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Nguyễn Tú
Câu nói rất ngắn “bốn chữ” này đã
trở thành bất hủ! Ai vốn là thân hữu
của Anh đều quen thuộc.
Nếu có dịp đến thăm Thư Viện Việt
Nam ở Cali sẽ gặp lại
Anh nay chỉ còn lại một
di ảnh của nhà văn
Nguyễn Đức Lập.
Đặc biệt dưới tấm ảnh là
một hàng chữ bạn bè
trang trọng lưu lại như
một định mệnh để luôn
tưởng nhớ Anh “Chớ
còn gì nữa”.
Phải không Anh, cuối
cùng rồi cũng trở về với
cát bụi, yên nghỉ! Không còn vương
vấn chuyện thế gian tranh chấp
muộn phiền đầy dối trá ác gian “Chớ
còn gì nữa”.
Sao mà nghe như chỉ toàn là những
điều tiêu cực bi quan. Có phải cuộc
đời và sự nghiệp văn chương của
Anh cũng lao đao bất như ý!
Nhà văn vốn đã nghèo, bao nhiêu
tác phẩm được sáng tác bằng trí tuệ
và kiến thức uyên bác của Anh vẫn
không ngừng tuôn chảy đến cuối
đời, nhưng được in ấn phát hành
rộng rãi thì không! Nỗi oan trái giữa

văn nhân và nhà xuất bản có mấy ai
hay, có gì bảo đảm cho hợp đồng
con số in ấn để được công bình cho
nhà văn!
Đến cái tên Nguyễn
Đức Lập một nhà văn
nổi tiếng bao nhiêu
năm cũng bị lạm dụng
một các trơ trẽn; Anh
kể có một tạp chí
trong ban biên tập có
tên Anh, Anh ngạc
nhiên liên lạc hỏi thì
được một câu trả lời
thẳng thừng “Bộ có
một mình Anh tên
Nguyễn Đức Lập hả?”, quả là không
có chân lý và tình người, cả một sự
lịch sự tối thiểu cũng không có!
Mấy năm trước để chuyển chỗ ở
Anh có ba nơi để lựa chọn, sao Anh
không về Virginia chốn cũ có bao
bạn bè thân quen ấm áp tình người
“Virginia for Lovers”. Có lẽ cũng là
định mệnh, là số phần bạc bẽo kém
may mắn vẫn còn theo Anh đến cuối
cuộc đời.
Ai cũng biết tác phẩm văn chương
với một nhà văn là những đứa con
tinh thần, với đọc giả là những gì
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sự của các vị ở chung nhà với con
cái.
Có phải khi bước vào nhà mình chỉ
biết ôm thú cưng vào lòng ôm ấp
cưng yêu, chăm lo chu đáo, đến
thức ăn cũng là thượng hạng cho tốt
mã tốt mao. Nếu phải đi xa căn dặn
Cha Mẹ đủ điều phải nhớ săn sóc
cho thú cưng của mình không được
sai sót… cho đi chơi, lo thẩm mỹ, ấm
đầu lạnh bụng đã có Bác sĩ thú y.
Cũng xin đừng xao lãng việc quan
tâm phụng dưỡng Cha Mẹ già đã gối
mỏi chân mềm cũng rất cần được
chăm sóc như “thú cưng”! Khi mình
còn bé Cha Mẹ đã hoạn dưỡng
chăm lo, hy sinh cả cuộc đời để
mình được mọi thứ như hôm nay.
Ngày xưa mình cũng là “con cưng”
đó, vả chăng Cha Mẹ còn phải vất
vả hơn việc lo cho thú cưng rất
nhiều.
Phận làm con xin hãy đừng quên,
đừng để Cha Mẹ phải so sánh tủi
thân! Vẫn là tình người trên hết,
nhân nghĩa đạo đồng.
Làm sao để chuyển ý nghĩa vốn tiêu
cực khi phán cho câu “Chớ còn gì
nữa” trở thành tích cực cho cuộc đời
thêm hoa trái, hay ta nói khi được
con cái hiếu thảo, nên người thành
đạt Cha Mẹ sẽ hạnh phúc và hãnh
diện biết bao nhiêu. “Chớ còn gì
nữa” phải không Anh?
Năm hết Tết đến, một nén hương
tưởng niệm Anh, một người Thầy,

