông khoâng ñieäu ñaø, khoâng laøm daùng, 
khoâng toû ra mình laø ca só noåi tieáng. Toâi thích caùi veû e leä dòu 
daøng cuûa Mai Höông, vaø nuï cöôøi vôùi chieác raêng kheånh duyeân 
daùng quaù laø duyeân. 

Baây giôø toâi xin vaøo ñeà caâu chuyeän kinh hoaøng cuûa 
hai chuùng toâi. Toâi laäp gia ñình raát sôùm neân phaûi theo choàng 
nhaø binh di chuyeån ñi caùc nôi. Toâi phaûi rôøi xa Saøi Goøn moät 
thôøi gian khaù daøi. Toâi raát buoàn vì nhôù baïn beø, nhôù caùi khoâng 
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khí vaên ngheä cuûa Saøi Goøn. Nhôù nhöõng khuoân maët, nhöõng 
gioïng haùt cuûa caùc ca só maø toâi yeâu meán. 

Naêm 1971, nhaø toâi ñöôïc chuyeån veà laïi Saøi Goøn. Toâi 
möøng rôõ quaù vì seõ ñöôïc gaëp laïi bao nhieâu ngöôøi thaân. Toâi hoà 
hôûi veà tröôùc lo söûa sang nhaø cöûa, luoân tieän ñöa con gaùi uùt 
(chaùu Uyeån Dieãm vöøa troøn 5 tuoåi) veà Saøi Goøn, ñeå ngöôøi baïn 
thaân cuûa chuùng toâi, anh nha só Caân chöõa raêng cho chaùu. 

Veà ñeán Saøi Goøn ñöôïc hai hoâm thì nhoùm baïn thaân ruû toâi 
ñi phoøng traø Töï Do nghe nhaïc. Caùc baïn quaûng caùo laø coù 
Khaùnh Ly, Tuaán Ngoïc. Ñaëc bieät coù caû Mai Höông nöõa (Mai 
Höông raát ít khi ñi haùt ôû phoøng traø). Nghe noùi vaäy laø toâi ñoàng 
yù ñi lieàn duø phaûi mang theo caû chaùu Uyeån Dieãm vì chaùu 
khoâng chòu rôøi meï. 

Nhoùm baïn toâi coù caû thaåy 16 ngöôøi. Chuùng toâi choïn moät 
daãy gheá daøi ngay tröôùc saân khaáu. Chöông trình ca nhaïc hoâm 
ñoù môû ñaàu vôùi nhöõng baøi haùt raát hay, toâi ngoài ngaây ngöôøi ra 
nghe. Sau Tuaán Ngoïc laø Mai Höông. Toâi ñang say söa uoáng 
töøng lôøi ca cuûa Mai Höông qua nhaïc phaåm “Love Story” lôøi 
Vieät cuûa nhaïc só Phaïm Duy thì chaùu gaùi keâu laïnh. Toâi beá 
chaùu leân loøng vaø oâm chaët cho chaùu ñôõ laïnh vì chaùu maëc vaùy 
ngaén maø phoøng traø hoï ñeå maùy laïnh hôi nhieàu. Boãng nhieân 
moät tieáng noå long trôøi lôû ñaát. Toâi töôûng nhö mình ñang naèm 
mô. Buïi tro maàu xaùm laãn trong khoùi bay muø mòt tröôùc maët. 
Mai Höông naèm teù xaáp ngay treân saân khaáu. Tieáng ngöôøi la 
heùt, roài ngöôøi ta chen chuùc nhau ñeå thoaùt ra ngoaøi. Muøi thuoác 
noå kheùt leït xung quanh. Toâi ngoài baát ñoäng baøng hoaøng nhö 
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khoâng tin ôû maét mình vôùi nhöõng caûnh vaät kinh hoaøng tröôùc 
maët. Ba ngöôøi baïn trong nhoùm cuûa toâi naèm cheát döôùi saøn, 
ngay caïnh choã toâi. Anh nha só Caân chöa kòp chöõa raêng cho 
chaùu Uyeån Dieãm thì ñaõ ra ngöôøi thieân coå. Xaùc anh chò Sang 
naèm soùng söôït baát doäng. Ñaàu anh Sang goái leân chieác giaày 
maøu baïc oùng aùnh cuûa toâi. Chò Caân bò thöông maát moät con 
maét vaø vôõ moät beân quai haøm maùu ra ñaày khaép maët. Anh 
Hieäp cuõng trong nhoùm toâi bi söùc eùp cuûa mìn noå laøm moät beân 
loã tai ræ maùu. Chò Moâ bò thöông nheï ôû chaân. Xaùc cheát naèm la 
lieät döôùi saøn. Sôï haõi laøm toâi caûm thaáy toaøn thaân laïnh run nhö 
ngöôøi leân côn soát reùt. Chaùu Uyeån Dieãm khoùc oøa leân vaø sôï. 
Toâi oâm con trong tay, laáy heát söùc bình sinh ruùt chaân ra khoûi 
chieác giaày maø oâng baïn thaân cuûa toâi, ñang naèm goái ñaàu yeân 
nghæ giaác ngaøn thu. Toâi töôûng nhö mình ñi khoâng vöõng. Toâi 
coá leát ra khoûi phoøng traø. Gaàn cöûa ra vaøo, chieác maøn nhung 
maøu ñoû thaãm vaàn coøn ñang chaùy. Beân trong vaø beân ngoaøi 
phoøng traø, tieáng la heùt, tieáng coøi xe chöõa löûa, xe cöùu thöông, 
tieáng ngöôøi khoùc, tieáng ngöôøi goïi nhau vaø nhöõng ngoïn löûa 
coøn aâm æ chaùy beân caïnh nhöõng ñaùm khoùi môø mòt, taïo thaønh 
moät caûnh töôïng haõi huøng naùo loaïn. Ngöôøi baïn ñi cuøng chôû toâi 
veà nhaø. Böôùc qua chieác göông cuûa caùi tuû ñöùng trong phoøng 
nguû, toâi heát hoàn söõng laïi. Trong göông laø hình aûnh ngöôøi ñaøn 
baø maët muõi, toùc tai, quaàn aùo, ñeàu maøu xaùm. Buïi tro taïo ra bôûi 
mìn claymore, phuû kín ngöôøi toâi töø ñaàu ñeán chaân, khieán maùi 
toùc ñen vaø chieác aùo ñaàm haøng ren ñen boùng cuûa toâi cuõng 
bieán thaønh maøu xaùm. Moät chieác boâng tai cuûa toâi vaêng ñi hoài 
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naøo, chæ coøn laïi chieác kia tooøng teng luûng laúng beân tai traùi, 
troâng thaät khoâi haøi. Toâi boû caû giaày, queân caû boùp ñeå laïi phoøng 
traø. Nhö moät pheùp laï, hai meï con toâi khoâng heà haán moät chuùt 
naøo. Sau khi taém röûa thay quaàn aùo, hai meï con toâi chui vaøo 
chaên naèm oâm nhau, luùc ñoù toâi môùi baét ñaàu khoùc. Khoùc vì sôï, 
khoùc vì nghó ñeán nhöõng ngöôøi baïn maø môùi buoåi chieàu toái 
chuùng toâi coøn ngoài aên uoáng vui veû vôùi nhau. Sau ñoù keùo nhau 
ñi phoøng traø nghe nhaïc. Chæ maáy tieáng ñoàng hoà sau taát caû ñaõ 
bieán ñoåi hoaøn toaøn. Toâi seõ chaúng bao giôø coøn nhìn thaáy 
nhöõng ngöôøi baïn thaân yeâu ñoù nöõa. Roài coøn nhöõng ngöôøi baïn 
bò thöông. Chò Caân maø toâi vaãn thaân maät goïi teân chò laø Myõ, 
môùi maáy tieáng ñoàng hoà tröôùc ñaây, chò laø ngöôøi ñaøn baø haïnh 
phuùc nhaát ñôøi. Chò coù ñaày ñuû ñieàu kieän maø moïi ngöôøi ñeàu 
mô öôùc: saéc ñeïp, danh voïng, tieàn vaø tình yeâu noàng thaém cuûa 
anh Caân. Baây giôø chò laø ngöôøi baát haïnh nhaát. Choàng cheát vaø 
khuoân maët xinh ñeïp cuûa chò ñaõ bò taøn phaù bôûi nhöõng maûnh 
mìn ñoäc aùc. Chöa keå nhöõng ñau ñôùn veà theå xaùc maø chò phaûi 
chòu trong thôøi kyø döôõng thöông . Roài coøn Mai Höông, ngöôøi 
ca só maø toâi raát yeâu meán ñang naèm soùng soaøi treân saân khaáu, 
khoâng bieát tình traïng seõ ra sao. Roài Khaùnh Ly vaø gia ñình 
anh em Tuaán Ngoïc. Roài coøn bao nhieâu khaùn thính giaû cuûa 
phoøng traø Töï Do coù maët ñeâm nay nöõa. Bao nhieâu gia ñình 
maát ñi nhöõng ngöôøi thaân yeâu. Bao nhieâu ngöôøi seõ bieán thaønh 
ngöôøi taøn taät? 

Hoâm sau toâi ñi ñeán nhaø xaùc thaêm nhöõng ngöôøi baïn vöøa 
ra ñi töùc töôûi ñeâm hoâm tröôùc. Caûnh töôïng ôû ñaây coøn laøm toâi 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                269 

 

kinh khieáp hôn. Xaùc ngöôøi naèm la lieät. Khoâng hieåu vì khoâng 
ñuû choã trong phoøng laïnh ñeå chöùa xaùc cheát hay sao maø ngöôøi 
ta ñeå ngöôøi cheát naèm caû xuoáng saøn, ra caû ngoaøi haøng hieân. 
Moãi xaùc ngöôøi ñöôïc ñaët caïnh moät caây nöôùc ñaù thieät lôùn (quyù 
vò coøn nhôù loaïi nöôùc ñaù thieät to ôû Saøi Goøn ngaøy xöa chöù?). 
Nghe noùi soá ngöôøi cheát leân ñeán hôn 60 ngöôøi vaø soá bò thöông 
gaàn 300 ngöôøi.  Rôøi nhaø xaùc toâi vöøa ñi vöøa khoùc nhö moät 
ngöôøi ñieân. Toâi chaïy qua nhaø thöông thaêm chò Myõ. Chò naèm 
ñoù vôùi lôùp baêng traéng quaán gaàn heát khuoân maët. Nöôùc maét toâi 
laïi chaåy. Toâi nhìn baïn maø loøng xoùt xa voâ cuøng. Khoâng bieát 
Myõ ñaõ bieát tin ngöôøi choàng thaân yeâu, oâng anh ruoät vaø baø chò 
daâu ñaõ vónh bieät Myõõ roài khoâng? Nöôùc maét toâi cöù tuoân traøo 
nhö moät gioøng suoái, khoâng sao ngaên laïi ñöôïc. Veà ñeán nhaø thì 
hai maét toâi söng huùp nhö hai quaû baøng nhoû. Toâi vôù tôø baùo ñoïc 
voäi vaøng, sau khi bieát tin Mai Höông vaø caùc ca só khoâng ai bò 
thöông naëng hay cheát caû toâi môùi vui leân ñöôïc moät chuùt. Toâi 
ñònh daáu nheïm khoâng cho choàng toâi bieát vuï toâi ñi nghe nhaïc 
ôû phoøng traø buoåi toái, maø daùm caû gan mang caû con gaùi môùi 5 
tuoåi ñi theo. Nhöng baùo chí ñaõ loan tuøm lum heát, chaúng bieát 
ôû ñaâu maø hoï moø ra caû teân tuoåi cuûa toâi. Cho neân chæ maáy 
tieáng ñoàng hoà sau, toâi ñaõ bò oâng choàng töø Vuõng Taàu goïi veà 
“ca caûi löông” cho toâi nghe meät nghæ. Toâi bò choàng la laø phaûi, 
nghó laïi toâi môùi thaáy toâi lieàu. Ham nghe Mai Höông, Tuaán 
Ngoïc, Khaùnh Ly haùt quaù, ñeán noãi mang caû con beù ñi theo. 
Nghó laïi toâi thaáy quaù may maén. Neáu hoâm ñoù chaùu Uyeån 
Dieãm khoâng maëc vaùy ngaén, khoâng bò laïnh, vaø toâi khoâng vöøa 
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beá chaùu vaøo loøng, oâm chaët cho noù ñôõ laïnh. Neáu chaùu vaãn 
ngoài treân gheá moät mình, thì söùc noå maïnh cuûa traùi mìn 
claymore chaéc chaén ñaõ laøm chaùu cheát hoaëc bò thöông  roài. Vaø 
nhö vaäy toâi seõ phaûi aân haän suoát ñôøi. 

Mai Höông vaø toâi coù duyeân nôï vôùi nhau, neân töø ngaøy löu 
laïc qua ñaát Myõ, hai chuùng toâi laïi coù cô hoäi gaëp gôõ vaø trôû neân 
thaân thieát. Sau naøy nhaéc laïi vuï noå ôû phoøng traø Töï Do, hoûi 
thaêm Mai Höông toâi môùi bieát, toái hoâm ñoù Mai Höông ñaõ bò 
caùi boùng ñeøn treân traàn saân khaáu rôi truùng ñaàu, laøm chaùy moät 
ít loâng mi ôû beân maét traùi vaø bò thöông nheï ôû khoeù maét. Coù 
theå vì quaù sôï, neân Mai Höông ngaát ñi moät luùc. Tænh daäy Mai 
Höông nghe tieáng Khaùnh Ly goïi aàm ó: “Chò Mai Höông ñaâu, 
chò Mai Höông coù sao khoâng?”. Phoøng traø vaãn toái môø môø vì 
heä thoáng ñieän bò hö nhieàu choã, neân Khaùnh Ly khoâng nhìn 
thaáy Mai Höông naèm xæu treân saân khaáu. Mai Höông tænh daäy 
thì anh Duïc choàng Mai Höông cuõng vöøa ñi tôùi. AÙo chemise 
cuûa anh öôùt ñaãm maùu laøm Mai Höông lo sôï töôûng anh bò 
thöông. Anh cho bieát ñoù laø maùu cuûa ngöôøi ngoài beân caïnh bò 
thöông baén vaøo aùo anh. Anh Duïc dìu Mai Höông ra veà. Treân 
ñöôøng ra cöûa, Mai Höông thaáy xaùc cuûa nöõ taøi töû Thuùy Ngoïc, 
vôï cuûa nhaïc só Leâ Vaên Thieän naèm soùng soaøi. Ba ngöôøi chaùu 
cuûa Mai Höông töø Nha Trang vaøo chôi, ñi nghe nhaïc cuõng bò 
thöông nheï. Ra tôùi ngoaøi ñöôøng, anh Duïc vaø Mai Höông hoát 
hoaûng khi nhìn thaáy caùi mui vaûi cuûa chieác xe hôi La DaLat 
cuûa hai vôï choàng ñang boác chaùy vì anh Duïc ñaäu ngay goùc 
ñöôøng gaàn saùt phoøng traø. Coù moät ñieàu cho ñeán baây giôø Mai 
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Höông vaãn khoâng hieåu ñöôïc, laø taïi sao hoâm ñoù trong ví cuûa 
Mai Höông laïi coù maûnh vôõ cuûa ñaùy ly röôïu naèm goïn beân 
trong, duø caùi ví vaãn ñoùng kín. OÂi ñôøi coù raát nhieàu ñieàu khoâng 
theå hieåu vaø khoâng caét nghóa ñöôïc. Chaúng haïn nhö caû nhoùm 
baïn chuùng toâi ngoài saùt nhau, cuøng moät daãy gheá. Vaäy maø keû 
soáng, ngöôøi cheát, keû bò thöông, ngöôøi bình yeân voâ söï. Coù phaûi 
Thöôïng Ñeá ñaõ daønh saün cho moãi ngöôøi moät soá meänh roài 
khoâng? Nhöõng ngöôøi cheát chöa chaéc ñaõ xui xeûo, bôûi vì hoï 
cheát thaät nhanh, khoâng caûm thaáy ñau ñôùn. Cheát trong luùc 
ñang thöôûng thöùc nhöõng doøng nhaïc thaät hay cuõng laø moät 
nieàm haïnh phuùc. Sau naøy toâi nghe noùi Vieät Coäng ñaët mìn ôû 
phoøng traø Töï Do chuû taâm ñeå gieát Boä Tröôûng Quoác Phoøng 
McNamara, vì töôûng toái hoâm ñoù oâng ta seõ ñeán thaêm phoøng 
traø Töï Do. Khoâng ngôø phuùt choùt oâng ta ñoåi yù, laïi ñi moät nôi 
khaùc. 

Sau vuï noå ôû phoøng traø Töï Do, toâi ñaõ töï nhuû loøng: Ngaøy 
naøo cuõng coù theå laø ngaøy cuoái cuøng trong cuoäc ñôøi, bôûi vaäy 
haõy söûa soaïn saün saøng. Coá gaéng laøm nhöõng ñieàu laønh, ñieàu 
toát, ñeå baát cöù luùc naøo Thöôïng Ñeá goïi laø thô thôùi ra ñi. Khoâng 
coù gì  phaûi aân haän hay lo sôï. 

Toâi vaø Mai Höông thöôøng noùi ñuøa vôùi nhau: “Maïng 
chuùng mình to laém, mìn claymore maø coøn phaûi neù cô maø!” 
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MUØA XUAÂN  
KHOÂNG TRÔÛ LAÏI 

Kính taëng Meï yeâu daáu, ngöôøi ñaõ hy sinh  
caû moät thôøi xuaân  saéc cho chuùng con. 

 

Meï toâi laáy choàng naêm 22 tuoåi, boán naêm sau thì boá toâi 

qua ñôøi, luùc ñoù meï toâi môùi 26 tuoåi, anh toâi 3 tuoåi vaø toâi vöøa 
troøn 18 thaùng. Toâi khoâng bieát vaø khoâng nhôù gì veà boá ngoaøi 
nhöõng taám aûnh trong moät cuoán album cuõ kyõ. 

Sau khi boá cheát, ba meï con toâi veà ôû vôùi oâng baø ngoaïi. 
Toâi lôùn leân trong thôøi kyø chieán tranh neân gia ñình chuùng toâi 
phaûi rôøi thaønh phoá taûn cö veà nhaø queâ. OÂng baø ngoaïi toâi coù 
moät trang traïi ôû moät laøng nhoû thuoäc tænh Thanh Hoùa. Laøng ôû 
gaàn nuùi neân coù caùi teân raát thô moäng laø laøng Sôn Löông. Con 
ñöôøng laøng laøm baèng nhöõng phieán ñaù lôùn noái tieáp nhau, hai 
beân laø nhöõng khoùm truùc, thænh thoaûng chen vaøo nhöõng raëng 
tre cao ngaát. Phía sau laøng coù moät ngoïn ñoài ñaày hoa sim tím, 
xa hôn nöûa laø nhöõng daãy nuùi ñaù xanh lam vôùi nhöõng hang 
ñoäng ñaày thaïch nhuõ ñeïp tuyeät vôøi. Thôøi thô aáu cuûa toâi laø 
nhöõng buoåi saùng chaïy tung taêng trong vöôøn, nhaët nhöõng caùnh 
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hoa böôûi traéng ngaàn thôm ngaùt, xaâu thaønh voøng troøn ñoäi leân 
ñaàu giaû laøm coâng chuùa. Nhöõng buoåi tröa anh em toâi troán nguû 
tröa leo treøo heát caây taùo sang caây oåi, haùi nhöõng traùi taùo ngon 
ngoït roøn tan vaø nhöõng traùi oåi chín vaøng thôm phöùc Nhöõng 
buoåi chieàu chaïy nhaåy trong vöôøn ñuoåi baét nhöõng chuù böôùm 
ñuû maøu bay löôïn quanh nhöõng luoáng hoa caûi vaøng töôi hoaëc 
theo treû con haøng xoùm chaïy ra ñoài haùi ñaày nhöõng gioû sim tím 
thaãm. Nhöõng buoåi toái naèm ruùc naùch meï nghe keå chuyeän coå 
tích cho ñeán khi nguû thieáp ñi. 

Cöù nhö vaäy, anh em toâi lôùn leân trong söï cöng chieàu vaø 
tình thöông yeâu trìu meán cuûa oâng baø ngoaïi vaø meï toâi. OÂng 
noäi vaø caùc coâ chuù thì ôû quaù xa, neân chuùng toâi chæ ñöôïc thaêm 
vieáng moät naêm coù moät laàn. Thænh thoaûng trang traïi cuûa oâng 
baø ngoaïi laïi roän ròp haún leân vì coù khaùch ôû xa ñeán chôi. Moät 
hoâm sau khi khaùch veà roài chò vuù thì thaàm baûo toâi: “Coi chöøng 
em saép maát meï vì coù ngöôøi muoán hoûi cöôùi meï ñoù.” Caâu noùi 
cuûa chò vuù laøm toâi oøa leân khoùc vaø chò vuù bò baø ngoaïi la cho 
moät traän. Nhöng roài chò vuù vaãn khoâng chöøa, moãi laàn nhaø coù 
khaùch chò laïi chæ cho toâi ai laø ngöôøi muoán hoûi cöôùi meï. 
Khoâng hieåu sao vôùi caùi ñaàu oùc non nôùt cuûa toâi, toâi laïi nghó ra 
moät danh töø raát naëng neà ñeå goïi maáy ngöôøi ñoù. Toâi thöôøng 
ñöùng thaäp thoø ôû cöûa phoøng khaùch nhìn “ñoái thuû” cuûa toâi baèng 
moät con maét caêm hôøn vaø laàm baàm trong coå hoïng: “Ñoà aên 
caép!” (yù noùi aên caép meï toâi ñi). Toâi khoâng daùm noùi to sôï baø 
ngoaïi bieát ñöôïc, chaéc chaén toâi seõ bò aên ñoøn vì baø ngoaïi raát 
nghieâm. Tuy chuùng toâi ñöôïc cöng chieàu, nhöng baø ngoaïi daäy 
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doã chuùng toâi raát caån thaän, noùi vôùi ngöôøi lôùn bao giôø cuõng 
phaûi thöa göûi. Baø ngoaïi luoân luoân baûo: “Toäi gì baø coøn coù theå 
tha, chöù voâ leã laø khoâng bao giôø baø tha caû, chaéc chaén theá naøo 
cuõng bò ñoøn.” Thaáy toâi thaäp thoø ôû cöûa, “ñoái thuû” cuûa toâi vaãy 
toâi vaøo vôùi nuï cöôøi thaân thieän: “Beù vaøo ñaây, baùc coù keïo cho 
beù ñaây naøy” vaø oâng ñöa ra moät hoäp keïo buoäc “nô” raát ñeïp. 
Tuy trong buïng ñang caêm hôøn soâi suïc, toâi cuõng khoâng theå 
naøo töø choái hoäp keïo quaù haáp daãn ñöôïc neân ñaønh chaïy vaøo 
ñöa tay ñôõ hoäp keïp vaø lí nhí caùm ôn roài chaïy vuït ra. Thaáy toâi 
oâm hoäp keïo, chò vuù treâu toâi: “AÊn keïo cuûa ngöôøi ta laø baèng 
loøng cho ngöôøi ta cöôùi meï ñoù.” Toâi hoaûng hoát oâm hoäp keïo 
vaøo traû laïi cho khaùch, meï nhìn toâi ngaïc nhieân: “Con vaãn 
thích keïo laém maø, baùc cho con ñaõ nhaän roài sao traû laïi?” Toâi 
chæ laéc ñaàu buoàn baõ nhìn meï toâi vaø tieác reû nhìn hoäp keïo roài 
boû ra ngoaøi vöôøn ngoài moät mình taám töùc khoùc. Buoåi toái vaøo 
giöôøng nguû, thay vì keå chuyeän coå tích nhö moïi khi, meï ñaõ hoûi 
toâi lyù do taïi sao toâi traû hoäp keïo laïi cho khaùch. Sau khi nghe 
toâi tæ teâ keå leå meï voã nheï vaøo löng toâi doã daønh: “Toäi nghieäp 
con, meï seõ khoâng bao giôø laáy choàng ñaâu. Con ñöøng lo nöõa 
nheù.” Toâi sung söôùng ruùc vaøo loøng meï nguû ngon laønh. Muøa 
heø naêm toâi troøn 10 tuoåi, baùc T., con moät ngöôøi baïn thaân cuûa 
oâng baø ngoaïi ñeán thaêm, anh em chuùng toâi raát meán baùc vì bieát 
baùc töø hoài chuùng toâi coøn beù tí teo. Toâi coøn nhôù baùc chæ ñònh 
ñeán thaêm gia ñình chuùng toâi vaøi ngaøy roài ñi, nhöng vì baùc bò 
ñau neân ôû laïi ñeán caû thaùng. Trang traïi cuûa oâng baø ngoaïi toâi 
vui haún leân vì coù boùng ñaøn oâng. Buoåi toái baùc daäy chuùng toâi 
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haùt. Buoåi saùng baùc ñöa chuùng toâi ra ao ôû tröôùc nhaø, chaët caây 
chuoái cho anh em toâi laøm phao oâm ñeå taäp bôi. Traïi cuûa oâng 
baø ngoaïi toâi coù hai caùi ao lôùn, moät ao caàu goã vaø moät ao “taø-
veïc”, goïi nhö vaäy vì moät ao, caàu laøm baèng nhöõng caây goã lôùn 
gheùp vaøo nhau vaø moät ao, caàu ao laøm baèng nhöõng caùi 
“traverse” laøm ñöôøng xe löûa. Ao caàu goã luùc naøo cuõng ñaày 
hoa beøo tím, ao “ta-veïc” luùc naøo cuõng ñaày hoa rau muoáng 
tím. Toâi yeâu maøu tím töø luùc coøn nhoû bôûi xung quanh toâi luùc 
naøo cuõng bao vaây bôûi nhöøng hoa maøu tím thaät deã thöông. 
Chieàu chieàu baùc cuøng meï con toâi ñi daïo ñoài sim, hoaëc ñi chôi 
trieàn nuùi vaø thaêm caùc hang ñoäng.  Moãi laàn ñi chôi nhö vaäy 
bao giôø baùc cuõng caàm theo moät caùi maùc daøi ñeå ñeà phoøng gaëp 
raén reát hay thuù döõ. Ñi beân baùc chuùng toâi caûm thaáy raát yeân 
taâm vaø ñöôïc che chôû. Anh em toâi chaïy nhaûy tung taêng haùi 
hoa ñuoåi böôùm, trong khi baùc vaø meï ngoài treân moät taûng ñaù 
lôùn noùi chuyeän. Buoåi chieàu xuoáng nheø nheï, ñeïp vaø thaät eâm 
ñeàm. Khi boùng naéng taét haún, chuùng toâi môùi thong thaû ra veà. 
Vaøi tuaàn sau khi baùc töø giaõ gia ñình chuùng toâi ñeå veà tænh, anh 
em toâi ñaõ khoùc vaø maét meï cuõng ñoû hoe. Trang traïi cuûa oâng 
baø ngoaïi laïi trôû veà vôùi caùi vaéng laëng coá höõu cuûa moät gia ñình 
goàm hai oâng baø giaø, moät ngöôøi ñaøn baø treû vaø hai ñöùa con nít. 
Nhöõng buoåi toái sau ñoù, khi meï ngoài hong maùi toùc daøi ñen 
möôït oùng aû sau khi goäi ñaàu coøn thôm muøi chanh vaø boà keát ôû 
ngoaøi haøng hieân, baø ngoaïi thöôøng ñeán beân meï thì thaàm to 
nhoû, trong caâu chuyeän giöõa baø vaø meï, toâi nghe thaáy loaùng 
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thoaùng coù nhaéc ñeán baùc T., ñeán chuyeän meï toâi laáy choàng, 
ñeán boán chöõ “Tieát haïnh khaû phong”. 

Chieàu hoâm sau khi ñi daïo ñoài sim toâi boãng nhôù ñeán baùc 
T. vaø hoûi meï: “Meï ôi! Bao giôø baùc T. laïi ñeán nhaø mình chôi 
nöõa?” Ñoâi maét ñeïp cuûa meï nhìn toâi buoàn buoàn: “Chaéc baùc 
khoâng bao giôø ñeán nöõa ñaâu con, tröø phi..” Noùi tôùi ñoù meï boû 
löûng, toâi hoûi doàn: “Tröø phi laøm sao hôû meï?” Meï toâi khoâng traû 
lôøi maø laïi hoûi toâi moät caâu hoûi khaùc: “Con coù muoán baùc T. ôû 
hoaøi vôùi mình khoâng?” Toâi gaät ñaàu ngay “muoán chöù”. Meï laïi 
hoûi tieáp: “Nhö vaäy con coù baèng loøng cho meï laáy choàng 
khoâng?” Toâi laïi laéc ñaàu quaày quaäy vaø khoâng hieåu sao nöôc 
maét ôû ñaâu ñeán nhanh quaù, toâi meáu maùo: “ Con khoâng muoán 
meï laáy choàng.” Trong ñaàu oùc nhoû  beù cuûa toâi luùc naøo lôøi chò 
vuù cuõng vaêng vaúng: “Laáy choàng laø ngöôøi ta tôùi mang meï ñi, 
laø caùc em maát meï ñoù.” Cho neân duø ngöôøi aáy laø laø baùc T. toâi 
cuõng khoâng sao chaáp nhaän ñöôïc. 

Thôøi gian qua daàn, anh em toâi lôùn leân, caâu chuyeän laáy 
choàng cuûa meï khoâng bao giôø coøn ñöôïc nhaéc tôùi nöõa. Roài 
chuùng toâi hoài cö veà Haø Noäi, toâi giaõ töø laøng Sôn Löông  nhoû 
beù vôùi bao kyû nieäm ñeïp cuûa thôøi thô aáu. Toâi giaõ töø nhöõng 
caùnh hoa maøu tím thaân yeâu: hoa sim, hoa soan, hoa beøo vaø 
hoa rau muoáng. Nhöõng caùnh hoa tím ñôn sô moäc maïc ñoù 
khoâng bao giôø toâi coøn ñöôïc thaáy laïi ôû nhöõng thaønh phoá huy 
hoaøng ñaày aùnh saùng. Töø moät ñöùa beù toâi trôû neân moät thieáu nöõ 
tröôûng thaønh, toâi laäp gia ñình vaø bieát theá naøo laø haïnh phuùc 
löùa ñoâi, bieát theá naøo laø söï ñaàm aám cuûa moät gia ñình no vôï ñuû 
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choàng, toâi boãng thaáy thöông meï toâi thaám thía. Toâi hoái haän vì 
luùc coøn beù ñaõ khoâng muoán cho meï ñi laáy choàng. Toâi ñaõ ñoïc 
nhieàu chuyeän cuûa “Töï Löïc Vaên Ñoaøn”. Ñaõ hieåu yù nghóa cuûa 
boán chöõ “Tieát Haïnh Khaû Phong”. Boán chöõ maø nhöõng baäc cha 
meï coå xöa (trong ñoù coù oâng baø ngoaïi toâi) ñaõ mang ra laøm böùc 
töôøng vaây boïc choân vuøi cuoäc ñôøi cuûa nhöõng ngöôøi ñaøn baø goaù 
buïa. Rieâng meï toâi vôùi soá tuoåi 26, soá tuoåi maø phaàn lôùn chuùng 
toâi môùi baét ñaàu böôùc vaøo ñôøi thì meï toâi ñaõ phaûi giaõ töø tình 
yeâu, giaõ töø mô moäng, giaõ töø nhöõng öôùc muoán bình thöôøng 
cuûa moät ngöôøi ñaøn baø, ñeå kheùp kín cuoäc ñôøi trong moät caùnh 
cöûa naëng neà cuûa leã giaùo.  

Öôùc gì cho toâi soáng laïi thôøi thô aáu, cho meï toâi treû laïi nhö 
xöa, toâi seõ naên næ meï neân ñi laáy choàng ñeå coù ngöôøi lo laéng 
saên soùc an uûi meï, ñeå meï khoûi phaûi suoát caû moät ñôøi, moät mình 
moät boùng, ñôn leû quaïnh hiu. 
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NGAØY TEÁT NHÔÙ ANH 
 

 

   Anh tôi đã bỏ tôi đi 21 ngày rồi mà tôi vẫn tưởng như 

chuyện đó chưa hề xảy ra. Mỗi ngày tôi cứ nhìn cái ghế ở cuối 
bàn ăn trong bếp, nơi anh tôi đã ngồi mỗi khi về thăm mẹ tôi. 
Tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được là tôi sẽ không bao 
giờ còn được nhìn thấy anh ngồi ở cái ghế đó nữa. Hình ảnh 
anh tràn ngập trong nhà. Lúc sau này người anh gầy yếu, 
nhưng giọng vẫn mạnh và âm thanh vẫn reo vui. Anh hay hát 
những bài hát đầy kỷ niệm của hai anh em thời thơ ấu. Anh 
thường hát vài câu rồi ngừng lại và hỏi tôi: 

- Thủy có nhớ bài hát này không? 
  Dĩ nhiên là tôi nhớ. Để trả lời anh tôi khe khẽ hát tiếp 

theo. Hai anh em cùng hát, và sau đó hay nhắc về những kỷ 
niệm xưa. Kỷ niệm mà chúng tôi hay nhắc là những ngày thần 
tiên ở làng Sơn Lương, xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa. 

  Làng Sơn Lương là một làng nhỏ thật thơ mộng, có những 
đồi hoa sim tím, có những dẫy núi xanh lam. Ông bà ngoại tôi 
có một trang trại nhỏ ở đó, nơi anh em tôi đã trải qua thời thơ 
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ấu. Kỷ niệm mà khi nhắc lại chúng tôi cười vang là buổi trưa 
nào chúng tôi cũng bị bắt ngủ trưa và đó là điều chúng tôi ghét 
nhất. Do đó hai anh em thường vờ nằm ngủ cho đến khi mẹ tôi 
không để ý, hai anh em lén ra sau vườn, trèo lên cây táo, cây 
ổi hái ăn no nê. Có lần ăn nhiều hột ổi qúa, hai anh em cùng bị 
táo bón, khóc um xùm. 

  Một hôm, mẹ tôi khám phá ra chúng tôi trốn ngủ trưa. Mẹ 
bắt cả hai anh em nằm xuống để đánh đòn, trong lúc mẹ đi tìm 
roi, hai anh em tôi bàn nhau, mỗi đứa lấy một quyển vở lót 
vào mông để trong quần, độn cho mẹ đánh đỡ đau. Đầu óc 
ngây thơ, chúng tôi đâu biết, chỉ nhìn thoáng là mẹ đã thấy 2 
quyển vở lót trong quần của chúng tôi rồi. 

  Chúng tôi bị đánh một trận nên thân vì hai tội: tội trốn ngủ 
trưa và tội lót vở trong quần để lừa mẹ. Bố mẹ tôi lấy nhau 
được 4 năm thì bố tôi chết. Mẹ tôi còn rất trẻ, mới 26 tuổi, 
nhưng mẹ không lấy chồng nữa. Do đó chúng tôi chỉ có hai 
anh em, chúng tôi rất gần gũi và quấn quít nhau. Ngoài giờ 
học, hai anh em tha thẩn chơi trong vườn. Ban ngày đuổi 
bướm trong những luống hoa cải vàng tươi, hoặc chơi nhảy lò 
cò dưới bóng mát của cây hoa soan mầu tím thật lớn ở vườn 
trước. Chơi chán chúng tôi lại ra vườn sau hái trái cây ăn. 

  Mùa nào thức nấy, các cây ăn trái đầy quả nặng trĩu cành. 
Những hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng tạo nên bài thơ đầu 
tiên của anh làm năm 12 tuổi, có những câu thật dễ thương:  

  ... Nhà bà tôi có rất nhiều cây 
  Ổi, na, mít, mận, chuối, xoan tây 
  Có cả vườn rau xanh bát ngát 
  Hoa cải vàng tươi bướm lượn bay ... 
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  Anh tôi, có một cuộc sống rất khác thường. Chẳng bao giờ 
lo tới chuyện tiền bạc và cũng chắng cần nghĩ đến tương lai. 
Một người bạn thân của anh, dược sĩ Vũ Văn Tùng, chủ nhiệm 
báo Y Tế ở Cali, cùng học ở Dược Khoa và cùng làm Tờ báo 
"Đất Sống" với anh, trong một bài viết về anh, dược sĩ Tùng 
đã ví anh như một quả bóng lơ lửng trên bầu trời rộng bao la, 
chẳng màng gì đến những vướng bận của thế gian. 

