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Sông Hàn ơi! Của thuở còn thư sinh 
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Cầu Đen còn đó qua bao thời đại 
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Cảnh quan đổi thay, ta tưởng đi lên? 
Qua đoạn sông ngăn có nhiều cầu nối 
Riêng sông lòng người vẫn còn hai lối 
Ngăn cách hai bờ giữa một dòng sông. 
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PHƯƠNG - LAN 
 
 
Trưa thứ Bẩy, tôi mới nấu xong một 
nồi bún riêu thật ngon, còn chàng 
đang ngồi coi đá banh trên TV thì 
chuông điện thoại reo, tôi chụp vội 
lấy ống nghe và reo lên: 
- A! Bà Điệp đó hả?  

 
Thế là chàng lẳng lặng đứng lên tắt 
TV, chuồn lên lầu, vào phòng riêng 
coi tiếp, vì chàng biết Điệp là bạn 
thân nhất của tôi, mỗi khi gọi tới là 
chuyện trò cà kê có khi cả tiếng. Đàn 
bà nào mà chẳng hay nói nhiều, tôi 
cũng không ngoại lệ, nói nhiều cũng 
là một cách để giải tỏa bớt những 

căng thẳng trong cuộc sống hàng 
ngày, nhất là khi có chuyện bực 
mình, càng cần phải xả xú bắp ra 
hết, giữ mãi trong lòng, uất khí tích 
tụ lại sẽ hại đến can mạch, lâu ngày 
sẽ sinh ra chứng căng mạch máu. 
Nghe tôi tuyên bố như thế, chàng 
cười chế diễu:  
- Em học ở đâu lối nói giống hệt một 
bà lang băm? 
Tôi cãi: 
- Em nói có sách, mách có chứng, 
thống kê cho biết đàn bà ít bị stress 
hơn đàn ông. Trường hợp chúng 
mình là một thí dụ cụ thể, anh im 
như thóc suốt ngày chẳng trách anh 
bị bệnh cao máu, còn em không sao 
cả, vì em hay nói. 
Chàng chịu thua, đấu lý với tôi lúc 
nào chàng cũng thua, vì chàng 
không hơi sức đâu mà cãi trong khi 
tôi vẫn thừa công lực, nói nhiều và 
nói dai là nghề của nàng mà lỵ. 
Tranh luận cho vui vậy thôi, chúng 
tôi rất tôn trọng sở thích riêng tư của 
nhau. Chẳng bao giờ tôi cằn nhằn 
tật mê đá banh của chàng, mấy chục 
người chạy qua chạy lại dành nhau 
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một quả banh thì có chi là thú vị? 
Thế mà chàng mải mê coi hết giờ 
này qua giờ khác không thấy chán, 
có khi đang coi, chàng nhảy dựng 
lên vỗ tay thích thú, hoặc hít hà, 
chắc lưỡi tiếc rẻ. Coi xong một trận 
nào gay cấn, chàng hả hê ra mặt, 
phê bình ỏm tỏi. Đang hứng chí, 
không lẽ lại nói một mình, nhưng 
mấy đứa con còn nhỏ quá không 
hiểu gì, chỉ còn tôi, chàng túm lấy 
bắt phải nghe: 
- Em biết không? Anh chàng tiền đạo 
bên đội áo xanh đó giỏi quá, sút 
những cú thật đáng tiền… 
Hoặc: 
- Thủ môn gì mà dở tệ, về vườn đi 
cho rồi, ai đời giữ gôn mà mắt cứ 
trợn đi đâu, để banh địch chọc thủng 
lưới nhà. Tiếc quá, không thì đã 
thắng. 
 Mặc dù không hiểu gì, tôi cũng ừ ào 
cho qua chuyện. Có một lần tôi bàn: 
- Không hiểu sao người ta lại hà tiện 
thế? Tranh dành chi cho mệt, theo 
em thì cứ việc mua cho mỗi anh 
chàng cầu thủ một quả banh là êm 
chuyện. 
Tức thì tôi bị chàng mắng là “đồ đàn 
bà”, từ đó tôi hết có ý kiến. Hôm nay 
chàng coi TV xong xuống nhà, thấy 
chàng vẻ mặt không vui, tôi hỏi: 
- Sao vậy? Đội banh anh thích bữa 
nay bị thua à? 
Chàng hừ một tiếng: 

- Không phải chuyện đá banh, mà 
anh đang bực mình vì em đó! 
Tôi giật mình: 
- Anh bực em chuyện gì? 
- Đàn bà gì mà ăn nói nhảm nhí quá, 
sao em lại đem chuyện phòng the ra 
kể với bạn? 
Tôi ngạc nhiên thật sự: 
- Em kể hồi nào? 
- Hồi nãy chứ còn hồi nào nữa? 
Đừng tưởng anh không biết, lúc lên 
cầu thang, tình cờ anh đã nghe thấy 
hết. 
Tôi tức lắm: 
- Em nói những gì? Đâu anh lập lại 
thử coi? 

 
- Em khen bạn em có phước được 
ông chồng chăm chỉ, siêng năng làm 
"chuyện ấy” đều đặn mỗi ngày, 
chẳng đợi phải thúc dục. Còn em, 
em than thở là năm thì mười họa, có 
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khi cả tháng, anh mới miễn cưỡng 
thi hành nhiệm vụ một lần, đại khái 
cho qua chuyện... Nói láo chưa? 
Chính anh đòi hỏi và người từ chối 
luôn luôn là em, bây giờ lại đi than 
với bạn? Thật là xấu hổ, làm mất 
mặt chồng. 
Vỡ lẽ ra, tôi sặc lên cười: 
- À thì ra nghe trộm! Mà chỉ nghe 
câu được câu mất, mới ra nông nỗi... 
Nhưng không phải như anh nghĩ 
đâu, đầu óc anh đen tối nên lúc nào 
cũng nghĩ bậy. 
- Thế không phải "chuyện ấy” thì là 
chuyện gì? 
- Là chuyện… rửa chén bát sau bữa 
ăn đó. 
Chàng đỏ mặt quê một cục, chỉ còn 
nước cười trừ. Tôi luờm cho một 
phát: 
- Anh tình nguyện "làm việc ấy" hả?  
Được lắm, vậy mai chủ nhật anh hãy 
rửa bát, hút bụi, lau nhà cho em. 
Chàng cười, mặt mày vẫn nhởn nhơ 
không có vẻ ngại ngùng, không phản 
đối chi hết, bởi vì chàng biết tôi chỉ 
dọa thôi, đời nào tôi dám giao việc 
cho chàng? Tôi rất ghét kiểu làm bôi 
bác cho qua chuyện của chàng, 
khiến lần nào tôi cũng phải theo sau 
làm lại. Ai đời rửa bát xong mà còn 
nhờn những mỡ? Cọ bồn tắm mà 
không lấy tóc? Hút bụi thì xô bàn, 
kéo ghế rầm rầm. Chàng làm đã 
chậm, đã không sạch lại hay đánh 
đổ, đánh vỡ lung tung, bực cả mình. 

Mới đầu tưởng chàng vụng về thật, 
tôi cằn nhằn thì chàng bảo: 
- Em khó tính thì làm lấy! 
Mãi về sau mới biết mình bị mắc 
mưu, cái chiến thuật giả vờ “ngu si 
hưởng thái bình” của chàng quả là 
hiệu nghiệm. Tôi tức lắm, nhưng 
không làm gì được, chàng cười hề 
hề, phân bua: 
- Làm việc thì phải tùy theo khả 
năng, đàn ông đâu có biết rửa bát? 
Còn em, em thử cắt cỏ hoặc sửa xe 
xem có được không? 
Chàng nói có lý nên tôi đành 
nhượng bộ. Tuy vậy nhưng chàng 
cũng là người công bằng, lúc nào 
thấy tôi bận rộn quá thì chàng vẫn 
thường hay giúp đỡ, lăng xăng một 
bên, tình nguyện làm một tên tiểu 
đồng để tôi sai vặt. Chẳng hạn một 
hôm mời cơm khách, đang làm món 
cá hấp, tôi chợt nhớ ra và kêu lên: 
- Thôi chết rồi, em quên mua rau thìa 
là. 
Chàng nhanh nhẩu nói: 
- Để anh đi mua cho. 
Một lần khác: 
- Thôi chết rồi em quên nhà mình đã 
hết bún. 
- Để anh đi mua cho. 
Từ đó mỗi lần nghe tôi kêu lên “thôi 
chết rồi” là chàng vội vã hỏi liền “em 
lại quên món gì?” Và nhanh nhẹn 
xách xe đi liền. Người ta nói muốn 
ăn thì lăn vào bếp, còn với chàng thì 
phải sửa là “muốn ăn thì lăn… ra 
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đường” mới đúng. Tôi có tài nấu ăn 
rất hợp với khẩu vị của chàng, thức 
ăn do tôi nấu chẳng những thơm 
ngon, sạch sẽ, lại không nêm bằng 
bột ngọt là thứ chàng bị dị ứng, vì 
vậy chàng ít khi đi la cà, nhậu nhẹt 
với bạn bè. 

 
- Cơm nhà, quà vợ bao giờ cũng vẫn 
hơn. 
Chàng tuyên bố như vậy và tôi rất 
sung sướng có ông chồng không 
hay đi hoang. Nấu ăn ngon cũng là 
một bí quyết để giữ gìn hạnh phúc 
gia đình, phải không quí bạn? Hôm 
nghe tin hai vợ chồng một người 
quen vừa mới ly dị, tôi thở dài nói 
với chàng: 
- Cặp đó mà rã đám thì cũng dễ hiểu 
thôi, hôn nhân không xây dựng trên 
tình yêu thì bền thế nào được? Anh 

chồng là tên đào mỏ, chị vợ đen đủi, 
xấu xí, ăn nói vô duyên mà anh ta 
vẫn cưới, chỉ vì chị ta là con một ông 
giám đốc công ty xuất nhập cảng rất 
giàu có. 
Chàng cười, giọng khôi hài: 
- Em nói sai rồi, nếu cô ta không 
phải là con ông giám đốc, mà chỉ là 
con của một ông triệu phú thôi, anh 
ta vẫn cứ lấy như thường. 
Nói xong, chàng quẹt má tôi nói 
nịnh: 
- Đâu có mấy ai tình ái như vợ chồng 
mình? Này, thú thật đi! Khi xưa em 
cũng phải lòng anh, dù biết anh 
nghèo, đúng không? Còn anh, khỏi 
nói anh đã mê em đến thế nào? 
Chẳng những vì em đẹp, mà còn 
biết dấu móng vuốt một cách tài tình, 
anh cứ tưởng em hiền… 
- Bây giờ mới biết sự thật thì đã 
muộn rồi phải không? Tôi ngắt lời và 
đưa tay quào nhẹ một cái vào cổ 
chàng, anh có hối hận cũng không 
kịp nữa vì đã bị em cột chân rồi. Có 
sợ móng vuốt của em không? 
- Không sợ! Và không bao giờ hối 
hận cả. Chàng nắm chặt lấy tay tôi, 
nếu phải bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn 
cưới em như thường, em dữ cách 
mấy, anh cũng có cách trị. 
Vừa nói, chàng vừa kéo tôi ghì sát 
vào ngực chàng và đặt lên môi tôi 
một cái hôn nóng bỏng làm tôi bủn 
rủn cả người. Cái chiêu trị vợ của 
chàng quả là tài tình, tôi đang hung 
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hăng nhe nanh múa vuốt, tưởng như 
sắp xơi tái chàng tới nơi, bỗng chốc 
trở thành mềm èo trong tay chàng.  
- Như thế có phải hơn không, cưng? 
Chàng thì thầm, cứ ngoan ngoãn 
làm người yêu bé nhỏ của anh, anh 
hứa sẽ thương yêu em trọn đời. 
Mỉm cười sung sướng, tôi giao hẹn: 
- Anh hứa rồi đấy nhé? Quân tử nhất 
ngôn… 
- … là quân tử dại. Chàng nối tiếp 
câu nói của tôi giọng cà rỡn, quân tử 
nói đi nói lại là quân tử khôn. Nói 
đùa đấy thôi, em đừng lo, anh đã 
hứa thì anh sẽ giữ lời. 
Và chàng đã giữ lời cho tới bây giờ, 
khi cả hai vợ chồng đều đã đầu hai 
thứ tóc. Trở lại dạo trước, thời gian 
mới qua Mỹ, tôi lái xe rất dở, đã thế 
lại không thuộc đường, chàng 
thường hay cằn nhằn: 
- Trước khi đi đâu, sao không bao 
giờ thấy em coi bản đồ? 
Tôi cãi: 
- Coi làm gì mất thì giờ, bạn em đã 
chỉ cho em rồi, vả lại đường ở miệng 
mình chứ đâu? 
Một hôm đang lái xe, gặp chỗ người 
ta sửa đường, tôi phải đi vòng nên bị 
lạc, tới ngã tư đèn đỏ, tôi thò cổ ra 
hỏi xe bên cạnh: 
- Ông ơi! Làm ơn chỉ đường cho tôi 
đến bệnh viện Fountain Valley, tôi đi 
thăm một người bạn mới sanh con 
đầu lòng. 

Người tài xế là một ông già tóc bạc, 
trông có vẻ hiền lành, vui vẻ trả lời: 
- Vậy hả? Cho gởi lời mừng nhé! 
Nhà thương Fountain Valley cũng 
gần đây thôi, từ đây bà cứ đi thẳng 
độ ba miles sẽ thấy một cái xa lộ, bà 
vô 22 East, exit Euclid… 
- Exit xong quẹo trái hay quẹo phải? 
- Quẹo trái, cứ tiếp tục đi tới qua 
năm, sáu cái ngã tư đèn xanh đèn 
đỏ, bà sẽ nhìn thấy đường Warner… 
- Rồi sao nữa? 
- Tin! Tin! Tin! 
Nhiều tiếng kèn xe bấm inh ỏi phía 
sau, thì ra đèn xanh đã bật từ nãy 
giờ. Không kịp trả lời, ông tốt bụng 
vội vã phóng xe đi mất. Tôi còn đang 
thừ người nhìn theo, thì chàng cười 
nhạt: 
- Khỏi cần hỏi nữa, em cứ dừng xe 
giữa đường như thế này thêm vài 
phút nữa thôi, xe cứu thương sẽ chở 
em đến bệnh viện Fountain Valley 
ngay. 
Từ đó mỗi lần đi đâu xa, chàng 
thường hay dành lái. Tôi đồng ý liền, 
dành cái chi chứ dành lái xe thì tôi 
không ham, nên chẳng cần tranh cãi 
chi cho mệt, lâu lâu cũng nên 
nhường cho chàng thắng. Chúng tôi 
rất ít khi to tiếng, bởi vì mỗi khi có 
chuyện gì cần bàn cãi, nếu tôi không 
có ý kiến thì tôi để mặc chàng làm gì 
tùy ý, chỉ những khi bất đồng ý kiến, 
tôi mới dành quyền quyết định. Mới 
đầu chàng phản đối, nhưng sau một 
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hồi tranh luận, cán cân thường 
nghiêng về phía những người có 
“mười thành công lực” về tài nói dai, 
nói dài, nói không biết mệt… Chàng 
chấp nhận đầu hàng với câu triết lý:  
- Tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh 
chỉ nhường em đó thôi. Nhường nhịn 
không có nghĩa là thua cuộc. 
Chàng quả là người giàu kinh 
nghiệm và rất sành tâm lý, sống với 
nhau mấy chục năm, chàng thừa 
biết mỗi lần tranh luận, tôi chỉ hăng 
hái dành cho được phần thắng, sau 
khi được cuộc rồi, ít khi nào tôi để ý 
xem đối phương có thi hành đúng 
hiệp ước hay không. Chàng thường 
bảo tôi phổi bò, và chàng yêu cái 
tính phổi bò của tôi lắm. Dưới mắt 
chàng, tôi luôn luôn thay đổi hình 
dạng, lúc trước là con voi, bây giờ là 
con bò, ở trong phòng ngủ với 
chàng, tôi là con hồ ly tinh quyến rũ, 
và khi lái xe thì biến thành con nai, 
vừa ngu ngơ, vừa khờ khạo… Phải 
công nhận là chàng lái xe rất cẩn 
thận, ấy thế mà một hôm chàng 
cũng suýt cán phải một bà đi bộ 
đang băng qua đường, làm bà ta 
hoảng sợ, đánh rơi gói đồ văng tung 
tóe trên đường. Tức giận, bà ấy 
quát: 
- Mắt để đâu? Lái gì ẩu vậy?  
Chàng mỉm cười từ tốn: 
- Tôi lái xe hơn hai mươi năm chưa 
hề gây ra tai nạn. Lỗi tại bà băng 
qua đường ở nơi không được phép 