trân trọng quí báu, nhất là với một
nhà văn có kiến thức và nổi tiếng
như Anh.
Tự nhận chỉ là “người kể chuyện”
một cách khiêm nhường nhưng
chính là như thế mới lột tả hết chân
thiện mỹ và đen trắng của cuộc đời
nói hoài không hết, viết mãi vẫn còn,
phải không Anh? Chớ còn gì nữa!
Kết luận cho mỗi sự việc Anh
thường phán bốn chữ “Chớ còn gì
nữa” cũng như nhiều sự kiện xảy ra
trong cuộc sống đời thường ảnh
hưởng đến hoàn cảnh sinh hoạt của
mỗi gia đình liên quan tương tự.
Gặp nhau ở đâu cũng nghe những
lời than thở, những câu tâm sự chia
xẻ của người cao tuổi thế hệ thứ
nhất trong gia đình.
Từ những xung đột bất hòa thiếu
thông cảm của cha mẹ, con cái, vợ
chồng đến chuyện “thú cưng” là tâm
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nghiệp báo nhân quả nào đó cho
nên… “Chớ còn gì nữa” phải không
Anh?
Vẫn còn niềm an ủi sau cùng anh
em thân hữu còn lại vẫn cố gắng
truy tìm thu vén từng tác phẩm in lại
sách mỗi năm nhân kỷ niệm ngày
giỗ của Anh, gửi tặng khắp nơi cho
những ai trân trọng thương quý Anh.
Ở một nơi nào đó trên cao Anh đang
mỉm cười hạnh phúc, có chút ngọt
ngào cho Anh cho mỗi chúng tôi ấm
áp tình người!
Định luật vô thường lần lượt mang
chúng ta đi, kẻ trước người sau, rồi
sẽ gặp lại nhau mà… Chỉ là tạm biệt
hôm nay!

người Anh cũng là một cố vấn văn
chương, tâm lý khi còn làm báo; vẫn
nhớ câu Anh nói “Ghét ai chưa đủ
phải thù nữa mới xúi làm báo” mới
biết rằng con đường gian nan ấy có
dấn thân vào mới biết! Cũng chúc
mừng cho ai đã can đảm bước ra,
thanh thản suy ngẫm câu “Ở đời
muôn sự của chung. Hơn nhau một
tiếng anh hùng mà thôi” Chớ còn gì
nữa!
Mồng ba Tết chúc Thầy, không còn
nghe ở đầu giây bên kia giọng nói
nhẹ nhàng chậm rãi và tiếng cười
sảng khoái với câu trả lời “Cũng vậy
vậy” cố hữu của Anh. Hỏi thăm nồi
thịt kho tàu anh thủ diễn mỗi năm để
cùng ăn Tết với nhóm đệ tử hướng
đạo.
Anh ra đi là một mất mát to lớn cho
bạn bè thân hữu cho đọc giả gần xa
nhưng tiếc thay cái gia tài văn
chương quí giá Anh để lại đã mất đi
một cách oan uổng vô lý! Còn bao
nhiêu bản thảo tâm huyết đều mai
một thật là đau lòng.
Biết bao điều Anh vẫn còn muốn nói
với “Trò Cui” của Hương Giáo Đề
Thơ để nhắn nhủ với mọi người phải
chăng là định mệnh cuối đời đã ngăn
trở Anh, để bạn bè thân hữu gần xa
đau lòng tiếc nuối cho sự chọn lựa
sai lầm của Anh về một trú xứ sau
cùng!
Mọi việc trên đời quả không có gì tự
nhiên cũng còn vương mắc một chút

Nguyễn Tú
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Cách biệt đời nhau những chạnh lòng
Người vào cõi nhớ nhớ mênh mông
Người còn ở lại buồn vương tóc
Trắng xóa tang đời trắng xóa đông.
Điệu kèn thổ mộ vang trong gió
Hương khói phiêu du những cánh đồng
Vẫn biết vô thường cơ tạo hóa
Nhưng lòng trăn trở mãi không thông
Nửa đêm thức giấc hồn nghe lạnh
Văng vẳng đâu đây những tiếng cồng
Tâm chuyển mang mang thời chuyển thế
Ngoài trời tuyết đổ tựa như bông.
Hương sắc phai tàn hoa hóa kiếp
Lâm ly còn lại những tang bồng
Thân thương mới đó mà qua mất
Tiếng khóc chào đời nẻo cuối sông.
Mùa Tuyết 2018

Đăng Nguyên
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Ngân Bình
Gặp tôi trong phòng vệ sinh, Lệ kề
tai hỏi nhỏ:

phẳng phiu, chứ đâu có ai mặc áo
rộng thùng thình như áo bầu.