  Khi có tiền anh rất rộng rãi, hào phóng với bạn bè. Khi 
anh hết tiền, đau ốm bệnh hoạn, chỉ còn một số ít bạn bè còn 
nhớ đến anh. Anh sống rất cô đơn. Anh không lập gia đình, 
cũng không có một người bạn gái nào lâu dài chính thức. Đàn 
bà với anh chỉ là những hình bóng thoáng qua nhưng cũng đủ 
lưu luyến cho anh cảm hứng sáng tác những bài thơ tình thật 
hay: 

 
  ...Phơi phới giữa chiều đông xám buốt 
  Tuyết rơi mà ta ngỡ hoa hồng 
  Chỉ tại hôn nàng khi giã biệt 
  Môi nàng pha tuyết giữa chiều đông... 
  (Chia tay mùa đông) 
 
  Đông có lạnh hãy vào đây sưởi ấm 
  Thân áo ta còn trống một ngăn này 
  Bên phía trái, nơi chiều mưa thuở trước 
  Ta ủ người yêu, hương tóc còn đây  
  (Nhắn mùa đông) 
 
  Trăm niềm vui của nhân gian 
  Vạn niềm vui chốn huy hoàng mai sau 
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  Chắc đâu bằng phút nhìn nhau 
  Chiều mưa ghé nón, bên cầu đón xe 
  (Ngoái trông) 
 
  Nếu anh chưa ghé môi trên tóc 

  Trên tấm thân hồng muoát búp sen 
  Thì xin hôn vết chân trên cát 
  Hôn những con đường thoáng bóng em 
  (Hương sao) 
 
  Thu đã qua, kỷ niệm thật ngắn ngủi 
  Nhưng tình yêu không phụ thuộc thời gian 
  Em bên anh cả khi em vắng mặt 
  Hồn anh, hơi em thở vẫn nồng thơm 
 (Thu đã qua) 
 
  Như mơ em đến bất ngờ 
  Không gian chợt ấm, tình thơ lại về 
  (Nguồn) 
 
  Bài thơ dài nhất đời ta 
  Chỉ gồm một chữ đó là chữ yêu 
  (Bài thơ dài nhất) 
 
  Chữ yêu này không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái. Anh 

tôi có một tình yêu lớn nhất trong đời . Yêu quê hương Việt 
Nam. Anh đã nói với tôi, anh là người Việt Nam, anh không 
bao giờ từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Anh nhất định không chịu 
vào quốc tịch Mỹ, dù anh biết, anh sẽ mất rất nhiều quyền lợi. 
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Tôi yêu nhất hai câu thơ của anh trong bài "Người yêu tôi 
tên là Việt Nam" 

 
  ... Người yêu tôi tên là Việt Nam 
  Tên quá quen nghe vẫn bàng hoàng  
  Và 
  Ngàn cung điệu thu vào hai tiếng gọi 
  Tôi gọi thầm em yêu dấu: Việt Nam 
 
  Sống ớ trên đất Mỹ mà hồn anh vẫn đầy hình ảnh Việt 

Nam: 
  Nhớ chợt về trong trưa nắng hanh 
  Chân đi, hồn trải lúa đồng xanh 
  Lắng câu hò cũ lưng bờ trúc 
  Lòng chẳng cần mơ, mộng cũng thành... 
  (Nắng) 
 
  Có rong chơi khắp địa cầu 
  Cũng không nguôi được sắc mầu cố hương 
  Hàng me xanh đứng bên đường 
  Lá me xinh có còn vương tóc dài? 
  (Hương xuân sớm) 
 
  Anh rất tự kiêu với lòng yêu nước và anh luôn tâm niệm 

với lòng phải sống như một đại trượng phu: 
 
  Hãy giữ lòng ta một cõi riêng 
  Thanh cao thuần túy vị thiêng liêng 
  Quốc gia còn vẫn chờ mi đó 
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  Để mộng ngày mai khỏi hão huyền 
 
  Cho nếu lòng anh hùng bỗng quị 
  Nằm riêng mình trang sử bên trời 
  Thì gương để lại là sao sáng 
  Cho lớp người sau kiêu hãnh soi 
  (Đại Trượng Phu Ca) 
 
  Anh yêu người và muốn xoa dịu cả vết thương của nhân 

loại.  
   Cao cả, thiêng liêng và thuỷ chung: 
  Tình ta, nguồn nghị lực vô cùng 
  Mở ra cho khắp hồn nhân loại 
  Tan hết sầu kim cổ chập chùng 
  (Đại Trượng Phu Ca) 
 
  Ý tưởng mạnh mẽ như vậy, nhưng sức khoẻ quá yếu vì 

anh không chịu ăn ngủ đều đặn. Anh say mê đọc sách và viết. 
Mỗi đêm anh chỉ ngủ chừng 2, 3 tiếng đồng hồ. Anh đau yếu 
mà cố dấu tôi vì anh rất sợ phải vô nhà thương. Tôi luôn cằn 
nhằn anh vì anh không chịu ăn ngủ đàng hoàng, và sống rất 
bừa bộn, bê bối. 

  Ngày nào tôi cũng mang thức ăn đến cho anh và dọn dẹp 
phòng anh. Mấy ngày cuối, lần nào đến, tôi cũng thấy anh nằm 
trên giường. Hỏi thăm thì anh nói là ngồi viết quá lâu nên mệt, 
vừa nằm nghỉ. 

  Cho đến khi tôi biết anh nói dối, anh nằm liệt giường vì 
yếu quá, tôi vội gọi 911 đưa anh vào nhà thương. Anh phản 
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đối không chịu đi đến nỗi họ phải gọi cảnh sát mới đưa được 
anh vào phòng cấp cứu. 

  Vào nhà thương, họ khám phá ra anh bị sưng phổi và sưng 
tụy tạng. Vì chứng suy tuy tạng nên bao tử anh bị ép lại, do đó 
anh không muốn ăn. Vậy mà tôi cứ cằn nhằn anh vì tội không 
chịu ăn, tôi có biết đâu tụy tạng của anh bị sưng nên ép vào 
bao tử, làm bao tử anh thu nhỏ lại và anh không ăn được 
nhiều. 

  Tôi rất hối hận, anh bị tôi la oan mà không hề cãi. Những 
ngày ở nhà thương, anh buồn bã vô cùng, anh cứ đòi về nhà 
hoài, lúc nào anh cũng nhìn tôi như oán trách tôi đã đưa anh 
vào nhà thương, để anh bị đau đớn. 

  Cho tới giờ phút này, tôi vẫn không biết tôi làm đúng hay 
sai. Đằng nào anh cũng ra đi. Để anh ở nhà, anh ra đi có lẽ nhẹ 
nhàng hơn và kéo dài thêm được một thời gian nữa chăng? 

  Đưa anh vào nhà thương, họ tận tâm cứu chữa, nhưng sự 
cứu chữa đó làm thân xác anh đau đớn. Mặt mũi anh, người 
anh, đầy những dây nhợ chằng chịt. Họ chuyền thức ăn bằng 
cách cho ống vào mũi. Họ giúp anh thở bằng một cái ống to 
tướng để vào miệng. 

  Anh không nói được, chỉ trả lời tôi bằng cách viết ra giấy. 
Anh viết cũng rất khó khăn, bàn tay anh bị sưng lên vì tiếp 
nước biển. 

  Viết những dòng chữ này mà nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi 
thương anh tôi và tôi hối hận vô cùng. Tôi làm anh  phải chịu 
đau đớn trước khi anh từ biệt cõi trần. 

  Bây giờ chắc hồn anh đang phiêu du ở Việt Nam như 
những dòng thơ anh đã sáng tác: 
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  Mai ta thành nước biển khơi 
  Vẫn còn phản chiếu bầu trời quê hương 
  Mai ta thành gió mười phương 
  Vẫn thơm mùi cỏ, mùi rơm ruộng đồng 
  (Trượng Phu Hành) 
 
   
  Anh yêu đồng quê, anh yêu làng Sơn Lương của chúng tôi 

và những kỷ niệm đẹp của hai anh em thời thơ ấu. 
  Tôi nghĩ thế nào anh cũng về thăm lại Sơn Lương để rong 

chơi trên ngọn đồi đầy hoa sim tím và có thể anh đang mỉm 
cười, thương hại cho cô em gái, chả biết bao giờ mới được 
thanh thản trở về thăm lại cảnh  cũ làng xưa . 
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HÖÔNG NGOÏC LAN 
 
 

Chöa Teát naêm naøo caên phoøng khaùch quen thuoäc haèng 

ngaøy cuûa toâi laïi trôû neân ñaùng yeâu vaø laøm toâi say söa nhö Teát 
naêm nay. Lyù do caây ngoïc lan ôû goùc phoøng nôû ñaày hoa traéng 
xoùa. Höông ngoïc lan thôm maùt, dòu daøng toûa ra khaép caên 
phoøng, khieán moãi buoåi saùng, phaûi coá gaéng laém toâi môùi coù theå 
“döùt aùo ra ñi”, böôùc ra khoûi nhaø ñeå lo traû nôï aùo côm. 

Toâi yeâu hoa ngoïc lan töø nhöõng ngaøy coøn beù tí teo. Moät 
hoâm toâi naèm nhoõng nheõo trong loøng baø ngoaïi. Baø cuùi xuoáng 
hoân toâi laøm boâng hoa maøu traéng baø daét treân maùi toùc rôùt 
xuoáng maù toâi. Boâng hoa coù muøi thôm thaät nheï nhaøng. Toâi 
hoûi: “Hoa gì vaäy baø?”  Baø traû lôøi: “Hoa ngoïc lan.” Toâi phaûi 
loøng hoa ngoïc lan töø giaây phuùt ñoù. Cho ñeán khi böôùc vaøo tuoåi 
xuaân thì, tình côø Ngoïc Traâm, tröôûng ban vaên ngheä cuûa tröôøng 
Tröng Vöông daïy chuùng toâi muùa vuõ khuùc “Ngoïc Lan” ñeå goùp 
maët trong Ñaïi Hoäi Vaên Ngheä do Toång Lieân Ñoaøn Hoïc Sinh 
toå chöùc taïi raïp Norodom (sau naøy ñoåi teân thaønh raïp Thoáng 
Nhaát.) 
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Ñang ôû löùa tuoåi oâ mai, caùi tuoåi “Hoâm nay trôøi nheï leân 
cao. Toâi buoàn khoâng bieát vì sao toâi buoàn” †, sinh hoaït trong 
moät moâi tröôøng ñaày nhöõng daân vaên ngheä. Chaøng naøo cuõng 
haùt hay, ñaøn gioûi, taùn gaùi öôùt ruôït nhö trong tieåu thuyeát. Nhö 
vaäy thöû hoûi laøm sao caùc coâ “nai vaøng ngô ngaùc” môùi lôùn cuûa 
tröôøng Tröng Vöông, taâm hoàn coøn trong traéng nhö nhöõng buùp 
hoa ngoïc lan, laïi khoâng khoûi bò lao xao. Sau nhöõng ñeâm vaên 
ngheä, moãi laàn tan hoïc, thay vì coù theå veà nhaø baèng con ñöôøng 
ngaén hôn, caùc naøng laïi ruû nhau ñaïp xe voøng qua phía sau raïp 
Thoáng Nhaát, ñeå ñöôïc öôùp mình trong caùi khoâng khí thôm maùt 
cuûa höông ngoïc lan vaø oân laïi nhöõng kyû nieäm khoù queân cuûa 
nhöõng ñeâm vaên ngheä hoâm naøo. 

Thôøi ñoù laø thôøi kyø cöïc kyø laõng maïn cuûa chuùng toâi, thôøi 
maø nhöõng caâu vaên “Anh khoâng giöõ trong tay moät kho taøng 
hay moät danh voïng quí baùu naøo caû. Anh chæ giöõ hình aûnh moät 
buoåi chieàu, khi naéng vaøng nhuoäm maùi toùc em.” Hoaëc, “Em 
haõy đếm treân trôøi coù bao nhieâu vì sao, thì anh yeâu em coøn 
nhieàu hôn theá nöõa” v.v. Vaø, nhöõng baøi thô nhö “Tình Tuyeät 
Voïng” cuûa Khaùi Höng, “Hai Saéc Hoa Ti-goân” cuûa T. T. Kh., 
ñöôïc haàu heát caùc ngöôøi cuøng thôøi vôùi toâi thuoäc naèm loøng.  
Nhöõng cuoán tieåu thuyeát nhö Ñoaïn Tuyeät, Ñoâi Baïn cuûa Nhaát 
Linh, Hoa Voâng Vang cuûa Ñoã Toán, Doøng Soâng Ñònh Meänh 
cuûa Doaõn Quoác Syõ, Ñôøi Phi Coâng cuûa Toaøn Phong v.v. ñöôïc 
coi laø nhöõng cuoán saùch goái ñaàu giöôøng cuûa nhöõng coâ caäu môùi 

                                                            
† Thô Xuaân Dieäu 
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lôùn. Nhöõng baøi haùt “Love is a Splendored Thing”, “When I 
Fall in Love”, Smoke Gets in Your Eyes”... ñöôïc haùt ra raû 
moãi ngaøy trong chöông trình nhaïc yeâu caàu. Lôùn leân ôû thôøi 
ñieåm nhö vaäy, vaø hoa ngoïc lan laïi laø moät phaàn ñôøi cuûa tuoåi 
hoïc troø, neân duø traûi qua bao nhieâu thaêng traàm cuûa cuoäc soáng, 
höông ngoïc lan vaãn cöù maõi quaán quít trong taâm hoàn toâi. Töø 
ngaøy löu laïc sang xöù ngöôøi, toâi vaãn nghó höông ngoïc lan vónh 
vieãn chæ coøn laø moät nieàm mô öôùc. Neân toâi ñaõ yeân phaän, moãi 
naêm chôø ñeán cuoái xuaân, ñi thô thaån treân con ñöôøng nhoû ôû gaàn 
nhaø, nôi nhöõng buïi hoa Honey Suckle toûa höông thôm ngaùt.  
Nhaém maét laïi, töôûng töôïng ñang ñöôïc trôû veà nhöõng ngaøy aùo 
traéng hoïc troø, ñaïp xe ñaïp treân quaõng ñöôøng sau raïp Thoáng 
Nhaát, ñaém mình trong caùi khoâng khí öôùp ñaãm höông ngoïc 
lan. Cho ñeán moät ngaøy, coâ Töôøng toâi ñi Cali chôi, mua veà hai 
caây ngoïc lan. Coâ baûo toâi “Hai coâ chaùu mình cuøng meâ hoa 
ngoïc lan. Neân nghe noùi beân Cali coù, coâ ñaõ phaûi nhôø chuù Löu 
tìm mua cho baèng ñöôïc. Mang veà ñaây laø caû moät coâng trình 
ñoù chaùu ôi! Chaùu laøm gì coù thôøi giôø maø saên soùc caây coái ñöôïc.  
Ñeå coâ lo, roài khi naøo coù hoa cöù vieäc ñeán coâ maø laáy.” 

Leõ ra toâi phaûi goïi coâ Töôøng laø dì Phi môùi ñuùng. Vì coâ laø 
ngöôøi dì ruoät ñoäc nhaát cuûa toâi. Nhöng ngay töø thuôû baäp beï 
bieát noùi, baø ngoaïi ñaõ daïy toâi goïi dì Phi laø coâ Töôøng. Töôøng laø 
teân choàng cuûa dì toâi, moät oâng phaùn cuûa toøa söù tænh Thanh 
Hoùa thôøi xa xöa. Teân tuïc cuûa dì toâi laø Traàn Thò Phi Phi. Sôû dó 
baø ngoaïi toâi muoán toâi goïi dì toâi laø coâ, vì thôøi ñoù Vieät Nam 
coøn theo loái coå, “troïng nam khinh nöõ.” Caùi gì dính daùng tôùi 
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ñaøn oâng ñeàu quí caû. Hoï haøng beân boá laø hoï noäi. Noäi laø beân 
trong. Hoï haøng beân meï laø hoï ngoaïi, ngoaïi toäc laø beân ngoaøi, 
coù nghóa laø chaû coù daây mô reã maù gì caû. Em boá goò laø coâ. Em 
meï goïi laø dì. Chöõ coâ moïi ngöôøi thaáy ngay laø hoï noäi, thaân 
thieát... Chöõ dì moïi ngöôøi bieát laø hoï ngoaïi. ÔÛ voøng ngoaøi, 
nghe xa caùch laøm sao. Do ñoù baø ngoaïi muoán toâi goïi dì laø coâ 
cho coù veû quí hoùa hôn. 

Toäi cho ngöôøi ñaøn baø Vieät Nam quaù. Ñaùng leõ ñaøn baø 
chuùng ta phaûi laøm moät cuoäc caùch maïng. Caùi gì lieân heä tôùi 
ñaøn baø phaûi goïi laø hoï noäi môùi ñuùng. Vì ngöôøi meï mang naëng, 
ñeû ñau, nuoâi con baèng gioøng söõa cuûa mình. Con töø trong 
buïng meï chui ra thì ñuùng laø noäi roài coøn gì nöõa. Vaäy maø bò coi 
laø ngoaïi thì coù ñau khoâng. 

Baây giôø xin trôû veà chuyeän caây hoa ngoïc lan cuûa toâi.  Coâ 
toâi giöõ ñuùng lôøi höùa. Moãi laàn hai caây ngoïc lan coù hoa, coâ toâi 
haùi moät ít, boû vaøo bao nylon ñeå daønh cho toâi. Suoát bao nhieâu 
naêm trôøi, khoâng phaûi khoå coâng saên soùc caây maø luùc naøo toâi 
cuõng coù hoa ngoïc lan trong nhaø. Caùch ñaây naêm naêm, coâ toâi bò 
beänh naëng, khoâng coøn sinh hoaït bình thöôøng ñöôïc. Coâ phaûi 
ngoài xe laên. Coâ goïi toâi laïi nhaø, cho toâi moät caây ngoïc lan.  Toâi 
ngaïc nhieân vaø caûm ñoäng voâ cuøng. Coâ toâi coù saùu ngöôøi con. 
Toâi bieát caùc em toâi ai cuõng muoán coù caây ngoïc lan naøy.  Vaäy 
maø coâ toâi laïi daønh cho toâi thì ñuû hieåu, coâ bieát loøng toâi yeâu 
hoa ngoïc lan ñeán döôøng naøo. 

Toâi mang caây ngoïc lan veà, naâng niu nhö moät baùu vaät.  
Caây töôi toát ñöôïc hôn moät naêm. Sau ñoù, sôï ñaát caây heát hoa 
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maøu, toâi ñem thay ñaát môùi. OÂng choàng toâi bieát vôï meâ hoa 
ngoïc lan. Ñeå chaéc aên, chaøng beøn ñoå nguyeân caû moät bòch 
phaân hoùa hoïc to toå boá vaøo xung quanh caây. Hy voïng caây seõ 
toát töôi, ra hoa nhieàu cho vôï haøi loøng. Naøo ngôø phaân hoùa hoïc 
maïnh quaù, thay vì ngöôøi ta chæ cho vaøi muoãng caø pheâ, oâng 
choàng toâi laïi cho nguyeân caû bòch lôùn. Caây chòu khoâng noåi, 
cheát queo luoân. Loøng toâi quaën ñau theo töøng chieác laù caây 
vaøng uùa, roài laàn löôït ruïng heát. Toâi coá gaéng cöùu chöõa maø caây 
ngoïc lan cöù khoâ daàn. Cho ñeán luùc caây chæ coøn laø moät caønh 
cuûi muïc, toâi vaãn khoâng muoán vöùt ñi. Hy voïng moät pheùp maàu 
nhieäm naøo ñoù cöùu caây soáng laïi. Nhöng nieàm hy voïng cuûa toâi 
cöù nhoû daàn, cho ñeán luùc bieán thaønh nieàm tuyeät voïng. Caây 
cheát gaàn caû naêm, toâi vaãn khoâng daùm cho coâ toâi bieát. Toâi 
buoàn baõ nhö maát moät moùn nöõ trang thaät quí giaù, nhöng khoâng 
daùm loä ra cho oâng choàng toâi hay. Sôï chaøng laïi aùy naùy vì ñaõ 
laøm cheát caây hoa quí cuûa toâi. Moãi laàn ñeán thaêm coâ Töôøng, coâ 
hoûi veà caây ngoïc lan, toâi laïi phaûi noùi doái. Moät laàn nhìn nhöõng 
caùnh hoa traéng muoát thôm ngaùt treân caây ngoïc lan cuûa coâ, toâi 
khoâng taøi naøo ra veà tay khoâng ñöôïc. Toâi ñaønh phaûi hoûi xin coâ 
maáy boâng mang veà. Coâ ngaïc nhieân hoûi toâi “Caây ngoïc lan cuûa 
chaùu khoâng coù hoa aø? Nhö vaäy laø chaùu khoâng saên soùc noù 
ñuùng nhö lôøi coâ daën roài.” Thaáy neùt maët coâ khoâng vui, sôï coâ 
hieåu laàm toâi ñaõ khoâng bieát quí caây ngoïc lan coâ öu aùi taëng toâi, 
toâi ñaønh phaûi thuù thöïc. Toâi töôûng coâ seõ la, nhöng khoâng, coâ 
chæ cheùp mieäng noùi thaät nhoû, “uoång quaù! Caây ngoïc lan ñoù 
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coøn coù nhieàu hoa hôn caây cuûa coâ nöõa ñaáy. Coâ choïn caây toát 
nhaát cho chaùu, maø ñeå cheát maát!” 

Toâi ra veà, vôùi nieàm aân haän voâ cuøng. AÂn haän vì ñaõ thuù 
thöïc vôùi coâ chuyeän caây ngoïc lan cheát ñeå coâ buoàn. Vöøa veà 
ñeán nhaø thì chuoâng ñieän thoaïi reo. Toâi voäi vaøng nhaác maùy 
leân nghe. Gioïng coâ toâi nhoû nheï ôû ñaàu daây. “Thoâi chaùu ñöøng 
buoàn nöõa. Cuoái thaùng chuù Yeán qua thaêm coâ. Coâ seõ nhôø chuù 
Löu choïn mua moät caây khaùc. Nhôø chuù Yeán caàm qua cho 
chaùu.” (Chuù Löu vaø chuù Yeán laø hai ngöôøi em ruoät cuûa chuù 
Töôøng). Toâi caûm ñoäng ñeán chaûy nöôùc maét. Coâ toâi thöông toâi 
vaø chieàu toâi quaù. Caây ngoïc lan ñang nôû ñaày hoa vaø toûa höông 
thôm ngaùt ôû goùc phoøng khaùch cuûa toâi baây giôø laø caây ngoïc lan 
chuù Löu ñaõ phaûi khoå coâng ñi choïn, ñoùng vaøo thuøng carton 
caån thaän. Vaø, chuù Yeán ñaõ phaûi maát bao nhieâu coâng trình ñöa 
töø Cali qua cho toâi. Caây ngoïc lan ôû vôùi toâi ñöôïc hai naêm thì 
coâ toâi maát. Moãi laàn nhìn caây ngoïc lan, toâi laïi nhôù ñeán ngöôøi 
dì ruoät thaân yeâu. Toâi coøn nhôù coù laàn dì baûo toâi “Coâ chaùu 
mình phaûi laø meï con môùi ñuùng. Vì chaùu gioáng coâ nhieàu ñieåm 
quaù. Ham laøm vieäc, laøm nhö traâu maø khoâng bieát meät. Suoát 
cuoäc ñôøi chæ thích lo cho caùc con. Chuùng lôùn roài maø cuõng coøn 
lo. Ngoaøi ra, coâ chaùu mình coøn meâ hoa ngoïc lan vaø nhaát laø 
hay khoùc.” Sau ñoù coâ cöôøi noùi tieáp “gioáng gì thì gioáng, nhöng 
khoâng ñöôïc gioáng coâ caùi ñieåm ngoài xe laên ñoù nheù.” Mieäng coâ 
cöôøi maø nöôùc maét coâ chaûy. Toâi chaïy laïi oâm coâ hoân, hai coâ 
chaùu cuøng khoùc. Chöa bao giôø toâi thöông coâ nhö vaäy. Coâ laø 
moät ngöôøi hoaït ñoäng, ham laøm vieäc, maø cuoái cuøng phaûi ngoài 
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xe laên.  Toâi bieát coâ toâi ñau khoå đeán chöøng naøo. Muøng ba Teát 
naêm nay laø gioã ñaàu cuûa coâ. Ñi thaêm moä coâ veà, toâi ngoài laëng 
ngöôøi beân caây ngoïc lan. Nhìn nhöõng boâng hoa traéng muoát, toâi 
nhôù coâ toâi voâ cuøng. Nöôùc maét toâi cöù thi nhau chaûy. Beân tai 
toâi vaêng vaúng lôøi coâ daën doø “laàn naøy chaùu phaûi coá gaéng saên 
soùc caây ngoïc lan cho ñaøng hoaøng ñaáy nheù! Mai moát coâ cheát, 
chaû coù ai mua cho chaùu caây ngoïc lan khaùc nöõa ñaâu.”  
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NGAØY XÖA HAØ NOÄI  
 

Toâi laø Baéc-kyø chính coáng nhöng laïi môû maét chaøo ñôøi ôû 

mieàn Trung khi boá toâi ñoåi ra laøm vieäc ôû Beáân Thuûy thuoäc tænh 
Vinh. Nôi coù nuùi Hoàng Lónh thaät ñeïp vaø noåi tieáng, maø ngöôøi 
ta thöôøng goïi taét laø nuùi Hoàng. Boá meï toâi ñaõ laáy teân nuùi Hoàng 
vôùi beán Thuûy gheùp laïi ñeå ñaët teân cho toâi laø Hoàng Thuûy. Teân 
toâi coù nghóa thaät mô moäng, hieàn hoøa, chöù khoâng phaûi gheâ 
gôùm, haõi huøng nhö naïn luït loäi hoàng thuûy. Sau ñoù ít laâu, boá toâi 
ñoåi veà laøm vieäc ôû Thanh Hoùa. Do ñoù toâi lôùn leân ôû Thanh 
Hoùa, nôi coù hoøn Voïng Phu, coù hang Töø Thöùc, coù chôï röøng 
thoâng. Gia ñình toâi hoài cö veà Haø Noäi naêm toâi 11 tuoåi. 

Caûm giaùc ñaàu tieân khi ñaët chaân leân ñaát Haø Noäi laø taát caû 
ñeàu môùi laï, huy hoaøng, traùng leä. Khaùc haún vôùi Thanh Hoùa ñoå 
naùt, xô xaùc, hoang taøn vì bom ñaïn, vì chieán tranh taøn phaù. 
Hoài ôû Thanh Hoùa, toâi phaûi taûn cö veà laøng Sôn Löông. Moät 
laøng nhoû thaät thô moäng, vôùi nhöõng daãy nuùi ñaù xanh, nhöõng 
ñoài hoa sim tím, nhöng cuõng thaät ngheøo naøn, ñôn sô. Quanh 
naêm chæ thaép ñeøn daàu, khoâng heà coù ñieän, neân toâi chaúng bao 
giôø ñöôïc nhìn thaáy cuïc nöôùc ñaù hay nhöõng que kem. 

Ngaøy ñaàu tieân vöøa ñaët chaân ñeán Haø Noäi, toâi ñöôïc oâng 
anh hoï (hieän giôø laø baùc só Vuõ Ngoïc Oaùnh ôû San Joseù) daãn ra  
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tieäm kem Caùt Thaønh, mua cho moät caây kem daâu maøu hoàng. 
Toâi caàm caây kem, sung söôùng ngaém nghía maõi, roài môùi thaän 
troïng muùt thaät nheï. Toâi chaäm raõi nhaâm nhi ñeå thöôûng thöùc 
caùi maùt laïnh, thôm thaät thôm cuûa caây kem, cho ñeán khi anh 
Oaùnh phaûi nhaéc: 

- Em khoâng aên nhanh noù chaûy ra heát baây gìôø. 
Vôùi toâi ñoù laø caây kem ñaàu tieân vaø cuõng laø caây kem ngon 

nhaát treân ñôøi. 
Thôøi gian naøy, meï toâi göûi toâi ôû vôùi oâng noäi. OÂng toâi môû 

môû tieäm thuoác baéc Tieàn Vaøng ôû phoá Haøng Boät, raát gaàn Vaên 
Mieáu (Quoác Töû Giaùm) vaø Bích Caâu Kyø Ngoä. Toâi ghi teân vaøo 
hoïc lôùp nhì tröôøng Traàn Höng Ñaïo cuûa giaùo sö Nguyeãn Vaên 
Toaïi (laø thaân phuï giaùo sö Nguyeãn Ñoâng Ngaïc cuûa tröôøng 
Tröng Vöông sau naøy). Tröôøng gaàn Vaên Mieáu ñeán noãi giôø ra 
chôi toâi thöôøng cuøng caùc baïn chaïy sang Vaên Mieáu, chôi ñi 
troán ñi tìm. Ngaøy nghæ toâi cuøng oâng anh vaø nhoùm baïn, thueâ 
xe ñaïp nhoû, caû ñaùm ñaïp xe ra ñöôøng Coå Ngö chôi. Ñöôøng Coå 
Ngö quanh naêm rôïp boùng maùt vì nhöõng caây phöôïng vó vaø 
nhöõng caây baøng lôùn xoeø laù nhö caùnh quaït che naéng cho 
nhöõng caëp uyeân öông. Chuùng toâi hay vaøo chuøa Traán Quoác 
laáy cuïc ñaù to hôn naém tay, coá ñaäp daäp nhöõng hoät baøng, laáy 
nhaân ôû trong aên thaät laø buøi. Toâi thích loøng voøng ôû hoà Truùc 
Baïch hôn laø ra Hoà Taây, vì Hoà Taây luùc ñoù döôùi maét toâi noù 
roäng meânh moâng nhö bieån caû, laøm toâi raát sôï bò cheát ñuoái. 
Treân ñöôøng veà, chuùng toâi thöôøng gheù vaøo Bích Caâu Kyø Ngoä 
chôi. Coù hoâm toâi bò vaït aùo daøi quaán vaøo daây xích xe ñaïp laøm 
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toâi xeùm ngaõ, naùt caû vaït aùo môùi may. Toâi ngoài khoùc thuùt thít. 
Suoát caû buoåi, vöøa sôï bò maéng, vöøa tieác chieác aùo daøi luïa maøu 
vaøng mô. Nhaéc tôùi kyû nieäm ôû phoá Haøng Boät khieán toâi nhôù 
ñeán coâ baïn haøng xoùm Döông Thò Nhò (hieän ôû San Jose) ñaõ 
cuøng toâi nhaûy daây, ñaùnh chuyeàn. Coâ baïn thôøi thô aáu ñoù sau 
naøy cuõng laø baïn ñoàng moân vôùi toâi ôû tröôøng Tröng Vöông. 

Hoài  ñoù, toâi meâ nhaát laø moùn nöôùc gaïo maøu traéng ñuïc, 
baùn ôû goùc vöôøn hoa, gaàn chôï Con Boø cuûa phoá Haøng Boät. 
Nöôùc gaïo uoáng ngon vaø thôm ôi laø thôm. Toâi bieát hoï laøm 
baèng gaïo rang xay, nhöng khoâng bieát hoï laøm baèng caùch naøo 
maø nöôùc gaïo laïi coù maøu traéng ñuïc nhö söõa loaõng. Töø ngaøy 
rôøi Haø Noäi, toâi khoâng bao giôø coøn ñöôïc thöôûng thöùc moùn 
nöôùc gaïo thaät ngon ñoù nöõa. 

Cuoái tuaàn, toâi luoân luoân ñöôïc oâng noäi cho ñi aên côm thòt 
boø xaøo caûi laøn ôû tieäm Ñoâng Höng Vieân (moùn aên maø toâi thích 
nhaát). AÊn baùnh toâm ôû quaùn Baø Beùo bôø hoà Hoaøn Kieám. AÊn 
côm taùm  gioø chaû vaø nem cua raùn (chaû gioø) ôû phoá Haøng 
Boâng. AÊn phôû Giaûng ôû phoá Caàu Goã. Toâi meâ nhaát laø moùn kem 
döøa ôû tieäm Hoàng Vaân. Moùn quaø reû tieàn maø haáp daãn treû con 
chuùng toâi nhaát laø moùn saáu daàm laø moùn toâi aên hoaøi khoâng bao 
giôø chaùn, aên ñeán phaùt ñau buïng môùi thoâi. Nhöõng moùn aên 
ngon cuûa Haø Noäi coøn coù coám Voøng. Nhöõng haït coám deïp maøu 
xanh aên deûo vaø thôm phöùc. Quaø Haø Noäi coøn raát nhieàu, toâi 
khoâng sao nhôù heát ñöôïc. Toâi hay theo thím Dieãn (vôï giaùo sö 
Nguyeãn Duy Dieãn chuyeân  daïy Vieät vaên ôû Haø Noäi laø chuù 
ruoät toâi) ñi chôï Cöûa Nam ôû phoá Sinh Töø vaø thænh thoaûng ñi 



296                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

chôï Ñoàng Xuaân. Toâi cuõng thöôøng xuyeân ñöôïc anh Oaùnh  
(anh hôn toâi 6 tuoåi maø sao luùc ñoù toâi thaáy anh thaät ngöôøi lôùn. 
Anh laø con Baùc Chaùnh Minh, chò ruoät cuûa boá toâi) chôû xe ñaïp 
ñi chôi loøng voøng, xem nhöõng thaéng caûnh cuûa Haø Noäi. Boá toâi 
cheát sôùm, toâi laïi môùi ôû vuøng Vieät Minh trôû veà. Meï toâi phaûi ñi 
Hueá lo baùn nhaø ñeå laáy tieàn mua nhaø ôû Haø Noäi. Khoâng coù meï 
ôû gaàn, neân toâi ñöôïc caû hoï noäi cöng chieàu, daãn ñi ñaây ñoù. Chuû 
Nhaät naøo oâng noäi cuõng daãn toâi ñi leã nhaø thôø Ñöùc Baø ôû gaàn 
Ngoõ Huyeän. Ñi leã xong laø ñöôïc ñi aên phôû vaø ñi chôi xung 
quanh hoà Hoaøn Kieám. Toâi thích ñi boä daùn maét vaøo tuû kính 
nhaø haøng Godard ñeå ngaém nhöõng boä quaàn aùo vaø nöõ trang ñaét 
tieàn. Laï moät ñieàu, toâi chæ thích ngaém, nhöng khoâng bao giôø  
mô öôùc nhöõng boä quaàn aùo kieåu coï ñoù. Hình aûnh toâi meâ nhaát 
vaãn laø nhöõng coâ gaùi Haø Noäi maëc aùo daøi ñöôïc trang ñieåm 
theâm baèng nhöõng chieác khaên quaøng moûng ñuû maøu, nheï 
nhaøng, phaát phô trong gioù. 

Nhöõng phim toâi thích nhaát thôøi ñoù khoâng phaûi laø phim 
ngoaïi quoác maø laø hai phim Vieät Nam raát ngöôøi lôùn. Phim 
“Beán Cuõ” vaø “Giaù Haïnh Phuùc” do Lieân Höông, Bích Ngaø vaø 
Hoaøng Vónh Loäc (neáu toâi khoâng nhôù nhaàm) thuû vai chính. Duø 
coøn beù, toâi ñaõ bieát thöôûng thöùc vaø raát thích baøi haùt “Beán Cuõ” 
töø thôøi ñieåm ñoù. 

Taàu ñieän cuõng laø moät hình aûnh cuûa Haø Noäi raát quen 
thuoäc vôùi toâi, vì taàu ñieän chaïy qua laïi nhaø oâng noäi toâi moãi 
ngaøy. Toâi khoâng theå queân oâng giaø chuyeân moân quaûng caùo 
baùn thuoác ho Baø Lang Troïc vaø thuoác Hoàng Nhi taùn OÂng Tieân 
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treân taàu ñieän. Toâi vöøa thi ñoã tieåu hoïc xong, thì hieäp ñònh 
Geneøve chia ñoâi ñaát nöôùc. Gia ñình toâi doïn xuoáng Haûi Phoøng 
trong luùc saép tieáp thu Haø Noäi. ÔÛ Haûi Phoøng moät thôøi gian 
ngaén, thì chuùng toâi phaûi giaõ töø ñaát Baéc, di cö vaøo Nam, laøm 
quen vôùi mieàn möa naéng hai muøa. 

Thôøi gian ñaàu ôû Saøi Goøn, toâi nhôù Haø Noäi da dieát. Nhôù 
nhöõng caây baøng, nhöõng caây hoa söõa. Nhôù hoà Hoaøn Kieám, 
nhôù Vaên Mieáu, nhôù Bích Caâu Kyø Ngoä. Hai moùn toâi nhôù nhaát 
vaø chaúng bao giôø ñöôïc thaáy ôû mieàn Nam laø nuôùc gaïo vaø saáu 
daàm. Hai moùn tuû cuûa thôøi thô aáu. 

Toâi ôû Haø Noäi coù hai naêm, nhöng tình vôùi Haø Noäi thì laïi 
quaù traøn ñaày. Bôûi Haø Noäi chæ cho toâi toaøn kyû nieäm thaät ñeïp. 
Haø Noäi chaøo ñoùn toâi vôùi ñaày tình thöông, vôùi taát caû söï nuoâng 
chieàu. Vôùi nhöõng ngaøy thaùng thaät voâ tö sung söôùng. Haø Noäi 
vaø toâi nhö moät caëp tình nhaân môùi yeâu nhau. Tình ñang noàng 
thaém ñaõ phaûi chia lìa. Hoûi sao toâi khoâng nhôù, hoûi sao toâi 
khoâng thöông, duø Haø Noäi ñaõ nghìn truøng xa caùch. 
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NGÖÔØI TÌNH VIEÄT NAM 

 
Ngöôøi yeâu toâi teân laø Vieät Nam 

Teân quaù quen nghe vaãn baøng hoaøng 
(Nguyeãn Ñöùc Vinh) 

Tröôùc khi veà Vieät Nam maáy ngaøy, ñeâm naøo toâi cuõng 

traèn troïc khoù nguû. Toâi hoài hoäp laï thöôøng khi nghó ñeán toâi saép 
ñöôïc hít thôû caùi khoâng khí quen thuoäc thaân yeâu cuûa Vieät 
Nam, sau 30 naêm xa caùch. Toâi vaãn bieát queâ höông luoân luoân 
naèm trong taâm töôûng vaø toâi yeâu queâ höông toâi voâ cuøng. 
Nhöng, toâi vaãn khoâng ngôø, söï quyeát ñònh veà thaêm Vieät Nam 
laïi laøm toâi xuùc ñoäng ñeán nhö vaäy. Toâi mang caûm giaùc cuûa 
moät ngöôøi saép gaëp laïi ngöôøi yeâu sau moät thôøi gian daøi xa 
caùch. Noãi lo ngaïi ngöôøi yeâu coù quaù nhieàu thay ñoåi, khieán 
mình phaûi ngôõ ngaøng, vaø bieát ñaâu seõ laøm maát ñi taát caû nhöõng 
hình aûnh ñeïp cuûa kyû nieäm maø mình vaãn traân troïng giöõ gìn. 

Nhieàu ngöôøi noùi vôùi toâi, Vieät Nam baây giôø hoaøn toaøn ñoåi 
khaùc. Toâi seõ chaúng theå naøo nhìn ra nhöõng nôi choán thaân 
thuoäc ngaøy xöa. Nghe nhö vaäy, toâi cöù phaân vaân maõi. Nöûa 
muoán veà, nöûa laïi khoâng. Nhöng toâi ñaõ taâm nieäm “Theá naøo toâi 
cuõng phaûi veà thaêm queâ höông moät laàn, tröôùc khi toâi nhaém 
maét.” 

Toâi nghó cho duø queâ höông coù thay ñoåi ñeán ñaâu, thì 
maûnh ñaát ñoù, khoâng khí ñoù, vaãn laø moät lieân heä thieâng lieâng 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                299 

 

khoâng theå taùch rôøi ra khoûi traùi tim toâi. Vôùi yù nghó ñoù, toâi 
quyeát ñònh veà thaêm Vieät Nam. 