băng qua, không bị đụng là may rồi, 
nên mừng đi, còn la lối chi nữa? 
- Xí! Ông tưởng hai mươi năm kinh 
nghiệm đã là nhiều lắm hả? Tôi đây 
có tới sáu mươi năm kinh nghiệm đi 
chân chứ bộ! Vậy mà cũng khoe? 
Nói xong bà ta cúi xuống lượm mấy 
gói đồ đánh rơi rồi ngoe ngoảy bỏ đi, 
sau khi luờm chàng một cái lườm 
thật dài. Mặt chàng lúc đó thộn ra, 
dài ngoằng, trông thật tức cười. 
Nhưng tôi không dám cười, mà chỉ 
nhẹ nhàng an ủi: 
- Thôi bỏ qua đi! Chuyện xong rồi, 
tức làm gì? 
Chàng càu nhàu: 
- Xui thật, chắc là… hôm nay ra ngõ 
gặp gái. Nhưng cũng tại em tất cả, 
sao lại bảo anh đi đường đó? Cứ để 
anh đi đường kia, tuy xa hơn một tị 
thì đâu có gặp bà ta? 
Đã quen tính hay đổ vạ của chàng, 
tôi chẳng thèm cãi, cứ im lặng cho 
qua chuyện. Ngoài cái tính hay nói 
ngang, chàng là một người chồng tốt 
và bao dung, độ lượng. Chẳng 
những chàng vẫn giúp đỡ tôi những 
việc nặng nhọc, việc dạy dỗ con cái 
v.v… mà còn giúp tôi trong việc học 
hành nữa, mỗi khi học bài, gặp chỗ 
bí, tôi thường kêu chàng để hỏi: 
- Anh ơi! Beta adrenergic blocker là 
gì? 
- Anh ơi! Angiotensin do đâu tiết ra? 
ảnh hưởng thế nào đến bệnh cao 
máu? 
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- Anh ơi! Gan giữ vai trò gì trong việc 
tiêu hóa? 
- Anh ơi! CEA 19 là thí nghiệm để 
truy tầm bệnh ung thư nào?  
- Anh ơi… 
Cứ mỗi lần như vậy, dù bận cách 
mấy - vì chàng cũng đang học để thi 
lấy bằng hành nghề của chàng - 
chàng cũng ngưng lại, để giảng giải 
cho tôi một cách kỹ lưỡng, nghề của 
chàng mà. 
Về kiến thức y khoa thì chàng rất 
thông thạo, nhưng chẳng phải vì thế 
mà tôi tín nhiệm chàng trong việc 
chữa bệnh cho tôi, vì tôi rất ghét cái 
tính lề mề của chàng, chữa bệnh gì 
mà không chịu năng nổ, lúc nào 
cũng tà tà, chậm chạp, lừ đừ như 
ông từ vào đền. Tôi bị cảm, ho đau 
cả cổ, nuốt nước bọt còn khó khăn, 
nói chàng cho thuốc, chàng chỉ đưa 
một chai thuốc ho và vài viên Tynelol 
rồi nói: 
- Cảm thời tiết mà, uống thuốc này 
một, hai tuần lần sẽ khỏi. 
Tôi nhìn chai thuốc ho và mấy viên 
thuốc cảm với một vẻ thất vọng: 
- Uống thuốc này thì cũng như 
không, bởi vì không uống, bệnh 
cũng sẽ khỏi sau một, hai tuần… Mà 
em thì muốn khỏi ngay cơ! 
- Làm gì có thuốc nào uống vô là 
khỏi ngay? 
- Sao lại không? Rồi anh coi! 

Thế là tôi lôi ngay mấy viên trụ sinh 
Ampicillin ra uống, chàng hỏi ai 
mách, tôi thản nhiên trả lời: 
- Bạn em! Tháng trước chị Mai cũng 
đau y hệt em bây giờ, cũng ho khan, 
đau cổ và hơi sốt sốt… 
Chàng lắc đầu, thở dài ngao ngán: 
- Đúng là bụt chùa nhà không thiêng, 
ai đời chồng là thầy thuốc mà khi 
đau ốm, vợ lại đi hỏi bạn làm nghề… 
fashion designer? 
- Kệ, fashion designer mách thuốc 
thì đã sao? Miễn có kết quả thì thôi. 
Tôi nhất định chứng minh cho chàng 
thấy rằng tôi có lý. Quả đúng như 
vậy, trụ sinh xem ra rất hiệu nghiệm, 
mới uống có hai ngày, tôi hết hẳn 
đau cổ. Tôi ngưng thuốc và khoe ầm 
lên: 
- Thấy chưa? Bạn em nói có sai 
đâu? Em khỏi rồi. Nhỏ này giỏi thiệt. 
Chàng cáu: 
- Em là dược sĩ mà ngu quá, uống 
thuốc thì phải uống đủ liều lượng thì 
mới có kết quả tốt, đàng này mới 
thấy hơi bớt đã ngưng? Em không 
biết rằng mấy con vi trùng chúa là 
khôn ngoan, mới gặp thuốc, nó sợ 
hãi, nó tạm ngưng hoạt động, nằm 
im nghe ngóng. Đừng tưởng là nó 
đầu hàng, nó đang án binh bất động 
đấy, cần phải uống tiếp cho đủ liều 
để diệt tận gốc, tróc tận rễ, tiêu diệt 
cả nhà chúng nó, đề phòng hậu 
hoạn. Ngưng nửa chừng, nó khoẻ 
lại, nó mạnh gấp mười lúc trước. 
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Quen thuốc rồi, nó không sợ nữa, nó 
chờ cơ hội để tái tấn công, lần sau 
có uống thuốc vô, cũng sẽ không có 
kết quả nữa, vì vi trùng đã lờn thuốc 
rồi. 
Tôi nghe xong, gật gù cho là chàng 
có lý, nhưng vẫn ngoan cố thòng 
thêm một câu: 
- Lo xa chi cho mệt, còn lâu cơ thể 
em mới chịu thua vi trùng. 
Tuy nói cứng như vậy, nhưng thật ra 
tôi rất nhát và rất sợ bệnh tật, hơi 
một tí là tưởng tượng ra đủ thứ. 
Bụng mới đau nhâm nhẩm, tôi đã 
nghĩ ngay đến bệnh đau ruột dư. Hơi 
ngứa một tị là tôi nghĩ ngay đến ghẻ, 
nóng sốt đổ mồ hôi, người nổi rôm 
xảy là tôi nghĩ ngay đến bệnh… 
Aids, có thể lắm chứ, bởi vì tôi làm 
trong phòng thí nghiệm nên rủi ro rất 
có thể bị lây.  
Gần đến ngày thi, tôi thức đêm học 
bài nhiều quá nên sinh chứng mất 
ngủ, thế rồi tôi cảm thấy chóng mặt, 
nhức đầu, tim đập hồi hộp… Tôi kể 

bệnh với chàng và đòi chàng cho 
thuốc uống, chàng lấy ống nghe ra, 
chấm chấm mấy cái lên ngực, nghe 
sơ qua lấy lệ một chút rồi tuyên bố: 
- Tim phổi đều tốt, chẳng phải thuốc 
men gì cả, em chỉ cần bớt thức đêm 
và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại. 
Tôi tức tối cằn nhằn: 
- Anh là bác sĩ gì mà kỳ cục vậy? 
Chữa bệnh như thế thì chết cha 
bệnh nhân. Bệnh gì mà không cần 
uống thuốc? 
- Nhưng em có bệnh gì đâu? 
- Còn không nữa? Em chóng mặt, 
buồn nôn, ăn không ngon, ngủ 
không được, xuống cân… 
- Tất cả là do thần kinh bị căng thẳng 
vì lo lắng, lại thức đêm, học quá 
nhiều. Em cần nghỉ ngơi, rời xa sách 
vở ít lâu. 
- Em nghỉ sao được? Còn có vài 
tuần nữa là sắp phải đi thi rồi. 
- Càng gần ngày thi, càng phải để 
cho đầu óc thư dãn thì làm bài mới 
sáng suốt. Em học quá mụ người đi, 

cứ nghĩ ra lắm bệnh tuởng 
tượng… 
- Thôi đủ rồi! Tôi ngắt lời, 
giọng hờn dỗi, anh không 
muốn chữa cho em thì thôi, 
việc gì phải nói quanh co? 
Khỏi cần nhờ nữa, để em đi 
hỏi người khác. 
Thế là lại vấn kế bạn bè, tụi 
nó nhanh nhảu xúm nhau lại 
bàn tán, mỗi đứa đoán tôi bị 
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một bệnh, chẳng bệnh nào giống 
bệnh nào. Một đứa nói: 
- Mệt mỏi, ăn không ngon, hay khát 
nước, xuống cân là triệu chứng của 
bệnh tiểu đường. 
Đứa khác nói: 
- Trông mày xanh xao thế kia, đúng 
là do thiếu máu! 
Một đứa khác có vẻ lo lắng: 
- Chắc không phải đâu, nó còn nổi 
mẩn trên mặt và đau nhức trong 
xương nữa… Nó quay sang tôi, theo 
tao thì có thể mày bị bệnh Systemic 
Lupus Erythromatosus, tiếng Mỹ gọi 
tắt là SLE, giống bà ngoại tao khi 
xưa. Bà cụ cũng có những triệu 
chứng y hệt mày kể. 
- SLE là bệnh quái quỉ gì vậy? Tôi 
hỏi, rồi làm cách nào chữa hết? 
- Có chữa khỏi đâu? Nó thở dài, bà 
ngoại tao chết rồi.  
- Trời! Tôi kêu lên sợ hãi. 
- Không sao đâu! Nó vội an ủi, mỗi 
người một khác chứ, bà ngoại tao 
khi mất cũng đã gần tám mươi tuổi 
rồi. 
Tôi hoang mang không biết nên tin 
ai, vì đứa nào xem ra cũng có lý. 
Sau cùng tôi nghĩ có lẽ mình bị tất cả 
bằng ấy bệnh, vì người tôi cứ càng 
ngày càng yếu đi. Cho tới một hôm, 
chàng đi làm về, vừa mở cửa cho 
chàng xong là tôi cảm thấy xây xẩm 
mặt mày, đứng không muốn vững, 
tôi té gục xuống đất trước cặp mắt 
thất sắc của chàng. Chuyện nghiêm 

trọng chứ chẳng chơi, chàng hoảng 
thật sự, mặt mũi xanh xám, vội vã 
chở tôi đi bệnh viện, nét mặt vừa lo 
lắng vừa hối hận trông đến là tội 
nghiệp. Tôi được nhập viện, nằm lại 
hai ngày, người ta làm đủ các thử 
nghiệm, ngày nào cũng rút máu hai, 
ba lần, thấy mà ớn, nhưng cũng 
không tìm ra bệnh gì. Sau cùng, vì 
tôi than hay bị đau bụng - tại tôi quên 
không nói rõ đau bụng kinh nguyệt 
hay đau bụng vì ăn bậy - nên người 
ta đề nghị làm Cat-scan để truy tầm 
ung thư.  
Người ta đưa tôi vào một cái phòng 
tối lờ mờ chỉ có một ngọn đèn vàng 
le lói trên trần nhà. Giữa phòng là 
một cái bàn dài bằng nhôm hay bằng 
thép gì đó, mới trông đã lạnh cả 
mình. Trên bàn là một cái hòm dài 
và hẹp, kích thước vừa một người 
nằm, trông hệt như cái áo quan. 
Người ta mở nắp áo quan và bảo tôi 
nằm vào đấy. Tôi sợ quá, nhất định 
không chịu: 
- Trời ơi! Trong đó kín thế kia, không 
có không khí, làm sao thở? 
Tôi la lên và vùng vẫy rất mạnh, 
chưa bao giờ tôi thấy mình khoẻ đến 
thế, chẳng có vẻ đau ốm tí nào. 
Người ta phải trấn an là sẽ không 
ngộp thở đâu, vì trong hòm có nhiều 
ống thông hơi. Tôi chẳng nhìn thấy 
ống thông hơi nào cả, nhưng thấy có 
hai cái lỗ để thò chân ra ngoài rộng 
hơn cổ chân mình nhiều thì tạm yên 
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tâm, ít ra cũng có một tí không khí có 
thể vào hòm qua hai cái lỗ này. Sau 
chót, người ta phải cho tôi uống một 
viên thuốc an thần, tôi mới chịu nằm 
yên. Cái hòm được từ từ đẩy qua 
huyệt đạo, trong khi ở bên trong, tôi 
lầm thầm đọc kinh… Làm Cat-scan 
chỉ lâu khoảng mười lăm phút, ra 
khỏi cái hòm, tôi thở phào nhẹ nhõm. 
Về phòng mình, tự nhiên tôi thấy 
khoẻ hẳn lại và đói bụng ghê gớm, 
tôi nài chàng đi mua phở. Ăn xong tô 
phở, tôi nhất định đòi về, thôi giã biệt 
nhà thương, "tráng sĩ nhất khứ hề 
bất phục hoàn", ra đi lần này thề sẽ 
không bao giờ quay trở lại nữa.  
Từ dạo ấy, tôi rất sợ phải nằm bệnh 
viện, và cũng rất sợ uống thuốc. May 
mắn làm sao, sau đó tôi cũng chẳng 
bao giờ đau ốm chi nghiêm trọng cả, 
ngoài những bệnh cảm cúm lặt vặt.  
Kỳ thi năm đó tôi rớt, phải sáu tháng 
sau thi lại mới đậu, mà đậu vừa đủ 
điểm, mừng húm! Học hành thi cử 
đã khó, ra tìm việc làm lại càng khó 
hơn, chỉ những nơi khỉ ho cò gáy, 
mùa hè nắng cháy da, mùa đông 
lạnh thấu xương mới dễ tìm việc 
làm, những nơi ngon lành thì đừng 
hòng, vì thế nên có license đã gần 
bốn tháng rồi mà tôi vẫn còn “ngồi 
chơi xơi nước”. Điệp may mắn hơn 
tôi, nó qua Mỹ trước tôi sáu năm, 
nên bây giờ đã an cư lạc nghiệp, có 
việc làm ngon lành trong một bệnh 
viện lớn. Những người qua sau chỉ 