- Bà thấy đám cưới này ra sao?
Không hiểu rõ ý Lệ, nên tôi dè dặt
đáp:

Trở ra phòng tiệc, ghé qua bàn - chỗ
tôi ngồi - trao đổi vài câu thăm hỏi
với chị Linh xong, Lệ đổi giọng thì
thầm:

- Ừ!... thì sang trọng, hoành tráng và
vui nhộn.

- Hai chị ở lại tiếp tục ăn nha, tôi về
trước.

Đôi mày Lệ hơi nhíu lại:

Chị Linh trố mắt ngạc nhiên:

- Ngoài mặt nổi đó, bà không thấy gì
nữa hả?

- Ủa! Sao về sớm vậy, nhà hàng mới
dọn có ba món mà. Bận chuyện gì
hả?

- À!... không!
- Có bận gì đâu, nhưng…
Lệ hạ giọng:
Đưa mắt tìm kiếm một vòng, sau
cùng Lệ hất ánh mắt về phía cô dâu
vừa bước ra từ phòng thay áo:

- Vậy… cái bụng chình bình của cô
dâu không làm bà thắc mắc sao?
- Chắc tại con bé mặc áo đầm hơi
rộng, nên tôi không để ý.

- Nể tình chị Khánh… chứ đi đám
cưới kiểu này xui xẻo lắm. Mà công
nhận bà Khánh hay thiệt, cứ tỉnh bơ
như không có chuyện gì xảy ra, chứ
con gái tôi mà vậy, chắc tôi đuổi cổ
ra khỏi nhà. Mất mặt thấy mồ còn tổ

- Đó, bà thấy chưa? Từ trước tới
giờ, cô dâu nào cũng mặc áo bó sát
để khoe thân hình thon thả, vòng eo
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bảo, săn sóc của mẹ trong lần thai
nghén đầu tiên. Thiên hạ khen cũng
một tiếng, mà chê cũng một tiếng,
hơi đâu bận lòng cho mệt. Quan
trọng là tình cảm thiêng liêng giữa
cha mẹ và con cái vẫn tràn đầy, ấm
áp.

chức rình rang làm chi cho thêm
nhục. Nói thiệt…
Lệ chưa nói hết lời, chị Linh đã lên
tiếng hối thúc:
- Có muốn về thì dọt sớm đi, người
ta chuẩn bị chào bàn rồi kìa.

Tàn tiệc, tôi ra về với tâm trạng buồn
bã, bất an. Ánh đèn vàng trên suốt
con đường dài hun hút như nhòe
nhạt trong làn nước mắt ngậm ngùi
rơi xuống vì thương xót, vì ân hận,
khi tôi nghĩ đến Nhã Quyên, đứa con
gái duy nhất của mình. Từng lời nói
của chị Linh xoáy vào tai, chạm vào
tim như một cú sốc mãnh liệt, để tôi
chợt nhận ra mình đã không có
được tình thương và sự bao dung
của một người mẹ nhân lành như chị
Khánh, mà lại hành động nông nổi
và nhẫn tâm như lời phê phán đầy