Maùy bay saép söûa haï caùnh xuoáng phi tröôøng Taân Sôn 
Nhaát, tim toâi ñaõ ñaäp lieân hoài, nöôùc maét ñaõ maáp meù bôø mi. 
Toâi nghó theá naøo toâi cuõng seõ khoùc nhö möa khi ñaët chaân böôùc 
vaøo phi tröôøng Taân Sôn Nhaát. Nhöng moïi söï ñaõ khoâng xaåy ra 
nhö vaäy. Caûnh töôïng quaù khaùc bieät cuûa phi tröôøng laøm tim 
toâi boãng ñoâng thaønh ñaù. Toâi töôûng nhö toâi ñeán phi tröôøng cuûa 
moät nöôùc AÙ Chaâu naøo xa laï. Nhöõng caûnh vaät thay ñoåi trong 
phi tröôøng, nhöõng khuoân maët laïnh luøng cuûa caùc nhaân vieân 
kieåm soaùt, nhöõng boä ñoàng phuïc laï laãm cuûa hoï laøm toâi khoâng 
coøn moät chuùt maûy may xuùc ñoäng naøo caû. Moïi ngöôøi ñang 
ñöùng xeáp haøng ñeå chôø ñöa giaáy tôø cho nhaân vieân kieåm soaùt, 
coøn moät ngöôøi nöõa laø ñeán phieân toâi. Boãng coù moät ngöôøi ñaøn 
baø treû ôû ñaâu phaêng phaêng ñi tôùi, leõ ra ñeán phieân ngöôøi ñaøn 
oâng ñöùng tröôùc toâi thì baø ta ra chieàu quen bieát vôùi nhaân vieân 
kieåm soaùt, ñaõ ñi thaúng laïi choã quaày anh ta ngoài, ñöa giaáy tôø. 
Anh ta cuõng tænh bô nhaän giaáy tôø cuûa baø ta, coi nhö chuyeän 
baø ta nhaåy xoå vaøo ngang xöông nhö vaäy laø chuyeän hôïp lyù. 
Ngöôøi ñaøn oâng ñöùng tröôùc toâi chæ bieát yeân laëng thôû daøi vaø laéc 
ñaàu toû veû chaùn naûn. Toâi töùc caønh hoâng, nhöng thaáy ngöôøi ñaøn 
oâng khoâng daùm phaûn ñoái neân toâi ñaønh im laëng. 

Böôùc ra ngoaøi phi tröôøng ñeå ñoùn xe veà khaùch saïn, moät 
caûnh töôïng laøm toâi ngaïc nhieân voâ cuøng. Ngöôøi ôû ñaâu maø ra 
ñoâng nghòt, hoï ñöùng thaønh ba voøng troøn ñeå chöøa moät khoaûng 
saân troáng lôùn ôû giöaõ, gioáng nhö moïi ngöôøi ñang chôø xem moät 
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maøn bieåu dieãn. Dieãn vieân hoï ñang chôø xem laø chuùng toâi, 
nhöõng ngöôøi vöøa töø maùy bay ôû caùc nôi tôùi. Chuùng toâi baét 
buoäc phaûi ñi qua khoaûng saân troáng ñoù ñeå ñoùn taxi. Hoûi ra 
môùi bieát, hoï laø nhöõng ngöôøi ñi ñoùn thaân nhaân ôû Myõ veà. Hoï 
ñöùng ñoù ñeå chôø ñoùn ngöôøi nhaø. 

Taxi chôû chuùng toâi chaïy doïc theo ñöôøng Coâng Lyù, baây 
giôø ñoåi teân laø ñöôøng Ñoàng Khôûi. Ñöôøng Coâng Lyù ngaøy xöa 
theânh thang yeân tónh vôùi nhöõng khu nhaø ôû. Chuøa Vónh 
Nghieâm ngaøy xöa coù saân troáng ñaèng tröôùc roäng raõi khang 
trang. Ñöôøng Coâng Lyù baây giôø ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi, nhaø 
cöûa laøm san saùt ra maët ñöôøng. Saân chuøa Vónh Nghieâm cuõng 
bieán maát. Hoï caét caû ñaát cuûa chuøa ñeå laøm ñöôøng. Saøi Goøn ñaõ 
hoaøn toaøn ñoåi khaùc, khoâng chæ rieâng ñöôøng Coâng Lyù maø ôû 
khaép moïi nôi. Khoâng hieåu ngöôøi ôû ñaâu ra maø ñoâng nhö kieán, 
xe gaén maùy chaïy baït maïng nhieàu nhö maéc cöûi, baát keå luaät leä 
löu thoâng. ÔÛ Saøi Goøn maáy ngaøy, toâi coá gaéng ñeå yù maø khoâng 
sao kieám ñöôïc moät taø aùo daøi treân ñöôøng phoá. Phuï nöõ Saøi Goøn 
ñi ra phoá chæ maëc aùo ngaén quaàn taây. Ñaëc bieät, haàu nhö ngöôøi 
naøo cuõng coù mieáng vaûi bòt nöûa maët, chæ tröø hai con maét vaø caùi 
traùn. Hoï goïi nieáng vaûi bòt maët ñoù laø “khaåu trang” ñeå traùnh buïi 
baåm vaø khoùi cuûa haøng haøng lôùp lôùp xe gaén maùy taïo ra. Mang 
maët naï chöa ñuû, caùc baø caùc coâ coøn mang gaêng tay daøi gaàn 
ñeán vai ñeå traùnh naéng. Ngöôïc laïi, nhöõng coâ baùn haøng trong 
caùc tieäm lôùn, hoaëc laøm trong khaùch saïn hay caùc tieäm aên sang 
troïng, coâ naøo cuõng aùo daøi tha thöôùt. Thaäm chí coù nhieàu coâ 
coøn mang khaên ñoùng kieåu coâ daâu, chaéc laøm ñeïp ñeå cho 
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khaùch ngoaïi quoác chuù yù. Toâi ñi boä treân ñöôøng Töï Do cuõ maø 
thaáy ngaäm nguøi. Ñöôøng Töï Do laø con ñöôøng sang troïng nhaát 
cuûa Saøi Goøn ngaøy xöa, vôùi nhöõng tieäm nöõ trang, tieäm kem, 
tieäm baùnh, nhöõng cöûa haøng tô luïa, baây giôø ñaõ mang moät boä 
maët khaùc. Tieäm tuøng haàm baø laèng, chaúng ñaâu vaøo ñaâu, maét 
haún caùi veû sang troïng traùng leä cuûa ngaøy xöa. Nhaø haøng Myõ 
Caûnh treân soâng Saøi Goøn tröôùc 1975 laø moät tieäm aên ñeïp, thô 
moäng, baây giôø bieán thaønh moät quaùn nhaäu cuõ kyõ, oàn aøo, nhieàu 
choã khoâng ñöôïc saïch seõ. Tröôøng ñaïi hoïc Luaät Khoa cuûa “con 
ñöôøng Duy Taân, caây daøi boùng maùt” ñaõ bieán maát, caû khung 
caûnh thô moäng cuûa ñöôøng Duy Taân cuõng bieán theo. Cuõng 
may hoï ñoåi teân, neân toâi coù côù ñeå an uûi chính mình. “Con 
ñöôøng naøy laø con ñöôøng khaùc chöù coù phaûi ñöôøng Duy Taân 
ñaâu, thaønh ra laøm sao maø coù tröôøng Luaät vôùi caây daøi boùng 
maùt ñöôïc!” 

Tröôøng Tröng Vöông thaân yeâu cuûa toâi ngaøy xöa luùc naøo 
cuõng kín coång cao töôøng, baây giôø hoï laøm caùi coång ra vaøo 
môùi, khoâng cöûa khoâng ngoõ, troâng cöù toang hoang caû ra. Moïi 
ngöôøi tha hoà ra vaøo thong thaû. Toâi ñi thaêm caên nhaø cuûa oâng 
baø ngoaïi toâi ôû ñöôøng Traàn Höng Ñaïo. Caên nhaø toâi ñaõ soáng 
suoát thôøi con gaùi, coù daøn hoa giaáy maàu tím deã thöông. Caûnh 
vaät thay ñoåi ñeán noãi toâi laïc caû loái vaøo. Toâi khoâng coøn nhaän ra 
ngoâi nhaø ñaày kyû nieäm cuûa naêm xöa nöõa. Thay vaøo ñoù laø moät 
ngoâi nhaø laï hoaéc, hoï xaây theâm moät phoøng laán ra phía tröôùc 
ñeå môû lôùp computer. Toâi ñang ngaån ngô, loøng laïnh tanh 
troáng roãng. Caûm giaùc ñoù laïi trôû veà vôùi toâi khi toâi tìm thaêm toå 
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aám ñaàu tieân sau khi laäp gia ñình ôû ñöôøng Tröông Taán Böûu. 
Chaúng coøn moät daáu veát coûn con naøo, ñeå toâi coù theå nhaän ra 
con ñöôøng, ngoâi nhaø toâi ñaõ ôû, vaø ñaõ coù hai ñöùa con trai ñaàu laø 
hai chaùu Quang Hieån, Quang Duõng. Chao oâi! Sao toâi daïi doät 
quaù vaäy? Toâi ñaõ bieát moïi söï thay ñoåi, sao toâi coøn coá tìm veà 
ñeå ñaùnh maát ñi nhöõng hình aûnh ñeïp toâi ñaõ giöõ trong loøng suoát 
30 naêm qua? 

Ñaõ nhuû loøng nhö vaäy, ñaõ traùch mình daïi doät khi ñöùng 
tröôùc söï thay ñoåi cuûa caên nhaø mang nhieàu kyû nieäm eâm ñeàm 
cuûa thôøi môùi cöôùi. Vaäy maø toâi vaãn cöùng ñaàu, giöõ yù ñònh ñi 
thaêm cho heát nhöõng caên nhaø toâi ñaõ ôû. Toâi ñi Vuõng Taàu baèng 
con taàu nhoû löôùt ñi treân nöôùc thaät nhanh, maø ngöôøi ta goïi 
baèng caùi teân raát ö buoàn cöôøi laø “taàu toác caùnh ngaàm”. Coù leõ vì 
con taøu ñi quaù nhanh, chæ 1 giôø 30 phuùt laø tôùi Vuõng Taàu, neân 
hoï môùi ñaët teân laø “taàu toác caùnh”? ÔÛ Vieät Nam baây giôø hoï 
duøng nhöõng danh töø moäc maïc laï luøng quaù söùc ñeán ñoä khoâi 
haøi. Theû goïi ñieän thoaïi thì hoï goïi laø”ñieän thoaïi theû caøo”. YÙ 
noùi laø phaûi caøo ra môùi thaáy ñöôïc caùi “PIN” cuûa noù. Xe chôû 
xaêng ñaùng leõ phaûi ñeà laø “Xe deã baét löûa” hay ngaén goïn hôn laø 
“xe deã chaùy” thì hoï laïi ñeà laø “caám löûa”. Hoï coøn duøng nhöõng 
thoâng caùo vieát treân ñöôøng raát khoù hieåu vaø röôøm raø nhö  
“ngöôøi khoâng coù giaáy pheùp laùi xe, khoâng ñöôïc ñieàu khieån 
phöông tieän”. Trong khi coù theå duøng moät caâu ñôn giaûn vaø deã 
hieåu hôn “khoâng coù baèng laùi xe khoâng ñöôïc pheùp laùi xe”. Toâi 
hôi laïc ñeà, baây giôø xin trôû laïi chuyeän thaêm nhaø cuõ. PO5 laø 
moät caên bieät thöï thaät lôùn cuûa Haûi Quaân ôû ngay baõi tröôùc 
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Vuõng Taàu, caên nhaø vôï choàng con caùi toâi ôû hôn 4 naêm trôøi, luùc 
nhaø toâi laøm vieäc ôû Vuõng Taàu. Caên nhaø ñoäc nhaát khoâng thay 
ñoåi. Ñöùng tröôùc caên nhaø vaãn maøu sôn cuõ cuûa hôn 30 naêm veà 
tröôùc. 

Töôøng maøu vaøng nhaït vôùi nhöõng cöûa soå maøu xaùm nhaït, 
toâi xuùc ñoäng voâ cuøng. Tröôùc maét toâi nhö hieän ra taát caû nhöõng 
khung caûnh cuûa ñôøi soáng ngaøy xöa, cuûa moät thôøi vaøng son cuõ. 
Nghó ñeán thaân phaän, ñôøi soáng mình baây giôø, ñuùng laø mình ñaõ 
ñoåi kieáp. Nöôùc maét toâi cöù maëc söùc tuoân traøo. Töø ngaøy veà 
Vieät Nam, ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi xuùc ñoäng. Vöøa xuùc ñoäng, 
vöøa tuûi thaân, tuûi phaän, neân toâi cöù ñöùng nhìn caên nhaø cuõ maø 
khoùc nhö möa, tröôùc con maét ngaïc nhieân cuûa coâ  baïn thaân 
Thanh Bình (hieàn theâ cuûa coá nhaø baùo Long AÂn) vaø vôï choàng 
coâ con gaùi, chaùu Hoàng Uyeån vaø caäu con trai thöù hai, chaùu 
Quang Duõng ñi cuøng vôùi toâi. Sau khi nghe toâi caét nghóa lyù do 
“nhaø cuõ vaãn nhö xöa, maø ñôøi mình thì ñaõ thay ñoåi” neân toâi 
môùi xuùc ñoäng nhö vaäy, moïi ngöôøi chôït hieåu. Caùc con toâi noùi 
ñuøa “may maø chæ coù caên nhaø naøy gioáng nhö  cuõ, chöù neáu caên 
nhaø naøo cuõng gioáng nhu xöa, chaéc maù khoùc khoâng coøn nöôùc 
maét”. Caên nhaø PO5 cuûa toâi thì vaãn nhö xöa, nhöng caû thaønh 
phoá Vuõng Taàu thì ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi. Coù nhieàu ngöôøi 
nghó Vuõng Taàu môû mang roäng lôùn vaø ñeïp hôn xöa. Rieâng toâi 
khoâng thaáy nhö vaäy. 

Toâi vaãn yeâu baõi tröôùc vôùi nhöõng haøng döøa nghieâng boùng 
maùt treân chieác gheá daøi maø toâi vaø coâ baïn Thanh Nhaõ vaãn thích 
naèm nhöõng buoåi tröa, ngaém bieån xanh, caùt vaøng, ræ raû taâm söï. 
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Toâi thích nhöõng quaùn aên nhoû raûi raùc treân bôø bieån, baùn toâm 
cua nöôùng vaø nhöõng moùn ñaëc saûn cuûa Vuõng Taàu. Taát caû ñaõ 
bieán maát, ñeå thay vaøo caùi coâng vieân roäng lôùn, chieám heát caû 
baõi tröôùc thô moäng cuûa toâi moät caùch laõng xeït. Vuõng Taàu chæ 
ñeïp vôùi nhöõng phong caûnh thieân nhieân, nhöõng con ñöôøng 
vuøng nuùi vieàn quanh baõi bieån, vôùi nhöõng caây baøng, caây 
thoâng, nhöõng haøng döøa laû lôi treân caùt. Baây giôø hoï môû mang, 
bieán nhöõng con ñöôøng nhoû thô moäng ñoù thaønh nhöõng ñöôøng 
lôùn nhö xa loä. Xe coä qua laïi, chaïy vuø vuø, troâng choùng caû maët. 
Hoï xeû nuùi ñoán caây. Hoï ñaõ laøm maát ñi caùi khoâng khí neân thô 
cuûa moät thaønh phoá ven bieån. Bieán noù thaønh moät thaønh phoá oàn 
aøo phoàn thònh cuûa khoâng khí thöông maïi. Coù leõ Vuõng Taàu 
cuûa toâi chæ coøn caên nhaø P.O.5, nöôùc bieån vaø caùt vaãn nhö xöa. 
Toâi laëng leõ ñi xuoáng baõi bieån, laáy moät tí caùt vaø nöôùc bieån vaøo 
caùi chai nhoû, mang veà Myõ vôùi toâi. Thanh Bình cöôøi baûo toâi 
“ñieân quaù laø ñieân”. Coù leõ caùc con toâi cuõng nghó vaäy, nhöng 
chuùng khoâng daùm noùi ra. 

Chæ coù toâi bieát laø toâi khoâng ñieân. Bôûi vì coá nhaïc só Traàn 
Thieän Thanh ñaõ vieát “ngöôøi ñieân khoâng bieát nhôù vaø ngöôøi 
say khoâng bieát buoàn”. Rieâng toâi ñang nhôù Vuõng Taàu ngaøy 
xöa cuûa toâi quaù ñoãi. Nhôù quaù, neân phaûi mang moät chuùt hôi 
höôùng cuûa Vuõng Taàu veà cho ñôõ nhôù. 

Sau Vuõng Taàu, chuùng toâi ñi Ñaø Laït. Thaùc Prenn hoï söûa 
sang laïi vaø laøm theâm moät hoà nuoâi caù saáu. Toâi vaãn yeâu thaùc 
Prenn thieân nhieân hoang daõ ngaøy xöa. Thaùc Prenn baây giôø 
ñeïp nhöng nhieàu caùi giaû taïo quaù. Nghe noùi thaùc Cam Ly baây 
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giôø hoang taøn vaø troâng thaûm naõo (baån quaù) neân chaúng coøn 
ñöôïc coi laø thaéng caûnh ñeå chôø ñoùn du khaùch nöõa. Chuùng toâi 
ñeán Hoà Than Thôû vaø gheù thaêm moä coâ Thaûo. Toâi ngaïc nhieân 
thaáy beân moä coâ coù moät caùi baøn thôø nhoû, coù hoa, coù höông 
khoùi. Ñang thaéc maéc thì moät thieáu phuï ñoäi moät thuøng traø treân 
ñaàu môøi chuùng toâi mua. Thieáu phuï noùi naêng löu loaït nhö moät 
“tour guide” chính hieäu. 

Baø cho chuùng toâi bieát ñoù laø baøn thôø anh Taâm, ngöôøi yeâu 
cuûa coâ Thaûo. Ngaøy xöa moä anh choân saùt caïnh moä coâ Thaûo 
nhö anh ñaõ öôùc nguyeän. Veà sau, ngöôøi nhaø anh ñaõ boác moä 
mang veà queâ chæ ñeå laïi baøn thôø cho hoàn coâ Thaûo ñôõ coâ ñôn. 
Moái tình Taâm vaø Thaûo cuõng noåi tieáng moät thôøi nhö chuyeän 
tình Romeo-Juliet. Ngay thôøi coøn hoïc trung hoïc toâi ñaõ ñöôïc 
nghe. Anh Taâm yeâu coâ giaùo Thaûo, bò gia ñình caám ñoaùn vì coâ 
coù ñaïo. Khoâng laáy ñöôïc anh Taâm, coâ Thaûo ñaõ nhaûy xuoáng 
Hoà Than Thôû töï töû vaø ñeå laïi thö tuyeät meänh, xin ñöôïc choân 
coâ ôû gaàn Hoà Than Thôû, nôi coâ vaø anh Taâm vaãn thöôøng ñeán 
chôi tình töï. Anh Taâm thaát tình boû ñi lính, sau khi bò thöông 
naëng, anh xin chuyeån veà nhaø thöông Ñaø Laït vaø öôùc nguyeän 
cuûa anh laø sau khi cheát ñöôïc choân gaàn moä coâ Thaûo, coù hai 
caây thoâng moïc quaán vaøo nhau, thaân caây thoâng raát cöùng maø 
moïc cheùo vaøo nhau laø moät chuyeän laï. Neân coù huyeàn thoaïi 
noùi hai caây thoâng ñoù laø linh hoàn cuûa Taâm, Thaûo. Röøng thoâng 
ñoù ñöôïc ñaët teân laø Röøng AÙi AÂn. Thieáu phuï baùn traø ñaõ thao 
thao baát tuyeät keå chuyeän tình cuûa Taâm, Thaûo, baø coøn ñoïc thô 
cuûa anh Taâm laøm taëng coâ Thaûo cho chuùng toâi nghe. Toâi ngaïc 
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nhieân hoûi sao moät ngöôøi ñi baùn traø nhö baø maø thuoäc ñöôïc 
nhieàu thô, vaø bieát ñöôïc nhieàu chuyeän nhö vaäy. 

Baø ngaäm nguøi keå, baø laø giaùo sö trung hoïc tröôùc naêm 
1975. Rôøi Hoà Than Thôû, toâi khoâng mang theo hình aûnh ngoâi 
moä coâ Thaûo vôùi chuyeän tình laõng maïn, maø cöù nghó maõi ñeán 
hình aûnh moät giaùo sö trung hoïc, aên maëc lam luõ, ñoäi thuùng traø 
treân ñaàu ñi baùn daïo. OÂi! Queâ höông yeâu daáu cuûa toâi vaø thaân 
phaän con ngöôøi. 

Ñeán thaêm Thung Luõng Tình Yeâu toâi laïi buoàn hôn nöõa. 
Sao ngöôøi ta cöù thích phaù ñi nhöõng neùt ñeïp thieân nhieân, ñeå 
baøy ñaët kieåu coï, laøm cho nhöõng di tích thô moäng cuûa Ñaø Laït 
thaønh nhöõng caûnh ñeïp voâ hoàn, nhö phong caûnh giaû taïo cuûa 
moät phim tröôøng. Hình aûnh Ñaø Laït cuûa röøng thoâng baït ngaøn, 
cuûa Mimosa vaøng thaém trong toâi khoâng coøn nöõa. Saân Cuø Ñaø 
Laït cuõng bieán maát. Khu Hoaø Bình ngaøy xöa, saàm uaát ngöôøi 
qua laïi. Baây giôø cöûa haøng troâng cuõ kyõ, ngöôøi ñi thöa thôùt. 
Ngöôïc laïi tröôùc cöûa chôï Ñaø Laït, ngöôøi ñoâng nhö kieán, chen 
chaân khoâng loït. Böøa baõi, raùc röôûi, ngöôøi baùn haøng ngoài laán caû 
ñöôøng xe chaïy. Neáu ôû beân Myõ, chaéc chaén seõ ñöôïc ngöôøi ta 
goïi laø thaønh phoá daõ man, vì nhöõng quaûng caùo coâng khai ôû 
khaép ñöôøng phoá. Tröôùc caùc tieäm aên “ÔÛ ñaây ñaëc bieät coù moùn 
nhaäu caày tô vaø tieåu hoå”. Toâi hieåu ngay caày tô laø con choù nhoû. 
Nhöng tieåu hoå thì toâi muø tòt, khoâng nghó ra laø con gì? Khoâng 
leõ ôû ñaây ngöôøi ta aên thòt coïp con maø baét ôû ñaâu ra coïp con deã 
nhö vaäy. Veà sau hoûi ra môùi bieát tieåu hoå laø nhöõng chuù meøo 
con toäi nghieäp. 
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Daân Vieät Nam baây giôø heát moùn aên roài sao maø phaûi gieát 
nhieàu choù, nhieàu meøo ñeán nhö vaäy. Caùc thaønh phoá khaùc ôû 
Vieät Nam cuõng coù quaûng caùo töông töï, nhöng thænh thoaûng 
môùi thaáy. Rieâng Ñaø Laït haàu nhö ñöôøng phoá naøo cuõng coù. Coù 
tieäm aên laø thaáy quaûng caùo  “Caày tô tieåu hoå”. Toäi nghieäp cho 
hai sinh vaät thoâng minh vaø coù nghóa nhaát trong caùc loaøi vaät. 
ÔÛ Myõ ngöôøi ta coi chuùng nhö con chaùu trong nhaø. Chuùng 
hieåu bieát, vaø coù caûm nhaän khoâng khaùc con ngöôøi. 

Ñeán Nha Trang, chuùng toâi ñi tìm thaêm ngoâi nhaø 46 Duy 
Taân, maø con gaùi toâi, chaùu Hoàng Uyeån ñaõ ra ñôøi ôû ñoù. Ñöôøng 
Duy Taân ñoåi teân laø ñöông Traàn Phuù. Ngoâi nhaø 46 Duy Taân 
ngaøy xöa, vôùi vöôøn thaät roäng, ñaày nhöõng caây hoa ñaïi, hoa 
ruïng traéng xoùa loái ñi, nay ñaõ bieán maát. Hoï phaù huûy hoaøn toaøn 
ngoâi nhaø cuûa Haûi Quaân maø chuùng toâi ñaõ coù bieát bao nhieâu kyû 
nieäm. Toâi ñaõ laøm quen vôùi tieáng soùng voã, vôùi tieáng thoâng 
reo, vôùi muøi hoa ñaïi thôm ngaùt toûa höông trong gioù, moãi buoåi 
chieàu ngoài hoùng maùt ôû haønh lang lôùn tröôùc cöûa nhaø. Caên nhaø 
nhìn ra bieån vaéng meânh moâng. Vì laø khu nhaø ôû, neân baõi bieån 
raát yeân tónh, hình nhö chæ coù gia ñình toâi taém thöôøng xuyeân 
moãi ngaøy, cho toâi caùi caûm giaùc baõi bieån laø cuûa rieâng mình. 
Nôi  toâi ôû giôø ñaõ thaønh nhaø haùt cuûa thaønh phoá vôùi moät ngoâi 
nhaø ñoà soä ñöôïc xaây leân. Toäi nghieäp chaùu Hoàng Uyeån, tröôùc 
khi ñeán Nha Trang, chaùu töôûng ñöôïc nhìn laïi caên nhaø nôi 
chaùu ñaõ môû maét chaøo ñôøi. Naøo ngôø ngoâi nhaø ñaõ khoâng coøn 
nöõa. Duø baây giôø ñaõ laø nhaø haùt thaønh phoá, chaùu cuõng coá chuïp 
thaät nhieàu hình. Chaùu ngaäm nguøi noùi vôùi toâi, duø sao thì ôû 
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maûnh ñaát naøy con cuõng ñaõ ñöôïc sinh ra. Coù moät ñieàu laøm toâi 
khoâng theå hieåu, Nha Trang baây giôø khoâng coøn laø “mieàn queâ 
höông caùt traéng” nöõa. 

Caùt Nha Trang ñaõ vaøng kheø, chaû bieát taïi sao? Caûnh vaät 
Nha Trang bieán ñoåi ñaõ ñaønh, sao maàu caùt cuõng coù theå thay 
ñoåi nöõa. Ai cuõng noùi Nha Trang ñeïp hôn nhieàu. Vôùi toâi, Nha 
Trang ñoà soä hôn thì coù, ñoà soä, saàm uaát, oàn aøo hôn nhieàu, chöù 
laøm sao coù theå noùi ñeïp hôn ñöôïc? Ai ñaõ töøng ôû Nha Trang, 
laøm sao queân ñöôïc bôø bieån thieân nhieân vôùi nhöõng haøng döøa, 
vôùi nhöõng raëng thoâng? vôùi nhöõng quaùn aên thô moäng nhoû beù. 
Caùi nhoû beù deã thöông ñaëc bieät cuûa haøng quaùn ôû bôø bieån. Baây 
giôø ngöôøi ta xaây nhöõng væa heø xi maêng voøng quanh bôø bieån 
laøm ngaên caùch nhöõng caây döøa vôùi baõi caùt. Nhöõng tieäm aên lôùn 
oàn aøo ngöôøi nhaäu nheït. Buoåi saùng toâi daäy sôùm ñi daïo baõi 
bieån, hy voïng tìm moät chuùt höông vò bieån maën ngaøy xöa. 
Hình aûnh nhöõng ngöôøi naèm nguû treân thaønh xi maêng ôû bôø bieån 
laøm toâi ngaïc nhieân. Hoï khoâng coù nhaø hay hoï ra ñaây nguû cho 
maùt? Ñaøn baø naèm nguû troâng hôù heânh. Nhìn caùch hoï aên maëc, 
hoï coù veû laø daân baùn haøng rong khoâng coù nhaø, hôn laø ra nguû 
ñeå höùng gioù bieån. Baõi caùt nhieàu nôi ñaày raùc röôûi, neáu baïn ñi 
khoâng caån thaän coù theå daãm leân caû phaân, chaû bieát phaân ngöôøi 
hay phaân choù. Toâi ôû hotel ngay tröôùc bôø bieån, hy voïng ban 
ñeâm ñöôïc nghe tieáng soùng voã. 

Nhöng soùng ñaâu chaû thaáy, chæ toaøn tieáng xe coä aøo aøo 
suoát caû ñeâm. Muoán nghe tieáng soùng voã chaéc phaûi  ra ôû hotel 
ngoaøi ñaûo. Nha Trang môû mang raát lôùn, hoï xaây raát nhieàu 
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hotel ôû caùc hoøn ñaûo ngoaøi khôi. Cöù 15 phuùt laïi coù taàu ñöa 
khaùch ôû hotel ngoaøi ñaûo vaøo bôø. Nha Trang tónh laëng, hieàn 
hoøa, moäng mô cuûa toâi khoâng coøn nöõa. Coù chaêng chæ coøn laïi 
dö  aâm trong baøi haùt “Nha Trang laø mieàn queâ höông caùt 
traéng..” cuûa thuôû naøo. 

Rôøi Nha Trang, chuùng toâi ñi Ñaø Naüng. Toâi chöa töøng ñaët 
chaân ñeán Ñaø naüng laàn naøo, neân chaúng theå noùi gì veà Ñaø Naüng. 
Hôn nöõa toâi chæ ôû Ñaø Naüng coù moät ngaøy laïi oám lieät giöôøng 
tôùi ñoä phaûi ñi baùc só neân khoâng ñi tôùi ñaâu ñöôïc caû. Khí haäu 
quaù noùng cuûa muøa heø ôû Vieät Nam laïi theâm khoâng khí oâ 
nhieãm vì xe coä quaù nhieàu, maø toâi laïi cöù thích ñi boä khôi khôi 
ngoaøi ñöôøng vaõn caûnh neân oám laø phaûi. 

Rôøi Ñaø Naüng, chuùng toâi ñi Haø Noäi. Toâi xa Haø Noäi töø 
naêm 1954 neân giaây phuùt hoäi ngoä Haø Noäi laøm toâi xuùc ñoâng voâ 
cuøng. 

Haø Noäi vaãn ñeïp vôùi Hoà Hoaøn Kieám, Hoà Taây, Hoà Truùc 
Baïch. Caùi ñaëc bieät cuûa Hoà Taây baây giôø laø ñöôøng Coå Ngö raát 
ñeïp vaø saïch seõ, nhöng baùnh toâm Hoà Taây thì quaùi ñaûn voâ 
cuøng. Chuùng toâi vaøo tieäm aên lôùn nhaát vaø ñeïp nhaát ôû Hoà Taây. 
Tieäm saùt beân hoà Truùc Baïch. Ñeán Hoà Taây thì chaéc chaén ai 
cuõng nghó ñeán chuyeän aên baùnh toâm, vì baùnh toâm Hoà Taây noåi 
tieáng ngon töø ngaøy xöa. Khi nhaø haøng doïn ñóa baùnh toâm ra, 
toâi khoâng tin ôû maét mình. Ñoù laø moät cuïc boät deïp troøn ñöôïc 
chieân phoàng leân, ôû giöõa coù hai con toâm nhoû xíu caû ñaàu vaø raâu 
ria coøn ñuû. Toâi hoûi ngöôøi boài: “Sao baùnh toâm maø chaúng thaáy 
khoai thaùi chæ treân baùnh gì caû vaäy?” Hoï traû lôøi: “Ñaõ coù troän 
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boät khoai laãn vaøo boät baùnh toâm roài, neân khoâng caàn thaùi chæ 
khoai ñeå leân treân baùnh nöõa.” Caén mieáng baùnh cöùng ngaéc vaø 
ñaày daàu, toâi ñaønh phaûi ñaàu haøng luoân. AÊn baùnh toâm kieåu naøy 
chaéc ñau bao töû sôùm. Cheùn nöôùc maém thì traéng ôûn, noåi leàu 
beàu maáy mieáng ñu ñuû thaùi moûng nhoû xíu nhö caùi moùng tay 
uùt. Toâi buoàn cöôøi khi nghó ñeán caùc chuû tieäm aên ôû beân Myõ maø 
bieát baùnh toâm Taây Hoà vaø Coå Ngö  hoï laøm nhö baây giôø, chaéc 
caùc tieäm phaûi xoùa ngay nhöõng chöõ quaûng caùo trong “Menu” 
coù “Baùnh toâm Hoà Taây” vaø “Baùnh toâm Coå Ngö” cuûa hoï ñi 
ngay töùc khaéc. 

Toäi cho caùi teân “danh baát hö truyeàn” cuûa “Baùnh toâm Hoà 
Taây” vaø “Baùnh toâm Coå Ngö” quaù! 

Haø Noäi töông ñoái saïch seõ vaø troâng ñôõ chaät choäi hôn Saøi 
Goøn, nhöng caùi naïn luït loäi baát töû ôû moät vaøi nôi thì kinh khuûng 
quaù. Chæ moät traän möa lôùn laø vaøi ñöôøng phoá ngaäp luït ngay. 
Ngaäp luït ñeán ñoä nöôùc daâng cao ñeán nöûa ngöôøi, laøm öôùt heát 
taát caû haønh lyù cuûa moät soá du khaùch ngoaïi quoác ñeå trong xe 
bus chôû khaùch ñi vaõn caûnh. Chuùng toâi ñöôc chöùng kieán ngay 
tröôùc vieän baûo taøng cuûa thaønh phoá. Moät soá du khaùch AÂu 
Chaâu ñang laáy nhöõng valise haønh lyù öôùt ñaày nöôùc töø beân 
hoâng moät caùi xe bus lôùn, chôû hoï ñi tham quan. Nhöõng xe bus 
du lòch thöôøng coù choã ñeå haønh lyù ôû beân hoâng xe thaät thaáp, 
ngay döôùi haàm xe. Hoï môû tung taát caû valise vaø tuùi ñöïng ñoà 
ngay trong khoaûng troáng tröôùc vieän baûo taøng. Laáy ra töøng caùi 
quaàn, caùi aùo, vaét nöôùc nhö ñang giaët, roài phôi ngay treân leà 
ñöôøng. Coù maáy ngöôøi phaûi khoùc vì moät soá quaø hoï mua loaïi 
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ñaét tieàn bò nöôùc laøm hö heát. Anh taøi xeá ñöùng voø ñaàu, böùt tai, 
thanh minh thanh nga laø taïi thieân tai, chöù ñaâu phaûi loãi taïi anh 
ta. Toâi khoâng hieåu nhaø caàm quyeàn nghó gì khi hoï nhìn thaáy 
nhöõng caûnh ñoù. Toùm laïi heä thoáng coáng raõnh cuûa Haø Noäi raát 
teä.  

Toâi ñi thaêm phoá Haøng Boät, nôi coù caên nhaø oâng noäi toâi ôû 
ngaøy xöa. Ñöôøng phoá ñaõ ñoåi teân, caên nhaø cuõng ñaõ xaây laïi 
khaùc haún, chæ coøn con soá 80 cho toâi nhaän ra nôi choán cuõ. 
Vöôøn hoa ôû goùc ñöôøng ñaõ bieán maát, chôï Con Boø ngaøy xöa 
cuõng chaû coøn laïi daáu veát gì. Ñieàu laï laø “Bích Caâu Kyø Ngoä”, 
moät di tích noåi tieáng ngaøy xöa ôû gaàn nhaø oâng noäi toâi nay 
cuõng bieán maát, tröôøng tieåu hoïc Höng Ñaïo cuûa toâi khoâng coøn 
nöõa, nhöng Vaên Mieáu thì vaãn ñeïp nhö xöa. Toâi ñi vaøo thaêm 
Vaên Mieáu, loøng buøi nguøi nhôù ñeán nhöõng giôø ra chôi hoài hoïc 
tröôøng Höng Ñaïo, vì tröôøng ngay gaàn Vaên Mieáu neân chuùng 
toâi vaãn chaïy sang Vaên Mieáu chôi. Vaên Mieáu laø tröôøng ñaïi 
hoïc  ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam, coøn ñöôïc goïi laø Quoác Töû 
Giaùm. Nôi löu tröõ 82 bia tieán só, töø naêm 1484-1780,  ghi teân 
hoï, queâ quaùn, cuûa 1307 vò tieán só cuûa 82 khoa thi. Bia ghi 
danh caùc tieán só ñöôïc ñaët treân löng caùc con ruøa lôùn baèng ñaù. 
Caùc ñaàu ruøa ñeàu bò moøn troâng thaáy roõ. Hoïc troø moãi laàn saép 
ñeán kyø thi, hoï hay vaøo Vaên Mieáu, sôø leân ñaàu caùc con ruøa ñeå 
laáy heân. Hy voïng nhôø sôø ñaàu ruøa mang bia tieán só, hoï cuõng seõ 
ñoã ñaït cao. 

Vaên Mieáu laø nôi duy nhaát coù phoøng veä sinh coâng coäng 
saïch seõ. Caùc nôi khaùc phoøng veä sinh coâng coäng coù muøi khuûng 
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khieáp, ñeán noãi chuùng toâi thaø nhòn cho beå buïng coøn hôn chui 
vaøo ñoù. Vaán ñeà veä sinh ôû Vieät Nam coøn raát yeáu keùm. Khoâng 
hieåu sao, hoï muoán thu huùt khaùch du lòch ngoaïi quoác, maø hoï 
laïi coù theå ñeå caùc nhaø veä sinh coâng coäng dô nhö theá? 

Haø Noäi coù moät tieäm aên ñaëc bieät, teân laø Quaùn Sen ôû gaàn 
Hoà Taây. Goïi laø quaùn chöù ñoù laø moät tieäm aên raát lôùn. Coù vöôøn 
roäng bao boïc xung quanh, ñöôïc trang hoaøng baèng nhöõng ñeøn 
loàng ñuû maøu raát ñeïp maét. Tieäm aên thuoäc loaïi “All you can 
eat”. Thöùc aên coù ñoä 60 moùn goàm thöùc aên  noåi tieáng Vieät Nam 
vaø chen vaøo moät vaøi moùn aên thoâng duïng cuûa ngoaïi quoác. 
Nhöõng moùn Vieät Nam caàn aên noùng, hoï naáu ngay taïi choã nhö 
phôû, ñuû caùc loaïi buùn, chaû doø, chaû caù thì laø v.v.. Phaàn coøn laïi 
hoï ñeå saün treân baøn daøi, nhö kieåu Buffet. Moùn naøo troâng cuõng 
ngon vaø trình baøy saïch seõ. Giaù moãi ngöôøi khoaûng 7 ñoâ la. So 
vôùi tieàn Vieät Nam laø ñaét. Vaäy maø ngöôøi aên vaãn ñoâng ngheït, 
khoâng coøn choã troáng. Nhö vaäy, ñuû hieåu baây giôø Vieät Nam coù 
raát nhieàu ngöôøi coù tieàn. ÔÛ Vieät Nam coøn aên chôi hôn beân Myõ 
nhieàu. Phoøng traø môû 7 ngaøy trong tuaàn. Toái ngaøy thöôøng, neáu 
coù ca só noåi tieáng, phoøng traø vaãn ñoâng ngheït. Con oâng chaùu 
cha aên chôi pheø phôõn. 