thiệt, trâu chậm uống nước đục mà 
lỵ. 
Điệp và tôi trời sinh ra là để làm bạn 
với nhau, nội hai cái tên của chúng 
tôi đã thấy là hạp rồi, tôi tên Liên 
Chi, còn nó tên Hồ Thị Điệp, mọi 
người gọi tắt là Hồ Điệp cho gọn. 
Nhớ thuở mới vào lớp đệ thất Trưng 
Vương, hai đứa tình cờ ngồi chung 
một bàn, là bàn chót để ít bị giáo sư 
chú ý, thì ra những tư tưởng lớn 
thường gặp nhau. Buổi học đầu tiên, 
cô giáo điểm danh từng trò để nhớ 
tên, đến bàn của chúng tôi, hai đứa 
cùng đứng lên một lượt: 
- Liên Chi, Hồ Điệp chào cô ạ! 
- Cái gì? Lập lại coi, bộ rỡn hả? 
- Dạ không, tụi em đâu dám! Tôi nói, 
thưa cô, em tên Liên Chi, còn chị 
này tên Hồ Điệp là thật đấy ạ. 
Cả lớp cười rần rần (vì "liên chi hồ 
điệp" có nghĩa là liên tu bất tận, 
không ngừng...) Cô giáo cũng cười 
và vẫy tay cho chúng tôi ngồi xuống. 
Tôi thân với Điệp từ dạo ấy, hai đứa 
hạp nhau lắm vì cả hai cùng lười, 
ham chơi hơn là học, cùng hay nói 
liên tu bất tận, đúng như hai cái tên 
ghép lại, hay ăn quà vặt trong lớp, và 
cùng thích đọc truyện ma, truyện tiếu 
lâm… Bảy năm trung học, năm nào 
chúng tôi cũng ngồi sát bên nhau, 
những ngày xưa thân ái đó thật vui. 
Đến khi lên đại học, rủ nhau cùng 
“học đại” một nghề, lại càng thân 
hơn. Sau này lập gia đình và qua 
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Mỹ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Trưa 
nay, Điệp gọi điện thoại cho tôi cho 
biết là ở bệnh viện nó làm có một 
opening về phòng thí nghiệm y khoa 
và bảo tôi nộp đơn. Nó gởi cho tôi 
một đơn xin việc để tôi điền vào. Trả 
lời một lô câu hỏi: tên họ, ngày 
tháng, năm sinh, địa chỉ, tình trạng 
gia đình, học lực, bằng cấp đã đành, 
lại còn hỏi về kinh nghiệm làm việc 
và tình trạng pháp lý nữa, đã bao giờ 
phạm pháp chưa? v.v… Các mục 
khác thì không sao cả, riêng cái mục 
kinh nghiệm thì kẹt quá, vừa mới có 
license, chưa đi làm ngày nào thì 
kinh nghiệm ở đâu ra? Bèn vấn kế 
chàng, chàng mách nước: 
- Ngày xưa, em đi làm ở labo IPC, ở 
viện Pasteur, ở viện truyền máu, sao 
không kể ra? Kinh nghiệm ở Việt 
Nam thì cũng là kinh nghiệm chứ, bộ 
chùa sao? 
- Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. 
Bèn mạnh dạn điền vào, lại thừa 
thắng xông lên kể thêm một năm 
training trong một Lab tư ở bên Mỹ 
nữa. Nộp đơn xong, tôi hồi hộp chờ 
đợi ngày được gọi đi interview. Cái 
khoản này làm tôi lo lắng, bởi vì qua 
Mỹ mới được có hơn năm năm nên 
tiếng Anh của tôi còn kém lắm. 
Chẳng có gì lạ, suốt ngày phải cắm 
đầu vào sách vở, các môn 
hematology, chemistry, serology, 
parasitology, bacteriology, urinalysis, 
blood banking v.v… chiếm của tôi rất 

nhiều thì giờ vì môn nào cũng khó 
nuốt, phải đánh vật với chúng suốt 
ngày. Ngoài ra còn phải lo cho bốn 
đứa con nhỏ, tuổi từ lên năm cho 
đến lên mười và một đứa lớn là… tía 
chúng nó, nên tan lớp là tôi phải về 
nhà ngay, túi bụi với công việc, tôi 
không có thì giờ trau dồi thêm Anh 
ngữ. Dạo mới qua, may mắn thuê 
được cái appartment ở ngay cạnh 
trường học, nên bốn đứa nhỏ từ 
mẫu giáo đến lớp năm chỉ việc băng 
qua hàng rào là đến ngay trường 
học, khỏi phải đưa đón, thật là tiện 
lợi. Buổi sáng cha mẹ đi học, đi làm, 
con cái đến trường, buổi trưa tụi nhỏ 
tự về nhà lấy, đứa lớn trông đứa 
nhỏ, cho tới chiều cha mẹ mới về. 
Mới qua nên chúng tôi không hề biết 
đến luật không được để trẻ nhỏ ở 
nhà một mình không có người lớn 
coi sóc. Được cái trời sinh trời 
dưỡng, nên không có chuyện gì 
đáng tiếc xảy ra cả, cho tới một hôm 
thấy cảnh sát vào nhà người hàng 
xóm đem ba đứa nhỏ đi, trong lúc 
cha mẹ chúng nó không có nhà, tôi 
mới hiểu ra và hết hồn. Thật hú vía! 
Đúng là điếc không sợ súng.  
Trở lại giai đoạn sửa soạn cho cuộc 
interview, mặc dù đã đậu được cái 
bằng Medical Laboratory 
Technologist, nhưng tiếng Anh của 
tôi là thứ tiếng Anh nghề nghiệp, còn 
tiếng Anh để đi làm là tiếng Anh 
thông dụng để nói chuyện hàng ngày 
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thì tôi chưa quen. Hơn nữa, người 
Mỹ hay dùng thành ngữ và tiếng 
lóng là những danh từ khó tìm thấy 
trong tự điển. Phải làm thế nào bây 
giờ? Tôi lo lắng tự hỏi, và lấy sách 
vở ra xem lại cho khỏi quên, ít nhất 
về mặt chuyên môn phải vững đã, 
đỡ lo về một mặt. Bây giờ chỉ còn lo 
luyện Anh ngữ, bằng cách nào đây? 
Đến lớp học đàm thoại? Chỉ còn có 
hơn hai tháng nữa, không kịp! Nghe 
tape để luyện giọng? Tốt lắm, nhưng 
cũng lâu lắm. Suy nghĩ mãi, sau 
cùng tôi chợt sáng chế ra một cách 
học Anh văn nghe thật buồn cười 
nhưng thật ra cũng có một chút hiệu 
quả, xin kể ra đây, hy vọng cũng là 
một kinh nghiệm nho nhỏ cho các 
bạn nào thích nghe chuyện tiếu lâm. 
Tôi mua một tờ báo Mỹ, dở mục 
quảng cáo ra xem, ghi tất cả các số 
điện thoại, rồi bắt đầu phone. Thôi 
thì đủ thứ, từ các mục quảng cáo 
bán nhà, bán xe, garage sale, bàn 
ghế cũ, mục cần người v.v… mục 
nào tôi cũng hỏi rõ các chi tiết, làm 
như sắp mua tới nơi. Người bán 
khoái lắm, tưởng gặp khách xộp nên 
không ngần ngại lập đi lập lại những 
tiếng tôi nghe không hiểu, và có 
người còn lịch sự hỏi thăm tôi vài 
điều ngoài việc mua bán nữa. Tôi 
tha hồ nghe, tha hồ luyện giọng 
không mất tiền và cũng ít tốn thì giờ. 
Mỗi ngày, tôi làm vài chục cú phone 
như vậy, được vài tuần thì nghe 

cũng đã quen và nói cũng đỡ đỡ. 
Nhưng chắc chắn thế nào cũng có 
người chửi tôi là đồ ba xạo, vì có lần 
tôi đặt mua một con ngựa cái và còn 
đòi giao đến tận nhà, dĩ nhiên tôi 
phịa ra một số nhà tưởng tượng. 
Nhưng chửi thì chửi lo gì, vì tôi có 
nghe đâu? Và những câu chửi bằng 
tiếng Anh thì tôi không hiểu và cũng 
không muốn học. 
Sau cùng thì cái ngày quan trọng đó 
cũng đã tới. Hôm đó mới 8 giờ sáng, 
chuông điện thoại đã reo, vừa nhấc 
ống nghe lên, nghe giọng Mỹ hỏi 
muốn nói chuyện với mình, tôi đã 
ngờ ngợ, bởi vì không bao giờ tôi 
cho ai tên thật trong việc mua bán 
qua điện thoại. Tuy vậy tôi cũng hỏi 
lại cho chắc ăn: 
- Where… where are you calling me 
from? 
Vì xúc động nên tôi nói cà lăm, 
nhưng chỉ một phút sau là tôi lấy lại 
bình tĩnh. Bên kia đầu giây cho biết 
họ gọi tôi từ bệnh viện X và cho tôi 
một cái hẹn để đi interview, họ dặn 
dò tôi những giấy tờ cần phải đem 
theo. Tôi báo tin cho Điệp biết, nó 
dặn: 
- Bữa đó mày nên mặc cho thật đẹp, 
vì họ sẽ để ý đến cử chỉ và cách ăn 
mặc đấy, cả cách đi đứng và giọng 
điệu nói năng nữa. 
- Y như là đi thi sắc đẹp đó hả? Tôi 
lo lắng hỏi lại. 
Điệp cười: 
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- Không đến nỗi, nhưng cũng gần 
gần như vậy, người Mỹ hay chú 
trọng đến bề ngoài, ăn mặc lịch sự 
thường dễ gây cảm tình, ấn tượng 
đầu tiên rất quan trọng. 
Tôi hoảng quá, mình năm nay xuân 
xanh đã ba mươi tư, đã qua lâu rồi 
cái tuổi “còn xoan”, lại vừa mới qua 
một kỳ thi vất vả, mặt mũi bơ phờ, 
hốc hác, còn chi mà sắc với chả 
đẹp? Bèn ngần ngại: 
- Rét quá, hay là tao rút lui? Chứ tao 
như vầy mà đọ với tụi Mỹ gì nổi? 
Điệp cáu nên nửa mắng vốn, nửa 
khuyến khích: 
- Không ngờ mày hèn thế, chưa 
đánh đã lo đầu hàng? Thử thời vận 
một phen xem sao? Đừng sợ, không 
phải chỉ toàn Mỹ trẻ, mà còn có cả 
Mỹ đen và có cả ông già nữa. 
A nếu phải “thi sắc đẹp” với ông già 
và mấy cụ Mỹ đen, thì cũng không 
có gì đáng lo lắm, thế là tôi bỏ ý định 
rút lui. 
Ngày hẹn đến, tôi thắng bộ cánh đẹp 
nhất, một bộ suit màu đen vừa kín 
đáo vừa trang nhã, chân đi một đôi 
giầy mới tinh, chải tóc gọn gàng, xịt 
tí nước hoa cho thơm tho, và dĩ 
nhiên phải trang điểm đẹp đẽ nữa 
chứ. Sửa soạn xong xuôi là lên 
đường, đi sớm một tị để đề phòng 
kẹt xe. Tuy tự nhủ không có gì mà lo 
lắng, xong tôi không khỏi hồi hộp, lái 
xe mà đầu óc để tận đâu đâu, bị 
bấm còi mấy lần. Đến nơi, lúc bước 

xuống xe tôi suýt té, quái sao đôi 
chân không chịu sự điều khiển của 
mình? Chân nọ cứ đá chân kia và 
mỗi khi bước đi lại đau nhói. Tôi nhìn 
cái gót bị cứa trầy da, thì ra thủ 
phạm là đôi giầy mới, tai hại quá. 
Chân ơi! Thật tội cho mi, nhưng thôi 
xin mi đừng làm khó dễ tao lúc này, 
để mọi việc xong xuôi rồi từ từ bọn 
mình sẽ tính với nhau, tao thề là sẽ 
vứt đôi giầy quái quỉ này đi, không 
bắt chúng mày phải mang nữa đâu, 
đừng sợ! Lẽ ra tao phải đi thử vài lần 
trước khi đi thiệt, nhưng ai mà lường 
trước được việc này?  
An ủi, xoa nắn đôi chân xong, tôi lấy 
mấy miếng bông gòn chêm vào hai 
gót thì mới tạm êm. Bước vào phòng 
đợi, tôi nhìn đồng hồ, còn gần một 
tiếng nữa mới đến lượt mình, sớm 
chán, tôi kéo ghế ngồi xuống đưa 
mắt nhìn quanh quan sát. Trong 
phòng chỉ có ba người tới trước: hai 
người đàn ông, một già một trẻ, và 
một bà Mỹ đen to lớn đang vừa uống 
cà phê vừa ăn doughnut. Tôi tự hỏi 
làm sao bà ta có thể bình tĩnh như 
thế được nhỉ? Giờ này mà còn ăn 
uống ngồm ngoàm? Thì ra họ đã 
quen rồi, có đâu như tôi, lần đầu sắp 
bị interview nên hồi hộp muốn chết.  
Khoảng nửa giờ sau lại có thêm hai 
người nữa mới đến. Bỗng cánh cửa 
phòng bật mở, một bà Mỹ tóc vàng 
bước ra, mặt mũi buồn rầu, khó đăm 
đăm. Thôi rồi, chắc là không khá, tôi 
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nghĩ bụng, người ta là Mỹ mà còn 
không ăn thua, mình thì nước non 
gì? Thôi đừng hy vọng hão nữa, cứ 
coi hôm nay là một cuộc đi chơi đi, 
rút kinh nghiệm coi ra sao, việc quái 
gì phải sợ? Tôi đứng dậy ra bàn pha 
lấy một ly cà phê, đem về chỗ ngồi, 
nhấp vài ngụm, tôi thấy người ấm 
lên và tỉnh hẳn ra. Tôi cầm một tờ 
báo giở ra đọc, tới mục quảng cáo, 
bất giác tôi mỉm cười một mình, bà 
ngồi bên cạnh “bé cái lầm” cũng 
cười trả lại. Chúng tôi trao đổi vài 
câu xã giao, tôi sung sướng thấy 
mình đã hết hẳn hồi hộp, và lấy lại tự 
tin.  

Đến lượt tôi, nghe họ gọi tên, tôi ung 
ung bước vào phòng. Bắt tay, chào 
hỏi xong xuôi, tôi kéo ghế ngồi một 
cách chững chạc, và ngẩng mặt lên 
nhìn thẳng vào những người đối 
diện, chờ đợi… Ban phỏng vấn gồm 
có bốn người: ba ông và một bà, họ 
tự giới thiệu tên và chức vụ của họ. 
Đến luợt tôi, tôi nói tên và mục đích 

xin việc của tôi. Sau đó họ bắt đầu 
phỏng vấn, trước hết là những câu 
hỏi về chuyên môn, tôi trả lời trôi 
chảy, thật không uổng công xem 
sách, dám chắc không có Mỹ nào 
gạo bài trước khi đi interview như 
người Việt mình cả, xem ra chịu khó 
cũng vẫn hơn. Đến khi họ hỏi về kinh 
nghiệm, tôi thành thật trả lời: 
- Tôi chỉ có kinh nghiệm hồi còn ở 
Việt Nam mà thôi, tôi biết cấy và 
identify vi trùng, ngoài ra tôi còn biết 
phân loại các nhóm máu và làm 
crossmatch. Còn ở Mỹ, tôi chưa có 
kinh nghiệm, ngoài những gì đã 
được training trong một phòng thí 

nghiệm của Mỹ.  
Và tôi nói tên phòng thí 
nghiệm đó, họ gật đầu:  
- Chúng tôi đã đọc trong hồ 
sơ, giấy giới thiệu của ông 
lab director cũ của bà rồi. 
Bây giờ xin bà hãy nói về bà 
và những ưu, khuyết điểm 
của bà. 
Không chần chừ, tôi đáp 
ngay một cách thẳng thắn: 
- Nhược điểm của tôi là kém 

Anh ngữ, tôi nói chưa thông thạo và 
không đúng giọng. Còn ưu điểm của 
tôi là làm việc siêng năng, chịu khó 
học hỏi và cư xử tốt với các bạn 
đồng nghiệp. 
- Thôi đủ rồi, cám ơn bà.  
Sau khi cho tôi biết về lương bổng, 
benefits, và điều kiện làm việc, họ 
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thân mật hỏi han tôi về gia đình, 
chồng con… và một câu hỏi bất ngờ: 
- Nếu được trúng tuyển thì bao giờ 
bà sẵn sàng để đi làm?  
Tôi trả lời là tôi đã sẵn sàng ngay từ 
bây giờ. Sau hết họ hỏi tôi có muốn 
nói thêm gì không? Tôi gật đầu, nói 
một cách thật lòng: 
- Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội học hỏi 
để cầu tiến. Tôi mong được đền đáp 
ơn đó bằng cách làm việc thật siêng 
năng để đóng góp với xã hội. Muốn 
xây dựng một quốc gia giầu mạnh, 
thì mọi người dân đều phải góp 
công, góp sức. 
Mấy người trong ban tuyển chọn 
nhìn nhau cười vui vẻ, sau đó họ 
nhã nhặn bắt tay từ giã và hẹn sẽ 
gởi kết quả đến nhà, sau khi 
interview hết những người đã nộp 
đơn. Tôi ra về, thơ thới hân hoan 
như người vừa trút được gánh nặng, 
thật sự trong lòng không 
có chút hy vọng nào cả. 
Nhưng ngạc nhiên biết 
bao, hai tuần sau, tôi 
nhận được giấy báo kết 
quả: tôi được tuyển chọn 
trong số mười hai người 
nộp đơn. Thật là thánh 
nhân đãi kẻ khù khờ, ở 
hiền gặp lành, hoặc mèo 
mù vớ cá rán… muốn nói 
cách nào cũng được. 
Còn tôi, tôi chỉ muốn kể 
cho các bạn nghe kinh 

nghiệm của chính bản thân mình, 
làm thế nào để thành công trong một 
cuộc interview, bởi vì giai đoạn khó 
khăn nhất là làm thế nào để được 
tuyển chọn. Sau đó thì với sẵn tư 
chất thông minh và bản tính siêng 
năng, chăm chỉ, ham học hỏi của 
người Việt mình, rút kinh nghiệm 
nghề sẽ dạy nghề, mọi việc sẽ 
xuông xẻ, dễ dàng.  
Cuộc đời bao nhiêu thay đổi, qua 
mấy lần thi cử để lấy lại bằng dược 
sĩ, qua nhiều lần đổi chỗ làm vì dời 
nhà hoặc bị lay off, tôi đã hết run sợ 
mỗi khi bị đi interview, và cho đến 
ngày hôm nay, tôi làm việc cũng đã 
được hơn ba mươi năm rồi. Chúc 
các bạn may mắn!  
 