- Ừ! Tôi đi đây. Sẽ điện thoại nói
chuyện sau nha.
Nhìn theo cái dáng nhún nhẩy của
Lệ, tôi thở hắt ra như vừa trút một
gánh nặng. Chị Linh gắp miếng đùi
gà bỏ vào chén tôi, từ tốn nói:
- Ai có số phận nấy, phê phán làm gì
cho thêm tội cái miệng.
Tôi nhìn chị cười nhẹ với cái gật đầu
đồng tình.
- Mỗi người có cách suy
nghĩ khác nhau. Chị thì
khác với Lệ. Nếu con cái có
lỡ dại, chị sẽ không bỏ nó.
Theo chị, Khánh là người
mẹ tuyệt vời. Tình thương
và sự bao dung của Khánh
dành cho con đã vượt trên
mọi thứ tầm thường như
thể diện, mặt mũi. Thật ra,
đây là lúc đứa con lầm lỗi
cần sự tha thứ và nâng đỡ
của gia đình, nhất là sự chỉ
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ác ý của Lệ, là đuổi đứa con khốn
khổ của mình ra khỏi nhà khi nó
đang xanh xao, vàng vọt vì bị thai
hành. Những bước chân xiêu vẹo
của Nhã Quyên không làm tôi nao
lòng, vì cơn tức giận đang sùng sục
như biển lửa đang ngùn ngụt cháy.

tôi hãy mở lòng tha thứ để vợ chồng,
con cái Nhã Quyên được trở về sống
gần gũi cha mẹ. Tôi rắn giọng phản
đối:
- Nó về đây thì em dọn đi nơi khác.
Có nó thì không có em. Thứ con bất
hiếu, cãi cha, cãi mẹ, anh tiếc làm
gì?

Thật ra, cũng vì thương con nên tôi
muốn Nhã Quyên có chồng giàu
sang để sung sướng tấm thân, khỏi
phải triền miên lo lắng, vất vả như
tôi, hơn nửa cuộc đời phải chật vật
mưu sinh, thiếu trước hụt sau, cái
ăn, cái mặc chẳng bằng ai, đôi khi
còn bị người khác khinh khi, vì thân
phận mang lấy chữ nghèo. Với suy
nghĩ đó, tôi đã xen vào chuyện tình
cảm của con gái mình một cách quá
đáng. Tôi buộc Nhã Quyên phải ưng
người này, bỏ người kia. Tôi đã đem
tình yêu của Nhã Quyên lên bàn cân
để so đo vật chất. Và khi mọi chuyện
đảo ngược, không theo ý mình, tôi
đã xô đuổi con một cách không
thương tiếc. Người ta thường nói,
thời gian là liều thuốc nhiệm mầu sẽ
xoa dịu những vết thương lòng.
Nhưng với tôi thì không. Cứ mỗi lần
gặp bạn bè hỏi thăm Nhã Quyên, tôi
lại có cảm tưởng họ đang chế giễu,
đang chê cười tôi - vì có đứa con
gái, chưa làm đám cưới đã mang
bầu với người chẳng có một mảnh
bằng trong tay. Thế là nỗi tức giận
lại bừng bừng trỗi dậy. Quỳ khuyên

Quỳ lắc đầu ngao ngán:
- Em chẳng thua gì bà mẹ ghẻ cay
độc.
Mặc cho Quỳ mỉa mai, châm biếm,
tôi quyết không thay đổi lập trường.
Vậy mà hôm nay, những lời nói nhẹ
nhàng của chị Linh như đâm thấu
trái tim tôi. Thật ra, khi đứng trước
ngưỡng cửa tử sinh trong cơn bệnh
nguy cấp cách đây một tháng, tôi đã
nhớ Nhã Quyên đến quặn lòng.
Niềm khao khát duy nhất trong phút
giây mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không
thể nào qua khỏi, là được nắm lấy
bàn tay mềm mại và ấm áp của Nhã
Quyên, đứa con gái thân yêu, từ
thuở lên sáu đã biết quậy nước
chanh, mật ong cho mẹ mỗi khi tôi bị
cảm sốt. Ly nước có khi chua lè, có
khi ngọt gắt cổ họng làm lòng tôi tràn
ngập niềm hạnh phúc. Tôi yêu
thương Nhã Quyên bằng tấm lòng
dạt dào của người mẹ. Nhã Quyên
là bảo vật quý giá nhất trên đời và tôi
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hằng cầu mong con gái mình sẽ có
cuộc sống phủ phê, sung sướng hơn
những bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng cuối cùng, chính tay đứa con
gái xinh đẹp mà tôi đã đặt biết bao
kỳ vọng đã phá vỡ
niềm mơ ước đó.
Tôi không hiểu tại
sao Nhã Quyên lại
rời bỏ Tấn, người
tôi đã từng xem như
chàng rể tương lai,
đã mang đến cho tôi
niềm hãnh diện tột
cùng khi Tấn tự
đứng ra tổ chức
bữa tiệc sinh nhật
năm mươi tuổi của
tôi, với món quà là
sợi dây chuyền
cùng cái hột xoàn
lấp lánh giữa đóa hoa năm cánh xinh
xắn. Một món trang sức tôi ao ước
từ lâu nhưng không bao giờ nghĩ
rằng mình sẽ có được.