Ñôøi soáng Vieät Nam coù söï töông phaûn raát roõ reät. Ngöôøi 
giaàu thì quaù giaàu. Ngöôøi ngheøo thì quaù ngheøo. Beân caïnh theá 
giôùi aên chôi laø nhöõng ngöôøi buoân thuùng baùn böng cöïc khoå. 
Caùc cuï giaø ñi aên xin. Caùc em nhoû, raát nhoû,, chæ chöøng 4, 5 
tuoåi ñaõ ñöôïc huaán luyeän cho ñi baùn daïo. Nhìn caùc em, trôøi 
noùng gaàn 100 ñoä maø ñaàu khoâng coù muõ, chaân ñi ñaát, quaàn aùo 
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maët muõi nhem nhuoác, tay caàm vaøi caây keïo cao su, hay maáy 
taám carte postal phong caûnh, chaïy theo khaùch du lòch môøi 
mua, ai maø caàm loøng cho ñöôïc. Caùc em beù naøy raát thöông 
nhau. Heã khaùch mua duøm cho moät em. Baùn ñöôïc haøng xong 
theá naøo em ñoù cuõng naên næ khaùch mua duøm cho maáy ñöùa 
baïn. Nhìn caûnh ñoù, toâi caûm ñoäng öùa nöôùc maét. Treû con chöa 
bieát suy nghó nhieàu, coøn bieát thöông nhau nhö vaäy. Trong khi 
ngöôøi lôùn, buoân baùn gaàn nhau thì chæ muoán trieät haï nhau, ñeå 
mình ñoäc quyeàn, hoát baïc. Söùc maïnh  cuûa ñoàng tieàn ñaõ gieát 
cheát daàn “tính baûn thieän” cuûa con ngöôøi. 

Vònh Haï Long laø nôi choùt chuùng toâi ñi thaêm tröôùc khi veà 
laïi ñaát Myõ. Vònh Haï Long ñeïp voâ cuøng. Xung quanh Vònh Haï 
Long laø moät laøng nhoû, sinh soáng treân maët nöôùc. Hoï ôû treân 
thuyeàn, buoân baùn treân thuyeàn. Caùc em beù chaéc “bieát bôi töø 
trong buïng meï”. Nhìn caùc em beù xíu ñöùng cheânh veânh treân 
maïn thuyeàn, nhöõng choã maø ngöôøi lôùn cuõng phaûi sôï. Caùc em 
beù ñöùng thaûn nhieân, deã daøng, tröôùc maét tænh bô cuûa boá meï. 

Toâi rôøi Haø Noäi vôùi nhöõng hình aûnh khoù queân. Caàu Long 
Bieân, nöôùc soâng Hoàng Haø ñuïc nhöng vaãn ñoû ngaàu. Moät baø 
meï gaùnh naëng tróu hai vai, tay coøn daét theâm ñöùa con nhoû chæ 
maëc ñoäc nhaát moät chieác quaàn xaø loûn. Hai meï con ñeàu chaân 
traàn, böôùc ñi döôùi aùnh naéng thieâu ñoát treân con ñöôøng ñaát ñoû 
buïi muø. Ñaát Baéc toäi nghieäp cuûa toâi ñoù. Chuùng toâi trôû laïi Saøi 
Goøn ñeå ñi veà Myõ. Ra phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, nhaân vieân 
haõng maùy bay ñoùn tieáp chuùng toâi raát vui veû lòch söï. Ñeán traïm 
an ninh phi tröôøng, chuùng toâi xuaát trình passport vaø veù maùy 
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bay. Moät nöõ nhaân vieân haûi quan maët non choeït, choûng loûn 
goïi toâi laø chò, tuy coâ ta coøn ít tuoåi hôn con gaùi uùt toâi. Coâ ta 
haïch toâi: 

- Caùi giaáy vaøng vaøng cuûa chò ñaâu? 
Toâi hoûi laïi: 
- Caùi giaáy vaøng vaøng laø caùi gì? 
Maët coâ ta khoù ñaêm ñaêm: 
- Giaáy vaøng vaøng maø ngöôøi ta caáp cho chò hoâm chò ñeán 

phi tröôøng ñoù! 
Toâi chôït nhôù ra maûnh giaáy maøu vaøng hoï ñöa ñeå khai tieàn 

baïc vaø caùc thöù nöõ trang mang vaøo Vieät Nam. Toâi khoâng 
mang tieàn nhieàu vaø nöõ trang cuõng chaúng coù, neân khoâng coù gì 
ñeå khai caû. Toâi khoâng bieát laø mình phaûi giöõ maûnh giaáy ñoù, 
neân boû ñaâu khoâng nhôù. Thanh Bình, baïn toâi, con trai toâi vaø 
moät soá haønh khaùch sau löng toâi ñeàu khoâng coù. Toâi nhoû nheï 
caét nghóa: 

- Laàn ñaàu tieân chuùng toâi ñi veà Vieät Nam, neân khoâng bieát 
phaûi giöõ tôø giaáy ñoù ñeå trình luùc veà Myõ. OÂng caùn boä ñöa toâi tôø 
giaáy ñoù cuõng khoâng daën roõ gì caû, duø bieát laàn ñaàu chuùng toâi 
veà Vieät Nam, vaäy mong quyù vò thoâng caûm. 

Coâ nhaân vieân haûi quan lôùn loái: 
- Chò khoâng coù tôø giaáy vaøng vaøng chò khoâng theå veà Myõ 

ñöôïc. 
Toâi haï gioïng naên næ: 
- Quyù vò thoâng caûm cho laàn ñaàu, laàn sau chuùng toâi seõ 

nhôù. 
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Coâ nhaân vieân haûi quan cöù laéc ñaàu quaày quaäy: 
- Khoâng coù giaáy vaøng laø khoâng theå veà Myõ ñöôïc. 
Laàn naøy thì toâi khoâng nhòn döôïc nöõa, toâi nhìn thaúng vaøo 

maët coâ ta vaø hoûi daèn töøng tieáng: 
-Taïi sao toâi khoâng veà Myõ ñöôïc? Caùi giaáy vaøng ñoù coù gì 

ñaâu. Chæ laø khai nhöõng ñoà ñöa vaøo Vieät Nam. Toâi khoâng 
mang gì vaøo Vieät Nam caû. Tieàn thì döôùi chæ soá phaûi khai. Coù 
gì quan troïng ñaâu maø toâi khoâng veà Myõ ñöôïc? 

Coâ ta cöù laäp laïi nhö con keùt: 
- Khoâng coù giaáy vaøng khoâng veà Myõ ñöôïc. 
Toâi hôi lôùn tieáng: 
- Chæ coù buoân ma tuùy vôùi buoân ñoà laäu laø khoâng theå veà 

Myõ ñöôïc thoâi. Toâi chaû laøm gì  sai  traùi maø phaûi doïa daãm. 
Nghe toâi lôùn tieáng, moät nhaân vieân haûi quan ñöùng ra laøm 

laønh: 
- Laàn naøy chò khoâng bieát, chuùng toâi caáp cho chò tôø giaáy 

khaùc. Laàn sau chò phaûi nhôù. 
Ñeán traïm kieåm soaùt thöù hai, chuùng toâi ñöa ra tôø giaáy hoï 

môùi phaùt. Moät nöõ nhaân vieân haûi quan nhìn chuùng toâi baèng 
con maét laïnh luøng vaø ñuûng ñænh caàm tôø giaáy cuûa chuùng toâi 
xem xeùt roài ñaùnh vaøo computer. Thaáy coâ ta laøm quaù chaäm 
chaïp, Thanh Bình soát ruoät, boû sang quaày kieåm soaùt thöù hai 
cuûa moät nhaân vieân haûi quan khaùc ñang ngoài raûnh roãi, Sau khi 
chuùng toâi xong xuoâi, Thanh Bình vaãn coøn ñang ñöùng naên næ 
nhaân vieân haûi quan.  OÂng naøy laøm khoù Thanh Bình, nhaát ñònh 
khoâng chòu tôø giaáy hoï môùi phaùt. OÂng ñoøi cho ñöôïc tôø giaáy “o-
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li-gin” vaøng vaøng, ngöôøi  ta caáp cho Thanh Bình hoâm môùi tôùi 
kia. OÂng ta vieän côù tôø giaáy môùi phaùt khoâng ñuû 3 con daáu. 
Thaáy chuùng toâi ñaõ xong, Thanh Bình voäi chæ “baïn toâi cuõng 
nhö toâi maø ñöôïc ñi roài kia kìa.” Nhaân vieân haûi quan thaáy laøm 
khoù khoâng xong ñaønh phaûi ñeå cho Thanh Bình ñi. 

Maùy bay haï caùnh xuoáng phi tröôøng San Francisco, khoâng 
hieåu sao toâi thaáy vui möøng voâ cuøng. Toâi töï traùch mình ñaët 
chaân xuoáng ñaát nöôùc ngöôøi sao vui nhö vaäy ñöôïc. Böôùc ra 
khoûi caùi coång toø voø ñöa haønh khaùch töø maùy bay vaøo phi 
tröôøng, toâi gaëp ngay nuï cöôøi thaät töôi cuûa moät nhaân vieân phi 
tröôøng, “Welcome back”. Tieáng noùi cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi 
chaøo ñoùn toâi aám aùp vaø caûm ñoäng laøm sao. Toâi chôït nghó ñeán 
boä maët laïnh luøng vaø caùi loái laøm khoù deã leáu laùo cuûa maáy nhaân 
vieân haûi quan taïi phi tröôøng Taân Sôn Nhaát nuôùc Vieät Nam 
thaân yeâu. Toâi töï tha thöù cho mình vaø caûm thaáy thoaûi maùi vôùi 
nieàm vui ”ñöôïc” trôû laïi ñaát Myõ. 

                                                     

 
 

 

 

 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                317 

 

 

 

Tuøy Buùt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



318                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                319 

 

 
BOÂNG HOA TÍM  

CUÛA CHAØNG THI SÓ HOÏ LEÂ 
 

Ai cuõng bieát Du Töû Leâ laø moät thi só noãi tieáng, coù nhieàu 

taùc phaåm ñaõ ñöôïc xuaát baûn. Nhöng ngoaøi nhöõng ngöôøi thaân 
ra, ít ai bieát Du Töû Leâ ñöôïc nhieàu baïn höõu yeâu meán nhaát. 

Taïi sao vaäy? Taïi ngöôøi ta yeâu thô Du Töû Leâ ö? 
Toâi khoâng nghó vaäy. Yeâu thô, yeâu vaên cuûa moät ngöôøi 

naøo, khoâng coù nghóa laø ngöôøi ta phaûi thích luoân ngöôøi ñoù. Du 
Töû Leâ deã gaây caûm tình vôùi moïi ngöôøi vì luùc naøo anh cuõng 
lòch söï, nheï nhaøng, hoøa nhaõ. 

Ai ñaõ tieáp xuùc vôùi Du Töû leâ duø chæ moät laàn, cuõng ñeàu 
daønh cho anh raát nhieàu caûm tình noàng haäu. 

Con ngöôøi cuûa Du Töû Leâ khaùc haún vôùi thô cuûa anh. 
Thô cuûa Du Töû Leâ taùo baïo, noàng naøn, ñieân cuoàng. Anh 

coù moät oùc saùng taïo thaät doài daøo. Nhöõng yù nghó, nhöõng chöõ 
anh duøng trong thô raát laï, keå caû loái laøm thô, loái ngaét caâu. 
Nhöng duø ôû theå loaïi naøo ñi nöõa, vaãn phaûi coâng nhaän thô Du 
Töû Leâ raát deã daøng thaám vaøo loøng ngöôøi. 

Mai Thaûo ñaõ goïi thô Du Töû Leâ laø “Thô aùo vaøng”. Thô 
aùo vaøng laø thô veà nhaát. Thô chieám giaûi khoâi nguyeân. 

Duø vaäy, Du Töû Leâ luùc naøo cuõng khieâm toán. Khoâng kieâu 
ngaïo, duø bieát mình coù taøi. Ñoù laø chìa khoùa môû loái ñi, ñöa Du 
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Töû Leâ vaøo con ñöôøng ñaày nhöõng caùnh tay thaân aùi ñoùn tieáp, 
vaø ñöa Du Töû Leâ ñeán moät choã ñöùng ñaëc bieät trong loøng moïi 
ngöôøi. 

Choã ñöùng ñoù, khoâng theå taïo ñöôïc baèng nhöõng taùc phaåm 
thaät hay. Cuõng khoâng mua ñöôïc, duø coù raát nhieàu tieàn baïc. 

Du Töû Leâ thöôøng ñöôïc baïn beø goïi laø ngöôøi ñi “show” 
nhieàu nhaát. “Show” ñaây laø caùc buoåi ra maét taùc phaåm cuûa anh. 
Toå chöùc moät buoåi ra maét saùch, duø thaät ñôn giaûn, cuõng meät voâ 
cuøng. Vaäy maø baïn beø vaãn saün loøng laøm duøm anh, ñuû bieát Du 
Töû Leâ ñöôïc quùy meán nhö theá naøo. 

Vôï choàng toâi quen Du Töû Leâ khaù laâu. Töø hoài Duy Traùc 
cuøng gia ñình môùi sang ñònh cö taïi Myõ. Chuùng toâi cuøng moät 
soá baïn höõu coù toå chöùc “Ñeâm Hoäi Ngoä Duy Traùc”, Du Töû Leâ 
tình côø coù maët ôû Hoa Thònh Ñoán, neân cuõng ñeán tham döï. Laâu 
ngaøy quaù, neân toâi khoâng nhôù roõ, moät trong hai ngöôøi laø anh 
Nguyeãn Vaên Phaùn, cöïu Trung-taù Thuûy Quaân Luïc Chieán, hay 
nhaø baùo Ngoâ Phi Ñaïm cuûa baùo Saigoøn Nhoû ñaõ giôùi thieäu Du 
Töû Leâ vôùi vôï choàng toâi. 

Toâi hôi ngaïc nhieân vì Du Töû Leâ ngoaøi ñôøi khaùc haún vôùi 
hình aûnh veà Du Töû Leâ maø toâi töôûng töôïng qua thô cuûa anh. 
Toâi vaãn nghó, Du Töû Leâ cuõng phaûi coù caùi veû khaùc thöôøng, laø 
laï nhö thô cuûa anh vaäy. Nhöng, Du Töû Leâ laïi laø moät ngöôøi raát 
bình thöôøng, troâng coù veû maãu möïc. Toùc luùc naøo cuõng ngaén, 
goïn. Quaàn aùo thaät ñaøng hoaøng. Noùi naêng hoøa nhaõ, ñaëc bieät laø 
raát nhoû nheï. Loái noùi chuyeän cuûa anh thaønh thaät, cho ngöôøi 
ñoái dieän caùi caûm giaùc hoï ñöôïc anh quyù meán thöïc tình. 
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Bieát chuùng toâi thích thô cuûa anh, sau ñoù, thænh thoaûng 
anh ñaõ göûi saùch taëng chuùng toâi, moãi khi coù saùch môùi. Ñoïc 
saùch “free” cuûa anh Leâ hoaøi cuõng kyø. Maø, göûi tieàn traû thì 
khoâng daùm. Cuoán saùch do chính taùc giaû göûi taëng, noù voâ giaù. 
Tieàn baïc naøo maø traû cho xöùng ñaùng ñöôïc? 

Toâi nghó ra moät caùch ñaùp laïi loøng öu aùi cuûa anh Leâ: 
Mua quaø, göûi taëng chò Leâ. Sau ñoù, chò Leâ töùc chò Haïnh Tuyeàn 
vieát cho toâi moät laù thö thaät deã thöông. Lôøi thö thaønh thaät vaø 
dí doûm, laøm toâi thaáy meán chò ngay. 

Roài, toâi coù dòp gaëp Haïnh Tuyeàn, khi Tuyeàn cuøng anh 
Leâ qua Hoa Thònh Ñoán. Tuyeàn thaät ñôn giaûn, deã thöông vaø 
toâi thích nhaát laø loái noùi chuyeän raát thaät. 

Tröôùc khi gaëp Tuyeàn, toâi ñöôïc nghe moät ngöôøi baïn raát 
thaân cuûa toâi laø nhaø vaên Bích Huyeàn, keå nhieàu veà Tuyeàn, veà 
moái tình thaät ñeïp cuûa Tuyeàn vôùi anh Leâ. Neân khi gaëp Tuyeàn, 
toâi caûm thaáy gaàn guõi vaø deã daøng thaân thieän ñöôïc ngay. 

Töø ñaáy, chuùng toâi cöù ñieän thoaïi qua, ñieän thoaïi laïi, vaø 
trôû thaønh thaân luùc naøo khoâng bieát. Nhôø ñoù, maø toâi bieát khaù 
nhieàu chuyeän vui veà anh Leâ. 

Theo lôøi Tuyeàn, anh Leâ coù traùi tim meàm nhö buùn. 
Moät hoâm Tuyeàn ñang laøm vöôøn, thaáy moät con caéc-keø 

thaät lôùn, troâng deã sôï laém. Tuyeàn chaïy vaøo nhaø noùi vôùi anh 
Leâ. Anh Leâ voäi vaøng mang bao tay (chaøng luoân mang bao 
tay khi laøm nhöõng vieäc naëng, vì chaøng coù hai baøn tay raát 
meàm maïi, nhö tay con gaùi, ñoù laø chuù thích cuûa Tuyeàn) vaø vaùc 
caây gaäy thaät lôùn. Anh Leâ ñònh ra ngoaøi vöôøn ñaäp cheát con 
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caéc-keø. Nhöng khi nhìn thaáy con caéc-keø naèm raát hieàn laønh, 
chaøng beøn ñoåi yù. Chaøng laáy gaäy ñaäp thaät maïnh vaøo ñaùm coû 
gaàn ñoù, ñeå caéc-keø sôï, boû chaïy ñi. Tuyeàn traùch: 

“Anh laøm vaäy cuõng nhö khoâng. Noù vaãn coøn quanh quaån 
trong vöôøn.” 

“Noù khoâng daùm trôû laïi nöõa ñaâu. Noù di cö qua nhaø haøng 
xoùm roài. Nhìn noù toäi nghieäp quaù. Anh khoâng nôõ ñaùnh cheát.” 

Moät laàn chaøng trôû ra vôùi ñoâi giaày to toå chaûng ôû chaân. 
Nhìn chaøng maëc quaàn “sooïc” ôû nhaø maø laïi mang giaày “boát” 
to töôùng. Tuyeàn vöøa ngaïc nhieân vuøa khoâng nín ñöôïc cöôøi. 
Tuyeàn hoûi: 

“Sao töï nhieân anh laïi ñi giaày boát ñeå laøm gì vaäy?” 
Chaøng traû lôøi tænh bô, maët raát nghieâm nghò: 
“Ñeå ñeà phoøng Tuyeàn daãm chaân anh laàn nöõa.” 
Ñoâi khi chaøng raát ngaây thô voâ toäi. Chaøng thích aên canh 

rau deàn naáu toâm, nhöng chaøng khoâng heà bieát caây rau deàn 
hình daùng ra sao. 

Bieát Tuyeàn meâ caây, moät hoâm ôû ngoaøi vöôøn (nhaø hai 
ngöôøi coù hoà nöôùc, coù caàu nhoû baéc ngang hoà…) chaøng thaáy goùc 
vöôøn coù moät caây nhoû xíu maàu tím thaät ñeïp. Chaøng nghó coâ vôï 
mình maø vôù ñöôïc caây naøy chaéc meâ laém. Muoán daønh cho 
naøng moät söï ngaïc nhieân, chaøng beøn leùn vôï, ngaøy naøo cuõng 
töôùi nöôùc chaêm soùc caùi caây maàu tím ñoù. Cho tôùi moät ngaøy, 
caây ñoù lôùn boång leân vaø troå hoa cuõng maàu tím. Chaøng hí höûng 
noùi vôùi vôï: 



NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG                                323 

 

“Anh coù moät moùn quaø ñaëc bieät cho Tuyeàn.  Anh  tìm ra 
ñöôïc moät caây hoa quyù laém. Caây tím, laù tím, vaø hoa cuõng tím. 
Chaéc chaén Tuyeàn seõ meâ luoân.” 

Noùi xong chaøng loâi tay vôï ra goùc vöôøn. Haõnh dieän khoe 
vôùi vôï taùc phaåm cuûa mình. 

“Anh phaûi chaêm soùc moãi ngaøy noù môùi lôùn vaø khoeû 
ñöôïc nhö vaäy ñoù. Loaøi hoa naøy yeáu ôùt laém. Luùc anh môùi tìm 
ra noù nhoû xíu vaø maûnh voâ cuøng.” 

Töôûng vôï phaûi troá maët ngaïc nhieân, vì laøm sao chaøng coù 
theå kieám cho naøng moät caùi caây maàu tím ñeïp vaø laï ñeán nhö 
vaäy. Nhöng chaøng thaáy naøng tænh bô, chöù khoâng coù veû gì baát 
ngôø , laïi coøn coù veû nhö nín cöôøi, vaø nhìn caây gaät guø: 

“Caùi caây naøy maàu tím ñeïp thieät. Caùm ôn anh.” 
Chaøng nôû muõi: 
“Chaéc anh phaûi ñi hoûi coi noù teân laø gì. Chaéc teân cuõng 

phaûi ñaëc bieät laém.” 
Tôùi nöôùc naøy, naøng khoâng neùn ñöôïc nöõa. Naøng nhìn 

chaøng cöôøi ngaët ngheõo: 
“Anh khoûi maát coâng hoûi laøm chi. Tuyeàn bieát teân caây 

naøy roài.” 
“Sao Tuyeàn gioûi vaäy? Teân noù laø gì? 
“Teân noù laø caây rau…….. deàn.” 
Chaøng thi só chöõa theïn baèng moät caâu noùi thieät deã 

thöông: 
“Tuyeàn xaïo ñi. Caây cuûa ngöôøi ta ñeïp vaäy maø keâu laø 

caây rau….. deàn.” 
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Moät böõa khaùc, trôøi möa to, nhaø bò doät. Tuyeàn ñang baän 
naáu aên neân quyùnh leân goïi chaøng: 

“Anh Leâ ôi! Nhaø bò doät.” 
Chaøng thong thaû, töø toán (vì chaøng ñang baän phì pheøo 

thuoác laù): 
“Ñeå anh lo, coù gì ñaâu maø Tuyeàn phaûi quyùnh leân vaäy!” 
Tuyeàn yeân chí tieáp tuïc naáu aên. Chaøng vaùc caùi thang 

ñeán gaàn choã bò doät: 
“Tuyeàn ôi, laïi phuï anh vôùi.” 
Tuyeàn chaïy laïi giöõ thang. Chaøng vöøa töø töø leo thang, 

vöøa huùt thuoác, daùng ñieäu nhaøn nhaõ nhö ñi tìm vaàn thô, chöù 
khoâng phaûi ñi chöõa nhaø doät. Tuyeàn phaûi naên næ maõi chaøng 
môùi chòu xuoáng ñeå Tuyeàn leo leân laøm cho leï. Tuyeàn noùi: 

“Mình vöøa soát ruoät vì tính anh Leâ laøm caùi gì cuõng thong 
thaû, mình vöøa sôï oâng aáy mô maøng, tröôït chaân, teù xuoáng thì 
coøn ñoå nôï theâm..” 

Anh Leâ huùt thuoác lieân mieân khoâng caàn dieâm. Heát ñieàu 
naøy, chaâm ñieáu khaùc. Tuyeàn khoâi haøi: 

“Nhö vaäy ñôõ toán tieàn mua dieâm,  caøng toát..” 
Nghe vaäy, toâi doïa Tuyeàn: 
“Toát gì! Anh Leâ huùt vaäy, khoâng nhöõng haïi cho anh aáy 

maø coøn haïi cho Tuyeàn nöõa, Tuyeàn bieát khoâng? Ngöôøi ta noùi 
ôû chung vôùi ngöôøi huùt thuoác deã bò beänh hôn ngöôøi huùt nöõa 
ñoù.” 

Tuyeàn cöôøi thaät deã thöông: 
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“Laøm sao ñöôïc Thuûy. Anh Leâ khoâng theå naøo boû thuoác 
ñöôïc.” 

Nghe Tuyeàn noùi, toâi thaáy anh Leâ sao thaät may maén. 
Coù laàn nhìn Tuyeàn moäc maïc, khoâng phaán, khoâng son, 

toâi noùi ñuøa: 
“Tuyeàn phaûi trang ñieåm söûa soaïn moät chuùt chöù. Troâng 

Tuyeàn chaû coù veû gì laø naøng thô cuûa anh Leâ heát.” 
Tuyeàn nhìn toâi cöôøi: 
“Vaäy Thuûy troâng Tuyeàn gioáng laø gì cuûa anh Leâ?” 
“Laø coâ.. cuø laàn cuûa anh Leâ.” 
Noùi xong, sôï Tuyeàn giaän, toâi voäi theâm: 
“Noùi ñuøa, ñöøng giaän ñoù nghe.” 
Tuyeàn cöôøi nhieàu hôn: 
“Thuûy noùi vaäy maø nhaèm nhoø gì. Coù ngöôøi coøn noùi vôï 

anh Leâ troâng khôø vaø ngu nöõa kìa.” 
Toâi troøn maét ngoù Tuyeàn: 
“Ai maø noùi baäy baï vaäy? Ngu thì laøm sao toát nghieäp ñaïi 

hoïc sö phaïm vaø cöû nhaân vaên chöông ñöôïc? Vaø khôø thì laøm 
sao cua ñöôïc anh chaøng Leâ?” 

“Tuyeàn khoâng coù “cua” anh Leâ ñaâu.” 
“Vaäy chöù khoâng phaûi thaáy ngöôøi ta laøm thô hay quaù roài 

meâ aø?” 
“Caùi ñoù Thuûy laàm cheát. Töø xöa ñeán nay, Tuyeàn chæ meâ 

kòch vaø vaên xuoâi thoâi. Chöa bao giôø thích thô caû. Hoài nhoû, 
thænh thoaûng cuõng taäp caàm buùt, nhôø theá maø quen anh Leâ.” 

“Vaäy aø, keå nghe coi.” 
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“Luùc ñoù, anh Leâ laøm thö kyù toøa soaïn Tieàn Phong cuûa 
quaân ñoäi. Tuyeàn coù oâng caäu cuõng laø nhaø binh, cho Tuyeàn 
maáy tôø baùo. Töï nhieân Tuyeàn thaáy thích tôø baùo ñoù, neân vieát 
truyeän göûi ñaêng chôi. Keøm theo chuyeän laø vaøi doøng cho oâng 
Thö kyù toøa soaïn. 

Toâi ngaét lôøi Tuyeàn: 
“Thì phaûi vieát thö taùn.. oång, ñeå oång ñaêng truyeän cho 

chöù gì?” 
“Khoâng ñaâu. Ñaõ khoâng theøm taùn maø trong thö Tuyeàn 

coøn noùi chuyeän ngang nhö cua nöõa.” 
“Taïi nhôø vieát thö ngang nhö cua, chaøng thaáy laø laï neân 

ñeå yù, vaø vì vaäy maø loït vaøo ñoâi maét thi só ña tình cuûa chaøng 
phaûi khoâng?” 

“ÖØ, chaéc vaäy.” 
“Roài keát quaû tôùi ñaâu?” 
Gioïng Tuyeàn xìu nhö caùi baùnh bao ngaâm nöôùc: 
“Chaû ñi ñeán ñaâu heát vì chaøng ñaõ thuoäc veà ngöôøi khaùc 

roài. Coøn mình, sau khi ra tröôøng, ñi daäy hoïc. Roài cuõng ñaønh 
ngaâm caâu thô cuûa T.T.Kh: “Neáu bieát raèng toâi ñaõ coù choàng – 
Trôøi ôi ngöôøi aáy coù buoàn khoâng..” chöù coøn laøm gì hôn ñöôïc. 

Toâi tieáp tuïc laøm thaày boùi: 
“Sau moät thôøi gian daøi, hai ngöôøi cuøng ñoå vôõ roài gaëp 

laïi nhau, noái laïi tình xöa phaûi khoâng?” 
“ÖØ, caùm ôn trôøi, ñaõ cho Tuyeàn gaëp laïi anh Leâ. Tuyeàn 

chæ muoán maõi maõi laøm coâ vôï khôø vaø ngu cuûa anh aáy.” 
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Nghe taâm söï cuûa Tuyeàn xong, toâi thaáy oâng baïn Du Töû 
Leâ quûa thaät coù phöôùc. Toâi laïi laøm thaày boùi theâm moät laàn nöõa: 

“OÂng naøy khi sinh ra chaéc phaûi ñeû boïc ñieàu, neân môùi 
toát soá nhö vaäy?” 
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EM CÓ BAO GIÔØ 
CÒN NHÔÙ MÙA XUÂN 

 
 

Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân 
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ 
Nhớ tiếng dương cầm, giọng hát trẻ thơ 
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ 
 
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân 
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng 
Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông 
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong 

 

Đây là đoạn đầu và đoạn cuối trích trong bài thơ của 

một chàng trai trẻ  bị kẹt lại Việt Nam sau biến cố 1975 gửi 
cho người yêu của chàng đã qua được bến bờ tự do, và lúc bấy 
giờ đang định cư ở California . Nếu chàng trẻ tuổi chỉ là một 
người bình thường, thì chắc chắn bài thơ này chỉ có một người 
được đọc là cô bạn gái của chàng. Và theo thời gian, có thể bài 
thơ sẽ chìm trong quên lãng. Nhưng, chàng lại là một nhạc sĩ 
tài hoa, nên bài thơ đó chàng đã phổ thành nhạc. Ít lâu sau, 
mọi người được biết đến bài thơ dưới hình thức lời của một 
bản tình ca có tên là "Em còn nhớ mùa xuân." 
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Chắc quí vị cũng đoaùn được chàng trẻ tuổi đó là ai rồi. 
Chàng có cái tên rất nổi tiếng Ngô Thụy Miên. Nghe hát 

nhưng không ai ngờ, lời của bản tình ca đó lại là lá tình thö 
thật sự của nhạc sĩ gửi cho người yêu đang ở bên kia bờ đại 
dương. 

Có lẽ, chúng ta phải cám ơn người con gái đó. Vì nhờ có 
nàng, chúng ta mới được thưởng thức một bản tình ca thật 
hay. Nhiều người sẽ hỏi "Nàng là ai vậy?" 

Nàng tên là Đoàn Thanh Vân, ái nữ của cố tài tử Đoàn 
Châu Mậu. Cựu nữ sinh Marie Curie, cựu sinh viên đại học 
Văn Khoa. Chàng là cựu học sinh Nguyễn Trãi, cựu sinh viên 
đại học Khoa Học. Chàng và nàng không gặp gỡ nhau ở khuôn 
viên đại học, mà gặp gỡ nhau ở trường Quốc Gia Âm Nhạc, 
thuở hai người cùng học đàn ở đó. Nàng học dương cầm, 
chàng học vĩ cầm. Cả hai cùng tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc 
Sài Gòn. 

Thuở đó, chàng rung động vì đôi mắt nai ngây thơ trong 
sáng,vì dáng dấp thướt tha của nàng trong tà áo lụa Hà Đông 
dưới nắng hanh vàng và vì nụ cười thật xinh của nàng (mà bây 
giờ tôi thấy vẫn còn rất xinh). Cho nên bài thơ làm tặng nàng, 
chàng mới nhắc "Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà đông" và 
"Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho 
lòng anh". 

Dĩ nhiên là người đẹp hiểu tình của chàng. Nên tuy sang 
Mỹ từ 1975 và đã cách xa cả nửa vòng trái đất. Có gì bảo đảm 
sẽ có ngày tái ngộ. Vậy mà nàng vẫn đợi, vẫn chờ. Đến năm 
1978 chàng mới qua được. Sau đó một năm hai người làm lễ 
thành hôn. 



330                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

Những bản nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, hầu như 
bài nào cũng mang ít nhiều hình ảnh thật đẹp của tình yêu. Dù 
vui và đầy hy vọng như bài "Mùa thu cho em." Hoặc buồn và 
thất vọng như bài "Niệm Khúc Cuối.". 

Ngô Thụy Miên không những sáng tác nhạc thật hay, 
anh còn viết lời ca thật tuyệt. Điều này rất dễ hiểu vì trước khi 
sáng tác nhạc, Ngô Thụy Miên đã từng viết văn và làm thơ. 
Ngay từ hồi nhỏ, sở thích của anh là đọc sách. Anh may mắn 

được ở trong một hoàn cảnh có dư thừa sách đeå đọc vì thân 
sinh anh là chủ tiệm sách Thanh Bình ở đường Phan Đình 
Phùng. 

Cái may mắn thứ hai. Anh thích nhạc và thích học đàn 
thì lại có ông bác là chủ tiệm đàn ở Saigòn, tiệm Văn Trang. 
Sự nghiệp âm nhạc đến với Ngô Thụy Miên thật dễ dàng. 
Năm 17 tuổi, anh sáng tác bản nhạc đầu tiên "Chiều Nay 
Không Có Em" với tên  Ngô Thụy Miên (tên thật của anh là 
Ngô Quang Bình). Sau đó, anh sáng tác tiếp bản "Mùa Thu 
Cho Em" . Chỉ mới phổ biến bản nhạc thứ hai, mà tên tuổi anh 
đã đi vào thế giới âm nhạc thật nhanh chóng. Nhiều người nói 
là nhờ bản nhạc này mà ca sĩ Xuân Sơn được nổi tiếng. 

Ngô Thụy Miên thích thơ của Nguyên Sa nên anh đã 
phổ nhạc liên tiếp mấy bài: Áo Lụa Hà đông, Paris Có Gì Lạ 
Không Em ? và Tuổi Mười Ba. 

Những ca khúc này đã đưa tên tuổi Ngô Thụy Miên lên 
như diều gặp gió. 

Nhạc của Ngô Thụy Miên mang một sắc thái riêng, 
không lẫn với ai được. Đặc biệt lời ca thật tình tứ, nhẹ nhàng. 
Mỗi bài hát dường như là một lời tỏ tình tha thiết. Hát nhạc 
của anh, không nhiều thì ít, cũng cho người ta cái cảm giác 
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như đang trải ra tâm sự của mình. Nghe nhạc của anh, người ta 
cảm thấy tâm hồn như đang được ướp đẫm hương của tình 
yêu. 

Ai mà chả có một thời yêu đương, một thời mơ mộng? 
Ai mà chả có một vài kỷ niệm buồn trong một cuộc tình? Cho 
nên mọi người đều có thể tìm thấy hình ảnh nào đó của mình, 
phảng phất trong những bản tình ca Ngô Thụy Miên. Có lẽ 
chính vì vậy mà bài hát nào của Ngô Thụy Miên cũng được 
mọi người đón nhận nồng nhiệt. 

Tôi yêu nhạc Ngô Thụy Miên từ những ngày còn ở Việt 
Nam, nhưng chưa bao giờ được diện kiến tác giả. Tình cờ cặp 
bạn trẻ Nga Mi, Lãng Minh mà tôi vẫn quí mến như hai người 
em, bỗng có sáng kiến tổ chức chương trình "Nhạc Vàng 
Chiều Chủ Nhật". Tôi vẫn nghĩ, muốn thưởng thức nhạc, phải 
ngồi yên lặng mà nghe mới tận hưởng được cái hay của bản 
nhạc, của lời ca. Và trong cái không khí đó, người ca sĩ mới có 
hứng dành hết tâm hồn mình để hát và diễn tả bài hát đúng 
mức. Và người nghe mới cảm nhận được những điều mà tác 
giả muốn gửi gấm, qua lời thơ, ý nhạc. 

Còn nghe nhạc, mà nghe trong một bữa tiệc ồn ào, vừa 
ăn uống, vừa nói chuyện, vừa nhẩy đầm thì qủa thật bản nhạc 
bị loãng đi nhiều lắm. Trong cái không khí đó, làm sao người 
nghe cảm nhận được tất cả ý nghĩa sâu sắc của lời ca và cái 
hay đặc biệt của từng nốt nhạc. 