PHƯƠNG LAN 
(Trích trong tập truyện 

Tiếng Đàn Xưa) 
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Dáng xưa em bao kỷ niệm đong đầy 
Gọng ca buồn như ray rứt sương vây 
Một cánh hoa rơi, ôi! Đời nghiệt ngã 
Đôi mắt u buồn, cơn gió nhẹ lay. 
 
Từng hạt sỏi âm thầm, cây khô cháy 
Ánh tà dương đang xuống, thoáng hồn say 
Vào cõi mênh mông, chiều tiễn chân ngày 
Lòng em đó, bao vầng mây dịu vợi… 
 
Từ hạt bụi nắng hồng lên phơi phới 
Tiếng oanh ca, giọng hát đến tuyệt vời 
Mắt nai em, bờ môi êm nhung gấm 
Áng hương thề đường cũ... có phai phôi? 
 
Chiều xưa đó, tóc em phủ tơ trời 
Trái tim trong nhau, yêu đương mời gọi 
Mộng mơ nhiều nhưng bình minh chưa tới 
Hoàng hôn về, bão nổi suốt đêm thâu… 
 
Nụ hôn môi: ngây ngất mộng ban đầu 
Hơi em thở nghe hương nồng bất tuyệt 
Siết chặt nữa, vòng ân tình tha thiết 
Giọt mồ hôi đẫm ướt áo em xanh… 
 
Bùi Thanh Tiên 
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Tiểu Thu                      
 
Tiếng ông Lãng oang oang từ phòng 
khách: 
- Em ơi, xong chưa? Khách sắp tới 
rồi đó. 
- Gì mà hối dữ vậy. Em mặc cái áo 
là ra liền. Tiếng bà Lãng từ phòng 
ngủ vọng ra. 
Ông Lãng bước qua phòng ăn. 
Ngắm nghía cái bàn ăn dài thòng - 
mà ông phải kê thêm một cái bàn dã 
chiến, đóng bằng gỗ thông - gật gù 
hài lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm 
nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm 
đám cưới của ông bà. Mời chín cặp 
nữa, vị chi là hai mươi người. Tuần 
rồi bà Lãng tất bật chạy đi mua năm 
thước ren về may tấm khăn bàn, để 
che dấu sự ráp nối. Ham rẻ, lái 
xuống tận đường Jean-Talon. Vội 
vội, vàng vàng, không nhìn thấy tấm 
bảng cấm đậu xe từ hai đến bốn giờ, 
quả thật lúc đó chưa tới 2 giờ! Thấy 
cả dãy xe đậu phía trước nên yên 
chí lớn. Nửa giờ sau, xách túi vải ra 
về, cay đắng cầm tờ giấy phạt 35 
"đô". Một thước ren từ 4 "đô" nhảy 
vọt lên 11 "đô"!! 
Bà Lãng lộng lẫy trong chiếc áo dài 
gấm đỏ sậm, nổi bật những đóa mai, 
lan, cúc, trúc vàng óng ánh. Cổ đeo 

xâu chuỗi hột vàng bẩy vòng. Xâu 
chuỗi này được bà gìn giữ cẩn thận 
từ ngày cưới. Qua đây năm bảy lăm, 
túng cách mấy bà cũng không bán. 
Cốt sau này, ngày cưới của bé 
Diễm, bà sẽ tự tay đeo vào cổ cho 
con, như ba mươi năm về trước, bà 
ngoại Diễm đã đeo cho bà. Năm nay 
con nhỏ hăm ba rồi chớ ít ỏi gì. Nghĩ 
đến con, lòng bà rộn lên một niềm 
vui khó tả. 
Ông Lãng nhìn vợ âu yếm. Ở lứa 
tuổi xấp xỉ năm mươi, mà sao ông 
thấy bà hình như còn đẹp hơn hồi 
mới cưới. Năm xưa bà nặng có bốn 
chục kí lô, bây giơ leo tới bốn mươi 
bảy ký. Có lẽ nhờ bẩy kí lô thặng dư 
này mà trông bà mượt mà và những 
đường cong, nét lượn cũng "nổi" 
hơn. Mái tóc cắt ngắn đến vai, không 
kiểu cọ, cầu kỳ, khiến khuôn mặt bà 
trẻ ra đến cả chục tuổi. Phần ông, 
lười vận động nên sợi dây nịt càng 
ngày càng phải nới thêm nấc. Cái 
trán mới là khổ, những sợi tóc hiếm 
hoi cứ lần rủ nhau ra đi không hẹn 
ngày tái ngộ! Vì vậy, dù hơn bà có 
năm tuổi, mà thỉnh thoảng vẫn có 
người "lầm" bà là con gái lớn của 
ông!! 
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Chưa kịp khen vợ thì khách khứa đã 
lục đục kéo tới, Ông Quí bạn cùng 
lớp với ông Lãng ngày xưa - vừa 
bước vào cửa đã đưa cho bạn chai 
Cordon-Rouge: 
- Đem champagne đến mừng mày. 
Qua ba mươi năm bị xiềng xích vẫn 
còn sống sót! 
Bà Quí cấu chồng một cái đau điếng: 
- Cái ông này! 
- Kệ, để nó "ngôn" cho sướng miệng. 
Bà hơi nào để ý. Thằng này là chúa 
phát ngôn bừa bãi mà... 
Sau đó các cặp Lộc, Dương, Điền, 
Phước cũng đến cùng lúc. Trong 
chín cặp, có ba ông là bạn học, còn 
lại là bạn sau năm bảy lăm, nhưng 
khá thân. 
 
Chúc tụng ồn ào một lúc, ông bà 
Lãng mời các bạn ngồi vào bàn. 
Như thường lệ, các bà tự động ngồi 
thành nhóm với nhau, dồn các ông 
chồng về một phía. Lúc đầu, các ông 
phản đối, nói kỳ thị này nọ. Phe đàn 
bà phản công: 
- Chúng tôi theo đúng sách vở thánh 
hiền: 
Nam nữ thụ thụ bất thân (diễn nôm): 
Trai gái "ngồi" gần hổng nọ thì kia! 
Phe nam đành đầu hàng vô điều 
kiện, nhưng có nêu thắc mắc rằng 
không hiểu nhờ "phép lạ" nào, khi 
các bà nhất định áp dụng đúng sách 
vở thánh hiền, mà nhà nhà đều có 
con trai, con gái đề huề? Tuy phản 

đối lúc đầu, nhưng về sau lại thấy rất 
ư là tiện. Cứ thoải mái kể chuyện 
tiếu lâm, hoặc xổ tiếng Đức vung vít 
mà không sợ bị các bà kiểm duyệt... 
Ăn đến món chim cút quay, ông 
Lãng bỗng quay hỏi bạn: 
- Dương nè, cậu có nhớ món cu đất 
ở quê mình không? Hồi xưa, bà cụ 
tớ hay quay với nước dừa tươi. Mấy 
người làm ruộng bên Phương Hòa, 
bẫy được bao nhiêu cũng đem qua 
bán cho bà cụ. Con nào con nấy 
mập lù. Thơm ngon hơn chim cút 
nhiều lắm.  
Ông Dương bỗng vỗ đùi cái đét: 
- Trời, cậu nhắc tới Phương Hòa tớ 
mới nhớ. Các cậu có thể tưởng 
tượng tháng rồi vợ chồng tớ qua Cali 
gặp ai không? 
Ông Lãng nhăn nhó: 
- Tao đâu phải thầy bói mậy. Nói 
phứt cho anh em nghe đi! 
Ông Dương cười hà hà: 
- Mấy cậu có nhớ Trúc hồi xưa học 
trường Thánh Mẫu không? - Thanh 
Trúc bên Phương Hòa. Nhà có mấy 
cây nhãn ngon nổi tiếng đó. 
Ông Phước, nãy giờ ngồi im bỗng 
lên tiếng: 
- Nhớ rồi. Thanh Trúc ốm ốm, tóc 
thề, hay mặc áo dài màu thiên thanh. 
Rồi sao, kể tiếp đi. 
Ông Dương liếc nhìn về phía vợ. 
Thấy các bà đang đấu hót tưng 
bừng, nên yên chí kể tiếp: 
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- Đúng, người đẹp Thanh Trúc một 
thời làm bao nhiêu con tim nhức 
nhối! À, nếu tớ không lầm, thì cậu 
cũng từng là nạn nhân của "em" hồi 
đó, phải không Phước? 
Ông Phước hơi đỏ mặt: 
- Ừ, thì cũng có chút chút. Hồi này 
"Em" có gì thay đổi không toa? 
Ông Dương lắc đầu 
ngao ngán: 
- Còn phải hỏi! Các 
cậu không thể 
tưởng tượng được 
đâu. Để tớ kể từ 
đầu cho các cụ 
nghe... Sáng hôm 
đó, cô em họ đưa 
vợ chồng tớ ra 
Phước Lộc Thọ ăn 
phở. Có một nàng 
ngồi xéo xéo trước 
mặt. Cứ len lén đưa 
mắt nhìn tớ. Tớ lại 
không dám nhìn kỹ 
cô ta, vì coi tướng tá 
có vẻ hơi...ngầu! Lại 
có một cậu trẻ mặc blouson da kèm 
bên cạnh. Cô nàng khá phốp pháp. 
Mắt mũi, thì như cậu biết đó, bây giờ 
các bà rủ nhau tân trang lại hết trơn, 
nên ai cũng mắt bồ câu, mũi cao, 
cầm chẻ, môi trái tim v.v... Đặc biệt 
bà này mới sáng mà đã trang điểm y 
như sắp đi dự dạ hội. Chỉ thiếu cái 
robe soirée. Nhưng cái cổ áo bả 
khoét sâu đến nỗi nhìn cặp "núi 

của..." khoe ra mà tớ bắt chóng mặt. 
Tuy có bà xã bên cạnh, mà cái bài 
thơ leo núi của cụ Thi Sĩ Hồ Xuân 
Hương vẫn hiện ra mồn một trong trí 
của tớ: 
Một đèo, một đèo, lại một đèo 
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo... 
Ông Phước ngắt ngang nguồn cảm 

hứng của ông bạn 
vàng: 
- Thôi thôi, đủ rồi. 
Khỏi ngâm nga chi 
cho tốn sức! Kể tiếp 
đi cha nội. 
Ông Dương vỗ vai 
bạn, chặc lưỡi: 
- Từ từ, đừng 
nóng... Tụi này tính 
tiền xong bước ra 
khỏi tiệm phở. Cô 
em rủ bà xã vào 
tiệm quần áo. Tớ 
đang thất nghiệp 
đứng ngoài cửa, 
nhìn ông đi qua, bà 
đi lại... Bỗng người 

đẹp lúc nãy xăm xăm tới trước mặt, 
nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh: 
- Xin lỗi, có phải là anh Dương ở 
Kontum không? 
Nhìn nụ cười có chiếc răng khểnh 
duyên dáng, tớ mơ hồ nhớ lại một 
hình bóng, nhưng không thề nào rõ 
nét, đành ấp úng dạ phải, nhưng 
không biết bà... 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

200 

Chưa dứt câu, thì cái vai của tớ đã 
bị một bàn tay êm ái, nhưng đầy 
"nghị lực", vỗ một cái muốn xụi luôn. 
Rồi một tiếng reo, vui và ấm như trời 
Cali: 
- Trời ơi anh Dương. Trúc nè. Thanh 
Trúc ở Phương Hòa đó. 
Thú thật, lúc đó tớ có cảm tưởng 
Cali bắt đầu nổi cơn động đất. The 
Big one! Có lẽ thấy cái bản mặt tớ 
ngớ ngẩn lắm, nên Trúc phì cười, lôi 
tay bước lại quán nước gần đó: 
- Bà xã anh đang mua đồ phải 
không? Lại đây mình nói chuyện 
chút đi. Gặp lại anh Trúc mừng quá! 
Tớ ngẩn ngơ nhìn người đàn bà đẫy 
đà trong chiếc mini jupe, mặt đầy 
son phấn. Tay đeo mấy chiếc nhẫn 
mà nói thiệt với mấy cậu, chớ hột 
nào hốt nấy cũng cỡ... 122 ly trở lên! 
Ông Lãng ngắt ngang:  
- Xạo vừa vừa thôi cha! 
Ông Dương lắc lắc cái đầu muối 
nhiều hơn tiêu: 
- Tớ không biết mình tỉnh hay mơ. 
Nhưng thật tình tớ chỉ mong mình 
đang nằm mơ. Vì Thanh Trúc của tớ 
ngày xưa thân mềm như liễu, dáng 
gầy như mai... Nhắm mắt lại là tớ 
thấy em yểu điệu trong chiếc áo dài 
lụa màu thiên thanh điểm cành mai 
trắng. Biết bao nhiêu tháng ngày tớ 
ư ử nghêu ngao: Em tan trường về, 
anh theo Ngọ về... ừ, mà hồi đó đâu 
phải chỉ có mình tớ, còn cả đống 
thằng si tình em. Nhưng thằng nào 

may mắn lắm mới được. Em ban 
cho một cái liếc tình, hay một nụ 
cười duyên... Phải vậy không 
Phước? 
Ông Phước gật đầu, cười mím chi! 
Cuối cùng, những thằng học trò 
trắng tay, chỉ biết mơ mộng làm sao 
địch nổi với ông Phó tỉnh vừa lắm 
tiền, vừa lõi đời, nên đành "gạt lệ" 
nhìn em lên xe hoa... Nhưng mối 
tình đầu mà, dễ gì quên được! 
Những lúc gây lộn với bà xã, nhất là 
những khi bị cấm vận, phải khăn gói 
quả mướp ra ngủ ngoài sa lông. Lần 
nào tớ cũng lôi hình bóng Thanh 
Trúc ra để mà mơ mộng viển vông... 
giá mà hồi đó tớ lấy được nàng thì 
v.v… và v.v… 
Đến đây ông Dương thở dài một 
phát: 
- Tiêu hết rồi. Thanh Trúc đã bị "khai 
tử" trong tim của tớ rồi. Dù cố gắng 
cách mấy, tớ cũng không thể nào 
hình dung được một Thanh Trúc 
hiện tại. Thành thử, hôm đó hầu như 
chỉ có Trúc độc thoại, tớ cứ ngồi đực 
mặt ra nghe. Cuộc đời em sau này 
kể cũng tội... 
Ông Phước ngắt ngang, giọng 
không giấu được vẻ bực bội: 
- Tội cái mốc xì! Hồi xưa cô ả ham 
lấy chồng giàu mà! 
Ông Dương chắt lưỡi: 
- Ối, duyên nợ mà. Trời kêu ai nấy 
dạ. Mà các cụ nói đúng thiệt đó: 
Hồng nhan đa truân! 
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Theo lời Trúc kể: Sau khi lấy nhau ít 
lâu, chồng Trúc đổi về Phan Rang. 
Bốn tí nhau lần lượt ra đời. Cuộc 
sống êm đềm thoải mái... cho đến 
năm bảy lăm. Chồng Trúc phải đi 
học tập và sau một tháng trời bị kiết 
lỵ, đã gởi xác luôn ngoài Bắc. Tội 
nghiệp, tay yếu chân mềm như Trúc, 
lúc đó cũng phải nhào ra đời, bương 
chải nuôi bốn đứa con thơ... Có thời 
còn phải cặp với tên trưởng Công an 
phường, để hắn nhắm mắt làm ngơ 
cho Trúc mánh mung! Sau nhờ trúng 
mối thuốc tây nên 
dành dụm được 
một món tiền lớn, 
Trúc âm thầm đem 
mấy đứa con vượt 
biên. Tới đảo thì 
được bà chị chồng 
bảo lãnh qua Cali. 
Bao nhiêu năm lăn 
lộn với đời. Thành 
công có, mà thất 
bại cũng nhiều. Bây giờ Trúc làm 
chủ hai tiệm bán băng nhạc, một 
tiệm quần áo loại đắt tiền. Khá lắm, 
nhìn người là biết liền... Nhưng nếu 
tình cờ gặp lại, tớ bảo đảm các cậu 
không thể nào nhận ra được... Thú 
thật, từ hôm ở Cali về, trong lòng 
mình cứ có cái cảm giác mất mát... 
tuy mơ hồ, nhưng ray rứt khó chịu 
lắm! Ông Phước cười cười kiểu đâm 
sau lưng chiến sĩ: 