của tôi lên đến cao độ khi Nhã
Quyên vừa khóc, vừa thú nhận “con
đã có thai”. Tôi lảo đảo như người bị
hụt chân, rơi vào khoảng không vô
tận. Cơn giận dữ khiến tôi không còn
kiểm soát được
mình. Cầm chiếc
kéo cắt vải đang có
sẵn trên tay, tôi
phóng vào người
Nhã Quyên, khi con
bé đang đứng nơi
góc nhà. Thằng rể
không được tôi
công
nhận,
ôm
choàng lấy Nhã
Quyên, đưa lưng
che chở. Cũng may,
sức tôi yếu nên
chiếc kéo bay đi
chưa được nửa
đoạn đường đã rơi xuống đất. Lúc
đó, tôi chỉ muốn làm sao để thỏa
mãn cơn giận điên người, chứ không
cần biết đến hậu quả.

Một năm sau, khi tôi vẫn chưa hết
giận vì quyết định nông nổi (?) của
Nhã Quyên, thì nó lại hẹn hò với
người bạn trai mới. Không phải là
chủ nhân của một cơ sở thương mại
bề thế như Tấn, Vịnh chỉ là một anh
thợ làm công cho tiệm sửa xe khiêm
nhường ở góc phố, gần lối rẻ vào
con đường nhà tôi. Không thể tả hết
nỗi thất vọng của tôi. Và sự đau đớn

- Đứa con gái hư hỏng, mất nết, ra
khỏi nhà ngay tức khắc.
Tiếp theo đó là bao nhiêu từ ngữ xấu
xa tôi lôi ra hết để rủa xả thằng con
trai đã khiến Nhã Quyên của tôi trở
nên mù quáng, mê muội. Rồi mặc
cho Quỳ can ngăn, tôi ném tất cả đồ
đạc của Nhã Quyên ra đường và
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cấm nó không được bước chân về
nhà.

nhận được sự hiu quạnh đáng sợ,
nhất là những cuối tuần, Quỳ phải lái
xe đi giao hàng ở tiểu bang khác.
Nhiều lúc ngồi đơn độc nơi phòng
khách, tôi bỗng thèm nghe những
bước chân quen thuộc của đứa con
gái yêu quý, như ngày nào nó
thường rón rén để hù cho tôi giật
mình. Và khi tôi la hoảng lên vì sợ
hãi thì nó ôm chầm lấy tôi, hôn rối rít.

Nghe Quỳ kể, những ngày tôi nằm ở
bệnh viện trong tình trạng mê man,
Nhã Quyên có bế con vào thăm.
Nhưng khi tôi bắt đầu tỉnh táo thì
Quỳ khuyên ngăn Nhã Quyên đừng
đến nữa, vì sợ tâm lý tôi chưa ổn
định sẽ ảnh hưởng không tốt cho
sức khỏe. Tuy trong lòng đã có chút
nguôi ngoai, nhưng ngoài mặt tôi
vẫn dửng dưng, lạnh lùng như
chẳng hề quan tâm đến Nhã Quyên.
Cũng không biết tại sao tôi lại che
giấu tình cảm, che giấu nỗi nhớ
thương thôi thúc trong tâm hồn. Để
rồi, có lần đi dự hội chợ tết, nhìn đứa
bé gái khoảng ba tuổi, xúng xính
trong bộ áo dài màu hồng, với đôi
guốc gỗ quai da quá dễ thương, tôi
lại liên tưởng đến cháu ngoại của
mình khi nghe con bé thỏ thẻ “Ngoại
ơi! Ti muốn ăn kẹo”. Và khi cầm gói
kẹo trên tay, bé ôm cổ bà cười rúc
rích “Ti thương bà ngoại nhất trên
đời”. Suốt buổi hội chợ, tôi như cái
đuôi của hai bà cháu họ, cứ lẽo đẽo
theo sau để nhìn và để tưởng tượng
đứa cháu chưa lần thấy mặt trong
niềm ao ước bất chợt dấy lên.
Sau khi phục
việc, dưỡng
Những ngày
tới, nhìn lui