Trước đó, Nga Mi, Lãng Minh có nhã ý nhờ tôi phỏng 
vấn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên trên sân khấu, trong buổi trình 
diễn Nhạc Vàng Chiều Chủ Nhật với những tình khúc Ngô 
Thụy Miên. Tôi nghĩ điều đó không thích hợp với tôi và làm 
mất nhiều thì giờ của khán giả. Do đó tôi nẩy ra ý định tìm gặp 
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anh chị Ngô Thụy Miên và phỏng vấn riêng.  Nói là phỏng 
vấn cho có vẻ xôm tụ, chứ thực ra chỉ là ít phút nói chuyện 
tâm tình. Anh chị Ngô Thụy Miên thật vui vẻ, cởi mở và chị 
Ngô Thụy Miên thì rất dễ thương. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy 
khuôn mặt xinh xắn của chị, trông chị thật hiền hoà dịu dàng. 
Tôi gọi đùa chị là "Mùa Thu Tóc Ngắn" của anh Ngô Thụy 
Miên. Tôi hỏi thăm bài hát nào anh thích nhất.  Anh nhìn chị 
mỉm cười và nói theo tình cảm thì bài "Em Còn Nhớ Mùa 
Xuân" mang nhiều kỷ niệm của chúng tôi nhất.  Những bài 
"Mắt Biếc, Từ Giọng Hát Em, Dốc Mơ, cũng là những bài tôi 
rất thích. Sau khi được nghe tâm sự của bản tình ca "Em Còn 
Nhớ Mùa Xuân " rồi ngay sau đó tình cờ lại được nghe Lãng 
Minh hát, tôi phải thú thật, tuy đã được nghe bài hát này nhiều 
lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hay đến như vậy. Có lẽ vì đã 
được nghe chuyện tình cúa anh chị, tôi mới hiểu và thấm được 
cái hay của từng lời trong bài hát. Thêm nữa, giọng trầm ấm 
của Lãng Minh diễn tả thật "tới",  nên tôi ngồi nghe như uống 
từng lời ca và cảm thấy "phê" vô cùng. Tôi bắt chước câu nói 
của hai cậu con trai tôi mỗi lần được nghe một bản nhạc hay 
"Bài này nghe phê quá". Chữ "phê" nghe thật tếu, nhưng diễn 

taû cái cảm giác thú vị được nghe một bài hát thật hay, nó 
chính xác vô cùng. Nga Mi hát "Riêng Một Góc Trời" cũng 
thật tuyệt. Hôm đó, có lẽ vì trước một cử tọa đông đảo chọn 
lọc, Nga Mi, Lãng Minh cảm thấy như được khích lệ, có hứng, 
nên hát rất hay. Nhất là khi họ song ca "Liên Khúc Mùa Thu" 
của Ngô Thụy Miên. Thường thì tôi không thích lắm cái lối 
ghép nhạc, hát liên khúc. Tôi vẫn nghĩ, bài hát phải có đầu có 
đuôi. Cũng như kể một câu chuyện, phải có mạch lạc. Tự 
nhiên cắt đi một khúc của bài hát này, ghép sang một đoạn của 
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bài hát khác, thì chẳng khác gì "đem râu ông nọ cắm vào cằm 
bà kia" và tôi thấy tội cho mấy bài hát bị cắt xén quá. Vả lại 
nghe như vậy làm sao có thể thấy cái hay và đầy đủ ý nghĩa 
như nghe nguyên vẹn bài hát nguyên thủy được. Vậy mà, hôm 
đó nghe Nga Mi Lãng Minh hát "Liên Khúc Mùa Thu" tôi lại 
thấy hay và nghe cũng rất ăn khớp với nhau. 

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên chắc phải thích mùa thu lắm 
nên mới có thế sáng tác những ca khúc mùa thu tuyệt diệu như 
vậy. 

Nói về những kỷ niệm đáng nhớ. Ngô Thụy Miên tậm 
sự. Thời gian sửa soạn làm cuốn băng "Tình Ca Ngô Thụy 
Miên" là những ngày mệt mỏi, bận rộn nhưng cũng vui nhất. 
Phải chọn bài, chọn ca sĩ, chọn hoà âm với nhạc sĩ Văn Phụng 
và luyện cho các ca sĩ Khánh Ly, Xuân Sơn. Khi cuốn băng 
hoàn thành, Ngô Thụy Miên đã thức suốt đêm, nghe đi nghe 
lại và cảm thấy vui vô cùng. Cuốn băng này do trung tâm 
Thúy Nga phát hành. Sau đó ít lâu, một buổi chiều lang thang 
trên đường Nguyễn Huê, Ngô Thụy Miên nghe nhạc của mình 
quyện trong gió, vang lên dìu dặt từ một kiosque bán băng 
nhạc. Thử hỏi còn thú vị nào hơn? 

Ngô Thụy Miên còn một kỷ niệm vui khác tuy có pha 
một chút đắng cay, một niềm chua xót. Sau năm 1975, mấy 
năm đầu, tất cả nhạc tình cảm đều bị cấm. Cấm nghe, cấm hát, 
cấm bán.  Một hôm ngồi trên chuyến xe đò, có một ca sĩ mù đi 
hát dạo đế kiếm tiền. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bàng hoàng cảm 
động khi nghe ông ta hát bài "Mùa Thu Cho Em" theo điệu cổ 
nhạc. Loại nhạc này đang bị cấm, mà ông ta vẫn hát. Hẳn ông 
phải thích bài hát này lắm dù ông phải đổi sang thể điệu khác. 
Ông lại dùng bài hát này đi hát dạo đế kiếm sống qua ngày. 
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Hẳn ông phải nghĩ bài này được rất nhiều người ưa chuộng. 
Mấy năm rồi, không ai dám hát nhạc của mình. Bỗng dưng 
tình cờ được nghe một người hát, dù phải thay đổi đi 
nhiều,lòng người nhạc sĩ hỏi sao không thấy bồi hồi xúc động? 
Tuy chua xót, nhưng vẫn cảm thấy vui. Dù niềm vui đó, chỉ 
nhỏ nhoi như một đốm lửa cháy leo lét giữa mùa đông buốt 
giá. 

Tôi rất thích những bài hát của Ngô Thụy Miên. Riêng 
bài "Mùa Thu Cho Em" đã làm thay đổi hẳn cái cảm nghĩ của 
tôi về mùa thu. Tôi yêu mùa thu vô cùng. Trước đó, qua thơ 
Lưu Trọng Lư tối thấy hình ảnh mùa thu thật đẹp nhưng cũng 
thật buồn. 

Sài Gòn không có mùa thu, nên tôi chỉ biết mùa thu Hà 
Nội qua hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ của một cô bé con 12 
tuổi. Rời Hà Nội vào Sài Gòn, mùa thu tô đậm nét hơn trong 
tâm hồn tôi bằng bài thơ của Lưu Trọng Lư" ...Lá thu rơi xào 
xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô".  

Hình ảnh con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trọng Lư nó 
buồn bã, cô đơn quá. Khiến mùa thu cũng hiu hắt buồn theo. 

Ngô Thụy Miên đã khoác cho mùa thu một cái áo mới. 
Áo của tình yêu. Nghe ca khúc "Mùa Thu Cho Em", tôi thấy 
mùa thu rực rỡ, mơ mộng hẳn lên. Cảm nghĩ thu buồn không 
còn nữa, mà ngược lại tôi thấy mùa thu là mùa của hy vọng, 
của yêu đương. Bởi vì con nai vàng không còn lẻ loi nữa. Nó 
đã có đôi. Tôi như nhìn thấy cặp nai đang cọ hai cái mũi xinh 
xinh vào nhau đế "hát khúc yêu đương". Cám ơn chiếc đũa 
thần "Mùa Thu Cho Em", đã biến đổi hình ảnh mùa thu trong 
tôi một cách thật kỳ diệu. Cám ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã 
sáng tác cho người, cho đời nhưng tình khúc thật hay. 
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LAM PHÖÔNG  
VÔÙI NHÖÕNG GIOÏT LEÄ TÌNH  

 
 

Chaúng bao giôø ngôø coù moät ngaøy toâi laïi ñöôïc nghe 

nhaïc só Lam Phöông taâm söï nhöõng maåu chuyeän vui buoàn 
trong cuoäc ñôøi cuûa oâng. Qua ñieän thoaïi, gioïng oâng thaät côûi 
môû, hieàn hoøa, oâng noùi chuyeän vôùi toâi nhö noùi vôùi moät ngöôøi 
raát thaân, khoâng ngaïi nguøng, khoâng daáu dieám. 

ÔÛ caùi tuoåi aáu thô, caùi tuoåi maø leõ ra chæ thích chaïy chôi 
vôùi baïn beø, leâu loång ngoaøi ñöôøng, thì caäu beù Lam Phöông laïi 
chæ meâ nhaïc. Naêm 11 tuoåi, oâng mua saùch nhaïc, hoïc moø laáy 
moät mình, 13 tuoåi hoïc nhaïc vôùi nhaïc só Hoaøng Lang, 15 tuoåi 
vieát chung vôùi oâng thaày baûn nhaïc ñaàu tieân, 17 tuoåi ñaõ baét 
ñaàu noåi tieáng. OÂng böôùc vaøo theá giôùi aâm nhaïc deã daøng 
nhanh choùng nhö coù ñoâi caùnh thieân thaàn. Con ñöôøng söï 
nghieäp roäng theânh thang, nhöng ñöôøng tình aùi thì laïi coù quaù 
nhieàu traéc trôû. Moái tình ñaàu cuûa oâng vôùi moät ngöôøi con gaùi 
coù gioïng haùt raát hay maø sau naøy coâ trôû thaønh moät ca só noåi 
tieáng. Tình ñaàu tan vôõ vì vaán ñeà khaùc bieät toân giaùo, neân oâng 
vieát leân taâm söï mình qua nhöõng tình khuùc Traêm Nhôù Ngaøn 
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Thöông, Thu Saàu, Ngheïn Ngaøo, Tình Cheát Theo Muøa Ñoâng, 
Gioït Leä Saàu, v.v... 

Sau ñoù Lam Phöông laäp gia ñình vôùi nöõ kòch só Tuùy 
Hoàng. Cuoäc hoân nhaân naøy haïnh phuùc cuõng nhieàu vaø ñau khoå 
cuõng laém. 

Moái tình thöù ba môû ñaàu ñeïp nhö  moät baøi thô. Cöù nghe 
baûn tình ca "Baøi Tango Cho Em" Lam Phöông saùng taùc vì 
naøng, ñuû bieát oâng raár kyø voïng vaøo moái tình naøy. Nhaân ñoïc 
moät ñoaïn tin treân baùo veà chuyeän ca só Hoïa Mi troán khoûi Vieät 
Nam, phaûi boû choàng vaø hai con thô laïi, nhaïc só Lam Phöông 
ñaõ xuùc ñoäng saùng taùc ca khuùc "Em Ñi Roài" ñeå taëng coâ duø 
chöa heà bieát maët. Trong moät buoåi ñaïi nhaïc hoäi toå chöùc ñaëc 
bieät cho Hoïa Mi, coâ ñaõ haùt baøi "Em Ñi Roài" thaät hay vaø 
ñöôïc khaùn giaû taùn thöôûng noàng nhieät. Haùt xong, coâ môøi nhaïc 
só Lam Phöông leân saân khaáu ñeå caùm ôn vaø taëng hoa cho oâng. 
Khi trao boù hoa, coâ nghieâng maù cho oâng hoân ñeå toû loøng quyù 
meán ñaëc bieät. OÂng ñaõ kheùo leùo noùi moät caâu thaät deã thöông: 
"Toâi cho Hoïa Mi thieáu nôï ñoù, maø toâi laáy lôøi naëng laém nghe", 
vì ngöôøi ñaõ cho oâng nguoàn caûm höùng saùng taùc "Baøi Tango 
Cho Em" khi ñoù ñang ngoài döôùi haøng gheá khaùn giaû. Yeâu vaø 
neå nhö vaäy maø moái tình naøy cuõng keát thuùc baèng hai chöõ  
"chia ly." 

OÂng töôûng roài mình seõ phaûi may maén hôn, khoâng leõ cöù 
"töø khi yeâu em laø anh bieát 'ñoïa ñaày' maõi hay sao?" (Baøi "Chæ 
Coù Em" coù caâu "Töø khi yeâu em laø anh bieát ñôïi chôø". Coù ca só 
ñaõ haùt laø "Töø khi yeâu em laø anh bieát ñoïa ñaày." Toäi nghieäp 
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cho nhaïc só vì chöõ "ñôïi chôø" vaø "ñoïa ñaày" khaùc haún nghóa 
moät trôøi moät vöïc). Khi oâng laâm beänh naëng cuõng laø luùc tình 
yeâu chaép caùnh bay xa. Nghe chuyeän tình buoàn cuûa Lam 
Phöông khieáân toâi lieân töôûng ñeán moái tình caâm thaät ñeïp cuûa 
moät ngöôøi baïn toâi vôùi nhaïc só Lam Phöông. Coâ xinh ñeïp, haùt 
hay vaø cuõng ôû cö xaù Löõ Gia. Tình yeâu ñoù chæ laøm coâ saàu heùo 
vì luùc ñoù oâng ñaõ coù gia ñình. Coâ laëng leõ theo doõi töøng buoàn 
vui thaêng traàm cuûa cuoäc ñôøi oâng. Nghe tin oâng bò löøa khi toå 
chöùc ñaïi nhaïc hoäi ôû mieàn Trung ñeán noãi phaûi baùn xe hôi ñi 
ñeå traû nôï, coâ ñaõ maát nguû vì xoùt xa. Ngöôøi baïn gaùi thuôû ñoâi 
taùm cuûa toâi keït laïi Vieät Nam vaø ñaõ ra ngöôøi thieân coå. Neáu 
coâ coøn soáng, vaø bieát tin nhaïc só Lam Phöông coâ ñôn treân xe 
laên, chaéc haún coâ seõ khoå taâm laém duø caû hai ngöôøi maùi toùc ñaõ 
ñieåm söông? Chuyeän tình yeâu muoân ñôøi vaãn ñeïp vaø buoàn 
phaûi khoâng quyù vò? 

Chaám döùt cuoäc ñieän ñaøm vôùi Lam Phöông, loøng toâi 
coøn thaáy ngaäm nguøi. Coù phaûi Thöôïng Ñeá coá taâm daønh cho 
ngöôøi ngheä só taøi hoa moät cuoäc ñôøi soùng gioù, buoàn nhieàu hôn 
vui, ñeå oâng coù chaát lieäu saùng taùc cho ñôøi nhöõng taùc phaåm 
khoù queân? 

                                                          
 

 

 
 



338                                     NHÖÕNG CAÙNH HOA DAÏI MAÀU VAØNG 
 
 

 
 

NHÔÙ ANH NHAÄT BAÈNG 
 
 

Toâi bieát anh Nhaät Baèng töø luùc coøn raát beù. Hai gia ñình 

chuùng toâi thaân nhau töø nhöõng ngaøy ôû Thanh Hoùa. Meï toâi keå 
chuyeän hai baùc thaân sinh ra anh Nhaät Baèng hoài treû laø moät 
caëp trai taøi gaùi saéc. Baùc trai hoïc gioûi vaø laøm tham taù. Baùc gaùi 
laø hoa khoâi ôû phoá Haøng Ngang, Haø Noäi. Toâi vaãn quen goïi 
hai baùc laø baùc Tham Haïc. Hoài môùi lôùn anh Nhaät Baèng vaø 
anh Nhaät Phöôïng raát ñeïp trai, da traéng muõi cao troâng gioáng 
taây lai. Hai anh laïi hay noùi tieáng Phaùp neân ngöôøi nhaø vaø baïn 
beø thaân cöù goïi laø "hai thaèng taây con". Toâi baèng tuoåi coâ em uùt 
cuûa anh Nhaät Baèng laø Hoàng Haûo. Chuùng toâi chôi thaân vaø hoïc 
cuøng lôùp vôùi nhau ôû tröôøng Tröng Vöông. 

Thôøi toâi hoïc trung hoïc, ban hôïp ca Haïc Thaønh vôùi 
Nhaät Baèng, Nhaät Phöôïng, Theå Taàn, Hoàng Haûo noåi tieáng nhö 
coàn vaø ñöôïc giôùi hoïc sinh sinh vieân raát yeâu thích. Toâi nghó 
ban Haïc Thaønh ñöôïc giôùi treû thôiø ñoù haâm moä moät phaàn vì caû 
boán anh em ñeàu ñeïp nhö taøi töû cineù, laïi sinh tröôûng trong 
moät gia ñình danh giaù, coù hoïc vaán cao. Hoàng Haûo luùc ñoù laø 
moät trong nhöõng ngöôøi ñeïp noåi tieáng cuûa tröôøng Tröng 
Vöông. 
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Töø luùc bieát anh Nhaät Baèng cho ñeán baây giôø, trong loøng 
toâi, luùc naøo anh cuõng laø hình aûnh moät ngöôøi anh ñaùng kính, 
deã meán, taøi hoa vaø ñaëc bieät laø raát hieàn hoøa. Toâi cuõng ñöôïc 
bieát khaù nhieàu veà chị Töôøng Hueää hieàn theâ cuûa anh Nhaät 
Baèng. Chò hoc treân toâi hai lôùp, toâi raát meán chò vì tính tính chò 
vui veû deã thöông vaø raát hoàn nhieân. Hình aûnh toâi nhôù nhaát veà 
chò laø da thaät traéng, maù hoàng, ñoâi maét ñeïp luùc naøo cuõngsaùng 
long lanh, maëc aùo daøi luoân luoân xaén tay aùo leân cao vaø phoùng 
xe ñaïp vuø vuø. Chò laø hình aûnh cuûa coâ nöõ sinh Tröng Vöông 
xinh ñeïp tinh nghòch vaø raát coù duyeân. Chò laø moái tình lôùn cuûa 
anh Nhaät Baèng. Anh gaëp chò töø naêm chò 16 tuoåi ôû nhaø moät 
ngöôøi baø con. Vaøi naêm sau anh gaëïp laïi chò, luùc ñoù chò laøm ôû 
ñaøi phaùt thanh. Thænh thoaûng chò cuõng haùt laáy bieät hieäu laø 
Töôøng Vi. Anh bò tieáng seùt aùi tình neân nhaát ñònh mang xe 
hoa ñoùn chò veà laøm "maù baày treû". Anh chò soáng raát haïnh 
phuùc cho ñeán khi anh töø bieät coõi traàn. 

Anh chò coù 5 ngöôøi con, 4 trai 1 gaùi. Boán con trai laø 
Nhaät Haûi, Nhaät Huøng, Nhaät Haøo, Nhaät Huaán. Boán con trai 
ñeàu thöøa höôûng doøng maùu vaên ngheä cuûa boá, neân ngoaøi vieäc 
laøm chính thöùc, caùc chaùu hôïp laïi thaønh laäp moät ban nhaïc 
chôi vaøo dòp cuoái tuaàn laáy teân laø Blue Ocean, sau naøy ñoåi 
thaønh The Night. Ban nhaïc naøy raát noåi tieáng ôû vuøng Hoa 
Thònh Ñoán. Ngoaøi ra Nhaät Haøo coøn laø ca só haùt raát hay. Coâ 
con gaùi cöng laø chaùu Vaân Bích cuõng ñaøn raát gioûi. Hieän chaùu 
laø giaùo sö daäy döông caàm. Anh Nhaät Baèng yeâu vôï ñeán noãi 
khi ñaët teân cho caùc con, boán caäu con trai anh nhaáât ñònh ñaët 
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theo vaàn H cuûa chò Töôøng Hueä. Chæ coù coâ con gaùi laø laáy vaàn 
B cuûa boá thoâi. 

Anh Nhaät Baèng luoân luoân coi toâi nhö moät ngöôøi em 
gaùi. Naêm 1992 trong buoåi Nhaïc Thính Phoøng "Kyû Nieäm 45 
Naêm AÂm Nhaïc Nhaät Baèng" anh muoán toâi vaø chò Ngoïc Dung 
cuøng hai anh Döông Ngoïc Hoaùn vaø Nguyeãn Thiện AÂn cuûa 
ñaøi VOA laøm MC giôùi thieäu nhaïc cuûa anh. Toâi haõi quaù vì luùc 
đó coøn laø tay mô chöa laøm MC bao giôø, laïi theâm phaûi laøm 
chung vôùi hai anh MC tay toå côõ baäc thaày laø anh Hoaùn vaø anh 
AÂn, kinh nghieäm ñaày mình, neân toâi nhaát ñònh laéc ñaàu quaày 
quaäy. Anh Nhaät Baèng noùi vôùi toâi moät caâu thaät caûm ñoäng maø 
khoâng bao giôø toâi queân ñöôïc: "Haûo noù ôû xa, anh luoân luoân 
coi coâ nhö Haûo, ôû ñaây coâ phaûi thay theá Haûo phuï vôùi anh chöù. 
Anh bieát coâ noùi ñöôïc, cöù nghe lôøi anh ñi, anh khoâng xuùi daïi 
coâ ñaâu maø." 

Dó nhieân laø phaûi nghe lôøi oâng anh, nhöng maø vaãn vöøa 
laøm vöøa run. May maø moïi vieäc ñeàu toát ñeïp, cuõng nhôø coù anh 
Nhaät Baèng khuyeán khích maø toâi ñôõ "cheát nhaùt' hôn. Moät 
hoâm ñi döï Party ôû nhaø anh chò Löu Nguyễn Ñaït, anh Nhaät 
Baèng ngoài gaàn toâi, luùc ñoù moät ngöôøi baïn ñang haùt moät baøi 
thô phoå nhaïc, anh Baèng quay sang hoûi toâi: "Coâ coù baøi thô 
naøo öng yù ñöa ñaây anh phoå nhaïc cho. Ñeå anh giaø quaù, heát 
höùng laø khoâng laøm nhaïc ñöôïc nöõa ñaâu." 

Nghe anh noùi, toâi vöøa ngaïc nhieân, vöøa caûm ñoäng, 
khoâng ngôø anh laïi saün saøng phoå nhaïc cho moät teân laøm thô vôù 
vaån, voâ danh tieåu toát nhö toâi. 
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Toâi ñöa anh taäp thô Coû Thôm coù 6 baøi thô cuûa toâi in 
chung vôùi caùc taùc giaû khaùc, ñeå tuøy anh choïn löïa. 

Khoâng ngôø anh ñaõ choïn baøi thô buoàn nhaát, baøi "Tình 
Tuyeät Voïng" ñeå phoå nhaïc. Anh noùi anh thích baøi ñoù nhaát. 

Toâi hoûi ñuøa anh: "Trong 6 baøi thô sao anh laïi choïn baøi 
thô thaát tình buoàn nhaát. Nhö vaäy coù phaûi laø anh cuõng coù taâm 
hoàn laõng maïn öôùt aùt phaûi khoâng? 

Anh thaønh thaät nhaän lieàn, anh noùi: "Nhaïc só laø phaûi 
laõng maïn, öôùt aùt. Neáu khoâng, laøm sao maø saùng taùc nhaïc 
ñöôïc." Anh nhaán maïnh theâm: "Nhöng maø chæ trong taâm hoàn 
thoâi ñeå coù caûm höùng maø saùng taùc. Thöïc teá thì phaûi soáng 
ñaøng hoaøng." 

Anh ñaõ soáng ñuùng nhö lôøi noùi cuûa anh. Giöõa moäng vaø 
thöïc anh phaân bieät roõ raøng. Khi ngöôøi nhaïc só saùng taùc thì tha 
hoà thaû hoàn trong moäng ñeå maø tìm caûm höùng. Luùc ñoù laø 
moäng. Heáùt giôø saùng taùc thì phaûi tænh moäng ñeå maø trôû veà vôùi 
thöïc teá laøm moät ngöôøi choàng göông maãu ñaøng hoaøng. 

"Tình Tuyeät Voïng" laø nhaïc phaåm cuoái cuøng cuûa anh vaø 
chaéc chaén "Tình Tuyeät Voïng" chæ laø trong moäng. 

Coøn ñôøi thöïc cuûa anh thì laø moät baûn tình ca thaät ñeïp: 
"Tình Hoàng". 
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MAÕI MAÕI BEÂN EM 
 
 

Toâi yeâu thích haàu nhö taát caû caùc baûn tình ca cuûa nhaïc só 
Töø  Coâng Phuïng. Nhöng hai baûn tình ca maø toâi thích nhaát laø 
"Baây Giôø Thaùng Maáy" vaø "Maõi Maõi Beân Em." 

Moãi khi nghe baûn "Baây Giôø Thaùng Maáy" toâi nhö ñöôïc 
thaáy laïi caû moät quaõng ñôøi thô moäng cuûa thôøi trung hoïc. Caùi 
thuôû "em hoàn nhieân böôùc ñeán bôø yeâu ñöông." 

Ñeïp nhaát laø caùi tuoåi yeâu ñöông, nuõng nòu, giaän hôøn vaø 
doã daønh nhau. Toâi nghó khoâng chæ rieâng toâi, maø taát caû moïi 
ngöôøi ñeàu yeâu baûn nhaïc "Baây Giôø Thaùng Maáy" bôûi vì ai 
cuõng tìm thaáy hình aûnh mình trong lôøi nhaïc ñoù, cuûa nhöõng 
ngaøy thaùng ñeïp nhaát ñôøi ngöôøi. 

Baûn "Maõi Maõi Beân Em", nhaïc tha thieát quaù vaø lôøi thì 
"tuyeät". Caùc baø, caùc coâ nghe ai cuõng "pheâ." Ai cuõng mô öôùc 
ngöôøi yeâu hay ñöùc lang quaân cuûa mình thì thaàm beân tai mình 
nhöõng lôøi nhö vaäy. Chò Töø Coâng Phuïng quaû thaät may maén. 
Toâi bieát chò laø nguoàn caûm höùng cho anh saùng taùc baûn nhaïc 
naøy. Bôûi vaäy caùi CD laáy teân baøi haùt "Maõi Maõi Beân Em" coù 
hình cuûa anh chò tình töù beân nhau caû maët tröôùc laãn maët sau. 
Toâi noùi ñuøa treâu chò Phuïng "Chò canh döõ quaù, caû cöûa tröôùc 
laãn cöûa sau thì coøn ai loït vaøo ñöôïc." 

Chò cöôøi caûi chính laø anh Phuïng ñöa hai caùi hình ñeå 
ngöôøi laøm bìa CD choïn laáy moät caùi, ai ngôø oâng aáy hieåu 
nhaàm, töôûng anh Phuïng muoán in caû hai caùi hình, neân oâng aáy 
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môùi cho hình vaøo caû maët tröôùc vaø maët sau CD. 
Anh chò Töø Coâng Phuïng vôùi gia ñình toâi thaân tình nhö baø 

con hoï haøng, chöù khoâng chæ ñôn thuaàn nhö tình baèng höõu. 
Moãi laàn coù dòp veà vuøng Hoa Thònh Ñoán, anh chò ñeàu ñeán ôû 
vôùi gia ñình chuùng toâi. Ñaëc bieät, anh chò thöông chaùu Hieån, 
con trai lôùn cuûa chuùng toâi nhö con cuûa anh chò. Hai chuù chaùu 
raát hôïp nhau. Toâi nhö nhìn thaáy hình aûnh chaùu Hieån ñaøn 
Piano cho chuù Phuïng haùt. Heát baøi naøy ñeán baøi khaùc. Sau moãi 
baøi haùt laø gioïng cöôøi noùi roån raûng cuûa hai chuù chaùu vang caû 
phoøng khaùch. 

Caùch ñaây hôn moät naêm, toâi ñieän thoaïi baùo tin cho anh 
chò bieát chaùu Hieån saép laøm ñaùm cöôùi. Toâi chöa daùm noùi ñeán 
chuyeän môøi moïc vì thaáy anh chò ôû quaù xa, vaø anh cuõng baän 
bòu vôùi nhöõng chöông trình ca nhaïc ôû khaép nôi. 

Môùi nghe thaáy tin chaùu laáy vôï, anh chò möøng laém. Anh 
Phuïng noùi ngay, anh chò seõ qua döï ñaùm cöôùi chaùu. Anh noùi 
anh raát möøng laø chaùu ñaõ tìm ñöôïc haïnh phuùc sau moät laàn 
dang dôû. Anh noùi theâm baèng moät gioïng raát caûm ñoäng "toâi 
mong chaùu cuõng tìm ñöôïc haïnh phuùc laâu daøi maõi maõi nhö 
toâi." 

Sau ñaùm cöôùi chaùu, anh chò ôû laïi chôi vôùi chuùng toâi 
theâm maáy ngaøy nöõa. Chuùng toâi ñöa anh chò ñi vieáng nuùi Ñöùc 
Meï. Ñi Harper Ferry ngaém laù vaøng. Vuøng thuû ñoâ Hoa Kyø 
ñoùn anh chò vôùi naéng thu trong vaét vaø caû röøng laù vaøng, laù ñoû 
lao xao trong gioù, nhö nhöõng möøng rôõ, cuoáng quít ñoùn khaùch 
phöông xa. 

Hoâm sau toâi coù toå chöùc buoåi hoïp maët "Chieàu Gaëp Gôõ Töø 
Coâng Phuïng" taïi nhaø anh chò Theá - Kieàu Vaân. Moät caëp baïn 
yeâu vaên ngheä, raát deã thöông, coù caên nhaø thaät lôùn vôùi moät 
phoøng hoïp roäng raõi, coù saân khaáu, ñeïp vaø aám cuùng nhö moät 
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phoøng traø. Haàu nhö taát caû caùc khuoân maët quen thuoäc vuøng 
Hoa Thònh Ñoán ñeàu coù maët. 

Thaät may maén cho moïi ngöôøi. Hoâm ñoù, khoâng nhöõng chæ 
ñöôïc nghe gioïng haùt cuûa anh Töø Coâng Phuïng vôùi nhöõng baûn 
tình ca thaät hay cuûa anh, maø chuùng toâi coøn ñöôïc nghe taùc giaû 
taâm söï veà xuaát xöù cuûa töøng baøi haùt, veà nhöõng nguoàn caûm 
höùng ñaõ taïo neân nhöõng baøi haùt ñoù. 

Anh Phuïng taâm söï, anh khoâng bao giôø coù moäng trôû 
thaønh nhaïc só, duø anh coù khieáu veà aâm nhaïc töø nhoû. Anh laïi 
caøng khoâng bao giôø nghó ñeán coù luùc ñi haùt nhö ca só, duø naêm 
hoïc lôùp nhaát anh ñaõ noåi tieáng coù gioïng haùt raát aám vaø truyeàn 
caûm, vaø ñaõ ñöôïc ñaïi dieän tröôøng ñi thi haùt. Anh chæ moäng trôû 
thaønh baùc só. Tính anh nhuùt nhaùt, hay maéc côõ. Anh yeâu thích 
nhaïc neân töï hoïc nhaïc qua cuoán saùch nhaïc baèng tieáng Phaùp 
cuûa oâng anh, vaø cuõng töï hoïc ñaøn guitar laáy. Thôøi coøn laø hoïc 
sinh trung hoïc anh raát meâ nhaïc cuûa Vaên Cao vaø Ñaëng Theá 
Phong. Hai baøi haùt anh thích nhaát laø Tröông Chi vaø Buoàn 
Taøn Thu. Naêm hoïc ñeä nhaát, trong luùc baän roän hoïc thi maø töï 
nhieân nhöõng gioøng nhaïc cöù vang leân trong ñaàu khieán anh 
phaûi vieát ra. Vieát xong moät ñoaïn laïi ñeå ñoù. Laïi lo hoïc thi, roài 
laïi vieát tieáp. Cuoái cuøng baûn nhaïc ñöôïc hoaøn thaønh. Ñoù laø taùc 
phaåm ñaàøu tay cuûa anh, baûn "Baây Giôø Thaùng Maáy". 

Tröôùc khi saùng taùc nhaïc anh cuõng say meâ vieát vaên, laøm 
thô. Nhöõng hình aûnh nuõng nòu, giaän hôøn cuûa "Baây Giôø Thaùng 
Maáy" chæ laø hình aûnh cuûa töôûng töôïng vì luùc ñoù chaøng nhaïc 
só taøi hoa cuûa chuùng ta chöa heà yeâu ai. 

Saùng taùc baûn "Baây Giôø Thaùng Maáy" xong, anh Phuïng 
chæ ñònh ñeå haùt chôi, chöù khoâng coù yù muoán phoå bieán. Moät 
buoåi chieàu anh mang ñaøn ra ngoài ôû haønh lang ñaïi hoïc xaù, 
vöøa ñaøn vöøa haùt baøi "Baây Giôø Thaùng Maáy". Tieáng haùt theo 
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gioù, loït vaøo phoøng cuûa moät anh baïn gaàn ñaáy. Anh baïn nghe 
hay quaù beøn nhaát ñònh ñoøi mang baûn nhaïc ñi baùn cho nhaø 
xuaát baûn. Sau khi mua laïi baûn quyeàn, nhaø xuaát baûn cho phoå 
bieán ngay vaø baûn nhaïc ñöôïc moïi ngöôøi ñoùn nhaän noàng nhieät. 
Chæ moät thôøi gian ngaén, baûn nhaïc ñöôïc xeáp vaøo danh saùch 
nhöõng baûn nhaïc noåi tieáng. Nhaø xuaát baûn yeâu caàu anh Phuïng 
saùng taùc theâm vaø traû baûn quyeàn raát haäu. Voâ tình ngöôøi baïn ôû 
ñaïi hoïc xaù ñaõ  mang taëng cho ñôøi, cho ngöôøi moät nhaïc só taøi 
hoa, ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam nhöõng baûn tình ca 
thaät hay.  

Toâi phoûng vaán chôùp nhoaùng anh Phuïng: Trong thôøi gian 
ñi löu dieãn, anh coù kyû nieäm naøo vui nhaát vaø buoàn nhaát? 

Anh cho bieát trong thôøi gian ñi haùt ôû UÙc. Coù moät oâng cuï 
raát gheùt nghe nhaïc Vieät Nam. OÂng luoân pheâ bình laø nhaïc 
Vieät Nam buoàn, cöù "xìu xìu eån eån" chaùn laém. Con trai cuûa 
oâng laïi raát meâ nhaïc vaø tieáng haùt cuûa Töø Coâng Phuïng neân 
mua veù bieáu oâng cuï vaø phaûi naên næ maõi oâng cuï môùi chòu ñi. 
Khi baûn "Ôn Em" anh Phuïng haùt vöøa chaám döùt. OÂng cuï ñöùng 
phaét daäy, dô tay ñoøi leân saân khaáu phaùt bieåu. Anh Phuïng ngaïc 
nhieân vaø hôi lo, khoâng bieát oâng cuï ñònh leân saân khaáu cheâ bai 
gì ñaây. May quaù, cuï laïi khen baûn nhaïc hay. Cuï noùi raát caûm 
ñoäng khi nghe baøi haùt ñoù, cuï hoái haän ñaõ coù thaønh kieán vôùi 
nhaïc Vieät Nam. Cuï caûm thaáy coù loãi vôùi cuï baø. Bôûi vì cuï baø 
laøm vieäc vaát vaû, lo laéng cho cuï ñuû thöù maø cuï khoâng bao giôø 
noùi moät lôøi caùm ôn hay khen ngôïi gì caû. Cuï noùi hoâm nay veà, 
cuï seõ caùm ôn baø cuï. Ñoù laø moät kyû nieäm vui khoù queân.  

Coøn kyû nieäm buoàn cuûa anh Phuïng saåy ra ôû Vieät Nam. 
Moät khaùn giaû töø Haø Noäi vaøo Saøi Goøn chæ ñeå nghe anh Phuïng 
haùt. Baø taâm söï baø bò cancer vaøo thôøi kyø choùt vaø baø chæ coù 
moät öôùc muoán ñöôïc nghe anh Phuïng haùt baøi "Maõi Maõi Beân 
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Em". Baø yeâu caàu ban toå chöùc, nhöng ban toå chöùc cho bieát 
anh Phuïng khoâng theå haùt baøi ñoù ñöôïc vì chöa xin pheùp. (Taát 
caû nhöõng nhaïc phaåm anh Phuïng haùt trong buoåi nhaïc thính 
phoøng ñeàu phaûi xin pheùp chính quyeàn môùi ñöôïc pheùp haùt). 
Baø khaùn giaû heát söùc naøi næ nhöng ban toå chöùc traû lôøi khoâng 
theå naøo thöïc hieän öôùc muoán cuûa baø ñöôïc. Sau buoåi haùt, anh 
Phuïng môùi ñöôïc nghe ngöôøi MC keå laïi. Anh Phuïng raát buoàn 
vaø tieác laø neáu ban toå chöùc cho anh bieát anh nhaát ñònh seõ haùt 
duø baøi haùt chöa xin pheùp, roài muoán ra sao thì ra. 

Chieàu gaëp gôõ Töø Coâng Phuïng thaønh coâng myõ maõn, vì taøi 
laøm MC duyeân daùng vaø hoaït baùt cuûa Bích Huyeàn töø Cali qua 
vaø nhöõng lôøi giôùi thieäu thaät hay cuûa anh Döông Ngoïc Hoaùn, 
moät teân tuoåi quen thuoäc cuûa vuøng Hoa Thònh Ñoán. 

Hoâm ñoù, ai cuõng khen  anh Phuïng ñeïp trai vaø treû hôn 
tuoåi. Anh thaät thaø khai ngay "Troâng toâi treû vì chò Hoàng Thuûy 
môùi nhuoäm toùc cho toâi", moïi ngöôøi cöôøi oà. Chò Phuïng lo cho 
anh Phuïng töøng li töøng tí. Chính chò Phuïng laø ngöôøi yeâu caàu 
toâi nhuoäm toùc cho anh Phuïng (toâi laø chuyeân vieân thaåm myõ) 
duø toùc anh Phuïng khoâng baïc nhieàu. Chò choïn cho anh Phuïng 
töø caùi quaàn, caùi aùo, caùi cravate ñeå maëc moãi khi anh Phuïng ñi 
ra ngoaøi. Anh Phuïng coù laàn taâm söï vôùi toâi "khoâng coù baø aáy, 
khoâng bieát ñôøi toâi seõ ra sao." Chæ moät caâu noùi ngaén nguûi, ñôn 
giaûn maø bao haøm taát caû loøng yeâu thöông vaø "appreciation" 
cuûa anh vôùi ngöôøi vôï yeâu quyù. 

Hoâm ñoù baø chuû nhaø, chò Kieàu Vaân taëng anh boù hoa hoàng 
thaät ñeïp. Anh ñaõ môøi chò Phuïng ra saân khaáu, aâu yeám trao boù 
hoa taëng laïi chò, vaø noùi nhöõng lôøi thaät deã thöông ñeå khen 
taëng vôï.  

Hieän giôø anh Phuïng bò ung thö vaø ñang trong thôøi kyø 
ñieàu trò. Tuy nhieân, söùc khoeû raát khaû quan vaø ñaëc bieät anh 
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raát vui veû yeâu ñôøi. 
Chò Phuïng ôi! Öôùc mong anh Phuïng sôùm bình phuïc ñeå 

anh chò maõi maõi beân nhau vaø chuùng toâi hy voïng seõ ñöôïc ñoùn 
tieáp anh chò gheù thaêm vuøng thuû ñoâ Hoa Kyø muøa xuaân naêm 
tôùi ñeå ngaém hoa anh ñaøo nheù. 