- Thì cứ cho là cậu bị thất tình Thanh 
Trúc một lần nữa đi! 
Ông Dương liếc qua phía vợ: 
- Nói nhỏ thôi cha. Bà xã tớ nghe 
được, tối nay báo hại tớ phải khăn 
gói ra sa lông hát bài "giấc ngủ cô 
đơn"! Tội cho cái thân già này lắm! 
Nghe xong câu chuyện của ông bạn 
nối khố, ông Lãng đưa mắt nhìn vợ. 
Thấy bà đang cười ròn rã, ông bỗng 
giựt mình. Suýt chút nữa thì ông 
khiến cho bà cũng lâm vào tình cảnh 
của ông Dương!  

Chuyện là vầy. Sau 
khi tốt nghiệp Đại 
Học Sư Phạm ban 
ngoại ngữ, ông 
được đổi về dạy tại 
Trường Trung Học 
Sađéc. Cái tỉnh 
nhỏ, hiền hòa, bốn 
mùa cây trái, cá 
tôm đầy dẫy. Con 
gái ở đây cũng 

trắng da, dài tóc như hầu hết các cô 
miệt Hậu, Tiền Giang, nói năng lại 
thiệt thà dễ thương. Mới ngày đầu, 
bước vào lớp đệ nhị A, ông giáo sư 
trẻ đã bị cô nữ sinh, ngoài đôi mắt 
bồ câu đen nhánh, cái miệng chúm 
chím cười như đóa hoa hồng hàm 
tiếu, có cái tên thật đài các là Hoàng 
Phi, hớp hồn liền! Mỗi lần bước vào 
lớp nhị A, lòng Lãng lại rộn rã khác 
thường. Hai giờ Pháp Văn sao mà 
qua như chớp! Đôi khi bị ông giáo 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

202 

sư khả kính chiếu tướng kỹ quá, con 
nhỏ mắc cỡ đỏ mặt, phải quay nhìn 
chỗ khác...  
Biết rằng đẹp như Hoàng Phi chắc 
chắn phải có cả đống cây si cổ thụ. 
Lãng băn khoăn, không biết làm 
cách nào để tiến 
tới. Nhưng ông Trời 
cũng không nỡ phụ 
lòng kẻ tình si. Một 
hôm Lãng khám 
phá ra Hoàng Phi 
là em gái của Vinh, 
giáo sư toán dạy 
cùng trường. Tuổi 
tác không chênh 
lệch nhiều, lại có 
chung thú chơi 
Tennis, nên hai 
chàng dễ thân nhau. Biết Lãng một 
mình cũng buồn, nên Vinh hay mời 
về nhà, đôi khi ở lại dùng cơm với cả 
gia đình. Lãng khéo léo chiếm cảm 
tình ba má Hoàng Phi dễ dàng. Là 
bạn của Vinh, nên chuyện anh 
chàng "trực" dài dài ở nhà này cũng 
là chuyện bình thường thôi! 
Điều tra khéo léo, Lãng biết Hoàng 
Phi có một bạn trai rất thân. Hai nhà 
sát vườn nhau. Cô cậu thân thiết từ 
thuở còn để chỏm! Tú cao lớn, đẹp 
trai, thân hình lực lưỡng nhưng hiền 
và ít nói. Đậu Tú Tài toàn phần năm 
ngoái và đang theo ban Luật trên 
Saigòn. Lúc còn học ở Sađéc, anh 
chàng giữ chân trung phong đội 

bóng tròn. Đội này giữ chức vô địch 
trong mấy năm liền, là nhờ tài sút 
banh tuyệt vời của Tú. Tuy làm mưa, 
làm gió trên sân cỏ, nhưng đối với 
Hoàng Phi, anh chàng hiền như cục 
đất. Cô nhỏ làm trận, làm thượng 

cách nào anh 
chàng cũng chìu 
răm rắp. Mẹ Vinh 
kể: 
- Cái thằng coi bậm 
trợn vậy mà hiền 
khô. Tối ngày cứ bị 
con nhỏ này ăn 
hiếp! 
Lãng trợn mắt nhìn 
"con nhỏ ác ôn", 
giả bộ ngạc nhiên: 
- Thiệt hả bác? Ở 

trường cháu thấy Hoàng Phi hiền 
lắm mà! Con nhỏ mắc cở, chu mỏ 
nguýt một cái rồi chạy tọt ra nhà 
sau... Rồi chuyện gì đến cũng phải 
đến. Anh chàng lực sĩ đẹp trai 
nhưng hiền khô kia đành mất người 
trong mộng! 
Chắc rằng trong thâm tâm, Hoàng 
Phi chỉ thương Tú như một người 
anh trai thân thiết, có nghĩa là đặc 
biệt, đậm đà hơn một người bạn trai 
bình thường. Riêng Tú, là con một, 
không anh chị em, nên tất cả tình 
thương cu cậu dồn cho Hoàng Phi. 
Mùa hè năm đó, lúc nàng lên xe hoa 
về với Lãng, Tú buồn đến sanh bịnh. 
Từ đó ít khi về Sa Đéc. Mà có về 
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cũng tìm cách tránh mặt Hoàng Phi. 
Lúc đầu cô nàng cảm thấy áy náy 
ghê lắm. Nhưng cuộc sống bận rộn 
với những đứa con 
lần lượt ra đời, hơn 
nữa Lãng lại xin đổi 
về dạy gần Sàigòn, 
nên Hoàng Phi 
cũng bớt dần cái 
mặc cảm có lỗi với 
Tú... Chỉ biết qua 
anh Vinh, là Tú lập 
gia đình rất muộn. 
Anh còn ghẹo Hoàng Phi là chắc tại 
nó còn nhớ thương cô! 
Đôi khi buồn buồn nàng cũng nhớ tới 
những ngày xưa thân ái. Những lần 
mè nheo, giận dỗi và cái mặt nghệch 
ra đến tội nghiệp của Tú. Anh chàng 
khờ này làm sao thấu được tâm lý 
các cô: cứ được voi đòi tiên! Vì vậy 
sau này, những lần cãi nhau với 
Lãng, Hoàng Phi thường đay nghiến: 
- Không biết "bị" cái gì xui khiến mà 
tui "mờ mắt" nên mới lấy anh! Hồi đó 
hả, tui muốn trời, muốn đất gì "người 
ta" cũng chìu... 
Lãng đưa hai tay lên trời: 
- Thôi em ơi, thà em muốn trời muốn 
đất gì cũng còn chìu được. Đàng 
này em muốn đổi cái xe mới. Mắc 
quá, mình chưa đủ khả năng. 
Chợt Lãng đổi giọng "điều tra": 
- Hả, mà tại sao hồi đó không chờ 
lấy "người ta", mà lại "chịu" tui kìa?  
Hoàng Phi rít lên: 

- Xí tại cái miệng anh dẻo quá nên 
tui đâu có ngờ!!! 
Nhìn cái mặt phụng phịu, cặp mắt 

long lanh như xẹt 
lửa và đôi má đỏ 
hồng vì tức tối của 
vợ, Lãng phá lên 
cười, khiến Hoàng 
Phi càng giận, dẫy 
lên đành đạch... 
 
Qua định cư tại 
Canada từ bảy lăm. 

Với số vốn Pháp Ngữ và những năm 
kinh nghiệm trong nghề, Lãng cắm 
cúi học, thi. Cuối cùng được nhận 
làm giáo sư cho những người di dân 
mới tới Québec. Hơn chục năm qua, 
ông Lãng yên phận với nghề dạy 
học. Rất vui, vì học trò của ông đủ 
cả mọi quốc tịch. Âu, Á, Phi, Nam 
Mỹ, Ả Rập v.v... Nhà ông trưng bày 
đủ thứ tiểu công nghệ do học trò 
tặng. Cách đây hai tuần, lớp ông 
nhận một học trò, mới bên Đảo qua. 
Nhìn thân hình gầy ốm, tiều tụy, mái 
tóc điểm bạc thưa thớt, nước da tai 
tái, cặp mắt trũng sâu như chứa 
đựng cả một thời u uẩn. Ông Lãng 
thấy lòng dâng lên một niềm thương 
cảm! Nhận tờ giấy từ tay học trò. 
Lướt qua tên họ, ông bỗng giựt 
mình: Lê-Đình-Tú. Không lẽ là 
"hắn"? Ông nghĩ thầm và suốt buổi 
dạy phải cố gắng hết sức mới tập 
trung được tư tưởng. Đến giờ ăn 
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trưa, ông rủ người này xuống 
cafeteria. Với giọng đầy mệt mỏi, 
chán chường, ông Tú trả lời những 
câu hỏi của ông Lãng rằng: quê ông 
ở Sađéc. Hồi xưa tốt nghiệp cử nhân 
luật. Nhờ lý do gia cảnh - con một - 
nên được hoãn dịch, rồi thi ra Dự 
thẩm. Sau bảy lăm, cũng bị học tập 
ở Cà Mau hết năm năm dài. Mang 
tấm thân tàn trở về với vợ con, cộng 
thêm "bonus": bệnh sốt rét, do đàn 
muỗi rừng thân tặng. Chính "hắn". 
Tuy trong lòng xáo trộn mãnh liệt, 
ông Lãng vẫn giữ giọng ôn hòa, hỏi 
thăm gia cảnh của hắn ta. 
- Sau khi ra khỏi tù, vợ chồng con cái 
kiếm đường vượt biên. Nhưng thất 
bại không biết bao nhiêu lần đó thầy. 
Ông Lãng cười, chận lời:  
- Đừng kêu thầy. Anh được rồi. 
Ông Tú cũng nhếch môi, rụt rè tiếp, 
nhứt định đi cho bằng được, rồi cuối 
cùng cũng tới đảo. Nhưng chờ thanh 
lọc mãi, kẹt tới bốn năm. Ông Tú thở 
ra ảo não, không hiểu tại sao suốt 
đời tôi cứ gặp rủi nhiều hơn may! 
Ông Lãng kiếm lời an ủi người học 
trò mới. Nhưng trong trí ông, có hai 
thứ tình cảm đang xung đột rất dữ 
dội. Một bên là ông thiện bảo không 
nên, một bên là ông ác đang thúc 
dục: 
- Cơ hội trả thù đã tới. Còn chờ gì 
nữa??? 
Ông nhớ rõ mồn một, cách đây vài 
tháng. Bà xã ôm chậu bông lồng đèn 

từ tiệm hoa về, mặt mày hớn hở. 
Ông vô tình phát biểu: 
- Thôi em ơi, mấy thứ bông xứ nóng 
này khó trồng lắm. Em săn sóc cách 
mấy cũng được năm bữa, nửa tháng 
là tiêu... 
Bà xịu mặt, như cái bánh tráng bị 
nhúng nước, phân bua với Hải, cậu 
con trai lớn, vừa lái xe đưa mẹ đi 
mua bông: 
- Đó con thấy chưa? Ổng chỉ có tài 
làm cho người ta mất hứng! 
Rồi hổng thèm để ý tới "ông Già Dô 
Diên" đó nữa, bà kể tiếp với con: 
- Hồi xưa... Vừa nghe đến hai tiếng 
đó, ông Lãng đưa mắt nhìn con, 
nhún vai ra chiều bất lực! Hải cũng 
nhìn lại bố, cậu biết mẹ hay nhắc 
chuyện xưa, một là để chọc tức bố, 
hai nữa để có dịp nhắc lại những kỷ 
niệm thuở thiếu thời. Cho đỡ nhớ 
quê hương. Vì càng già, lòng nhớ 
quê hương càng thêm da diết!... Biết 
mẹ thích bông lồng đèn, cậu Tú bỏ 
ra cả tháng trời tìm kiếm mua về, rồi 
trồng cho mẹ nguyên một hàng, 
ngay ranh giới của hai nhà. Cậu nói, 
như vậy cả hai bên đều ngắm được. 
Cái thứ bông này nở quanh năm. Khi 
có gió, đong đưa như những chiếc 
lồng đèn nho nhỏ đủ màu đỏ, hồng, 
vàng... đẹp lắm... Nhưng phải nói cái 
"điệp khúc" làm cho ông bực bội 
nhất vẫn là: tụi con biết hông, khi 
nào có đội banh của cậu Tú tranh tài 
là sân vận động đông nghẹt. Mỗi lần 
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cậu sút banh vô thành địch, mọi 
người trên khán đài đều đứng dậy 
vỗ tay vang rân. Có nhiều cô ái mộ 
còn liệng khăn mù soa xuống sân cỏ 
nữa đó. Coi cậu oai hùng dễ sợ! Rồi 
bà hạ "tông", giọng đầy thương cảm:  
- Tội nghiệp, cậu vì mẹ mà phải khổ 
bao nhiêu năm trời!! 
Bé Diễm cười cười, quay qua hỏi bố: 
- Chuyện của mẹ vừa thơ mộng, vừa 
lâm ly, bi đát như vậy, còn bố thì 
sao? Có bà nào tự tử hoặc thoát ly 
tìm quên nơi cửa Phật khi bố lấy mẹ 
không? Kể tụi con nghe với. 
Ông Lãng làm ra vẻ cay đắng: 
- Hừm, bố đâu có được đẹp trai, tài 
ba như "người ta", thành ra chỉ có 
mẹ tụi bay mới "thèm" thương thôi 
hà!!! 
Bà Lãng háy một cái, bén như dao 
cạo. 
- Hừ, tại hồi đó tui còn ngây thơ quá 
mà! 
Ông Lãng phá lên cười: 
- Tại em không biết, chớ bây giờ em 
vẫn còn ngây thơ vố số tội đó em 
à!... 
Bà xí một tiếng dài cả cây số:  
- Lãng òm! 
Mấy đứa con nhỏ che miệng cười 
khúc khích. 
...Giờ đây, gặp được "Kẻ Thù Không 
Chân Dung" từ mấy chục năm qua, 
ông Lãng cảm thấy như mở cờ trong 
bụng. Chỉ còn chờ cơ hội để ra tay. 
Chẳng hạn như, một ngày đẹp trời 