Nhớ quá là nhớ kỷ niệm ngọt ngào
của những ngày hai mẹ con quấn
quýt bên nhau từng giờ, từng phút,
nhưng vì tự ái, vì cái tôi quá lớn,
chưa bao giờ tôi thố lộ với Quỳ điều
này.

Đồng hồ thong thả gõ hai tiếng, tôi
trở mình mấy lần rồi ngồi bật dậy,
bước ra khỏi giường.
Tần ngần trước phòng Nhã Quyên
một lúc lâu, tôi đưa tay xoay nhẹ
chốt cửa, chầm chậm bước vào. Lâu
lắm rồi tôi chẳng hề để mắt đến căn
phòng này. Cầm tấm ảnh gia đình
trong ngày Nhã Quyên tốt nghiệp đại
học, tôi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn
má bầu bĩnh của con. Vậy mà bốn
năm rồi. Không biết bây giờ con gái
tôi ra sao? Với những bận rộn lo
toan, với trách nhiệm làm vợ và làm
mẹ nặng nề, nó có còn xinh đẹp,

hồi, Quỳ muốn tôi nghỉ
bệnh một thời gian.
lẩn quẩn ở nhà, nhìn
chỉ có mình, tôi cảm
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liếng thoáng nói cười như
ngày xưa? Và không biết,
vợ chồng nó có hạnh phúc
hay không? Bốn năm qua,
với sự giận hờn cố chấp, tôi
luôn xua đuổi hình ảnh Nhã
Quyên ra khỏi đầu óc,
quyết không bận tâm đến
cuộc sống mà nó đã tự lựa
chọn. Nhưng cái đám cưới
vừa dự cùng những chia xẻ
của chị Linh như đánh thức
tôi. Sao mình lại có thể là
người mẹ hẹp hòi như thế?
Hình như, chẳng bao giờ tôi
nghĩ như chị Linh đã nghĩ
“Ngày con gái theo chồng,
tôi đã tự nhủ, dù bây giờ hay đến khi
già yếu, lúc nào tôi cũng dành sẵn
một bờ vai cho con gái tôi nương tựa
những lúc nó gặp khó khăn trong
cuộc sống, hay sóng gió trong đời
sống vợ chồng”.

Nhã Quyên còn bé, anh vẫn thường
âu yếm nói khi ôm nó trong vòng tay
rắn chắc.
Kính thưa mẹ,
Con đã ngồi hàng giờ trước trang
giấy trắng và cây bút trên tay mà
không biết phải viết thế nào để mẹ
hiểu được nỗi lòng của con. Con rất
muốn làm một đứa con hiếu thảo,
tuân theo sự sắp xếp của mẹ như
mẹ vẫn từng nói “Bây giờ không phải
là thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,
nhưng đứa khôn ngoan, biết nghe lời
cha mẹ thì sẽ được hạnh phúc, sung
sướng. Còn cứ cho rằng mình đủ
thông minh, đủ sáng suốt để quyết
định lựa chọn chuyện chung thân, thì
sau này có ngậm đắng, nuốt cay