 
                                                Hoa Thònh Ñoán, 6/2010 
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LAËNG LEÕõ  
TIEÁNG DÖÔNG CAÀM 

 

Ngaøy xöa coù moät chaøng thö sinh cuûa tröôøng Yersin Ñaø 
Laït, tuy hoïc chöông trình Phaùp nhöng laïi raát meâ thô Vieät 
Nam. Ñaëc bieät laø nhöõng baøi thô noùi veà nhöõng cuoäc tình dang 
dôû. ÔÛ tuoåi môùi lôùn, chaøng chöa heà yeâu ai, chöa heà thaát tình 
bao giôø, vaäy maø baøi thô ñaàu tieân chaøng thích nhaát vaø cöù 
ngaâm nga hoaøi laïi laø baøi coù nhöõng caâu thô buoàn naõo ruoät cuûa 
thi só Thaùi Can: 

 
Toâi bieát em ñi chaúng trôû veà 
Noãi saàu ly bieät cöù leâ theâ 
Em ñöøng quay laïi nhìn toâi nöõa 
Toâi bieát em ñi chaúng trôû veà 

Vaø: 
...Beå caïn sao môø nuùi cuõng tan 
Tình ta ñaâu giöõ ñöôïc muoân vaøn 
Em ñöøng neân traùch tình phai laït 
Beå caïn sao môø nuùi cuõng tan. 

 
Coù leõ phong caûnh neân thô cuûa Ñaø Laït ñaõ laøm cho caäu 

hoïc troø, bình thöôøng baûn tính raát vui veû nghòch ngôïm, boãng 
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döng coù nhöõng luùc laïi bieán thaønh moät ngöôøi thaät laõng maïn 
öôùt aùt vaø ñaëc bieät laø meâ aâm nhaïc voâ cuøng. Lôùn leân trong moät 
gia ñình khoâng ai thích aâm nhaïc caû. Rieâng oâng boá raát baûo 
thuû, laïi coøn coù quan nieäm laø "xöôùng ca voâ loaøi."  

Naêm 11 tuoåi chaøng ñaõ hoïc ñaùnh ñaøn Mandolin vaø ñaõ 
bieát sô veà nhaïc lyù. 

Nhöng oâm caây ñaøn Mandolin trong tay maø hoàn laïi cöù 
vang leân tieáng döông caàm thaùnh thoùt. Chaøng luoân mô moäng 
ñöôïc löôùt 10 ngoùn tay treân nhöõng phím ngaø. Vôùi chaøng chæ 
coù caây ñaøn döông caàm môùi coù theå dieãn ñaït ñöôïc taát caû caûm 
xuùc cuûa con ngöôøi. Tieáng ñaøn coù theå reo vui reùo raét, coù theå 
boãng choác trôû neân nöùc nôû thieát tha. Chæ khi löôùt 10 ngoùn tay 
treân phím ngaø, chaøng môùi ñöôïc soáng thaät vôùi taâm tö cuûa 
mình, ñöôïc traûi heát hoàn mình treân phím nhaïc. 

Moäng öôùc cuûa chaøng chæ laø göûi ñeán cho ñôøi, cho ngöôøi 
tieáng döông caàm tuyeät haûo. 

Thaáy con trai meâ aâm nhaïc quaù. Sôï con sao laõng söï hoïc, 
oâng boá nhaát ñònh ngaên caám. Caøng bò ngaên caám, chaøng laïi 
caøng yeâu vaø mô ñeán nhöõng phím ñaøn, nhö töông tö ngöôøi 
tình vaäy. Chaøng taâm söï vôùi baïn beø: "Chieác ñaøn döông caàm 
laø moái tình ñaàu cuûa toâi." 

Chaøng quyeát chí ñaït ñöôïc moäng öôùc, trôû thaønh nhaïc só 
döông caàm thaät gioûi, tuy luùc ñoù chaøng ñaõ coù gioïng haùt khaù 
hay. Trong moät buoåi thi haùt ôû tröôøng, chaøng haùt baøi Ñoàng Hoà 
cuûa nhaïc só Traàn Vaên Traïch do nhaïc só Phaïm Tuaân ñeäm 
döông caàm. Chaøng ñaõ ñöôïc giaûi nhaát. Töø ñoù chaøng coù "nick 
name" laø Ñoàng Hoà. Tuy vaäy chaøng khoâng bao giôø mong 
muoán trôû thaønh ca só. 

Ñeå thöïc hieän moäng öôùc, trong thôøi gian ñi hoïc ôû Yersin, 
chaøng baét ñaàu töï hoïc ñaøn döông caàm. Trong tröôøng coù moät 
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caây ñaøn, nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñöôïc xöû duïng. 
Chaøng nghó ra caùch laáy moät mieáng bìa cöùng thaät böï, veõ 
nhöõng phím ñaøn leân treân, roài taäp ñaùnh. Vöøa taäp ñaøn thaät, vöøa 
taäp ñaøn giaáy moät caùch say meâ. Keát quaû laø sau moät thôøi gian 
quyeát chí luyeän taäp, chaøng ñaõ coù theå daïo nhöõng baûn nhaïc 
khaùc nhau moät caùch deã daøng. Sau ñoù, nhôø laøm vieäc theâm vôùi 
ban nhaïc, vaø nhôø söï chæ daãn taän tình cuûa ngöôøi nhaïc tröôûng. 
1958 khi toát nghieäp trung hoïc ôû Yersin Ñaø Laït, chaøng ñaõ taïm 
ñuû khaû naêng ñeå trôû thaønh moät nhaïc só döông caàm. Chaøng raát 
gioûi toaùn vaø ñaõ ñaäu tuù taøi toaùn, neân leân ñaïi hoïc chaøng quyeát 
ñònh ghi teân hoïc MG. Song song vôùi vieäc hoïc, chaøng tieáp tuïc 
theo ñuoåi giaác moäng nhaïc só döông caàm thaät gioûi. Sau khi 
khaùm phaù ra caäu con mình vöøa ñi hoïc, vöøa ñi laøm cho ban 
nhaïc vaø vaãn say meâ theo ñuoåi giaác moäng trôû thaønh nhaïc só 
döông caàm maø mình heát söùc ngaên caám. OÂng boá chaøng noåi 
traän loâi ñình, ñuoåi caäu con ra khoûi nhaø ñeå laøm  aùp löïc, baét 
con phaûi nghe lôøi mình. 

Maát ñi cuoäc soáng eâm aám cuûa gia ñình, chaøng cuõng maát 
luoân caû ngöôøi yeâu ñaàu ñôøi. Boá meï naøng caûm thaáy chaøng 
nhaïc só ngheøo, khoâng theå naøo coù ñuû khaû naêng mang laïi haïnh 
phuùc cho moät coâ gaùi nhaø giaàu, con nhaø gia theá. Ñeå "chia 
loan, reõ thuùy", boá meï naøng ñaõ göûi naøng qua Phaùp du hoïc ñeå 
chaám döùt moái tình maø hoï nghó khoâng coøn "moân ñaêng hoä 
ñoái." 

Töø ñoù chaøng baét ñaàu cuoäc soáng môùi. Thoaùt ly gia ñình, 
maát ngöôøi yeâu, khoâng tieàn baïc, nhöng vaãn coøn moät yù chí khoù 
ai lay chuyeån noåi, "trôû thaønh moät nhaïc só döông caàm thaät 
gioûi." Chaøng ñaùnh ñaøn vôùi ban nhaïc Phi Luaät Taân, nhôø ñoù, 
chaøng hoïc hoûi ñöôïc raát nhieàu. 

Baát ngôø, vaän may ñeán. Moät ngöôøi baïn vaø cuõng laø moät 
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ñaøn anh trong ngheà. Nhaïc só Buøi Quang Linh, moät nhaïc só 
döông caàm noåi tieáng, ñang laøm vieäc cho caùc phoøng traø vaø 
caùc nhaïc hoäi lôùn. OÂng ñöôïc hoïc boång ñi YÙ tu nghieäp. OÂng ñaõ 
giôùi thieäu cho chaøng thay theá coâng vieäc cuûa oâng. Töø ñoù giaác 
moäng cuûa chaøng môùi thöïc hieän ñöôïc. Ñeâm ñeâm göûi tieáng 
ñaøn cuûa mình ñeán khaùch yeâu nhaïc. Giôùi moä ñieäu baét ñaàu 
bieát ñeán teân nhaïc só döông caàm Nguyeãn AÙnh 9 vaø tieáng ñaøn 
ñieâu luyeän cuûa oâng. 

Teân thaät cuûa oâng laø Nguyeãn AÙnh, con soá 9 oâng cho theâm 
vaøo sau teân thaät, haún coù ngöôøi nghó phaûi coù moät giai thoaïi 
ñaëc bieät naøo ñoù. 

Naøo ngôø, oâng ñaõ traû lôøi thaéc maéc cuûa toâi baèng moät nuï 
cöôøi vôùi aùnh maét thoaùng moät chuùt dieãu côït: "Coù gì ñaâu. Teân 
Nguyeãn AÙnh goàm coù 9 chöõ, maø con soá 9 laø con soá heân, neân 
toâi cho theâm vaøo ñeå laáy heân vaäy maø." 

Toâi noùi ñuøa vôùi oâng: "Noùi vaäy maø khoâng bieát coù phaûi 
vaäy khoâng? Hay laø anh ñaõ yeâu coâ 9 coâ 10 naøo ñoù, ai maø bieát 
ñöôïc." 

Ñuøa cho vui thoâi, chöù toâi tin laø oâng noùi thaät. Vôùi oâng taát 
caû ñeàu giaûn dò, khoâng caàu kyø, khoâng kieåu coï. Bình dò, ñôn 
giaûn, khieâm toán duø oâng raát coù taøi, vaø luùc naøo cuõng thích noùi 
dieãu. 

OÂng say meâ göûi tieáng ñaøn cuûa mình ñeán khaùn giaû meán 
moä, moãi ñeâm ôû caùc phoøng traø, ôû caùc nhaïc hoäi, ôû nhöõng 
chuyeán löu dieãn khaép nôi. OÂng vui vaø haøi loøng vôùi coâng 
vieäc, vôùi moäng öôùc maø oâng ñaõ ñaït ñöôïc. 

Chöa bao giôø oâng coù yù nghó muoán saùng taùc nhaïc. Cho 
ñeán moät hoâm, trong chuyeán ñi löu dieãn ôû Nhaät, Khaùnh Ly vaø 
oâng ñang ñöùng chôø thang maùy. Khaùnh Ly chôït hoûi veà ngöôøi 
baïn gaùi cuõ cuûa oâng: "Anh coøn yeâu coâ aáy khoâng?" 
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Thay vì traû lôøi bình thöôøng, moät yù töôûng dieãu côït vöøa 
thoaùng trong ñaàu, oâng noùi theo ñieäu haùt ñeå dôõn chôi vôùi 
Khaùnh Ly: "Khoâng, toâi khoâng coøn yeâu em nöõa. Khoâng, toâi 
khoâng coøn yeâu em nöõa, em ôi." 

OÂng noùi ñuøa maø Khaùnh Ly laïi thích caâu haùt ñoù roài coù 
saùng kieán: "Caâu naøy nghe hay ñoù, sao anh khoâng saùng taùc 
thaønh baûn nhaïc ñi." 

Nghe cuõng coù lyù. Hoâm ñoù veà. oâng vaãn giöõ nguyeân caâu 
ñaàu, haùt ñuøa vôùi Khaùnh Ly. OÂng chæ saùng taùc theâm ñoaïn sau 
ñeå hoaøn thaønh baøi haùt. Baûn nhaïc "Khoâng" ñaõ ñöôïc ra ñôøi 
trong tröôøng hôïp töï nhieân vaø hi höõu ñoù. Chính baøi haùt naøy ñaõ 
laøm cho teân tuoåi Elvis Phöông saùng choùi, vaø nhanh choùng trôû 
thaønh moät baøi haùt noåi tieáng. Baûn nhaïc ñaàu tieân ñöôïc chaøo 
ñoùn noàng nhieät, khieán oâng höùng khôûi, saùng taùc theâm. OÂng ñaõ 
böôùc vaøo con ñöôøng "nhaïc só saùng taùc" moät caùch töï nhieân vaø 
raát tình côø. 

Caùm ôn Khaùnh Ly ñaõ coù caûm nhaän raát tinh töôøng vaø ñaõ 
"xuùi khoân" nhaïc só Nguyeãn AÙnh 9 saùng taùc nhaïc. Nhôø ñoù maø 
neàn aâm nhaïc Vieät Nam coù theâm moät nhaïc só saùng taùc taøi hoa 
Nguyeãn AÙnh 9. Vaø kho taøng aâm nhaïc Vieät Nam ñöôïc phong 
phuù theâm vôùi nhöõng tuyeät phaåm Coâ Ñôn, Buoàn Ôi Chaøo Mi, 
Tình Khuùc Chieàu Möa, Ai Ñöa Em Veà v.v... 

Phaàn lôùn taùc phaåm cuûa nhaïc só Nguyeãn AÙnh 9 laø nhöõng 
tình khuùc dang dôû, buoàn. Öôùt aùt nhö taâm hoàn chaøng thö sinh 
Yersin Ñaø Laït thuôû naøo, chæ thích thô tình dang dôû. 

Nhöng cuoäc ñôøi thöïc teá cuûa nhaïc só laïi traùi ngöôïc. OÂng 
coù moät gia ñình haïnh phuùc vôùi ngöôøi vôï hieàn "coâng chuùa" 
Ngoïc Haân cuûa oâng. OÂng coù hai con trai gioáng boá veà sôû thích 
aâm nhaïc nhö  heät. Töï trau doài ñaøn döông caàm moät mình, ñeå 
caû hai cuøng trôû thaønh nhaïc só döông caàm raát gioûi. 
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Baøi haùt mang taâm söï nhieàu nhaát cuûa oâng laø baøi "Laëng 
Leõ Tieáng Döông Caàm" vôùi  thaàm yù oâng muoán göûi gaám cho 
ñôøi, cho ngöôøi: 

... "Tieáng döông caàm xoùt xa, chìm trong queân laõng nhaït 
nhoøa." 

OÂng noùi vôùi toâi baèng moät gioïng ngaäm nguøi: "Ngöôøi ta 
chæ bieát vaø nhôù ñeán Nguyeãn AÙnh 9 qua nhöõng nhaïc phaåm 
saùng taùc. Ít ai nhôù ñeán Nguyeãn AÙnh 9 qua tieáng ñaøn döông 
caàm, maø tieáng ñaøn naøy môùi laø moäng öôùc cuûa Nguyeãn AÙnh 9 
muoán göûi ñeán cho nhöõng ngöôøi yeâu meán oâng. 
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NGÀY CƯÔÙI  
CUÛA THUÏY DU 

 
                                                                                

Thụy Du là sự kết hợp của hai tên tuổi thật nổi tiếng.  

Thụy Châu tên thật của nhà văn Hoàng Dược Thảo chủ 
nhiệm, chủ bút, tuần báo Sài Gòn nhỏ, phát hành khắp các tiểu 
bang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra Hoàng Dược Thảo còn có bút hiệu 
Đào nương người viết phiếm dị  “chì nhất” của tờ báo này. 

Du Tử Lê, nhà thơ, nhà văn, mà ai cũng biết tiếng. Ông là 
thi sĩ có nhiều thơ được các nhạc sĩ tài danh phổ nhạc nhiều 
nhất. Tên Thụy Du cũng đã đi vào lịch sử âm nhạc bằng bản 
tình ca“ Khúc Thụy Du”  do nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc với 
lời thơ thật đẹp và thật buồn của Du Tử Lê. 

...Anh là chim bói cá, em là ánh trăng ngà. 
Chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa.. 
Ngày xưa chim bói cá Du Tử Lê và ánh trăng ngà Thụy 

Châu đã có một mối tình và một cuộc hôn nhân thật đẹp. Kết 
quả là chú bé Thụy Du và em gái là Vương Như ra đời. Nhưng 
mà «mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vướng muôn 
ý thơ...» cho nên mặt hồ dậy sóng và chim bói cá Du Tử Lê đã 
lạc mất ánh trăng ngà Thụy Châu – Chú bé Thụy Du được ánh 
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trăng ngà của mẹ bao bọc, đã trưởng thành và trở nên chàng 
luật sư khôi ngô tuấn tú. 

Ngày 24 tháng 11 vừa qua, Thụy Du đã cùng Thúy Vi 
một cô giáo hiền thục, xinh đẹp,  nắm tay nhau bước vào 
ngưỡng cửa hôn nhân. 

Đám cưới Thụy Du Thúy Vi thật trang trọng tưng bừng. 
Nhìn nét mặt hân hoan của Hoàng Dược Thảo tôi biết cô bạn 
trẻ mà tôi vẫn thuơng mến như một người em gái đang rất đỗi 
vui mừng. Còn gì sung sướng hạnh phúc hơn cho người mẹ 
khi có con lớn lên và trưởng thành ở xứ người mà vẫn giữ 
được truyền thống Việt Nam. Có hiếu và biết vâng lời mẹ. 
Thảo vẫn mơ ước có được nàng dâu Việt Nam, bây giờ niềm 
mơ ước đó đã thành sự thật và sự thật còn đẹp hơn cả ước mơ 
vì cô dâu Thúy Vi đẹp cả người lẫn nết . Nhìn Thúy Vi ai cũng 
phải có cảm tình. Trông cháu đẹp, hiền, duyên dáng và thật 
đáng yêu. Cháu còn là một thành viên hoạt động rất đắc lực 
của gia đình Phật Tử ở Cali. 

Sau ngày cưới, Thụy Du đã có một gia đình mới, một 
trách nhiệm mới, làm chồng và làm cha trong tương lai. Chắc 
chắn Thụy Du chẳng còn nhiều thì giờ dành cho mẹ như 
những ngày còn độc thân -  Tôi biết Thảo sẽ quanh quẩn ra 
vào căn phòng của Thụy Du mỗi ngày, ít nhất trong vòng vài 
tháng. Để lại thoáng ngậm ngùi nhớ đến cậu con trai yêu quí 
của mình từ nay đã ra ngoài vòng tay của mẹ . Nhớ ánh mắt 
tinh nghịch , nhớ nụ cười hóm hỉnh của con trai mỗi khi trêu 
chọc mẹ. Nhớ cả những tính xấu đáng yêu của nó, và chắc 
Thảo sẽ thèm được thấy những sách vở quần áo bừa bãi, để 
vừa được mắng yêu vừa được âu yếm dọn dẹp cho con. 
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Bà mẹ nào cũng vậy. Sau khi con học thành tài đều mong 
ước cho con thành gia thất . Con có gia đinh rồi, người mẹ nào 
chẳng vui mừng cho con, nhưng lại ngậm ngùi nhớ tiếc những 
ngày có con ở bên cạnh, vì biết rằng những ngày tháng xa xưa 
đó sẽ chẳng bao giờ trở lại và con mình đã rời xa mình mãi 
mãi. Thụy Du cũng hiểu và chắc cháu cũng cảm thấy buồn khi 
phải xa mẹ, nên trước ngày cưới cháu đã ôm vai mẹ thì thầm.. 

- Mẹ ơi ! mẹ có biết hôm nay là ngày cuối cùng con được 
ở gần mẹ không? 

                           
                          Viết cho Thảo và cháu Thụy Du. 
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SAØI GOØN  
TRAÊM NHÔÙ NGHÌN THÖÔNG  

 

 

     Toâi laø con gaùi Baéc kyø chính coáng, nhöng laïi lôùn leân ôû 
Saøigoøn, neân Saøigoøn ñoái vôùi toâi laø moät "queâ nhaø" thaém thieát 
voâ cuøng. Toâi ñeán vôùi Saøigoøn, thuôû Saøigoøn coøn laø moät thaønh 
phoá vôùi nhöõng hình aûnh moäc maïc thanh khieát. Gaùi Saøigoøn 
ñôn giaûn hieàn hoøa vôùi aùo baø ba traéng, vôùi quaàn ñen oáng thaät 
roäng, vôùi ñoâi guoác moäc nheï teânh hình caùi thuyeàn, vôùi maùi toùc 
daøi oâm troïn khuoân maët khoâng chuùt phaán son. 

    Hoài môùi tôùi Saøigoøn, gia ñình toâi taïm truù taïi nhaø baø dì ôû 
ñöôøng Quai de Belgique, sau naøy ñoåi thaønh beán Chöông 
Döông. Ñöùng ôû treân laàu, toâi coù theå nhìn thaáy quang caûnh 
thuyeàn beø ñi laïi taáp naäp. Nhöõng chieác thuyeàn chôû ñaày nhöõng 
buoàng chuoái vaøng au, nhöõng loàng gaø, loàng vòt, nhöõng chuøm 
döøa xieâm coøn nguyeân caû caønh naèm chen chuùc nhau, khoe caùi 
voû xanh laùng möôùt. Taát caû töôïng tröng cho söï truø phuù cuûa 
mieàn Nam. Nhaø dì toâi ôû gaàn chôï Caàu Kho neân ngaøy ñaàu tieân 
chuùng toâi ñaõ ñuôïc moät oâng chuù hoï daãn ñi chôï. Toâi meâ nhaát laø 
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gian haøng traùi caây bôûi vì coù nhieàu thöù ngoaøi Baéc khoâng coù. 
Toâi coøn ñang troá maét ngoù nhöõng traùi to troøn nhö traùi banh coù 
hai maàu khaùc nhau. Traùi xanh möôùt nhö ngoïc, traùi tím thaãm 
nhö maàu traùi boà quaân thì coâ baùn haøng ñaõ ñon ñaû nhìn oâng chuù 
toâi:  

- Mua "duù söõa" ñi thaày hai. "Duù söõa" cuûa em ñaëc bieät 
"giöôøng nhaø" ngoït laém ñoù.  

   Thì ra maáy traùi maø toâi ñang ngoù laø maáy traùi vuù söõa ôû vöôøn 
nhaø coâ ta. Hoài ñoù toâi môùi coù 12 tuoåi, coøn ngaây ngoâ chöa bieát 
noùi tieáu laâm neân hôi ngaïc nhieân khi thaáy oâng chuù toâi nhìn coâ 
ta cöôøi tuûm tæm vôùi ñoâi maét tinh nghòch:  

- Vuù söõa cuûa coâ ngon thieät haû?  
Coâ ta gaät ñaàu lia lòa:  
- Ngon thieät maø thaày hai.  
  Chuù toâi choïn mua moät chuïc traùi, coâ ta ñöa theâm 4 traùi vaø 

noùi:  
- Thöôøng moät chuïc coù 12 traùi thoâi nhöng laø cuûa "giöôøng 

nhaø" neân moät chuïc em tính 14 traùi laän. 
    Chuù toâi ñöa tieàn traû, thay vì phaûi thoái laïi 50 xu, coâ ta caàm 

tôø 1$ xeù toaïc ra laøm ñoâi, ñöa cho chuù toâi moät nöûa. Chuùng toâi 
ñi töø ngaïc nhieân naøy sang ngaïc nhieân khaùc. Ngaøy ñaàu tieân ñaõ 
hoïc ñöôïc hai caùi ñaëc bieät cuûa Saøigoøn. Moät chuïc laø 12 hoaëc 
14, nöûa tôø giaáy 1$ laø 50 xu.  

   Phaûi coâng nhaän ngöôøi mieàn Nam roäng raõi vaø ñôn giaûn. 
Moät chuïc maø cho theâm thaønh 12 tôùi 14 vaø thay vì maát coâng 
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ñi tìm tieàn xu thì cöù vieäc caàm tôø giaáy 1$ xeù beùng ra laøm 2 laø 
xong ngay. Giaûn dò vaø tieän lôïi bieát bao.  

   Saøigoøn ñaõ thu phuïc tình caûm cuûa toâi moät caùch nhanh 
choùng. Hai möôi moát naêm sau, khi rôøi boû Saøigoøn toâi ñaõ khoùc 
nhö phaûi rôøi boû nôi choân nhau caét roán. Saøigoøn ñaõ trôû thaønh 
moät nôi choán thaân thieát voâ cuøng. Khoâng yeâu Saøigoøn sao ñöôïc 
khi Saøigoøn laø nôi chöùng kieán taát caû kyû nieäm vaøng son cuûa 
thôøi con gaùi. Saøigoøn vôùi ngoâi tröôøng Tröng Vöông yeâu daáu, 
nôi ñaõ cho toâi bieát bao nhieâu ngöôøi thaày ñaùng kính, bao 
nhieâu ngöôøi baïn deã thöông, bao nhieâu tình caûm quí meán chaân 
thaønh. Laøm sao queân ñöôïc con ñöôøng Nguyeãn Bænh Khieâm 
rôïp laù me bay nhöõng chieàu tan hoïc, traøn ngaäp nhöõng taø aùo 
traéng quaán quít goùt chaân son. Thaûo caàm vieân ñaõ ñöôïc nghe 
khoâng bieát bao nhieâu lôøi thaàm thì taâm söï cuûa caùc naøng Tröng 
Vöông nhöõng giôø nghæ hoïc, vöøa chuyeän troø, vöøa lang thang 
haùi troäm nhöõng caùnh hoa maàu tím, eùp vaøo nhöõng trang saùch 
hoïc troø. Con ñöôøng Thoáng Nhaát roäng theânh thang ñöa tôùi raïp 
Norodom töng böøng roän raõ cuûa nhöõng ngaøy ñaïi hoäi vaên ngheä 
hoïc sinh. Toâi nhö vaãn coøn möôøng töôïng thaáy khung caûnh roän 
raøng trong haäu tröôøng saân khaáu. Tuy baän roän söûa soaïn cho 
nhöõng maøn trình dieãn, nhöng caùc chaøng Chu Vaên An vaãn 
khoâng bao giôø queân göûi ñeán caùc naøng Tröng Vöông nhöõng 
aùnh nhìn say ñaém. Chæ moät caùi nhìn thaät nhanh, thaät nheï maø 
sao cuõng ñuû laøm cho ai kia maù phaûi öûng hoàng.  

   Voøng ra bôø soâng laø beán taøu loäng gioù cuûa nhöõng saùng ñoùn 
ñöa, nhöõng chieàu hoø heïn. Con ñöôøng Leâ Lôïi vôùi nhöõng chieàu 
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thöù baåy ñeïp trôøi cuøng baïn beø daïo phoá. Moãi laàn ñi qua tieäm 
Kim Sôn ôû goùc ñöôøng, chuùng toâi luoân luoân phaûi vôø chaêm chuù 
ngoù maáy moùn haøng linh tinh baày baùn beân leà ñöôøng, ñeå traùnh 
nhöõng caëp maét nhìn hau haùu cuûa maáy "oâng noäi" ngoài "peïc 
mô naêng" ôû ngoaøi hieân gioáng nhö maáy "Side-walk cafeù". 
Tieäm saùch Khai Trí laø nôi haáp daãn nhaát. Luoân luoân laøm 
chuùng toâi meâ maån tröôùc nhöõng cuoán tieåu thuyeát coøn thôm 
muøi möïc môùi.  

   Maøn cuoái cuøng cuûa buoåi daïo phoá thöôøng thöôøng laø goùp 
tieàn laïi ruû nhau vaøo moät tieäm kem. Vöøa nhaám nhaùp nhöõng 
thìa kem daâu, kem döøa maùt röôïi, vöøa nghe nhöõng baûn nhaïc 
ngoaïi quoác noåi tieáng thònh haønh maø chuùng toâi thay phieân 
nhau yeâu caàu nhaø haøng ñeå dóa haùt, nhö A certain Smile, 
You're my destiny, I went to your wedding, Diana v. v...  

   Hoâm naøo coù phim hay caû boïn laïi ruû nhau chui vaøo moät 
trong hai raïp cineù permanent Leâ Lôïi hay Vónh Lôïi. Moãi laàn 
vaøo ñaây laø chuùng toâi phaûi ñeà cao caûnh giaùc. Vì luoân luoân coù 
moät soá caùc chaøng thanh nieân hay lôïi duïng söï ñoâng ñuùc chen 
laán ñeå dôû troø ba möôi laêm. Moät hoâm coù moät chaøng laøm boä 
ñöùng saùt sau löng, toâi beøn laøm nhö voâ tình quay ngang ngöôøi 
laïi hích cho chaøng moät caùi cuøi choû neân thaân. Tan cineù, toâi keå 
chuyeän cho luõ baïn nghe, chuùng cöôøi hi hí coù veû khoaùi chí 
laém. Töø ñoù caùc baïn toâi hoïc ñöôïc maøn hích cuøi choû ñeå tröøng 
trò caùc chaøng gian manh. Sau khi xem cineù, neáu coøn ñuû tieàn 
ruûng rænh trong tuùi, chuùng toâi ruû nhau vaøo heûm Casino laøm 
moät chaàu baùnh toâm, buùn chaû. Neáu chæ coøn ít tieàn, thì ra goùc 
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Vieãn Ñoâng. Ñöùng ôû leà ñöôøng aên phaù laáu vôùi thòt boø khoâ. AÊn 
xong, ôùt coøn cay xeø trong mieäng maø vaãn ñuû tieàn uoáng moät ly 
nöôùc mía coát vaét theâm mieáng chanh nhoû xíu, hoaëc sang hôn, 
vaét nguyeân nöûa quaû quít thì coøn gì söôùng hôn nöõa. Coù hoâm 
thay vì aên ôû goùc Vieãn Ñoâng, chuùng toâi laïi ñi ngöôïc chieàu ra 
goùc chôï Beán Thaønh. Nôi coù haøng boø vieân noùng hoåi, thôm 
phöùc muøi tieâu vôùi haønh ngoø. Sau ñoù, traùng mieäng baèng moät ly 
ñaäu ñoû baùnh loït. Hoaëc ruû nhau vaøo quaùn Baø Ba Buûng ôû 
ñöôøng Thuû Khoa Huaân, sau chôï Beán Thaønh, aên buùn rieâu, 
baùnh cuoán. Saøigoøn coù khoâng bieát bao nhieâu moùn ngon, haáp 
daãn nhöõng caùi mieäng thích aên quaø vaët cuûa caùc naøng Tröng 
Vöông thuôû ñoù.  

   Muøa Giaùng Sinh tôùi. Saøigoøn töng böøng nhö môû hoäi. Ngöôøi 
ta khoâng phaûi baän taâm lo mua quaø taëng nhau nhö ôû xöù Myõ. 
Ñeâm Noel, coù ñaïo hay khoâng, moïi ngöôøi cuõng thích ruû nhau 
ñi daïo treân ñöôøng Töï Do. Trai thanh, gaùi lòch, quaàn aùo löôït 
laø, chen vai, thích caùnh, suoát doïc heø phoá töø nhaø Quoác hoäi ñeán 
nhaø thôø Ñöùc baø. Ngöôøi treû ñi ñeå ngaém nhau. Ngöôøi lôùn tuoåi 
ñi ñeå tìm khoâng khí Noel. caùi khoâng khí maø suoát 26 naêm 
soáng treân ñaát Myõ toâi khoâng laøm sao tìm laïi ñöôïc. Haàu nhö taát 
caû daân "chòu aên chòu chôi" cuûa Saøigoøn ñeàu coù maët treân ñöôøng 
Töï Do. Ñi daïo moûi chaân, moïi ngöôøi laïi ruû nhau vaøo ngoài 
trong Givral, La Pagode, Continental hay ngoài ôû coâng vieân 
roäng lôùn tröôùc nhaø Quoác Hoäi hoaëc tröôùc toøa Ñoâ chaùnh ñeå chôø 
nghe tieáng chuoâng ñoå hoài reàn raõ cuûa nhaø thôø Ñöùc Baø baùo 
hieäu giôø leã nöûa ñeâm möøng Chuùa ra ñôøi.  
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   Sau leã, moïi ngöôøi veà nhaø aên Reùveillon. Noài chaùo gaø noùng 
hoåi, khoùi leân nghi nguùt, laø moùn khoâng theå thieáu trong böõa 
tieäc möøng Giaùng Sinh ñaëc bieät naøy. Noel cuûa Saøigoøn thaät 
vui, thaät ñaàm aám, thaät nheï nhaøng, thoaûi maùi. Khoâng coù quaù 
nhieàu lo nghó veà vaán ñeà taøi chaùnh phaûi chi tieâu cho quaø caùp. 
Khoâng khí Noel ôû ñaát Myõ mang tính caùch thöông maïi nhieàu 
hôn laø khoâng khí thieâng lieâng ñaëc bieät cuûa ngaøy leã möøng 
Chuùa Giaùng sinh. Tröôùc Noel caû maáy thaùng ngöôøi ta ñaõ tröng 
baày caây Noel ñeå baùn. Baét moïi ngöôøi phaûi nhìn ngaém maõi 
ñaâm nhaøm chaùn. Gaàn saùt ngaøy leã Noel ai cuõng taát baät lo 
chuyeän mua quaø, goùi gheùm cho kòp giôø môû quaø ñeâm möøng 
Chuùa ra ñôøi. Taát caû chæ coù vaäy. Ñeâm Noel ngöôøi ta chæ thaáy 
quaù meät moûi. Roän raøng ñöôïc moät chuùt luùc môû quaø. Sau ñoù laø 
heát. Troáng vaéng buoàn teânh. Thôøi tieát laïnh leõo. Nhaø thôø Vieät 
Nam thì ôû xa. Kieám ñöôïc choã ñaäu xe khoâng phaûi laø deã. Muøa 
ñoâng buoát giaù, chöa keå neáu coù tuyeát, ñöôøng trôn tröôït nguy 
hieåm. Do ñoù ít ai nghó ñeán chuyeän ñi leã nöûa ñeâm. Bôûi vaäy cöù 
moãi laàn muøa Giaùng sinh tôùi laø toâi laïi nhôù Saøigoøn da dieát. Nhôù 
thaùnh leã nöûa ñeâm thaät töng böøng ôû nhaø thôø Ñöùc Baø. Nhôù con 
ñöôøng Töï Do traøn ngaäp ngöôøi ñi cuûa nhöõng ñeâm Noel ñaàm 
aám naêm xöa.  

   Teát ñeán coøn vui hôn nöõa. Xung quanh chôï Beán Thaønh 
nhöõng gian haøng baùn baùnh möùt ñöôïc döïng leân san saùt vôùi 
nhau. Tieáng rao haøng cuûa nhöõng loa phoùng thanh vang leân 
roän raõ. Ngöôøi ñi mua saém taáp naäp. Ai cuõng tay saùch naùch 
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mang. Ngaøy Teát khoâng nhaø naøo laø khoâng coù ñuû thöù möùt, haït 
döa, baùnh chöng, doø chaû.  

   Nhaéc ñeán Teát ôû Saøigoøn laø ai cuõng phaûi nhôù ngay ñeán chôï 
hoa ôû ñöôøng nguyeãn Hueä vôùi nhöõng caønh ñaøo, caønh mai töôi 
thaém. Nhöõng chaäu cuùc, chaäu thöôïc döôïc ñuû maøu ñua nhau 
khoe saéc. Nhöõng chaäu quaát tróu quaû vaøng töôi. Nhöõng baùt 
thuûy tieân toaû höông thôm thaät dòu daøng, thanh khieát. Nhöng 
coù moät thöù hoa ñeïp nhaát laøm chôï hoa röïc rôõ haún leân ñoù laø 
hoa bieát noùi. Caùc naøng thieáu nöõ yeåu ñieäu trong nhöõng taø aùo 
daøi ñuû maàu tha thöôùt ñi daïo trong chôï hoa laø hình aûnh ñeïp 
nhaát cuûa ngaøy Teát ôû Saøigoøn.  

   Toâi coøn nhôù thôøi con gaùi, cöù 23, 24 Teát laø chuùng toâi ñaõ 
noân nao söûa soaïn aùo quaàn ñeå ruû nhau ñi chôï hoa. Daïo chôï 
hoa laø moät naùo nöùc khoâng theå thieáu cuûa caùc naøng thieáu nöõ 
moãi laàn Teát ñeán. Cuõng nhö ñi chôï hoa ñeå ngaém ngöôøi ñeïp laø 
moät ñieàu baét buoäc, khoâng theå naøo queân cuûa caùc chaøng trai.  

   Chôï hoa ôû ñaây sao teû nhaït quaù. Coù leõ vì hoa khoâng ñuû 
thaém, laïi chæ coù löa thöa, baày baùn raûi raùc neân khoâng haáp daãn 
ñöôïc ngöôøi ñi. Vaû laïi caùc chaøng neáu coù muoán ñi chôï hoa ñeå 
ngaém ngöôøi ñeïp, thì cuõng chæ tìm thaáy nhöõng caùi aùo "coát" daày 
coàm coäm, to xuø xuø di ñoäng. Chöù laøm sao coù theå tìm laïi ñöôïc 
nhöõng boùng daùng yeâu kieàu trong taø aùo daøi laû löôùt cuûa chôï 
hoa Nguyeãn Hueä naêm xöa. Thôøi tieát laïnh leõo quaù, ít ai ôû ñaây 
coøn nghó ñeán chuyeän maëc aùo daøi ñi chôï Teát, neân hình aûnh 
chieác aùo daøi trôû neân hieám quí voâ cuøng. Thaät toäi nghieäp cho 
nhöõng ngöôøi Vieät Nam xa xöù. Phaûi coá gaéng töôûng töôïng muøa 
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xuaân trong caùi giaù buoát cuûa muøa ñoâng. Hoa tuyeát rôi maø phaûi 
töôûng töôïng laø hoa ñaøo nôû. gioù ñoâng laïnh leõo maø cöù coá nhaém 
maét laïi ñeå mô töôûng ñeán aùnh xuaân noàng. Teát naêm naøo toâi 
cuõng coá gaéng tìm cho ñöôïc moät caønh hoa forsythia ñeå trang 
hoaøng nhaø cöûa. Ñeå töï ñaùnh löøa mình laø nhaø ta cuõng coù mai 
vaøng.  

   Teát nhaát ñeán nôi maø sao gioïng Don Hoà cöù buoàn naõo nuoät, 
anh chaøng ñang haùt moät baøi maø toâi raát thích cuûa nhaïc só Ñöùc 
Huy:  

..."Toâi hay nhôù veà queâ nhaø vaøo buoåi chieàu. Nhaát laø nhöõng 
buoåi chieàu hay möa. Cuõng may Cali trôøi möa ít khoâng nhö 
Saøigoøn. Neáu khoâng, toâi ñaõ khoùc moät gioøng soâng..."  