nào đó, bà nổi hứng lập lại điệp khúc 
"Hồi xưa... cậu Tú", ông sẽ làm như 
chợt nhớ ra một chuyện chẳng-có-
gì-quan-trọng-cả và từ tốn nói với 
bà: 
- A, em nhắc anh mới nhớ. Hôm rồi 
anh có gặp một người tên Lê Đình 
Tú, ở đảo mới qua. Ông ta nói ở 
cùng quê với em... Bà sẽ trợn tròn 
mắt lên nhìn ông. Sẽ hấp tấp đặt cả 
trăm câu hỏi về người đó và ông sẽ 
chẳng hẹp hòi gì mà không đưa cho 
số phone của hắn. Rồi sau đó, phải, 
sau đó ông sẽ khoan khoái vểnh râu 
lên, chứng kiến cái cảnh thất vọng 
não nề, đắng cay, tức tưởi... của bà 
khi gặp lại người xưa... vì ông ta 
không còn một ly ông cụ nào của cái 
mà bà vẫn ca ngợi là Cậu-Tú-Oai-
Phong-Lẫm-Liệt. Tay trung phong số 
một v.v... Bà không trách ông vào 
đâu được. Vì ông có làm gì đâu, 
ngoài chuyện giúp bà gặp lạ người 
bạn thân thiết cũ? 
... Nhưng bữa nay, câu chuyện về 
Thanh Trúc do ông Dương kể, làm 
ông thấy trong lòng hơi kỳ kỳ. Hình 
như là cảm giác bất nhẫn sao đó. 
Rồi ông đâm băn khoăn... ừ, nghĩ 
cho cùng, tuy ở trong một xã hội văn 
minh vào bậc nhất thế giới, mà 
quanh năm ngày tháng, ông và tất 
cả mọi người chung quanh cứ phải 
tất bật chạy. Sáng chạy đến sở, 
chiều chạy vội về nhà, lo cơm nước, 
con cái. Cuối tuần chạy đi chợ... ô hô 
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trăm công, ngàn việc. Lắm lúc mình 
không còn biết mình là ai nữa. Mọi 
người đều mắc chứng bịnh quên 
trầm trọng (trừ những kỷ niệm xa lắc 
xa lơ thì lại nhớ như in!). Những năm 
gần dây, cứ năm bữa nửa tháng lại 
có tin một người bạn, hoặc một 
người quen nào đó cỡi hạc chầu 
trời. Không đứt mạch máu cũng ung 
thư này, ung thư nọ. Bị áp lực nặng 
nề từ muôn hướng! Giả sử, nếu ông 
hay bà đột nhiên lăn quay ra thì sao? 
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, ông đã 
thấy gai gai trong người. Tự dưng 
ông cảm thấy chuyện 
trả thù thiệt là nhỏ nhặt 
hết sức. Ông bỗng hiểu 
ra rằng, trong lòng mỗi 
người, ai cũng có một 
khu vườn thầm kín 
riêng. Hoa thơm, cỏ lạ 
cũng nhiều, mà gai 
góc, cỏ dại cũng không 
thiếu. Trong đáy tim, 
mấy ai không giấu kín 
một bí mật nào đó. Một hình bóng 
từng làm rung động con tim non nớt. 
Một mái tóc bồng bềnh, hay một tà 
áo dài bay bay trong gió lộng... Rồi 
có những lúc cảm thấy mỏi mệt với 
cuộc đời, thất vọng vì những người 
xung quanh. Không gì hạnh phúc 
hơn, là thu mình vào khu vườn lòng, 
thả hồn lãng đãng với những kỷ 
niệm thân quen... Nếu cứ nhứt định 
trả thù để thỏa mãn tự ái, ông sẽ vô 

tình dẫm nát khu vườn thầm kín, mà 
bấy lâu bà vẫn trân trọng, nâng niu. 
Ông nên để cho bà vui với chút kỷ 
niệm của thời còn gái. Dù sao, đó 
cũng chỉ là những kỷ niệm suông. 
Còn ông mới là người chồng, đầu ấp 
tay gối từ ba mươi năm nay! Ông 
đưa mắt về phía các bà. Đúng lúc bà 
Lãng cũng đang nhìn ông, tươi cười, 
ánh mắt đầy vẻ thương yêu. Ông 
cũng cười với vợ. Trong lòng vừa có 
một quyết định, chắc như đinh đóng 
cột: Mình nhứt định không làm một 
người chồng nhỏ nhen, ích kỷ, khiến 

cho vợ buồn lòng... 
Ông thở một hơi dài 
khoan khoái, như 
người vừa trút được 
một gánh nặng ngàn 
cân. Rồi hứng chí, đưa 
mấy ngón tay lên môi, 
gởi cho vợ một chiếc 
hôn gió... mặc kệ 
những cặp mắt của 
bạn bè chung quanh 

đang trợn tròn lên nhìn hai người... 
Đúng lúc ông Phước đứng lên tuyên 
bố tới giờ mở Champange để chúc 
mừng vợ chồng chủ nhà. Mọi người 
vỗ tay hưởng ứng. Ông Lãng nhủ 
thầm lâu lắm rồi mình mới có lại 
được cái cảm giác hạnh phúc tuyệt 
vời như tối nay!  
 

Tiểu Thu 
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Không ai bảo mỗi ngày ta phải viết 
Nhưng người ơi! Ta không thể cầm lòng 

Anh-chị-em đều hạ bút ngóng trông 
Mong đất nước sớm đổi màu hưng thịnh 

Dù cơm áo, chuyện gió mưa lỉnh kỉnh 
Ta vẫn dành chút ít thì giờ riêng 

Luyện tâm hồn khấn nguyện Đấng Thiêng Liêng 
Cho ngòi bút viết những điều ích lợi  

Cùng mọi người chung nỗi niềm... dấu tích 
Gom góp lời dù ngắn ngủi, đơn sơ 
Viết lên tiếng nói: ta không ơ thờ 

Thương quê Mẹ ngàn đời đầy gian khổ 
Mẹ Việt Nam! Chúng con hằng tưởng nhớ 

Yêu Mẹ ngút ngàn... cơ cực ngày đêm 
Bỡi lũ người ôm ấp những thú điên 

Gieo giông bão, đày dân vào cõi chết 
Dẫu tài giỏi, người dân đành thua thiệt 

Chịu sương mù trùm phủ suốt bao năm 
Ánh mặt trời bị che khuất, tối tăm 

Vầng mây tím nhuộm đời dân đen tím 
Đọc trang sử tị nạn buồn... ngất lịm 
Triệu triệu người liều chết đổi tự do 

Triệu triệu dân trong nước đói, bơ phờ 
Triệu tim buốt trôi dòng sầu cay nghiệt. 

 
Chúc Anh 
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Sao Khuê  
 
Khi tới Canada, bé Thư 
hơn ba tuổi, cái mặt 
tròn quay, tóc chẻ hai 
bên buộc ngỏng lên 
như hai cái đuôi ngựa, 
người cũng tròn quay, 
tay chân tròn trịa (cũng 
tròn quay), hai má 
phúng phính (cũng tròn 
quay) làm người ta chỉ 
muốn bẹo một cái, cái 
mông đầy thịt (cũng tròn quay) làm 
người ta chỉ muốn phát một cái..., 
điều đó có nghĩa là muốn vẽ bé Thư 
người ta chỉ cần vẽ những vòng tròn 
rồi đem gắn lại với nhau. Còn nhìn 
thấy bé Thư thì sao? Thì người ta 
muốn hun một cái, bẹo má một cái 
và nếu không phát một 
cái vào mông thì cũng 
muốn véo một cái... 
nghiã là nhìn thấy bé 
Thư thì người ta thích 
nựng vì bé dễ thương 
nhưng mà... nói chuyện 
với bé Thư thì còn vui 
hơn nữa. Người ta thích 
trêu, thích… cãi nhau với 
bé Thư vì bé Thư rất ư là 
lý sự cùn. Ba tuổi rưỡi, 

bé Thư ngọng líu 
ngọng lo nhưng mà 
đáo để lắm. Mỗi buổi 
sáng, bác Mai phải 
đưa mẹ đi làm và dẫn 
bé Thư đi nhà trẻ 
trước khi đến sở vì 
nhà trẻ của bé Thư 
gần nơi bác Mai làm 
việc. Bé Thư coi việc 
đi nhà trẻ là việc trọng 

đại nên sáng nào cũng quần áo 
chỉnh tề, cặp vở đàng hoàng. Cái 
việc quần áo đàng hoàng không đơn 
giản tí nào vì bé Thư rất điệu, mỗi 
sáng đều băn khoăn bối rối lựa hết 
bộ nọ đến bộ kia mặc vào rồi cởi ra, 
thay tới rồi thay lui và sau cùng thì 

vẫn không bằng lòng và 
nhiều hôm còn lăn ra 
khóc. Bác Mai đã dặn là 
mỗi tối trước khi đi ngủ 
thì lựa sẵn quần áo, 
sáng hôm sau chỉ việc 
mặc vào mà đi học, ấy 
vậy mà vẫn chả xong vì 
những hôm trời lạnh cỡ 
âm 20 độ C (-20 C) mà 
bé Thư lại đòi diện áo 
đầm, chưa kể có sáng 
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bé Thư còn đổi ý, lại thay, lại lựa, trễ 
cả giờ người ta đi làm. Bề gì thì Thư 
cũng đẹp nhất thế giới, ngay cả bác 
Mai nói là bác Mai đẹp nhất nhà thì 
Thư cũng nhượng bộ vì nhất nhà thì 
nhằm nhò gì, nhà chỉ có bé Thư, bác 
Mai, mẹ, chị Tú với bà ngoại. Thư 
đẹp nhất thế giới, thế giới bự hơn 
nhiều nên Thư phải mặc quần áo 
đẹp đi học. Cũng có những buổi 
sáng bé Thư mặc quần áo xong 
trước, vừa đi xuống cầu thang vừa 
vui vẻ ca hát: 
- Bác Hùng khùng, ăn trái xung, ị ra 
con trùng, nó bò lung tung…  
thì trong nhà, bác Hùng vừa mặc 
quần áo vừa hát: 
- Bé Thư lùn, ăn trái xung, ị ra con 
trùng, nó bò lung tung … 
- Sách của Thư viết là bác Hùng 
khùng ăn trái xung ị ra con trùng nó 
bò lung tung… bé Thư vừa la to vừa 
đọc thật nhanh... nhưng bác Mai đâu 
có chịu thua: 
- Sách của bác Mai viết là con Thư 
lùn ăn trái xung ị ra con trùng nó bò 
lung tung...  
Vừa nói bác Mai vừa dở sách chỉ 
vào: 
- Bác Mai với bác Hùng mới có sách, 
Thư làm gì có sách. Hứ, Thư chưa 
biết chữ cơ mà.  
- Thư có sách, sách của Thư nói bác 
Hùng...  
- Sai, sách của bác Hùng nói là bé 
Thư lùn …  

Cãi không được là bé Thư lăn ra ăn 
vạ:  
- Hu hu... sách của Thư nói là bác 
Hùng khùng...  
Mẹ đi ra:  
- Ô kê, sách của Thư, bác Mai với 
bác Hùng này… thiệt…! Đi, đi, mau 
ra xe đi học, trễ giờ rồi. 
Có một hôm vội vàng quá, bé Thư 
quên cặp, đi đến đầu đường thì mẹ 
Thư mới nhớ ra, không dám quay về 
vì muộn giờ mẹ đi làm, hy vọng bé 
Thư quên luôn; nhưng khổ thân bác 
Mai, sau khi mẹ vào sở, chỉ còn hai 
bác cháu trên xe thì Thư nhớ ra, đòi 
quay về lấy cặp: 
- Bác Mai! Thư quên cặp ở nhà rồi, 
cô la đó! 
- Không sao! Bác sẽ nói với cô.  
- Không được, về nhà cho Thư lấy 
cặp. 
Mặc cho bác Mai giải thích, Thư gào 
to, đập tay đập chân đòi quay xe về 
để lấy cặp: 
- Hu hu, đi về lấy cặp... đi về lấy 
cặp...  
Dỡn hoài Thư! Bác Mai còn phải đi 
làm chứ bộ, trễ chút đỉnh không sao 
chứ trở về sẽ trễ cả nửa tiếng, vừa 
phải thôi bé Thư. Mặc cho bé Thư la 
và hét, xe bác, bác cứ lái; đường 
bác, bác cứ tới.  
Đến nơi rồi. Con bé này cứng đầu 
lắm, khó mà bắt nó xuống xe được: 
- Bây giờ bác vào làm, đến chiều 
mới ra, vậy Thư ngồi trong xe chờ 
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bác nhé, nếu “police” có đi ngang thì 
Thư bảo là Thư quên cặp không 
muốn vào lớp. Thôi Thư ngồi đây 
bác đi làm, bác khóa xe đây. 
Bé Thư sợ quá, chui vội ra khỏi xe...  
- Hay là Thư cứ đứng ở ngoài 
đường này mà khóc cũng được, bác 
đi làm đây! Bye bye… à… hay là nếu 
Thư muốn vào lớp thì bác dẫn vào 
kẻo ở đây nhiều mẹ mìn bắt cóc trẻ 
em lắm! Có đi hay không?  
Dĩ nhiên là bé Thư đi nhưng vừa đi 
vừa khóc, vừa trì lại đòi về nhà lấy 
cặp: 
- Về nhà lấy cặp... về nhà lấy cặp... 
hu hu...  
- Thì đến chiều bác đưa Thư về lấy 
cặp.  
- Không! Hu hu... lấy bây giờ cơ! 
Còn lâu mới lấy được bây giờ! Cuối 
cùng thì cũng kéo được cô ả đến 
nhà trẻ và để mặc cho cô giáo giải 
quyết! 
Mấy tháng sau bé Thư được nhập 
học lớp mẫu giáo gần nhà.  
Sau khi đi học được một tháng thì bé 
Thư tuyên bố: 
- Thư học được một nửa tiếng Pháp 
rồi, từ nay đến Noel là học hết tiếng 
Pháp! 
Ngầu dễ sợ. Nhưng đừng tưởng 
người ta đi học là người ta lớn rồi 
nhé. Cái chị Tú, cứ là hay chọc Thư, 
không chịu đưa đồ chơi cho Thư. 
Thư là em, mẹ bảo phải nhường em 
chứ bộ, có đưa không... Dĩ nhiên là 

không, đồ chơi của chị sao Thư lại 
đòi, vậy là có màn cãi nhau ầm ĩ, 
khóc bù lu bù loa, rồi tức quá Thư 
bèn vũ sexy show, tự mình tụt quần 
ra: 
- Lêu lêu mắc cở, có đứa ở truồng... 
Sẵn máy quay phim trong tay, anh 
Nguyên bèn ghi lại hình ảnh lịch sử 
ngày Thư bốn tuổi tụt quần, sau này 
đi lấy chồng sẽ chiếu cho bà con 
quan khách tham dự cùng coi! 
... Buổi tối, cả nhà thường quây 
quần dưới sous-sol để xem video, 
nghe nhạc, vậy mà bé Thư cứ la hét 
om sòm...  
- Bé Thư! Bác Mai gọi  
- Dạ! 
- Đến trước mặt bác coi! Thư có mấy 
cái tai? 
- Dạ hai  
- Tai để làm gì? 
- Dạ, tai để nghe. 
- Thư có mấy cái mệng? 
- Dạ, một cái miệng 
- Miệng để làm gì? 
- Dạ để nói! 
- Vậy Thư ăn bằng gì? 
- Dạ, bằng... bằng... miệng, miệng 
để nói và để ăn. 
- Tốt! Hai cái tai chỉ để nghe, một cái 
miệng để ăn và còn để nói vậy thì 
nói nhiều hay nghe nhiều? 
- Dạ... nghe nhiều  
- Tại sao? 
- Tại tới hai cái tai. 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

211 

- Giỏi, vậy thì làm ơn khép miệng lại 
mà nghe cho nguời khác nghe nhạc 
nhớ chưa? 
- Dạ...  
Nhưng chỉ hai phút sau là bé Thư 
mon men đến: 
- Bác Mai à...  
- Chi? 
- Người ta có hai cái môi! 
Ái cha... con bé này, 
đáo để thật, bác Mai 
muốn phì cười mà phải 
làm mặt nghiêm: 
- Đúng rồi, hai cái môi, 
nhưng hai cái môi mới 
làm thành một cái 
miệng, hiểu chưa? 
E rằng bé Thư chưa 
hiểu, bác Mai phải lấy 
thí dụ: 
- Thư có mấy cái lỗ 
mũi? 
- Dạ hai. 
- Hai cái lỗ mũi mới 
làm thành một cái mũi 
cũng như hai cái môi mới làm thành 
một cái miệng, hiểu chưa? 
- Dạ hiểu! 
- Tóm lại, người ta có hai cái tai, hai 
con mắt, một cái mũi, một cái miệng 
có nghĩa là sao? 
- Dạ, có nghĩa là phải nghe nhiều, 
nói ít, thở ít, nhìn nhiều...  
- Bé Thư ngu! Hai mắt là để đọc 
sách nhiều cũng như hai tay là để 
làm việc nhiều, hai chân là để...  