   Ngoaøi cöûa soå, chieàu nay trôøi thaät ñeïp. Nhöõng giaûi naéng 
vaøng coøn vöông vaán treân maáy ngoïn caây cao. Maáy hoâm nay 
trôøi taïnh raùo, khoâng coù laáy moät gioït möa nhoû. Vaäy maø khoâng 
hieåu sao boãng nhieân loøng toâi chuøng haún xuoáng vaø hình nhö 
hoàn toâi toâi ñang "Khoùc moät gioøng soâng."  
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TAï ÔN THÖÔÏNG ÑEÁ, 
 TAÏ ÔN ÑÔØI, TAÏ ÔN NGÖÔØI 

 
Ngöôøi Myõ coù ngaøy Leã Taï Ôn thaät deã thöông vaø ñaày yù 

nghóa. Caû ñaïi gia ñình xum hoïp aên uoáng vui veû ñeå cuøng nhôù 
laïi nhöõng aân suûng Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho toå tieân cuûa hoï khi 
môùi ñeán nöôùc Myõ. 

Theo toâi nghó, toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ôû haûi 
ngoaïi cuõng phaûi caùm ôn Thöôïng Ñeá ñaõ cho nhöõng ngöôøi löu 
laïc ñi tò naïn nhö chuùng ta coù ñöôïc cuoäc soáng an bình vaø toát 
ñeïp nhö baây giôø. Ngoaøi noãi buoàn phaûi xa queâ höông, chuùng 
ta quaû thaät ñaõ quaù may maén khi ñöôïc soáng treân ñaát Myõ. 
Ngaøy xöa luùc coøn ôû Vieät Nam, gia ñình naøo cuõng mô öôùc 
con mình ñöôïc du hoïc Myõ, nhöng chuyeän ñoù raát khoù thöïc 
hieän, duø chuùng ta coù thaät nhieàu tieàn. Xin ñöôïc giaáy pheùp 
xuaát ngoaïi khoâng phaûi chuyeän deã. Baây giôø, taát caû con caùi 
chuùng ta ñöôïc "ñi du hoïc" heát, caû boá meï cuõng ñöôïc theo 
luoân, nhö vaäy laø "cha thieân haï" roài coøn gì nöõa. Chöa heát, moät 
soá ngöôøi neáu  coøn ôû Vieät Nam thì vaãn "ngheøo muoân naêm" duø 
coù coá gaéng laøm vieäc chaêm chæ, vaát vaû tôùi ñaâu ñi nöõa. Sang 
Myõ, ñôøi soáng ñoåi haún. Coá gaéng laøm vieäc laø coù tieàn, vaø coøn 
giaøu coù laø ñaøng khaùc nöõa. Nhö vaäy trong caùi ruûi phaûi rôøi boû 
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queâ höông, xa rôøi queâ cha ñaát toå, chuùng ta coù caùi may laø con 
caùi chuùng ta coù nhieàu cô hoäi hoïc hoûi, töông lai chuùng seõ saùng 
laïn hôn. 

Nhöõng gia ñình ngheøo, neáu vaãn coøn ôû Vieät Nam, laøm 
sao con caùi coù cô hoäi ñi hoïc ñaøng hoaøng, ñeå maø "coâng thaønh 
danh toaïi."  Boá meï laøm caùch naøo ñeå coù theå coù ñôøi soáng giaàu 
coù, khaù giaû nhö baây giôø? 

Ngaøy Leã Taï Ôn, ngoaøi chuû ñích caùm ôn Thöôïng Ñeá, 
cuõng laø dòp ñeå chuùng ta nghó ñeán nhöõng ñieàu may maén 
chuùng ta ñöôïc höôûng. Nhöõng ngöôøi ñaõ laøm ôn, ñaõ ñoái xöû toát 
vôùi chuùng ta. 

Naêm nay, toâi hôi laåm caåm khi nghó mình khoâng chæ 
mang ôn nhöõng ngöôøi ñaõ toát vôùi mình, maø coøn mang ôn 
nhöõng ngöôøi ñaõ xaáu vôùi mình nöõa. Vì neáu hoï khoâng xaáu vôùi 
mình, laøm sao mình bieát ñöôïc giaù trò cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ toát 
vôùi mình. Mình cöù "ngaây thô voâ toäi" nghó raèng, ñôøi noù phaûi 
nhö vaäy. Nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø, toát vôùi mình laø chuyeän 
ñöông nhieân, coù gì ñaëc bieät ñaâu maø phaûi nhôù ôn, nhôù hueä. 
Phaûi coù nhöõng ngöôøi xaáu, mình môùi bieát "appreciate" nhöõng 
ngöôøi toát. Phaûi coù nhöõng ngaøy möa daàm, môùi bieát quyù nhöõng 
ngaøy ñeïp trôøi, naéng raùo. 

Chuùng ta ñöôïc höôûng bao nhieâu ñieàu may maén moãi 
ngaøy, xung quanh chuùng ta, nhöng chuùng ta chaúng bao giôø 
bieát quyù nhöõng ñieàu chuùng ta cho laø nhoû nhaët ñoù. 

Coù bao giôø baïn nghó laø baïn thaät may maén vì caùi boùng 
ñieän trong nhaø baïn khoâng bao giôø bò taét laâu quaù khoâng? Cuùp 
ñieän, khoå laém ñaáy baïn aï! Caùi tuû laïnh moãi ngaøy mình môû ra 
ñoùng vaøo khoâng bieát bao nhieâu laàn. Coù bao giôø mình nghó 
caùi tuû laïnh cuûa mình thaät laø quyù, vì noù chaû bao giôø hö 
khoâng? Toâi bò hö tuû laïnh moät laàn. Khuûng khieáp laém baïn ôi! 
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Lau chuøi ñaõ khoå maø thöùc aên khoâng bieát boû vaøo ñaâu, sôï noù hö 
thoái heát. Ñaøn baø chuùng toâi laïi coù caùi taät, thaáy ñoà aên ngon vaø 
reû hay mua ñeå daønh cho thaät nhieàu. Coøn moät caùi toái quan 
troïng maø noùi ra hôn kyø. Caùi boàn toilette khoâng bao giôø bò taéc 
cuõng laø moät ñieàu ñaïi may maén. Bôûi vì noù maø bò taéc thì coøn 
khoán khoå hôn caùi tuû laïnh bò hö nhieàu. Trong ñôøi soáng chuùng 
ta bieát bao nhieâu ñieàu may maén nhoû nhaët saåy ra chung quanh 
chuùng ta moãi ngaøy maø chuùng ta chaû bao giôø ñeå yù tôùi. 

Moät ngaøy bình thöôøng qua ñi, chuùng ta vaãn ñi laøm, aên, 
nguû, chuùng ta ñaâu coù nghó laø chuùng ta phaûi caùm ôn Thöôïng 
Ñeá laø chuùng ta ñang quaù may maén. Treân ñöôøng ñi laøm veà, 
thaáy moät tai naïn xe hôi. Caùi ngöôøi bò naïn khoâng phaûi laø 
mình, ñoù laø moät ñieàu may maén. Moät ngaøy, boãng ñöôïc tin moät 
ngöôøi thaân môùi khaùm phaù ra bò beänh nan y. Chuyeän ñoù 
khoâng saåy ra vôùi mình, ñoù laø ñieàu may maén. 

Moät ngöôøi baïn ñi mua saém cuoái tuaàn qua bò cöôùp giaät. 
Mình vaãn ñi mua saém lu buø maø chöa bò keû cöôùp chieáu coá, ñoù 
laø moät ñieàu may maén. Trong cuoäc soáng bình thöôøng, moãi 
ngaøy chuùng ta ñöôïc höôûng bao nhieâu ñieàu may maén maø 
chuùng ta khoâng bieát. Chæ bao giôø baát haïnh saåy ñeán vôùi mình, 
chuùng ta môùi than thôû vaø môùi thaáy tieác nhôù nhöõng ngaøy bình 
yeân ñaõ qua ñi. 

Vaäy thì caùi caâu "laïi moät ngaøy nhö moïi ngaøy" khoâng coøn 
laø lôøi than van cuoäc soáng tieáp tuïc chaùn pheøo nöõa, maø phaûi 
nghó laø moät lôøi reo vui vì cuoäc soáng quaù may maén laïi ñang 
tieáp dieãn. Öôùc mong taát moïi ngöôøi seõ maõi maõi coù nhöõng 
ngaøy bình yeân voâ söï. 

Xin caùm ôn Thöôïng Ñeá ñaõ thöông cho chuùng ta coù ñöôïc 
cuoäc soáng nhö hoâm nay. Xin caùm ôn cuoäc ñôøi coøn cho chuùng 
ta caûm nhaän ñöôïc taát caû caùi ñeïp ôû xung quanh. Xin caùm ôn 
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nhöõng ngöôøi thaân, nhöõng baïn beø, ñaõ thöông meán, an uûi vaø 
chia seû vôùi toâi nhöõng luùc vui buoàn cuûa cuoäc soáng. Xin caùm 
ôn nhöõng ngöôøi ñaõ ñoái xöû khoâng toát vôùi toâi vì nhôø vaäy maø toâi 
hieåu roõ tình ñôøi hôn vaø bieát laø mình may maén coøn coù ñöôïc 
nhöõng ngöôøi baïn toát. 
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TEÁT QUÊ HƯƠNG 
 

 
Sáng nay đi làm, vừa bước vào phòng giải lao của 

nhân viên trong hãng, tôi thấy một thông báo to tổ bố dán ở 
ngay chỗ để bình cà phê: "Năm nay New Year là ngày thứ 
Tư. Chúng tôi cần nhân viên tình nguyện đi làm. Xin liên 
lạc với Manager và ghi tên vào danh sách dưới đây." 

Tôi cầm bút biên ngay tên mình vào khoảng dưới tờ 
thông cáo không một chút nghĩ ngợi. Mấy người Mỹ làm 
chung mắt mũi trợn tròn hỏi tôi tới tấp: "Mày có điên 
không? Sao tự nhiên lại tình  nguyện đi làm vào ngày New 
Year. Trừ khi bị bắt buộc, nếu không tội gì mà đi như vậy." 

Tôi cười "Tiệm vẫn mở cửa thì phải có người đi làm 
chứ. Tao đi làm cho tụi bay ở nhà chơi New Year, còn than 
gì nữa." 

Nhưng nói vậy mà không phải nghĩ vậy. Tôi đi làm chỉ 
vì New Year của họ, có bao giờ tôi nghĩ là New Year của 
tôi đâu. Cho nên với tôi ngày đó cũng chỉ là "một ngày như 
mọi ngày." 
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Năm nào cũng vậy, khi người Mỹ chăng đèn kết hoa 
rực rỡ để đón chào mùa Giáng Sinh và tiếp theo là New 
year, lòng tôi vẫn cứ lặng trang. Không rộn ràng háo hức. 
Có chăng chỉ là chút lo toan cho món tiền bất thường sắp 
phải chi để mua quà cho dịp Giáng Sinh, và nỗi ngậm ngùi 
suy nghĩ "Thời gian qua nhanh thật. Một năm lại sắp hết, 
vậy mà đã 27 năm xa quê hương rồi đó." 

Tôi rời Việt Nam năm 1975 khi mới ngoài 30 tuổi. Cái 
tuổi vẫn còn khả năng để có thể hội nhập nhanh chóng vào 
cuộc sống mới. Sau một thời gian ngắn, tôi may mắn có 
việc làm và tập tành nói được bập bẹ tiếng Mỹ đủ để không 
phải khó khăn khổ sở khi phải sống nơi xứ người . 

Với những điều kiện đó, lẽ ra tôi phải dễ dàng vui vẻ 
chấp nhận nước Mỹ là quê hương thứ hai như mọi người 
vẫn nói. Nhất là sau khi mình đã tuyên thệ làm công dân 
Mỹ. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không thể gọi nước Mỹ 
là quê hương được. Dù nước Mỹ đã bảo bọc gia đình tôi, 
cho tôi một cuộc sống vật chất đầy đủ thoải mái. Hai chữ 
quê hương mà tôi vẫn yêu quí, vẫn trân trọng, tôi chỉ có thể 
dùng khi nói về Việt Nam thân yêu của tôi. Dù Việt Nam 
đã hoàn toàn thay đổi, đã trải qua bao đớn đau bầm dập, đã 
có những phần rách nát tả tơi. Đã không còn là một Việt 
Nam gấm vóc, một "Việt Nam minh châu trời đông" nữa. 
Việt Nam đã hoàn toàn xa cách, xa quá là xa kể cả thời gian 

lẫn không gian. Vậy mà tôi vaãn yêu, vẫn nhớ, vẫn chẳng 
thể nào quên. Một bạn học cũ trước khi về thăm Việt Nam 
đã hỏi tôi "Có cần gì ở Việt Nam không?" Tôi trả lời ngay 
không suy nghĩ "Nếu có thể, ghé thăm dùm tôi những căn 
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nhà tôi đã ở ngày xưa." Tôi nói "Những căn nhà" vì bố các 
cháu là nhà binh, nên cứ vài năm lại phải thuyên chuyển 
một lần. Khi thì Sài Gòn, khi thì Nha Trang. Hết ở Vũng 
Tàu lại chuyển qua Cam Ranh. Bố các cháu là Hải Quân, 
nên tôi may mắn toàn ở những căn nhà sát ngay biển, để 
được làm quen với những bờ cát, những hàng dừa, những 
rặng thùy dương, những đêm trăng trải ánh vàng trên mặt 
nước và tiếng sóng vỗ rì rào quanh năm suốt tháng. 

Người bạn hỏi tôi thêm "Muốn mua quà gì ở Việt 
Nam?" Tôi nhìn bạn trả lời, thoạt nghe tưởng như đùa, 
nhưng thật sự là những ước muốn không nguôi. 

"Gói cho tôi một ít cát trắng của Nha Trang. Một ít 
nước biển xanh trong vắt của Cam Ranh. Một ánh trăng 
vàng của bãi biển Vũng Tàu và một ít lá me bay của con 
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Sài Gòn ở trước cổng trường 
Trưng Vương yêu dấu." 

Người bạn nhìn tôi lắc đầu "Con nhỏ này vẫn mơ 
mộng như xưa." Tôi phản đối "Mơ đâu mà mơ, mộng đâu 
mà mộng. Mơ thì phải mơ ước những điều cao xa ghê gớm. 
Mộng phải là mộng những điều mộng mị khó thành."  
Riêng tôi, chỉ muốn những thứ thật tầm thường của quê 
hương thôi mà. Những món quà tôi muốn, bỏ đi cũng chả ai 
thèm lượm. Có ai khờ như tôi, để chỉ thèm một nắm cát, 
một chút nước biển, một ít ánh trăng, một dúm lá me bay? 
Tội cho tôi, những thứ tầm thường đó lại là cả một bầu trời 
mơ ước từ 27 năm qua. 
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Người bạn tôi lắc đầu tội nghiệp "Con nhỏ này điên 
quá là điên." Tôi mắng yêu cô bạn "Nói chuyện với mi như 
"đàn gẩy tai trâu", sức mấy mà ta điên."  

Thật vậy! nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã chắng viết 
trong bài "Mùa đông của em" người điên không biết nhớ và 

người say không biết buồn là gì? Nếu tôi điên, làm sao toâi 
biết nhớ ray nhớ rứt quê hương Việt Nam, như đã nhớ từ 
27 năm qua. Để thấy yêu vô cùng hai câu thơ của thi sĩ 
Nguyễn Đức Vinh: 

"Người yêu tôi tên là Việt Nam 
Tên quá quen nghe vẫn bàng hoàng" 

Vì vậy tôi vẫn chỉ yêu cái Tết của quê hương, cái Tết 
có tên thật đơn giản "Tết ta". Nhưng nghe dễ thương lạ 
lùng. Đúng vậy! Cái tết của chúng ta. Cho nên khi mọi 
người tổ chức tiệc tùng hàng năm vào New Year's Eve, để 
đón mừng năm mới trên tờ lịch. Nghĩa là đón mừng New 
Year của Mỹ nói riêng, và nhiều nơi trên thế giới nói 
chung, lòng tôi vẫn bình thản lạ lùng. Dù xung quanh tôi 
mọi người đang dán mắt vào màn ảnh truyền hình, hồi hộp 
theo dõi chương trình đặc biệt New Year's Eve và đếm từng 
phút, từng giây, chờ đợi cái phút đầu tiên của một năm mới, 
rồi ôm nhau chúc tụng. Tiếng còi tí toe từ những cái còi 
bằng giấy hình con rắn được mọi người thổi um xùm nghe 
thật vui tai. Những nắm "confetti" đủ màu được tung lên tới 
tấp. Tôi ngồi yên lặng ở góc phòng, quan sát mọi người 
một cách bàng quan. Tưởng như mình không dính dáng gì 
đến cái sinh hoạt đang ồn ào náo nhiệt trước mặt, cho đến 
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khi một người bạn chạy đến nhìn tôi cười nói "Happy New 
Year" và kéo tôi đứng dậy nhập cuộc với mọi người. 

Tết Mỹ, tết Tây thì lòng tôi dửng dưng như vậy, mà 
sao khi cầm tờ báo Việt Nam, đọc mấy giòng quảng cáo 
chợ tết của hội Cao Niên, tôi bỗng thấy lòng rộn rã khác 
thường. "Tết ta sắp đến", nghĩ vậy thôi là tôi thấy rộn ràng 
rồi. Buổi tối nằm trên giường, trước khi đi vào giấc ngủ. 
Tôi để hồn bồng bềnh trôi về quê cũ. Nơi có đêm giao thừa 
thơm ngát trầm hương. Có cầu Thê Húc tấp nập người đi 
vào đền Ngọc Sơn hái lộc. Có chùa Vĩnh Nghiêm với 
những khuôn mặt thành kính chăm chú cầu khấn xin quẻ 

đầu năm. Có chuông nhà thờ Đức Bà vang rền đoå hồi mừng 
Thánh lễ nửa đêm đón giao thừa. Việt Nam của tôi ơi! Bao 
giờ cho chúng ta được tái ngộ. Để tôi được hít thở cái 
không khí thân yêu. Để tôi được nhìn lại cái hình ảnh "Quê 
nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, 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 ... (1) 

 
 
 (1) Bản nhạc Chiều Quê của Hoàng Quý 
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 Mộng Trưng Vương 
 
Đêm qua mộng dẫn về trường 
Gặp thầy gặp bạn yêu thương thuở nào. 
Khi môi còn thắm hoa đào 
Khi em còn dáng thon cao gót hài. 
Cổng trường e lệ mắt nai 
Khẽ nghiêng vành nón thoáng ai đứng chờ. 
Đời êm như một bài thơ 
Hồn nhiên em bước đến bờ yêu đương. 
Tay trong tay dạo  phố phường 
Bô Na Nguyễn Huệ đến đường Tự Do. 
Saigon đẹp tựa như mơ 
Trước tòa Đô Chính mình chờ đợi nhau. 
Sánh vai cùng dạo bến tầu 
Gió bay tà áo xanh mầu nhớ nhung 

Trưng Vương yeâu daáu vô cùng 
Trường xưa dù đã muôn trùng cách xa. 
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Dặn  Doø 
 

                      Cho Hoàng Uyeån 

 
Hôm nay ngày lễ vu quy. 
Con yêu của mẹ ra đi theo chồng. 

Con ơi mẹ rất vui loøng  
Vì con đã chọn người chồng con yêu. 
Bỗng dưng mẹ nhớ nhung nhiều. 

Nhớ con bé Uyeån yêu kiều thuở xưa. 
Thương con nói mấy cho vừa. 
Mong con giữ mãi tính xưa hiền hòa. 
Con là người vợ trong nhà. 
Phải luôn vui vẻ, nết na dịu dàng. 
Hồi môn mẹ muốn con mang 
Qúy hơn châu báu, bạc, vàng, kim cương 

Ñoù là hai chữ yêu thương 
Trọn đời trọn kiếp luôn luôn cho chồng! 
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Sầu  Rieâng 
 

                              Cho Uyeån Dieãm 

 
Buồn nào hơn sáng hôm nay 
Con ôm hôn mẹ chia tay theo chồng. 
Lẽ ra mẹ phải vui lòng 
Vì con đã chọn người chồng xứng đôi. 
Nhưng sao mẹ cứ bồi hồi 
Bâng khuâng lo lắng cho đời của con. 
Một mai biết có vuông tròn 
Như mình mong ước sắt  son muôn đời. 

Tương lai như thể bieån khơi 
Thuận buồm xuôi gió nếu trời đẹp tươi 
Chẳng may bão táp tơi bời 
Chiếc thuyền nhỏ bé biết nơi đâu vào. 
Cho nên lòng mẹ nao nao 
Lo cho phận gái con nào có hay. 
Bỗng dưng mắt mẹ cay cay 
Thương con gái út từ nay xa rồi… 
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Lôøi  Öôùc  Ñaàu Naêm 

 
 
Ngày đầu năm 
Vừa chúc tết nhau xong 
Em chợt nhìn anh âu yếm hỏi 
Nếu chúng mình có quyển sách ước 
Anh sẽ ước gì, anh yêu dấu của em? 

Anh cúi đầu suy nghó 
- Để anh xem! 
Rồi nhìn sâu vào mắt em, anh khẽ nói 

- Anh không ước được trôû thành triệu 
phú 

Cuõng không mơ làm bá chủ thế gian  
Anh chỉ mong em mãi mãi hiền ngoan 
Và ước mơ quê hương mình sẽ hoàn 
toàn đổi mới 
Để thực hiện những điều anh vẫn 
hằng mong đợi 
Là đưa em về lại Việt Nam 
Chúng ta sẽ đi từ ải Nam Quan 
Đến mũi Cà Mâu 
 
 
Ngắm tất cả những danh lam thắng 
cảnh 
Mình sẽ sống ở một thành phố thật dễ 
thương 
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Đà Lạt mờ sương 
Có hoa Mimosa mà em vẫn thường 
nhắc nhở  
Mỗi buổi chiều 
Anh sẽ đưa em đi dạo hồ Than Thở 
Hay ngồi bên nhau ngắm thác Cam Ly 
Lâu lâu cuối tuần, mình sẽ rủ nhau đi 
Xuống miền biển Nha Trang đầy nắng 
ấm 
Đôi ta sẽ nằm gối đầu trên cát 
Dưới những hàng dừa xanh đầy bóng 
mát 
Nghe những bài hát, câu hò 
Chan hoà tình tự quê hương 
Tay trong tay 
Mình sẽ đi dạo dưới những rặng thùy 
dương 
Em sẽ thấy cuộc đời 
Ôi! sao mà dễ thương qúa đỗi 
Để bù lại bao năm trời trôi nổi 
Sống tha hương nơi xứ lạ quê người. 
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Yeâu  Maõi  Ngaøn  Naêm 

 
   

Từ em cất bước ra đi 
Là thôi là hết còn gì nữa đâu. 
Mà sao anh  cứ u sầu 
Anh tương tư mãi những mầu áo em 
Mùa thu đổ lá bên thềm 
Em ơi lá đó nhắc em những gì. 
Nhớ không em? 
Lúc chia ly 
Em nhìn lá úa… 
Nói gì với anh 
Đôi ta mộng dẫu không thành, 
Tim em riêng chỉ một mình anh thôi. 
Dù cho vật đổi sao dời 
Lòng anh vẫn nhớ mãi lời thề xưa. 
Yêu nhau nói mấy cũng thừa 
Vui đi em nhé cho vừa lòng ai. 
Tình nào rồi cũng nhạt phai 
Riêng tình ta sẽ thắm hoài ngàn năm. 
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Moãi  Ñoä  Xuaân  Veà 

 
 
Anh hoûi em 
Moãi ñoä xuaân veà treân ñaát Myõ 
Em coù bao giôø nghó ñeán Vieät Nam khoâng 
Coù chöù anh 
Em vaãn thöôøng töï hoûi 
Nhöõng coäi mai vaøng coù coøn nôû ñaày boâng 
Chôï Teát Saigon coù coøn ñoâng nhö tröôùc 
Chôï hoa ñöôøng Nguyeãn Hueä 
Taøi töû giai nhaân 
Coù coøn daäp dìu chen chaân böôùc 
Nhö nhöõng ngaøy ñaát nöôùc mình coøn hai chöõ töï do 
Laøm sao em queân ñöôïc 
Khi luùc naøo meï cuõng aâu lo 
Nghó ñeán nhöõng ngöôøi thaân coøn keït laïi 
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Moãi ngaøy meï cöù thôû ngaén than daøi 
Hoûi maõi hoûi hoaøi 
Bao giôø mình môùi ñöôïc trôû veà soáng ôû Vieât Nam 
Bieát traû lôøi sao 
Meï yeâu daáu cuûa con 
Khi con nghó ngaøy veà coøn xa laém 
Coù moät ñieàu 
Con bieát laø chaéc chaén 
Meï seõ phaûi göûi naém xöông taøn  
treân ñaát nöôùc ngöôøi ta 
Nhìn maét meï buoàn 
Em chôït thaáy xoùt xa 
Em bieát meï ñang nhôù queâ nhaø  
nhieàu laém laém .... 
Meï vaãn noùi 
Meï nhôù nhaát caây hoa mai vaøng thaém 
Tröôùc ngoõ nhaø ta 
Moãi độ xuaân veà.... 
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Tình Tuyệt  Vọng 
 
 
 
 
Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung. 

Còn yêu em mãi nhớ khôn cuøng 
Tim anh rướm máu rôi thành lệ 
Ướp lạnh đời anh em biết không? 
Dù chẳng bao giờ được em yêu 
Mà sao anh vẫn nhớ nhung nhiều. 
Tiếc hoài một mối tình vô vọng. 
Lặng lẽ âm thầm đợi với mong… 
Bao năm rồi mới lại gặp nhau. 
Cả hai tóc đã bạc mái đầu. 
Chỉ biết nhìn nhau mà ứa lệ. 
Tình này xin hẹn đến kiếp sau… 
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Em Vaø  Noãi  Nhôù  Khoâi  Nguoâi 
 
 
Mỗi buổi chiều em thường đi qua đó 
Nơi mình vẫn hẹn hò mà chả  thấy anh đâu 
Nhớ ngày xưa anh vẫn cöù lo âu 
Chuyện tình mình chẳng bền lâu mãi mãi 
Em khờ dại chẳng baên khoaên nghĩ ngợi 
Cứ lững lờ như gió thoảng mây bay 
Để tình anh vuột ra khỏi tầm tay 
Rồi từ đó đời cách chia đôi ngả 
Chiều hôm nay trời trong xanh, xanh quá 
Nắng Cali vẫn làm má em hồng 
Trời đang xuân mà em ngỡ mùa đông 
Bởi em thấy lòng tràn đầy băng giá 
Gió vờn tóc em bay, mà sao nghe rất lạ 
Tưởng môi anh đang ghé xuống thật gần 
Đôi mắt nhìn em vẫn say đắm âm thầm 
Của một thuở xa xưa tình đắm đuối 
Em đã lỡ để anh đi quá vội 
Nay đành thôi, vì quá đỗi muộn màng 

Còn lại beân em chỉ những giọt nắng vàng 
Đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng 
Xung quanh em chiều nay sao quá lặng 
Chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi... 
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Caùm  Ôn Anh 
  
 
 
Có người hỏi em sao hay mơ mộng quá 
Có người hỏi em sao lúc nào cũng như đoá hoa tươi 
Có người hỏi em sao luôn mỉm miệng cười 

Và mắt saùng như sao trời nhöõng ngày thật đẹp 
 

Biết trả lời sao treân trang thơ hạn hẹp 

Vì tình yêu anh cho em là vũ trụ bao la 

Là trăng thanh, là gió mát, là nắng aám chan hoà 
Là những lời dặn dò mỗi buổi sáng khi em vừa thức   
giấc 
Là những lời âu yếm, mỗi buổi chiều sau một ngày 
mệt nhọc 
Là tất cả nồng nàn trong câu nói “yêu em nhiều lắm 
lắm mình ơi!” 
 
Cám ơn anh đã đến trong đời 
Cho em biết tình yêu tuyệt vời diễm ảo. 
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Nhắn Bạn 
 
 
 
 
Mùa đông lại sắp qua rồi 
Mùa xuân sẽ đến tuổi đời ngắn thêm. 
Chuyện buồn hãy cố gắng quên 
Chuyện vui hãy giữ cho bền duyên ta. 
Rồi đây cũng sẽ chia xa 
Nhớ vui đi nhé, mặn mà với nhau. 
Cuộc đời sẽ chẳng dài lâu 
Chia ly rồi cũng âu sầu đến thôi. 
                      
                       Cuối đông 2009 
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Nhaïc 
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Thuû buùt cuûa nhaïc só Nhaät Baèng
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Baûn nhaïc naøy do BS Vaên Sôn Tröôøng phoå nhaïc baøi thô “Traùch 
Thaàm” vaø nhaïc só ñaõ ñoåi teân laø “Tieác Cho Moät Cuoäc Tình” 
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Baûn nhaïc naøy do BS Vaên Sôn Tröôøng phoå nhaïc baøi thô “Yeâu 
Maõi Ngaøn Naêm” vaø nhaïc só ñaõ ñoåi teân laø “Suoát Ñôøi Coøn Yeâu” 
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Thuû buùt cuûa nhaïc só Nguyeãn AÙnh 9
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Baït 
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HAI COÂ CA SÓ  

YEÂU NHAU QUAÙ CHÖØNG! 
                                                Hoàng Thuûy 

Ngöôøi ñôøi thöôøng coù caâu "Hai coâ ca só coù öa nhau 

bao giôø" ñeå chæ nhöõng ngöôøi cuøng chung moät ngheà nghieäp 
thì hay ghen gheùt, caïnh tranh vôùi nhau. Duø vieát vaên ñoái 
vôùi toâi chæ laø moät caùi thuù, khoâng ngôø noù laïi thaønh caùi  
nghieäp. Toâi coù moät ngöôøi baïn cuõng vieát vaên nhöng hôn toâi 
laø naøng ñaõ in nhieàu taäp truyeän. Chuùng toâi cuøng vieát chung 
cho nhieàu tôø baùo. Vaäy thì theo caâu noùi ôû treân, neáu naøng 
khoâng gheùt toâi thì cuõng chaúng theå yeâu toâi tha thieát ñöôïc, 
phaûi khoâng quí vò? Vaäy maø treùo ngoe thay, naøng laïi 
thöông toâi quaù trôøi vaø cöù muoán toâi cuõng ñöôïc danh chính 
ngoân thuaän coù nhaõn hieäu "nhaø vaên". Noùi noâm na laø naøng 
nhaát quyeát muoán toâi phaûi gom caùc baøi vieát cuûa toâi in 
thaønh saùch. Toâi traû lôøi naøng laø vì khoâng coù moäng laøm nhaø 
vaên neân toâi khoâng bao giôø nghó ñeán chuyeän in saùch. Naøng 
phaûn ñoái kòch lieät, baûo toâi laø naøng muoán toâi in saùch vì 
naøng sôï nhöõng baøi vieát cuûa toâi bò thaát laïc lung tung neáu 
khoâng gom laïi.  

Toâi traû lôøi naøng laø "quaù muoän roài vì chuùng ñaõ thaát laïc 
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töø khuya roài." 
Naøng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc khi toâi traû lôøi nhö 

vaäy. Naøng hoûi moät caùch raát ö chi laø ngaïc nhieân: 
- Boà khoâng giöõ caùc baøi vieát cuûa boà aø? 
Toâi traû lôøi naøng moät caùch ngaây thô voâ soá toäi, raát goïn 

vaø nhanh: 
- Khoâng, vieát baøi ñaêng baùo xong laø toâi queân noù luoân. 

Thaéc maéc tôùi laøm gì. Nhöõng tôø baùo coù baøi cuûa toâi noù cuõng 
ñaõ ñi du lòch lung tung heát roài. 

- Trôøi ñaát ôi, nhö vaäy laøm sao maø in thaønh saùch. 
- Thì toâi coù bao giôø muoán in thaønh saùch ñaâu. 
- Khoâng ñöôïc, boà phaûi in thaønh saùch, ñeå nhö vaäy phí 

ñi. 
Ngöôøi naøng maûnh mai nhö moät caønh lan vaø nhoû beù 

yeáu ôùt nhö moät con chim môùi ra giaøng bò maéc möa. Vaäy 
maø khi noùi hai chöõ "khoâng ñöôïc" naøng noùi raát maïnh, raát 
huøng duõng nhö ra leänh cho toâi, laøm toâi hôi haõi. Toâi traû lôøi 
moät caùch "kheùp neùp": 

- Nhöng maø toâi chæ coøn giöõ laïi ñöôïc coù vaøi baøi thoâi thì 
in laøm sao ñöôïc. 

Naøng leân gioïng chi Hai noùi vôùi toâi: 
- Chuyeän ñoù ñeå toâi lo. Toâi seõ coá ñi tìm heát maáy tôø 

baùo coù baøi cuûa boà ñöa ñeán cho boà choïn. 
Nghe naøng noùi toâi nghó buïng: "Laøm sao maø kieám heát 

ñöôïc, naøng cuõng baän thaáy moà, thì giôø ñaâu maø ñi kieám cô 
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chöù!" 
Cuoäc ñoái thoaïi ñoù chìm vaøo queân laõng vaø toâi queân 

beùng luoân caùi leänh cuûa naøng. 
Hai thaùng sau, naøng goïi ñieän thoaïi noùi seõ ñeán nhaø toâi. 

Toâi mau maén hoûi naøng: 
- Muoán caét toùc aø? 
Toâi laø ngöôøi ñoäc quyeàn saên soùc maùi toùc cho naøng. 

Naøng traû lôøi: 
- Khoâng, chöa caàn caét toùc. 
Toâi ñònh hoûi: "Theá thì ñeán coù vieäc gì", nhöng kòp 

ngöøng laïi vì thaáy coù veû baát lòch söï quaù. Thaät ra hai ñöùa toâi 
ñeàu raát baän, thaønh ra tuy thaân nhau maø chaúng bao giôø coù 
thì giôø ñeán thaêm nhau. Heã ñeán nhaø nhau laø luùc naøo cuõng 
coù lyù do coâng kia, vieäc noï. 

Nghe tieáng baám chuoâng toâi nhìn qua cöûa kính. Naøng 
kheä neä xaùch moät caùi tuùi to toå boá. Toâi töôûng bôû nghó thaàm: 
"quaø gì maø naëng theá naøy khoâng bieát?" 

Cöûa môû, naøng böôùc vaøo, boû ngay caùi tuùi xuoáng saøn 
nhaø vì naëng quaù, roài ñöùng thôû phì phoø. 

Nhìn vaøo caùi tuùi, toâi keâu leân: 
- Trôøi ôi! Töôûng quaø caùp gì hoùa ra moät loâ saùch baùo. 
Toâi laïi coøn ngôù ngaån hoûi moät caâu thaät voâ duyeân: 
- Boà mang saùch baùo laøm gì maø laém theá? 
Naøng troøn maét ngoù toâi nhö thaáy moät con vaät laï: 
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- Laøm gì haû? Roõ thaät chaùn môù ñôøi. Laøm saùch cho boà 
chöù coøn laøm gì nöõa. 

Roài naøng ra leänh raát oai: 
- Taát caû saùch baùo coù baøi cuûa boà ñaáy, choïn ñi, thích 

baøi naøo thì ñöa toâi nhôø ngöôøi ñaùnh maùy duøm cho. Coá 
gaéng caøng sôùm caøng toát nheù. 

Nhìn naøng, toâi vöøa ngaïc nhieân vöøa thaáy thöông thaät 
laø thöông. Toâi nghó thaàm: "Taïi sao naøng laïi toát vôùi toâi  
nhö vaäy? Taïi sao naøng laïi chòu khoù maát thì giôø vì toâi theá 
nhæ? Vaø taïi sao naøng laïi cöù baét toâi phaûi in saùch?" 

Toâi nhìn naøng vôùi veû maët ñau khoå: 
- Töôûng boà noùi chôi thoâi, chöù laøm thaät aø? 
- Phaûi laøm chöù, thaät vôùi giaû caùi gì. Boà nhö caùi xe huû 

loâ, toâi khoâng ñaåy laø khoâng laên. 
Maáy tuaàn sau naøng goïi, hoûi toâi choïn baøi xong chöa. 

Toâi khoâng bieát traû lôøi sao vì thaät ra toâi chöa laøm gì caû. 
Thaáy toâi uù ôù, naøng bieát ngay laø toâi vaãn "aùn binh baát 
ñoäng." Naøng xuoáng gioïng khuyeân lôn: 

- Chòu khoù laøm ñi khoâng coù uoång. Moãi baøi vieát laø moät 
ñöùa con tinh thaàn. Ñaâu coù vaát noù lung tung nhö  vaäy ñöôïc. 

Toâi bieát naøng noùi ñuùng, toâi raát caûm ñoäng vì naøng lo 
cho toâi. Toâi höùa heïn vôùi naøng ñuû ñieàu. Roài laïi chöùng naøo 
taät ñoù, toâi laïi queân vì quaù baän. Ñôøi soáng cuûa toâi sao taát 
baät quaù. Luùc naøo cuõng coù caûm töôûng mình chæ chaïy chöù 
khoâng ñi. Chöa bao giôø toâi coù moät phuùt naøo nhaøn nhaõ. 
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Vöøa ñi laøm, vöøa lo côm nöôùc nhaø cöûa, vöøa phaûi lo cho 
moät baby 92 tuoåi töø A ñeán Z (meï toâi). Toâi laïi coù caùi thuù 
meâ caây coái, boâng hoa. Trong nhaø toâi, vöôøn tröôùc vöôøn sau 
coù ñuû caùc rau vaø hoa cuûa Vieät Nam. Toâi muoán coù khoâng 
khí queâ höông ôû xung quanh mình. Troàng caây, troàng hoa 
thì phaûi chaêm soùc vaø töôùi 2 ngaøy moät laàn. Moät caây hoa 
cheát laø toâi ra ngaån vaøo ngô. Roài toâi laïi phaûi vieát baøi cho 
baùo Kyû Nguyeân Môùi, vaø vaøi tôø baùo maø toâi quaù neå, vieát 
theo loái coå loã só baèng tay neân maát nhieàu thì giôø laém. Chöa 
keå nhöõng vuï vaùc ngaø voi. Moãi chuû nhaät thì phaûi lo böõa 
côm gia ñình cho 8 ñöùa con caû daâu laãn reå, vaø 8 ñöùa chaùu 
noäi ngoaïi, coäng theâm hai vôï choàng toâi vaø baø meï laø 19 
ngöôøi. Chuû nhaät naøo cuõng naáu aên cho 19 ngöôøi. Ñoù laø 
coâng vieäc toâi ñaõ laøm gaàn 20 naêm nay, vôùi muïc ñích cho 
caùc con caùc chaùu toâi gaàn guõi thaân thieát vôùi nhau. Caùc 
chaùu noäi ngoaïi cuûa toâi chæ mong ñeán ngaøy chuû nhaät ñeå 
ñeán nhaø oâng baø, ñeå ñöôïc aên côm ngon, nhöõng moùn ñaëc 
bieät cuûa Vieät Nam vaø ñöôïc gaëp nhau chôi ñuøa thoûa thích. 
Tuaàn naøo toâi baän khoâng laøm laø chuùng buoàn vaø thaát voïng 
laém. Maø toâi thì laïi meâ chaùu coøn hôn laø meâ oâng, cho neân 
raát sung söôùng ñöôïc haàu caùc chaùu vaø khoâng muoán boû moät 
böõa naøo. 