- Đi nhiều! Đi chơi nhiều...  
Cả nhà phì cười...  
- Tầm bậy, hai chân để đi giúp cho 
người ta đi học, đi làm được nhiều...  
Bé Thư có ngoan không? Tùy lúc! 
Có những lúc bé Thư lỳ lợm kinh 
khủng, lăn ra đường ăn vạ, như hôm 
bác Hùng chở đến nhà bác Ánh mà 
Thư lại muốn đến chơi với chị Mơ, 

thế là Thư không chịu 
vào nhà, lăn ra đất bù 
lu bù loa:  
- Thư muốn đến chị Mơ 
cơ! Huhu… đến chị 
Mơ, không đến bác 
Ánh. 
Hứ! Thư làm như Thư 
có quyền quyết định. 
Mặc cho Thư gào, việc 
bác phải làm là đưa 
quà cho bà... Sao có 
vào không? Không... 
kết quả là phải khênh 
bé Thư vào nhà vì sợ 
hàng xóm gọi “police”! 

Hè năm đó cả nhà đi chơi ở Mont 
Tremblant, bé Thư được cưỡi ngựa, 
2 đồng được 5 vòng nhưng mới 
được 2 vòng thì thay vì “enjoy life”, 
bé Thư lại lè nhè:  
- Thư muốn cưỡi ngựa nữa.  
Đúng là đồ ngu! Đang cưỡi ngựa mà 
cứ muốn cưỡi ngựa nữa! Mỗi lần 
ngựa đi ngang qua mặt bác Mai là:  
- Thư muốn cưỡi ngựa!  
- Thì Thư đang cưỡi ngưạ đó!  
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- Thư muốn cưỡi ngựa nữa... Ô kê! 
Cưỡi nữa... Bé Thư chưa giác ngộ: 
phút giây này có bao giờ đến với ta 
hai lần trong đời đâu. Bé Thư chưa 
biết là hãy sống trong hiện tại, quá 
khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa 
tới... nghĩa là bé Thư chưa biết "An 
trú trong hiện tại "...  
Năm sau, bố mẹ mua nhà. Thư 
không còn ở chung với bác Mai. Mèn 
ơi, bác Mai buồn mất mấy tháng vì 
thỉnh thoảng mới được trêu Thư.  
Có dịp bác Mai chở Thư với chị Tú 
trên xe: 
- Này Thư, nhìn này 
Thư, "cul de sac". 
Sao ở Montréal có 
nhiều đường tên là 
"cul de sac" ghê Thư 
nhỉ. 
- “Cul de sac” không 
phải là đường! 
- Bảng tên gắn ở đầu 
đường thì là tên 
đường chứ còn là gì 
nữa, phải không Tú? 
- Dạ phải (Con Tú nó 
về hùa với bác Mai 
để trêu con Thư đó) 
- Chị Tú sai rồi, “cul 
de sac” không phải là 
đường.  
- Vậy là cái gì? 
- Thư không biết, nhưng Thư biết 
"cul de sac" không phải là tên 

đường, tên đường phải có chữ 
"boulevard" hay "rue" cơ...  
- Đó là đường lớn, còn “cul de sac” 
là đường nhỏ...  
- Không phải...  
Ít lâu sau trở lại vấn đề thì: 
- Thư không biết “cul de sac” là gì, 
nhưng chỉ biết vào đó không có lối 
ra. 
- À! Bé Thư giỏi! "cul de sac" là đáy 
của cái túi nên không có lối ra, phải 
vòng lại ra miệng túi mới ra được 
nên người ta gọi nó là hẻm cụt, hiểu 

chưa?  
- Dạ, hiểu, cám ơn 
bác Mai...  
Tay Thư không ngừng 
bấm cho cửa kính xe 
lên xuống tự động. 
Bác Mai bèn khóa ở 
trên khiến Thư không 
điều khiển được nữa: 
- Chết rồi! Cái Thư 
làm hư xe bác. 
Thư có vẻ sợ... nhất là 
khi chị Tú thêm vào: 
- Thư làm hư xe bác 
Mai là bố phải đền. 
- Thư đâu có làm hư. 
Bác Mai khóa lại chứ 
bộ. 

- Nói bậy, nãy giờ Thư nghịch ở 
đằng sau, làm sao bác với tay ra 
đằng sau mà khóa được?  
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- Bác Mai khóa ở bên cạnh bác đó, 
Thư nhìn thấy bác Mai khóa. Bác 
Mai mở ra đi. 
- Ô kê! Vậy Thư thấy xe bác Mai tối 
tân không? 
- Tối tân là gì? 
- Là “modern” đó. Xe bác Mai tối tân, 
hiện đại. 
- Hiện đại là gì? 
- Là hại điện, Thư mở cửa bằng điện 
nên hại điện, hiểu chưa?  
- Dạ hiểu!  
Một lúc sau thì: 
- Thư cũng tối tân nữa! 
Bác Mai với chị Tú cười rũ ra...  
- Ha! ha! Bé Thư tối tân!  
Rồi bé Thư lên lớp 5, lúc này khó mà 
ăn hiếp Thư được...  
- Thư làm gì đó? 
- Làm “publicité”! 
- Là cái gì? 
- Cô giáo bảo làm “publicité” một 
món hàng trong “ordinateur”. 
- Thế Thư định bán món gì? 
- Thư chưa biết, bác Mai chỉ Thư đi. 
- Ai mua trăng ta bán trăng cho, Thư 
bán trăng đi. Mình rao bán trăng, ba 
đồng một ông trăng... nhưng mà như 
vậy mình chỉ bán được một lần vì chỉ 
có mỗi một ông trăng, phải không. 
Nếu nhiều người muốn mua thì sao 
bây giờ? 
Thư suy nghĩ chưa ra. Bác Mai gợi 
ý: 
- Ngu quá, mình ra “dollarama” mua 
một đồng một cái đĩa nhôm lớn, bán 

lại ba đồng, bảo người mua đổ nước 
vào thì trăng hiện ra trong điã nước, 
đúng không? 
- Thư đi mua gương bán cho người 
ta không cần phải đổ nước. 
A! Cái con nhỏ này, đúng là hậu sinh 
khả úy, trứng khôn hơn vịt, nó dám 
thông minh hơn bác Mai. 

 
Bố mẹ bé Thư chỉ có hai đứa con gái 
và vì Thư thấy bà ngoại ở với bác 
Mai nên khi bác Mai đặt vấn đề: 
- Khi bố mẹ già rồi thì Thư làm gì để 
nuôi bố mẹ? 
- Thư đi làm, Thư mua nhà, Thư để 
cho bố mẹ ở một phòng.  
- Bác Mai với bác Hùng một phòng 
nữa - Bác Hùng xía vào đòi có phần. 
- Bác Hùng với bác Mai ở nhà chị 
Diễm. 
- Nhưng mà nhà Thư còn rộng, cho 
bác ở với! 
- Thư còn có con, có chồng nữa! 
- Ối giời ơi!...  
Thế rồi một hôm cô giáo ra một bài 
luận và theo lời mẹ kể lại thì: 
"Tôi đang nằm trên ghế dài ở bên hồ 
tắm và đọc truyện. Có tiếng xe vào 
garage. Lũ trẻ con ùa vào, ríu rít 
chào mẹ. Chồng tôi đã đi làm về và 
trên đường về đã ghé đón con..." 
- Úi trời ơi! Bé Thư làm biếng, không 
chịu đi làm, không chịu đi đón con! 
- Tại chồng Thư đi làm nhiều tiền, lại 
yêu Thư, làm hết cho Thư. 
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Giấc mơ của Thư cũng là giấc mơ 
của tất cả đàn bà trên thế gian này 
phải không quí vị? Nhưng mơ vẫn 
chỉ là mơ thế thôi...  
Bác Mai cưng Thư lắm nên hay mua 
áo đẹp cho Thư. Sinh nhật mười tuổi 
Thư được mẹ cho phép tổ chức 
riêng với bạn bè và rồi, bốn cô ả là 
Thư và ba con bạn thân trình diễn 
thời trang với đủ kiểu áo đầm trao 
đổi với nhau để chụp hình.  
Thỉnh thoảng bé Thư được đi học ở 
nhà bà ngoại vì Thư được nghỉ mà 
chị Tú vẫn phải đi học, bố mẹ vẫn 
phải đi làm. Bà ngoại và Thư rất tâm 
đắc vì cùng sở thích nên cùng nhau 
bàn luận nhiều chuyện. Có lần bác 
Mai hỏi Thư: 
- Dạ thưa cô, hôm nay cô và mẹ tôi 
thảo luận về vấn đề gì đấy ạ? 
- Thư với bà bàn về dầu hỏa. 
- A! Đề tài đúng lúc, dầu đang lên 
giá! Mà Thư nói về cái gì? 
- Thư với bà bàn “Thế giới đi về đâu 
khi hết dầu hoả”  
- Wào! Vậy thế giới đi về đâu? 
- Đang bàn. Thư chưa biết! 
- Vậy thì Thư phải học giỏi để tìm ra 
năng lượng mới cho thế giới nhé. 
- Dạ.  
 
Bé Thư thấy bác Mai làm thơ, thế là 
nó bắt chước mà nó lại làm thơ hay 
hơn mới chết bác Mai chứ. Đã vậy 
nó còn minh họa theo thơ đây nè:  

 
 
 
La belle vie nous sourit.  
Nous laisse des solutions.  
À tous nos dures questions.  
Ce n’est point un enemi.  
Vie peut être un très droit chemin.  
Pourquoi faut-il faire croisées.  
Pour les alèeas du destin.  
Qui represente un danger? 
Profitez de votre vie.  
Car elle n’est pas finie.  
Un chemin qui est droit.  
S’utilise qu’une seule fois. 
 
Sao Khuê xin tạm dịch là: 
 
Đời đẹp mỉm cười với ta,  
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giúp ta giải quyết những vấn đề khó 
khăn  
mà vấn đề đó chính là kẻ thù của ta. 
Đời sống có lẽ chỉ là đường rất 
thẳng,  
tại sao lại bẻ cong queo đi vì cái số 
phận,  
cái số phận nghiệt ngã? 
Hãy tận hưởng đời sống đi,  
vì nó chưa chấm dứt,  
nó là con đường thẳng  
mà chúng ta chỉ qua đó có một lần. 
 
Quý vị nghĩ sao không biết chứ Sao 
Khuê thì xin bái phục bé Thư với lời 
thơ vô cùng thâm sâu đạt 
đạo này. 
… Thấy vậy mà không 
phải vậy.  
Bây giờ "cái" Thư, Thư 
không còn là bé Thư mà 
đã đủ lớn để thành "cái" 
Thư và khi bác Mai bảo 
sẽ viết chuyện "cái" Thư, 
Thư hỏi bố: 
- Tại sao lại gọi là cái 
Thư? 
- Tại Thư là con gái và 
bác Mai thích trêu Thư, 
cái Thư cũng như con 
Thư vậy.  
Đúng vậy! Bác Mai vẫn 
thích trêu bé Thư dù thật ra bé Thư 
mới chỉ có mười hai tuổi mà thôi. 
Mười hai tuổi, bé Thư vào Trung 
học, học cùng với chị Tú ở trường 

Régina; phiền lắm vì Thư hay Tú thì 
thầy cô cũng gọi là "TU" (tuy) hết. 
Phiền và buồn nữa, vì ba con bạn 
thân của Thư không thi được vào 
trường Régina phải học ở trường 
Saint Louis. Chị Tú thì lúc nào cũng 
trêu Thư mà mọi người lại cứ bảo là 
Thư bắt nạt chị Tú, ai cũng bênh chị 
Tú hết! Hai đứa ngủ chung phòng 
nên đến khuya bố mẹ đang ngủ thì 
giật mình nghe Thư la to: “Chị Tú 
chọc Thư”, thì lập tức bố hay mẹ la 
chị Tú: "đừng có chọc em".  
Ba tháng rồi, Thư ngủ riêng một 
phòng mà đến đêm vẫn la: “chị Tú 

chọc Thư” nên bố mẹ 
mới biết là Thư nằm mơ 
và Tú bị mắng oan. Bố 
mẹ vẫn tưởng là con Tú 
khờ bắt nạt em đâu có 
biết con em ăn hiếp con 
chị, cào chị đến có sẹo! 
Ba tháng đầu Thư chăm 
học nên được điểm cao, 
sau đó điểm cứ tụt dần. 
Mẹ hỏi: 
- Sao vậy Thư, con 
không hiểu bài hay sao 
mà bị ít điểm? 
- Tại Thư không chú ý! 
Mẹ gầm lên: 
- Tại sao đi học lại không 

chú ý học? 
- Tại con không thích!  
- Tại sao không thích?  
- Thư không có bạn!  
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Khổ thay cho những bậc cha mẹ có 
con ở tuổi "teen". Trời ơi, chúng nó 
đổ ương, hết thuốc chữa luôn. 
Khuyên lơn, hăm dọa rồi giải thích, 
chả ăn thua gì... Mẹ bèn câu giờ: 
- Thôi Thư ráng đợi sang năm, hết 
năm học mới xin đổi trường chứ bây 
giờ giữa năm, ai người ta nhận?  
- Lúc nào cũng đổi trường được!  
- Ai nói với Thư vậy? 
- Khi mình dọn nhà đến đâu thì 
trường mới bắt buộc phải nhận. Thư 
muốn đổi ngay bây giờ! 
Thử lá bài mua chuộc xem sao: “Rồi, 
Thư cho mẹ một tháng”. Trong tháng 
đó mẹ phải mua món đồ mà Thư 
thích rồi tiếp tục tìm cách này cách 
kia kéo dài thời gian, hy vọng Thư 
quên… 
Thực ra thì đổi trường cũng được 
nhưng mà mấy đứa bạn đó, gia đình 
phức tạp lắm, mẹ Thư sợ gần mực 
thì đen... Trẻ con và ngay cả người 
lớn cũng cần bạn, nên từ đầu phải 
chọn bạn tốt cho con: bạn ở trường, 
bạn ở gần nhà, bạn ở môi trường 
sinh hoạt. Trong bất kỳ tình huống 
nào, nếu cần đổi trường thì phải đổi, 
tách trẻ con khỏi bạn xấu đồng thời 
tìm bạn tốt cho con (ngày xưa Mạnh 
Mẫu đã ba lần đổi trường cho thầy 
Mạnh Tử cơ mà).  
Tốt hơn nên gửi con đi sinh hoạt 
Hướng Đạo, đi sinh hoạt công cộng 
có tính cách giáo dục. Sinh hoạt 

chung rất cần thiết và quan trọng 
hơn cả là luôn luôn theo dõi kín đáo 
để kịp thời sửa sai...  
Cuộc chiến chưa chấm dứt… Thư 
vẫn bà chằng khi ở nhà và dịu dàng 
khép nép khi ra ngoài (khéo giả bộ 
giữ à ha), mà độ này Thư ít khi đi 
đâu lắm, cứ ru rú ở nhà như dán 
ngày, lâu lâu cũng làm thơ nhưng 
hai bác cháu ít có dịp nói chuyện với 
nhau như trước; bố mẹ cũng bận 
làm ăn, bác Mai ít gặp nên ít có 
thông tin...  
Khi nào có tin gì mới mình lại nghe 
tiếp chuyện bé Thư...  
 

Sao Khuê 
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Đến lúc nên rời bỏ “cuộc chơi” 

An nhiên tự tại hết lo đời 

Xa điều trí trá, trò thiên hạ 

Lánh cảnh đảo điên, chuyện thế thời 

Danh lợi khinh thường, yêu nghĩa khí 

Kim tiền coi rẻ, trọng tình người 

Nợ tang bồng đã thôi trăn trở 

Vui thú văn-thơ hưởng lộc trời 

Nhất Hùng 
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Đỗ Dung 
 
Bữa tiệc thật vui, mọi người xúm xít 
chúc tụng, thỉnh thoảng có tiếng điện 
thoại reo, lại thêm lời chúc mừng của 
những người bạn ở xa. Hôm nay 
sinh nhật Diễm, một người đàn bà 
trên sáu mươi tuổi! Nàng ngồi giữa 
đám bạn bè, tưởng như ngày nào, 
ríu rít như lũ học trò của thời Trưng 
Vương áo trắng. Vẫn những giọng 
nói bỡn cợt, bông đùa, vẫn những 
lời trêu ghẹo, nghịch ngợm… Tạm 
quên đi những hệ lụy, những nhục 
nhằn, đau khổ của kiếp nhân sinh, 
chỉ còn có ta, có mi, chỉ còn có con 
nhỏ này, con nhỏ nọ. 
Rồi cuộc vui nào cũng đến lúc phải 
tàn, phải chia tay. Thời tiết sang 
đông lạnh buốt, trăng thượng tuần 
treo lơ lửng trên bầu trời cao. Diễm 
một mình một bóng, co ro trong 
chiếc áo khoác trở về căn nhà nhỏ. 
Có tiếng thở đều vọng ra từ phòng 
của mẹ. Nàng rón rén về phòng 
mình. 
– Cô đã về đấy à? 
– Dạ con đây, mẹ còn thức ạ? Con 
tưởng mẹ đã ngủ say. 
– Nào đã ngủ được đâu. Cô đi chơi 
có vui không? Xem cửa ngõ cẩn 
thận rồi đi ngủ đi! 

Thay quần áo xong, Diễm ra đứng tì 
tay bên thành cửa sổ, nhìn lên trời 
đêm xanh thẫm, nghĩ đến mẹ già ở 
phòng bên, nghĩ đến mình, nghĩ đến 
thời gian trôi… Nàng thương mẹ, 
thương mình xót xa. Là con thứ 
trong một gia đình đông anh em, lẽ 
ra người hủ hỉ bên mẹ không phải là 
nàng, nhưng như có sợi dây ràng 
buộc vô hình nên bây giờ trong căn 
nhà nhỏ này có hai người đàn bà cô 
đơn chung sống. 
Mẹ Diễm sinh trưởng trong một gia 
đình gia giáo, nho phong, nên nuôi 
dạy các con theo nền nếp cổ xưa. 
Cụ muốn các con của cụ lớn lên, 
sống như những hình ảnh cụ đã 
dựng xây, ôm ấp. Nhưng theo thời 
gian, những người con của cụ lần 
lượt trưởng thành, tách rời vòng tay 
của cụ để tạo lập những gia đình 
nhỏ riêng. Cụ có dâu, có rể nhưng 
cụ vẫn coi con trai, con gái của cụ 
như những đứa nhỏ của thời thơ ấu 
mà cụ nâng niu, đùm bọc! 
Diễm nhớ đến Huy. đến mối tình đầu 
của một thời con gái. Huy cho Diễm 
những câu nói ngọt ngào, những ân 
cần chăm sóc. Diễm đã yêu Huy, 
yêu say đắm, nồng nàn, yêu với 
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mộng mơ, lãng mạn của tuổi mới 
lớn. Nàng tưởng tượng ra một mái 
ấm trong đó có Huy, có nàng và một 
bầy con nhỏ sống trong êm đềm, 
hạnh phúc. Rồi, do chiến cuộc lan 
tràn, nên mặc dù Huy là bác sĩ vẫn 
bị động viên, vẫn phải theo đơn vị ra 
nơi địa đầu giới tuyến. Thỉnh thoảng 
nhận những lá thư của Huy với bao 
lời nói xa xôi, 
bóng gió, như 
những lời ngầm 
hẹn ước thủy 
chung, nàng 
sung sướng đợi 
chờ. Mẹ nàng 
tỉnh táo hơn, có 
những cảm nghĩ 
từ trái tim của 
người mẹ. Cụ đã 
khuyên nhủ, nhắc 
nhở con gái phải 
nghĩ đến tuổi 
thanh xuân, con 
gái chỉ có một 
thời. Nhưng trái 
tim có những lý lẽ 
riêng của nó, 
nàng bình tĩnh đợi chờ và đã để vuột 
mất bao cơ hội có được những bến 
bờ bình an. Mẹ nàng thương nên 
giận nàng. Rồi từ giận đến ghét. Hồi 
đó, nàng tưởng mẹ đã ghét nàng, 
ghét cay, ghét đắng. 
Ba mươi tháng tư tang tóc đau 
thương, Diễm theo gia đình di tản, 

mất tin tức của Huy. Nhưng nàng 
vẫn âm thầm chờ mong. Thời gian 
cứ lặng lẽ trôi, nàng phải hội nhập 
với cuộc sống mới, trở thành cô giáo 
dạy lũ trẻ con đủ mọi sắc tộc. Bỗng 
một ngày nàng được tin Huy. Chàng 
cũng đã định cư ở Mỹ và đã có vợ 
con. Tim nàng tan nát. Ðiều mà nàng 
tưởng là tình yêu đã thực sự không 

phải. Nàng thầm 
tự hỏi phải chăng 
nàng đã ngu 
muội nên quá tin 
vào những lời 
hứa hẹn bâng 
quơ, xa xôi hay vì 
định mệnh khắt 
khe khiến cuộc 
tình của nàng nổi 
trôi theo vận 
mệnh chung của 
đất nước. 
Rồi ánh mắt của 
vài chàng trai 
cũng làm cho 
Diễm thoáng 
rung động, song 
cũng chỉ như 

những cơn gió thoảng qua. Cho đến 
một ngày Khiêm chợt đến. Chàng 
đang cô đơn, nàng cũng lẻ bóng. Cả 
hai đã ở vào lứa tuổi chững chạc, 
trưởng thành. Hai tâm hồn xích lại 
gần nhau một cách dễ dàng. Sau 
một đám cưới đơn giản, Diễm đã 
được sống trong hạnh phúc và một 
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bé gái chào đời. Nàng bằng lòng với 
hạnh phúc nhỏ bé, giản dị. Nàng hầu 
hạ chồng con, chăm sóc cho Khiêm 
và bé Uyên từng miếng ăn, thức 
uống, từng manh quần, tấm áo. 
Nàng yêu người cùng nàng chung 
chăn gối, yêu đứa con nhỏ tha thiết. 
Dưới mắt mẹ nàng lại khác. Cụ nhìn 
ra những khuyết điểm của Khiêm, cụ 
xót xa thương con gái. Với lòng 
thương bao la của người mẹ, cụ 
nghĩ con gái cụ phải được sống 
trong nhung luạ, phải được o bế, 
cưng chiều. Cụ không muốn con cụ 
làm thân nô lệ. Cụ có biết đâu, đối 
với Diễm, được hầu hạ chồng con là 
điều hạnh phúc. 
Chuyện nhỏ góp thành chuyện lớn, 
chuyện bé xé ra to. Khiêm không 
khôn khéo, tế nhị mà mẹ nàng lại 
quá cứng cỏi. Những cuộc cãi vã 
nho nhỏ giữa mẹ vợ và con rể bắt 
đầu xảy ra. Diễm biết rằng “nhân vô 
thập toàn”, nên những khuyết điểm 
nhỏ của Khiêm cũng như những 
khắc nghiệt của mẹ nàng đều có thể 
chấp nhận. Ở giữa, nàng chẳng biết 
phải làm sao. Nàng là người đàn bà 
giầu tình cảm, yếu đuối, ngược lại 
với tính cứng rắn của mẹ. Cụ hay 
nhìn vào những điều xấu để chê bai, 
còn nàng lại thích tìm ra những ưu 
điểm của người để thương, để quý. 
Khiêm có nóng nảy, độc đoán, 
không dịu dàng, mềm mỏng nhưng 
Diễm cảm nhận được sự lo lắng, 

thương yêu của chàng. Mẹ nàng 
không chấp nhận bất cứ ai hành hạ 
con mình. Cụ can thiệp vào cuộc 
sống của vợ chồng nàng hơi nhiều, 
nhưng nàng biết đó là do tấm lòng 
thương con của một người mẹ. 
Càng ngày sự xung khắc giữa mẹ và 
chồng càng trầm trọng, cho đến khi 
sự việc không thể hàn gắn, nàng 
phải đứng trước sự chọn lựa giữa 
mẹ và chồng! 
Khoảng thời gian đó, Diễm như 
muốn phát điên, bên tình, bên hiếu. 
Mẹ nàng cũng già xộc hẳn đi, mặt 
hằn lên nét đau khổ. Khiêm quát 
tháo om sòm. Nhà thê lương không 
một tiếng cười. Con bé Uyên co rúm 
vì sợ hãi… Cuối cùng vợ chồng 
nàng phải ngồi xuống nói chuyện và 
đồng ý chia tay. 
Mẹ Diễm đòi hỏi những điều tuyệt 
đối mà cõi đời này làm gì có tuyệt 
đối! Các anh chị em nàng đều có gia 
đình riêng và hạnh phúc. Mẹ nàng ở 
nhà con nào cũng bắt nhặt, bắt 
khoan. Con dâu, con rể cố gắng 
chiều cụ nhưng hạnh phúc gia đình 
nhỏ của họ quan trọng hơn, họ phải 
giữ gìn, bảo vệ. Cụ rơi vào nỗi cô 
đơn mà cụ tự tạo ra. Diễm xót 
thương mẹ già còm cõi nên mua nhà 
đón mẹ về ở chung. 
Có những đêm dài cô đơn trăn trở, 
Diễm nhìn mình trong gương, nhìn 
bóng mình trên vách, cảm thấy tuổi 
xuân vùn vụt qua mau. Nàng cũng 
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nhớ làn da ấm, vòng tay êm, nên 
càng nhớ Khiêm tha thiết. Đôi khi 
nàng thầm trách mẹ, vì cụ mà nàng 
rơi vào tình cảnh này. Nghĩ lại, nàng 
cũng trách luôn cả Khiêm. Sao 
chàng không giữ nàng lại, không 
cùng nàng tranh đấu. Phải chăng 
tình yêu của chàng không đủ mạnh, 
không đủ đầy như nàng tưởng. Suy 
cho cùng thì nàng cũng có lỗi, lỗi yếu 
đuối, nhu nhược và mơ hồ trong tâm 
thức nàng thầm công nhận mình 
thương mẹ hơn và coi tình yêu của 
mẹ là một thứ tình yêu bất diệt và 
chắc chắn. Ðã có những lúc nàng 
bắt gặp ánh mắt ái ngại của mẹ khi 
mẹ thấy nàng lủi thủi và đôi khi nàng 
còn nghe cả tiếng thở dài của mẹ. 
Mấy năm đầu sau khi chia tay với 
Khiêm, Diễm sống lặng lẽ, câm nín. 
Chỉ cuối tuần nàng mới về với Khiêm 
và Uyên, dành cả tuần lo cho mẹ. Cụ 
càng già càng khó tính và khắt khe 
hơn. Một bầy chín người con, cả trai 
lẫn gái, đều thành đạt, đều là những 
người con có hiếu. Vậy mà cụ vẫn 
không vui. Bao giờ cụ cũng cho là 
Diễm hợp với cụ nhất, nên cụ chỉ có 
thể ở được với nàng. Không hiểu 
sao cụ lại rất ghét Khiêm, ghét thậm 
tệ, đến nỗi chàng không dám ghé 
thăm và khi đến với Khiêm nàng phải 
lén lút, vụng trộm. Nếu mỗi con 
người sinh ra đời dưới một vì sao, 
thì không biết nàng sinh ra dưới vì 

sao nào. Nàng đã hy sinh hạnh phúc 
gia đình nhỏ của nàng vì muốn đem 
lại niềm vui cho mẹ lúc cuối đời. Nếu 
mẹ vẫn không vui thì sự hy sinh của 
nàng thành ra vô nghĩa. Khiêm dự 
tính về hưu sẽ sống ở Việt Nam, 
Uyên đã lớn, rồi cũng có gia đình 
riêng. Còn Diễm, nàng vẫn… chơ 
vơ. Nàng cầu mong mẹ khỏe mạnh, 
vui sống để nàng còn có nơi chốn 
trở về. 
Đêm thật sâu, Diễm kéo tấm màn 
che cửa sổ, bước vào giường, tắt 
đèn và cuộn mình trong chăn ấm. 
Nàng nghĩ đến bữa tiệc đã qua, nghĩ 
đến những người bạn dễ thương, 
những chương trình mà các bạn đã 
sắp xếp cho nàng khi nghỉ hưu. 
Những giọt nước mắt đã khô và 
nàng lại mỉm cười… 
 

Đỗ Dung 
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Chiều ưu tư mây lòng u ám quá 
Trời Paris trầm mặc dáng u huyền 

Như muốn cùng tôi san sẻ khối sầu riêng 
Bâng khuâng nhói lòng cuộc tình dĩ vãng 

 
Sông Seine hững hờ đưa hồn vào phiêu 

lãng 
Ký ức quay về hâm nóng thuở hai mươi 

Tay đan tay, ta rộn rã vui cười 
Bước êm ả, một khung trời lãng mạng 

 
Công viên mơ màng, gió chiều chếnh 

choáng 
Ghế đá ấm nồng thổn thức mùa yêu 

Mơ ước bay cao như những cánh diều 
Ta say đắm thả đời trôi mộng mị 

Rồi chia tay anh trở về đơn vị 
Tiếp bước quân hành xông xáo đời trai 

Xa vắng anh tôi nén tiếng thở dài 
Mong tái ngộ trong ngày vui chiến thắng 

 
Lầm lũi một mình tôi quặn lòng hoang 

vắng 
Phố nhạt nhòa hiu hắt bóng đèn đêm 
Tôi cầu xin đất nước sớm êm đềm 

Cho đôi lứa chờ nhau vun hạnh phúc 
 

Nhưng than ôi, chiến trường anh ngã 
 gục 

Không trối trăng, không vĩnh biệt một lời 
Trái tim đau bật khóc cả một đời 

Mất anh rồi tình tôi chìm giá băng..!!! 
 

Duy Quang 
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Bóng ai ẩn hiện thoảng mùi hương 

Thấp thoáng quanh đây rất lạ thường 
Bóng nguyệt lung linh hôn mái tóc 
Da như màu tuyết ẩn trong sương 

 
Người về lưu luyến vọng bên đời 
Mờ ảo mơ màng đêm biển khơi 
Cõi mộng u huyền thêm ẩn bí 

Thoáng mê đổi kiếp hóa thân người 
 

Nhìn nhau bỡ ngỡ tình cưu vương 
Tiền kiếp năm xưa đã một đường 
Duyên số xa nhau bởi nạn thủy 
Ái ân lơi lả vẫn nồng thương 

 

Người đâu tươi đẹp giữa vườn lan 
Năm ngón cung thương điệp khúc đàn 
Huyền thoại bên nhau chung một điệu 

Tóc tơ óng ả làn da thơm 
 

Người về mang lại mối tình chung 
Giây phút bên nhau thật lạ lùng 

Hương phấn che màu trăng gió thoảng 
Say sưa ngây dại bên nhau cùng 

 
Hương xưa ôm ấp một lòng trinh 
Diễm lệ bên nhau ngây ngất tình 
Hòa hợp cung đàn xưa tiếp nối 
Luân hồi trao lại trọn tâm linh

Kim Hương 
 

 