Ñôøi soáng ña ñoan baän roän nhö vaäy, cho neân cöù nhìn 
vaøo ñoáng saùch baùo Nhò mang ñeán laø toâi ngaùn ngaåm vaø lo 
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sôï voâ cuøng. Ngaøy qua ngaøy, hoâm nay laïi heïn ñeán ngaøy 
mai, ngaøy mai laïi baûo ñeå ngaøy moát. Cöù nhö vaäy, choàng 
saùch baùo cöù naèm yeân taïi choã. 

Thuùc duïc maõi Nhò cuõng chaùn, roài naøng im khe luoân. 
Toâi vöøa möøng vöøa sôï. Möøng vì thoaùt naïn phaûi in saùch, 
nhöng laïi sôï Nhò buoàn. Sôï thì sôï, nhöng toâi chaû daïi gì maø 
noùi vôùi Nhò. Toâi cöù lôø ñi nhö khoâng coù chuyeän gì saåy ra. 
Gaàn moät naêm sau Nhò böng ñeán nhaø toâi moät choàng giaáy 
ñaùnh maùy daày nhö cuoán töï ñieån. Nhò cho bieát ñoù laø baøi 
cuûa toâi, Nhò nhôø ngöôøi ñaùnh maùy xong roài. Nhò baûo toâi löïa 
choïn nhöõng truyeän toâi thích, söûa loãi chính taû ñeå Nhò ñöa 
ñi in. 

Toâi caûm ñoäng muoán khoùc. Laàn naøy toâi coá gaéng laøm 
nhöng khoâng coù ñuû thì giôø, nhaân moät chuyeán ñi Cali, nghó 
ñeán 5 tieáng ñoàng hoà ngoài treân maùy bay, toâi coù theå löïa baøi 
vaø söûa loãi chính taû. Toâi mang theo xaáp baøi Nhò ñöa. Löïa 
choïn, söûa chöõa, ñöôïc baøi naøo toâi nheùt rieâng vaøo caùi tuùi 
sau gheá maùy bay, ôû ngay tröôùc maët. Luùc maùy bay haï 
caùnh, toâi lo laáy haønh lyù ôû treân cao vaø voäi vaõ ra khoûi maùy 
bay, khoâng maûy may nhôù gì ñeán nhöõng baøi vieát cuûa toâi.  

Ñeán Cali baän roän vôùi baïn beø, vui chôi töø ngaøy ñeán 
cho tôùi ngaøy veà. Luùc leân maùy bay trôû veà, ngoài buoàn môùi 
chôït nhôù ñeán taäp baûn thaûo, luùc ñoù toâi môùi bieát toâi ñaõ ñeå 
queân. Toâi hoûi coâ chieâu ñaõi vieân, coâ baûo toâi ghi teân vaø soá 
ñieän thoaïi, sau khi maùy bay haï caùnh coâ seõ hoûi duøm vaø cho 
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bieát keát quaû. Sau ñoù coù leõ coâ queân neân khoâng goïi gì cho 
toâi caû. Toâi cuõng giaû vôø queân luoân ñeå khoûi thaéc maéc khoå 
taâm. Roài Nhò vaø toâi cuøng baän roän vôùi vuï gaây quyõ cho Nhaø 
Vieät Nam neân khoâng coøn thì giôø nhôù tôùi vuï in saùch nöõa. 

Töôûng laø thoaùt naïn, ai ngôø ba naêm sau, khi vuï Nhaø 
Vieät Nam taïm coù keát quaû khaû quan. Nhò laïi nhôù ñeán vuï in 
saùch cuûa toâi vaø ra toái haäu thö: Neáu toâi khoâng lo, Nhò seõ töï 
ñoäng ñöa đi in, toå chöùc ra maét saùch, vaø laïi nhaø coõng toâi ñi 
ñeán choã ra maét saùch. 

Ngöôøi Nhò maûnh mai nhö caønh lieãu maø ñoøi coõng caùi 
thaân naëng gaáp röôõi cuûa toâi, thì coù toäi khoâng? 

Sôï Nhò "suïm baø cheø" neân toâi ñaønh cun cuùn nghe lôøi 
baïn, bôûi vaäy tuyeån taäp "Nhöõng Caùnh Hoa Daïi Maàu 
Vaøng" môùi ñöôïc ra maét baïn ñoïc. Chaéc chaén khoâng coù moät 
taäp truyeän naøo maø töø luùc ñaùnh maùy baøi baûn cho ñeán luùc 
taäp truyeän söûa soaïn ra maét maát ñeán 8 naêm. Khi Nhò nhôø 
ngöôøi chaùu ñaùnh maùy baøi cuûa toâi thì caäu hoïc troø naøy môùi 
vaøo ñaïi hoïc naêm thöù nhaát. Khi quyeån saùch ñöôïc quyeát 
ñònh söûa soaïn cho ra chaøo ñôøi thì caäu hoïc troø naøy ñaõ hoïc 
xong 4 naêm ñaïi hoïc, hoïc theâm baèng Master vaø ñaõ ñi laøm 
laâu roài. 

Bieát noùi sao ñeå caùm ôn nhaø vaên Leâ Thò Nhò, ngöôøi 
baïn quaù toát, quaù deã thöông vaø quaù roäng löôïng cuûa toâi. Toâi 
uø lì ra khoâng bieát bao nhieâu laàn maø Nhò vaãn nheï nhaøng 
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kieân nhaãn thuyeát phuïc vaø boû raát nhieàu thì giôø ñi kieám baøi 
vôû vaø lo ñuû thöù cho toâi. Neáu khoâng coù Nhò, quyeån saùch 
naøy khoâng bao giôø coù maët treân vaên ñaøn haûi ngoaïi. Xin 
caùm ôn ngöôøi baïn quí cuûa toâi.  

Ngoaøi ra cuõng xin chaân thaønh tri aân taát caû caùc baïn 
höõu, caùc ñoäc giaû ñaõ yeâu meán baøi vieát cuûa toâi vaø luoân luoân 
coù nhöõng lôøi khích leä khi gaëp maët, qua ñieän thoaïi hoaëc 
qua thö töø. 

Nhôø coù quí vò maø toâi ñaõ coù höùng khôûi caàm buùt vieát 
trong moät hoaøn caûnh quaù baän roän eo heïp thì giôø. Nhöng 
cuõng vì vieát trong nhöõng khoaûng thôøi gian ít oûi nhö vaäy 
neân caùc baøi vieát coù nhieàu choã khoâng ñöôïc hoaøn haûo. 
Mong quí vò ñoïc vôùi loøng roäng löôïng vaø boû qua cho. 
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Hoàng Thuûy 
     Vâng, chỉ hai chữ ấy, chỉ tên gọi ấy thôi nhưng với tôi 

chan chứa thương yêu và một trời kỷ niệm. 
     Chúng tôi quen nhau từ sân trường Trung học Gia 

Long, vì khi đó Trưng Vương vừa di chuyển từ ngoài Bắc 
vào, chưa có trường ốc nên phải học nhờ Gia Long. Thời 
gian ấy, cả hai chúng tôi chỉ là những cô bé đến trường với 
bước chân sáo tung tăng trong chiếc áo dài rộng thùng 
thình.  

Vẫn là tuổi “hái hoa bắt bướm”, chạy đuổi nhau, nhảy lò 
cò, hai vạt áo dài buộc túm với nhau, mồ hôi nhễ nhại và 
tỉnh bơ  dùng vạt áo làm khăn lau mặt… Nhiều khi còn 
đứng ngẩn người, say sưa nhìn các chị Trưng Vương đệ 
tam, đệ nhị tập hát Hương Xưa, Hoài Cảm do các ông Chu 
Văn An sang đệm đàn 

     Ngày ấy, Thủy và tôi đều được chọn vào ban vũ của 
trường. Hình ảnh hai cô bé đứng hàng đầu lòng hồi hộp, lấp 
ló sau cánh gà sân khấu Norodom trong những ngày Đại 
hội văn nghệ sinh viên, học sinh không thể nào phai. Tôi và 
Thủy hãnh diện trong chiếc áo dài trắng, hai tay có gắn đôi 
cánh dài lướt thướt lóng lánh kim tuyến bướm hoa… 

Nhớ hôm trình diễn, anh chàng học sinh phụ trách kéo 
màn đã kéo sớm quá khi màn vũ chưa xong. Thế là bao 
nhiêu cái miệng quên mình là tiên nữ, hét ầm lên “chưa 
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hết…chưa hết!” Nhớ lại không khỏi mỉm cười sao ngày ấy 
trẻ con quá! 

     Lưu bút còn đây, thoang thoảng trong không gian tiếng 
cười đùa của Ngọc Trâm, Mỹ Dung, Mộng Thúy, Phương 
Khanh, Hồng Nhật, Tân, Bích Vân, Từ Bình… 

     Tôi còn nhớ mãi kỷ niệm về một buổi chiều được tan 
học sớm, Thủy và tôi, hai đứa tung tăng ôm cặp “bát phố” 
Catinat, Bonard, dừng chân trước các cửa hàng hoa lệ, say 
sưa ngắm nhìn những con búp bê bầy trong tủ kính. Chợt 
một người bạn cùng ở trong khu Đại Học Xá Minh Mạng 
với anh Thế – ông anh của tôi – đi tới. Anh mua cho mỗi 
đứa một con búp bê Nhật Bản. Cuối tuần anh Thế về, tôi 
hớn hở mang ra khoe. Anh nghiêm mặt bắt chúng tôi phải 
trả lại.  

     Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thành người lớn. 
     Bạn anh Thế có nhiều người mê Hồng Thủy, Hồng 

Hảo (một cô bạn Trưng Vương khác). Lưu bút của tôi, 
trang của hai người đẹp Trưng Vương còn vương dấu bút 
của “những cây si” ấy… Trang lưu bút của Hồng Thủy 
chép bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, có một ông đã 
ghi bên cạnh tấm ảnh xinh xắn của Hồng Thủy bài thơ 
tiếng Nhật Bản: Oku Yama, đặc biệt còn dịch ra thơ Việt 
rất… 

thơ:  
              

 Mùa thu buồn làm sao 
              Khi ta nghe tiếng kêu  
             Của con nai vàng dẫm bước 
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             Trên lá vàng lao xao 
             Trong núi thẳm rừng sâu 
 

 
     Khi lên đệ nhị cấp, Thủy và tôi học chung một lớp. 

Chúng tôi thân nhau hơn và có những giờ nghỉ học đạp xe 
ra bến tàu chơi. Có một lần ông thợ ảnh mời mãi, dù đã từ 
chối nhưng ông ta cứ ép nên hai đứa đành phải đứng cười 
toe để chụp ảnh. Cuối cùng có bao nhiêu tiền hai đứa gửi 
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vào hàng bò khô, nước mía hết nên không còn tiền để lấy 
ảnh. Bây giờ nghĩ lại thấy thương ông thợ chụp ảnh quá! 

 Trong thời gian này, chúng tôi cùng tập tễnh viết văn và 
cùng gửi bài cho Phụ trương Học sinh báo Ngôn Luận, 
nhưng không ai nói với ai, vì chỉ sợ “quê” nếu bài không 
được chọn đăng. Thế nhưng điều kỳ diệu là bài của cả hai 
đều được “chị” Kiều Diễm Hồng ưu ái giới thiệu hai cây 
viết mới. Cả hai đều dù không nói với nhau mà vẫn lấy bút 
hiệu có tên Huyền, để từ đó hai cái tên Mộng Huyền (là 
Hồng Thủy) và Bích Huyền (là tôi) mỗi tuần in đậm trên 
trang báo. Khi viết bài cho trang Phụ Nữ, chúng tôi đều 
tưởng tượng ra những chuyện tình chia ly sướt mướt của 
người chị, người anh… Những câu chuyện tưởng tượng ấy 
vẫn được độc giả đón nhận. 

     Chúng tôi thành lập “Nhóm Huyền” mà thật ra chỉ có 
hai đứa, nhưng vẫn dùng chữ  “nhóm” cho có vẻ xôm tụ. 
Sau này mới có thêm vài cô  Huyền…  giả Chu Văn An  
như Nguyễn Đức Nam, Đinh Lang, Hoài Ngô.... Khi Hồng 
Thuûy “theo chồng bỏ cuộc chơi”, tôi mới rủ thêm vài bạn 
Trưng Vương nữa vào sinh hoạt với nhóm Huyền. 

      Thân nhau nhưng không phải không có lúc giận nhau. 
Tôi nhớ có viết một truyện ngắn tựa đề là “Giận Nhau” kể 
lại chuyện hai đứa bất hòa chỉ vì một chuyện rất trẻ con. 
Giận nhau cũng đến mười ngày đến nỗi thầy Lữ Hồ mỗi lần 
bước vào lớp là tủm tỉm cười, nhìn hai đứa và thầy… vô cớ 
đọc câu thơ: “Đừng giận hờn nhau thương tủi lắm…” 

     Ngày lễ Hai Bà Trưng, Thủy và tôi đều được chọn 
ngồi xe hoa. Văn nghệ đại diện trường đều có chúng tôi 
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tham dự. Vũ khúc Dòng Sông Xanh lớp Đệ Tam A1 của 
chúng tôi do Mộng Thúy điều khiển đã được giải nhất trong 
cuộc thi văn nghệ toàn trường , có lẽ khó phai mờ không 
chỉ trong trí nhớ của Trưng Vương mà trong nhiều lứa tuổi 
học sinh Sàigon cùng thời khi ban vũ đại diện trường trình 
diễn trong Đại Hội Văn Nghệ Học sinh, Sinh viên. 

     Thủy là người sớm nhất lên xe hoa về với chàng Hải 
quân hào hoa phong nhã,  tôi là một trong bốn cô phù dâu 
Thủy.  Bên cạnh chồng con hạnh phúc, Thủy chẳng bao giờ 
quên tôi. Theo chồng đời chiến binh nay đây mai đó, Thủy 
thường về Sàigon ghé thăm tôi với nụ cười thật tươi, trang 
phục thật “mốt” nhiều màu sắc rực rỡ… Không ai có thể tin 
rằng Thủy đã là mẹ của bốn đứa con. 

     Bên anh Bùi Cửu Viên, Thủy trở thành bà Đại Tá Tư 
Lệnh vùng 3 Duyên Hải, nhưng Thủy vẫn là Thủy ngày 
nào. Vui tươi, giản dị, khiêm tốn, gần gũi chia sẻ với người 
bất hạnh chung quanh đời sống. 

     Thời gian chúng tôi xa nhau dài nhất là sau biến nạn 
1975. Thủy thoát khỏi đất nước. Tôi kẹt lại. Biết mẹ Thủy 
cũng không đi được, cuối tuần tôi thường đạp xe  đèo con 
gái đến thăm cụ một mình sống cô đơn trong căn nhà ở 
đường Trần Hưng Đạo. Mãi bốn năm sau chúng tôi mới 
liên lạc được với nhau. Kể từ đó, Thủy đều đặn gửi cho tôi 
những gói quà qua bưu điện, những thùng quà qua Tân Sơn 
Nhất để giúp tôi thăm nuôi chồng trong tù, và Diễm Uyển 
có bữa ăn ngon, có quần áo đẹp diện đi học. 
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     Thủy là người bạn chí tình không chỉ với riêng tôi mà 
cả với những bạn bè khác.  Bên Hồng Thủy, tôi có một 
hạnh phúc lớn lao trong tình bạn. Từ ngày xưa cho đến 
ngày nay, bao giờ Hồng Thủy và tôi cũng gửi gấm, trao đổi 
với nhau những tâm sự thầm kín, chia sẻ những vui buồn, 
khó khăn vấp ngã. Khó khăn là một phần đời sống, nếu 
không có một người bạn chia sẻ hay nếu ta không chia sẻ 
với bạn thì cuộc đời… sẽ cô đơn biết chừng nào! 

     Tôi là một người rất hạnh phúc vì có nhiều người bạn 
tốt. 

     Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở cuộc đời này là 
tình bạn.  

     Đó là một trong những món quà tặng quý giá mà 
Thượng Đế đã ban cho con người. 

     Hồng Thủy là người xoa dịu nỗi đau của tôi, xua tan 
mọi lo lắng buồn phiền và luôn ở cạnh tôi khi bất hạnh đổ 
xuống cuộc đời… 

     Tình yêu có thể mất nhưng tình bạn không thể suy 
giảm bởi không gian và thời gian, bởi tù đầy hay chiến 
tranh. Tôi đã có những năm tháng thăng trầm như thế. 
Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, tình bạn giữa 
Hồng Thủy và tôi càng trở nên sâu đậm và càng gần gũi 
nhau hơn. 

     Cảm ơn Hồng Thủy! Cảm ơn đời đã cho chúng ta một 
tình bạn bất diệt! 

Cali, tháng 9-2010 

Bích Huyền 
 











Hồng Thủy và Những cánh  
hoa dại mầu vàng 

                                                                                                                
LÃM THÚY 

  Trong văn giới vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hồng 
Thủy là một khuôn mặt nổi bật. Chị góp mặt hầu hết 
những hội đoàn sinh hoạt về văn học nghệ thuật trong và 
ngoài vùng, nếu không là chủ biên ,ban chấp hành thì 
cũng là một thành viên tích cực. Chị hoạt động hăng say, 
tận tình với bạn bè, hết lòng với công việc. 

Trong tuần tháng 10 vừa qua chị ra mắt đọc giả tuyển tập: 
“Những Cánh Hoa Dại Màu Vàng” tại Jewish Community 
Center ở Annandale, Virginia . 

Có thể nói đây là một buổi ra mắt sách thành công vượt 
bực, cả số lượng người đến tham dự (Khoảng 500 người) 
và số sách tiêu thụ (Gần 300 quyển), nhiều người cho 
rằng buổi ra mắt sách đã thành công ngoài sức tưởng 
tượng. (Trong đó nhà văn Sơn Tùng, cựu chủ tịch văn bút 
VIỆT NAM HẢI NGOẠI) 

Riêng Lãm Thúy, không đồng ý với nhận xét đó, cãi rằng 
ngay khi chưa tổ chức buổi ra mắt mọi người đều biết 
chắc là Hồng Thủy sẽ thành công rực rỡ. Nói thế có nghĩa 
là thành công trong dự đoán. Do đâu mà có sự xác tín đó? 
Chỉ vì Hồng Thủy luôn sốt sắng giúp đỡ các hội đoàn khi 
có những buổi họp mặt, gây quỹ, bán vé… thì chắc chắn 
năm trên năm rằng chị sẽ được bồi hoàn. Mặt khác, Hồng 



Thủy hoạt động trong nhiều hội đoàn. Chị là ái nữ của 
Trưng Vương, là con dâu của Chu Văn An, là thành viên 
của câu lạc bộ Văn học nghệ thuật , là phụ tá chủ bút 
nguyệt san Kỷ Nguyên Mới và là hội viên Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. (Điều này 
không thấy chị ghi trong phần tiểu sử). 

Hơn hết, chị là một người có uy tín rộng rãi, được mọi 
người yêu mến, cộng thêm ảnh hưởng sâu rộng của phu 
quân chị : Anh Bùi Cửu Viên, một cựu đại tá Hải Quân 
cùng những quan hệ rộng rãi trong công việc làm ăn. Tất 
cả sự cộng hưởng ấy là một bảo đảm chắc chắn nhất cho 
sự thành công ắt có và đủ. 

Khi chị Hồng Thủy cầm bút viết những truyện ngắn đầu 
tiên gửi in trên báo Tiếng Chuông, Lãm Thúy còn chưa 
bước vào ngưỡng cửa tiểu học, kẻ “ Hậu sinh khả…ố” 
này chẳng dám vô phép phê bình tác phẩm của bậc đàn 
chị như thế, nhất là bản thân Lãm Thúy chưa hề viết 
truyện ngắn, hồi ký, phiếm luận gì cả. Sở dĩ dám “ mạo 
phạm” là vì khi đọc xong “Những Cánh Hoa Dại Màu 
Vàng”, cảm thấy xúc động bởi cái tình cảm dạt dào trang 
trải trong đó mới cả gan nói lên vài cảm nghĩ đơn sơ, 
mong đọc giả và chị Hồng Thủy lượng thứ. 

Bây giờ xin mời quí đọc giả đi vào rừng hoa vàng khoe 
sắc của nhà văn Hồng Thủy . 

Những Cánh Hoa Dại Màu Vàng là một tuyển tập tổng 
hợp của nhiều thể loại văn học: Truyện ngắn (15), phiếm 
(6), hồi ký (8), tùy bút (10), thơ (10), nhạc (4). Mỗi thể 
loại mang một sắc thái riêng biệt và có sức hấp dẫn riêng. 



Trước nhất, ta nói về truyện ngắn. Nhìn chung, truyện 
ngắn của Hồng Thủy mang tính cách lãng mạn, nhẹ 
nhàng, những nhân vật của chị yêu nhau bằng sự hoà hợp 
của tâm hồn nhưng thường gặp trắc trở hoặc yêu nhau 
trong hoàn cảnh trái ngang bởi vì họ có vợ hoặc chồng 
với cuộc sống không hoà hợp nhưng họ vẫn chịu đựng 
cảnh “ Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, không muốn 
phá vỡ những trật tự xã hội, không dám dấn thân vào 
những cuộc phiêu lưu vô định. Những nhân vật ấy có nếp 
sống chừng mực, đạo đức, yêu nhưng dừng lại đúng lúc vì 
không muốn làm tan vỡ gia đình, không nỡ làm thương 
tổn người khác. 

Bối cảnh gặp gỡ là những cuộc du lịch (Dũng và Diễm Lệ 
trong “Hoàng  hôn trên Grand Canyon”), những chuyến 
công tác, hội họp (Hữu và Quyên trong “Đêm trăng ở San 
Francisco”), trong sở làm  

 Nguyễn và Trinh trong “Những cánh hoa dại màu vàng”), 
trong lớp học (Hoài và Uyên trong “Một chút nắng 
hồng”). 

Nói chung, câu truyện được diễn ra một cách tự nhiên với 
những cấu trúc đơn giản mà gợi cảm, gần gũi với đọc giả, 
tưởng như chúng ta có thể bắt gặp những mối tình như thế 
ở khắp nơi trong cuộc sống. 

Bằng một văn phong nhẹ nhàng, trong sáng, chị đưa 
người đọc vào những tình tiết nên thơ đầy cảm tính.  

Đọc truyện Hồng Thủy, ta không tìm thấy sự cầu kỳ, cũng 
không dùng quá nhiều hư cấu. Có khi, chị gói ghém vào 



một nhân vật nào đó những triết lý sống, nhắc nhở ta nên 
quí yêu hiện tại, đừng để khi mất đi rồi mới nhớ tiếc, ân 
hận (như tâm trạng của Quyên khi chồng bị tai nạn xe hơi, 
qua đời trong lúc hai vợ chồng đang giận nhau vì những 
điều không đáng và người vợ đã không nhận lời giảng hoà 
của chồng lúc anh ra đi) hoặc trong truyện “Giá hạnh 
phúc”, chị tỏ ra là người rất sành tâm lý khi để cho nhân 
vật Diễm Thu khi đứng trước nguy cơ của căn bệnh hiểm 
nghèo, bổng hiểu được giá trị của hạnh phúc, hiểu được 
sự quí giá của cuộc sống bình thường với những người 
thân yêu. Điều này nghe ra chẳng có gì mới mẻ nhưng 
thực sự đã mấy ai hiểu được một cách tận tường, mấy ai 
đã thực thi nó trong đời sống? Nếu như tất cả mọi người 
đều sống như ngày mai là ngày cuối cùng thì thế giới sẽ 
đẹp biết bao, con người sẽ tốt biết bao, tình người sẽ thắm 
đượm biết bao, gia đình sẽ hoà thuận, nhường nhịn nhau 
biết bao ! 

Đi vào từng câu truyện ta bắt gặp những cuộc hôn nhân 
bất như ý. Trong “Những cánh hoa dại màu vàng”, 
Nguyễn lấy vợ không vì yêu, cả Trâm, vợ anh cũng vì 
nghe lời cha mẹ mà chấp thuận cuộc hôn nhân. “Sau tuần 
trăng mật cuộc sống của hai người chỉ là một mùa đông 
dài lạnh lẽo! Họ có quá nhiều điểm khác biệt với nhau” 

Trinh và Nguyễn gặp lại sau bao nhiêu năm dài xa cách. 
Họ còn yêu nhau, còn những rung động thiết tha nhưng 
Trinh phải bỏ đi vì Trâm  chỉ còn là người đàn bà tật 
nguyền. Trinh không nỡ cướp đi người chồng, người cha 
của vợ con chàng. 



Mối tình của Lệ và Dũng trong “Hoàng hôn trên Grand 
Canyon” cũng là sự gặp lại của hai người quen biết 
cũ.Chàng là ông anh của bạn, nàng là bạn của cô em. 
Chàng si tình nàng nhưng nàng đã có nơi hứa hôn dù nàng 
thật sự không muốn lấy chồng, cũng không yêu. Chàng bỏ 
đi, mang theo hình ảnh người con gái xinh đẹp đáng 
thương như mối tình tuyệt vọng trong thơ Khái Hưng. 

“Lòng ta chôn một mối tình 

Tình trong giây phút mà thành thiên thu” 

 

Một mối tình thật đẹp, thật lãng mạn và cuối cùng thì Lệ 
cũng tiếp tục sống với người chồng thích nhậu nhẹt cùng 
bạn bè  ,thích bài bạc vui chơi hơn là tìm hiểu trái tim 
nhạy cảm của người vợ cô đơn. 

Trong một truyện ngắn khác: “Đêm trăng ở San 
Francisco” bối cảnh là cuộc họp của một ngân hàng lớn 
của NewYork mà Hữu là nhân viên cao cấp đến San 
Francisco để thuyết trình, Quyên là một người địa 
phương, làm việc trong chi nhánh của ngân hàng, một goá 
phụ trẻ, duyên dáng. Trường hợp này Hữu lại là người 
đàn ông “Dễ xúc động và mềm lòng” còn vợ chàng thì 
“Cứng cỏi”, “Can đảm” Linh là một bác sĩ giỏi, bận rộn, 
không có thì giờ nhiều cho chồng con. 

Hữu và Quyên cùng tần số, yêu nhau dễ dàng, tự nhiên 
khi cùng đi ngắm trăng ở San Francisco, nhưng rồi Hữu 



cũng phải trở về cùng vợ con vì Quyên không muốn phá 
vỡ gia đình của chàng. 

Ngoài những mối tình nửa vời, nhẹ nhàng, lãng mạn, 
Hồng Thủy còn có những truyện ngắn êm thắm, tròn trịa 
như “ Xuân lan”, “Đẹp” hoặc êm ái , ấm áp như “ Một 
chút nắng hồng”, “Mùa xuân ở vùng Hoa Thịnh Đốn”. 

Trong “Xuân Lan” tấm lòng yêu thương chung thủy của 
Thành đã khôi phục cuộc sống cho Quyên - người chàng 
yêu tha thiết nhưng nghịch cảnh đã đẩy cả hai vào một 
tình huống bi thương: Quyên vượt biên bị hải tặc làm hại 
cuộc đời, trốn tránh Thành vì mặc cảm tội lỗi, vì xấu hỗ. 

Tình yêu nồng nàn, chân thành của Thành đã dần dần 
giúp vợ trở về cuộc sống bình thường, đặc biệt là khi nàng 
có mang đứa con đầu lòng. Họ vun bồi hạnh phúc, xóa bỏ 
dĩ vãng đau thương, chung vai xây đắp một tương lai tươi 
sáng. 

Trong truyện “Đẹp” Hồng Thủy bày tỏ một quan niệm 
dứt khoát về cái đẹp của người phụ nữ, một quan niệm 
minh bạch từ ngàn xưa “ Cái nết đánh chết cái đẹp”. (Chứ 
không phải “ Cái đẹp đánh bẹp cái nết” đâu nghe quí vị 
đọc giả!) 

Chính vì thế, Thành đã yêu Trinh vì tìm thấy cái đẹp 
trong tâm hồn nàng như chàng bày tỏ “Cái đẹp bề ngoài 
không quan trọng… chỉ có cái đẹp của tâm hồn mới bền 
vững với thời gian” 



Trong “Mùa xuân ở vùng Hoa Thịnh Đốn”, câu truyện kết 
thúc có hậu khi cặp tình nhân cũ – Hoài và Tuyết Anh vừa 
là suôi gia, vừa là vợ chồng khi được tái hợp sau bao năm 
xa cách, lỡ làng. 

Những truyện “ Sinh nhật của Cu Tí”, “ Giọt lệ cuối năm” 
“ Mùa xuân vĩnh biệt” là những mẫu chuyện buồn, những 
kết thúc bi thảm. 

Cha Cu Tí chết ngày sinh nhật bé (11- 9). Giọt lệ cuối 
năm- Ông già nghèo bán cây thông đêm Noel đã không 
kịp nhận máy game cho cháu từ người đàn bà tốt bụng, đã 
bị xe cứu thương chở đi trước khi nhân vật “Tôi” kịp đến, 
trao món quà mà con chị có nhã ý trao tặng để làm mẹ vui 
lòng. 

“Bốn mươi năm ấy”, “Tan mơ”, “Ngày hội ngộ” cũng là 
những  truyện đáng thưởng thức. 

Lãm Thúy e rằng nếu mình nói hết những điều hay đẹp 
trong tất cả những truyện ngắn thì qúi vị đọc gỉả sẽ thấy 
đủ rồi và không nôn nóng muốn tìm đọc tác phẩm nữa , 
nên xin phép dừng lại  ở đây cho phần truyện ngắn. Chỉ 
xin ghi thêm một nhận xét nhỏ nữa thôi : 

Nhìn chung,truyện ngắn của Hồng Thủy được viết dưới 
một bút pháp  tự nhiên , trong  sáng , có chút lãng mạn 
nhưng không bức phá, không đạp đổ những thành trì đạo 
đức có tự ngàn xưa . 



  Nhưng thật lòng mà nói, Lãm Thúy xúc động vì những 
hồi ký của chị hơn và đó là lý do chính để Lãm Thúy viết 
bài này. 

  Hồng Thủy viết hồi ký bằng một giọng văn đầy cảm xúc, 
chân thành và có sức hấp dẫn lạ lùng. Mỗi đoạn đời là 
mỗi xót xa, nhớ tiếc, ngậm ngùi . 

      Trong “Ý thầm “HT làm LT rơi nước mắt khi diễn đạt 
tâm lý cuả người mẹ lúc đứa con gái út yêu quý lấy 
chồng. Từ sự trống vắng của gian phòng nhỏ đến những 
con gấu nằm lặng lẽ ở góc giường, những cánh hoa Hồng 
khô trên đầu tủ đến những cuốn Album mang đầy hình 
ảnh dấu yêu qua bao tháng ngày chung cùng. Tất cả làm 
nên nỗi nhớ tiếc, sự đau buồn một cách tự nhiên, dù người 
mẹ nào cũng  muốn con mình có được cuộc sống riêng tư, 
hạnh phúc. 

 Mỗi bức hình không phải  là một tờ giấy chết mà là từng 
kỷ niệm sống động trong lòng người mẹ. 

   Chị Hồng Thủy ơi! Con chị chỉ đi lấy chồng thôi, vẫn 
còn gần gũi chị mà chị còn xót xa, buồn bã vậy, chị có 
biết Lãm Thúy khi nhìn những kỷ niệm của đứa con gái 
ba mươi tuổi đã qua đời, lòng đau đớn đến ngần nào 
không? 

  Từng khúc phim, từng bức hình, từng dấu tích yêu 
thương, ngay cả những vật dụng tầm thường dùng trong 
bệnh viện những ngày sau cuối Lãm Thúy đều giữ lại, giữ 
để xót đau thêm, ngậm ngùi hơn mỗi khi nhìn thấy! 



     Đó là những nỗi đau xé lòng và cũng là cảm xúc chân 
thực của hàng trăm bài thơ đẫm lệ . 

   Trái tim Lãm Thúy dường như thắt lại, lòng xót xa đến 
ứa lệ , nghe mũi mình nồng lên khi đọc đến đoạn chị thuật 
lại cảnh những người lính Hải Quân thất trận bồng bế thê 
nhi xuống tàu di tản ... Qua đến Phi Luật Tân, tại Subic 
Bay, trước khi trả tàu lại cho Hải Quân Mỹ, toàn thể Sĩ 
Quan, Binh Sĩ  Hải Quân làm lễ chào Quốc Kỳ VNCH lần 
cuối cùng. Hình ảnh lá Quốc Kỳ đang bay phất phới trên 
đài chỉ huy của tàu bị hạ xuống là hình ảnh một thời đại 
đã cáo chung, một hình ảnh bi tráng, thương đau dễ khiến 
người rơi lệ! 

  Cũng thật xúc động khi Hồng Thủy tả lại cảnh cựu Đại 
tá Bùi Cửu Viên buồn bã cởi bộ đồ Sĩ Quan Hải Quân tác 
chiến buông xuống sàn tàu cùng chiếc mũ , những thứ mà 
Anh đã gắn bó biết bao năm trong đời binh nghiệp . 

  Bất chợt, LT nhớ lại một câu trong quyển tiểu thuyết nào 
đó của Từ Kế Tường: “Khi tôi bắt đầu biết yêu màu lá thì 
hơi Thu đã bàng bạc thổi về"  Có lẽ những Quân nhân của 
Chính Phủ VNCH nói chung, các chiến sĩ Hải quân nói 
riêng, và đặc biệt là Anh Bùi Cửu Viên, phút hạ kỳ, cởi bỏ 
Quân Phục là lúc các anh biết hơn bao giờ hết thế nào là 
yêu quý sắc áo màu cờ. 

  Buông bỏ mảnh tàn y là buông bỏ mọi vinh quang, là 
chấm dứt một cách tức tưởi cuộc đời binh nghiệp. Còn lá 
cờ vàng ba sọc đỏ đang hạ xuống kia, không  phải chỉ là 
những mảnh vải vô tri, vô giác mà là hồn nước non dân 
tộc đang bị vùi dập đến oằn oại trong đau thương! 



     Hành động chạy ngược lại để gỡ bộ lon của chồng   
nhét vội vào túi hành lý của chị là hành động đầy ý thức. 
Cái ý thức nuối tiếc xót xa  một thời đại đã tiêu vong, một 
vinh quang đã lụi tàn  ,một níu kéo tuyệt vọng. 

    Cũng trong phần hồi ký “Mùa Xuân không trở lại" là 
phần nói về tuổi thơ của tác gỉả và người Mẹ góa bụa đã 
hy sinh cả cuộc đời xuân sắc thắm tươi để nuôi dưỡng hai 
đứa con  thơ dại mồ côi.  Hình ảnh Mẹ chị  cùng Bác 
T…ngồi trên tảng đá lớn để nói chuyện và đôi mắt đỏ hoe 
của Mẹ  chị khi Bác T. giã từ đủ nói lên tình cảm thiết tha 
của người goá phụ trẻ, nhưng vì lễ giáo, vì những định lệ 
khắt khe, vì thương con nhỏ dại, Mẹ chị đã bóp nát những 
ước mơ riêng tư, thầm kín để tiếp tục thủ tiết thờ chồng, 
kéo dài cuộc đời đơn lẻ cô quạnh cho đến ngày nay, gần 
bảy chục năm trời. 

  Hồng Thủy hối hận là phải, nhưng bù lại chị đã yêu 
thương Mẹ bằng cả tấm lòng hiếu thảo ,vậy cũng xứng 
đáng với sự hy sinh to lớn của người Mẹ đáng thương , 
đáng kính . 

  Nếu nói Văn tức là người thì  Hồng Thủy đã gửi vào tác 
phẩm chị những tình thương đậm đà với người thân yêu. 
Từ Mẹ đến Anh, rồi chồng con, bè bạn ,…. Ai chị cũng 
dành cho những lời đẹp đẽ ngọt ngào. Nếu hồi ký thật xúc 
động thì Phiếm chị viết thật duyên dáng, hài hước. Còn 
tùy bút lại khéo léo khôn ngoan, viết về  người nào chị 
cũng tìm được những nét đặc sắc của người đó, ghi lại 
một cách linh động . Ngòi bút chị như chiếc đũa thần, tô 
điểm cho những  “nhân vật sống” ấy bao nhiêu  màu sắc, 



đường nét hấp dẫn. Từ Du Tử Lê đạo mạo hiền hoà chân 
thành với trái tim mềm như bún đến Nhật Bằng đẹp trai, 
thủy chung. Từ Ngô Thụy Miên sáng tác nhạc thật hay, 
viết lời ca thật tuyệt đến Từ Công Phụng, một nhạc sĩ tài 
hoa, giọng hát ngọt ngào, truyền cảm: Từ Nguyễn Ánh 9 
với tiếng dương cầm dìu dặt, với cá tính khiêm tốn, bình 
dị đến Lam Phương tài hoa mà sóng gíócô đơn và đọa đày 
… 

    Dù là thơ hay truyện, dù  là phiếm hay tuỳ bút, dù là  
hồi ký hay sáng tác, Hồng Thủy cũng chọn cho mình một 
thế đứng vững vàng, tự nhiên và tự tin. Khi dí dỏm, khi  
gợi cảm, khi khiến người bật cười, lúc xui người rơi lệ. 
Vậy là đạt rồi chứ gi, phải không quý đọc giả? 

  Đọc một tác phẩm phong phú như vậy, đưa ra vài nhận 
xét, giống như “Cưỡi ngựa xem hoa", thật còn nhiều thiếu 
sót. Lãm Thúy muốn để dành cho quí vị tự tìm thấy 
những hương sắc nhẹ nhàng quyến rũ của NHỮNG 
CÁNH HOA DẠI MẦU VÀNG 

                                                                        Lãm Thúy 
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