Lau nhẹ những giọt lệ vừa lăn
xuống, tôi đưa tay cầm lấy lá thư gát
trên khuôn ảnh. Bao nhiêu năm Quỳ
vào ra để làm công việc giữ gìn căn
phòng luôn sạch sẽ. Chính tay anh
đã sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng,
nhưng lá thư này thì vẫn nằm ở vị trí
đầu tiên - có lẽ vậy. Hẳn anh hy
vọng một ngày nào đó tôi bước vào
đây, cầm lấy và mở ra, để có thể
nhìn thấu tâm sự của “đứa con gái
ba thương nhất trên đời” mà thuở
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câu “good night” mỗi tối. Càng
ngày, con càng nhận ra rằng anh
Tấn không quý trọng mối liên hệ
tình cảm của hai đứa. Và con chợt
nghĩ, nếu trở thành vợ anh, thì con
sẽ có rất nhiều buổi tối cô đơn,
một mình bên mâm cơm nguội
lạnh, vì Tấn quá đam mê công
việc, nể nang bạn bè, không biết
từ chối khi nên từ chối. Ngay bây
giờ, vì việc làm, vì tiền, anh Tấn có
thể bỏ hẹn với con để đi ăn, hoặc
đi chơi với một người khách hàng,
hay người làm ăn chung như mẹ
đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng vẫn
bênh vực và cho rằng người đàn ông
thành công là người đàn ông đặt sự
nghiệp lên trên.

cũng một mình gánh chịu”. Mẹ nói
không sai. Nhưng thưa mẹ, con và
mẹ, hai thế hệ và hai cách suy nghĩ
khác nhau. Con đặt hạnh phúc trên
tình yêu. Còn mẹ chỉ nhìn nó ở khía
cạnh vật chất, nên con không có cơ
hội để được chia xẻ cùng mẹ niềm
vui, nỗi buồn của con.

Mẹ ơi! Con cần tình yêu, cần sự
quan tâm, săn sóc của Tấn hơn là
cái nhà đồ sộ mà anh đang có, hay
chiếc xe bảy, tám chục ngàn mà Tấn
hứa sẽ mua cho con, sau khi hai đứa
thành hôn. Mẹ mắng con ngu si
không biết tính toán. Nhưng đối với
con, tình yêu mà có sự tính toán thì
đó không phải là tình yêu đúng
nghĩa. Mẹ đâu biết rằng, khi quyết
định chia tay với Tấn con đã đau khổ
đến thế nào. Mẹ đâu biết rằng có
nhiều đêm, nước mắt con rơi không
ngừng. Con khóc, khóc cho đến khi
mỏi mòn chìm vào giấc ngủ. Mẹ
cũng đâu biết rằng, có những ngày
đang làm việc, con phải lén vào

Chuyện giữa con và anh Tấn - cho
đến bây giờ - mẹ vẫn không tin là
con chia tay với anh Tấn không phải
vì một người khác. Con không biết
phải giải thích thế nào để mẹ hiểu lý
do khiến con quyết định xếp lại
chuyện tình bốn năm. Con yêu anh
Tấn, vì anh có nhiều điểm giống ba.
Hiền lành. Siêng năng. Thông minh.
Nhưng điều làm cho con cảm thấy
thất vọng là anh Tấn quá bận rộn với
công việc và dần dần con không còn
quan trọng để anh Tấn gọi con, nói
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đã có lần tôi chỉ tay ra đường, hét
lên trong cơn giận dữ “Đi ra khỏi nhà
và đừng bao giờ trở lại” không? Tôi
nhớ câu hỏi của Quỳ khi anh mở
cửa, đưa tay bật công tắc điện và
bắt gặp ánh mắt còn vướng ngấn lệ
của tôi.

phòng vệ sinh để giấu những giọt lệ
buồn tủi vì dang dở mối tình đầu.
Mẹ không nhìn thấy nỗi lòng tan nát
của con, nên cứ mãi trách móc con
ngu si, đần độn. Con biết mẹ đánh
giá người tình của con qua tiền tài và
địa vị, nên bây giờ, khi con gặp được
Vịnh, người đàn ông tha thiết yêu
con bằng sự quan tâm và trân trọng
thì mẹ lại phản đối, chỉ bởi một lý do
duy nhất “nó chỉ là thằng thợ sửa
xe”. Thợ sửa xe thì có gì xấu khi
Vịnh mang đến cho con niềm hạnh
phúc tràn đầy. Vịnh thương yêu và
nâng niu con như báu vật. Anh săn
sóc, chăm lo cho con từng chút nhỏ.
Cái nhăn mặt của con cũng làm anh
cuống quýt, âu lo. Sự vui vẻ, phấn
chấn của con cũng làm anh an tâm,
mãn nguyện. Như thế con còn mong
ước gì hơn hở mẹ? …

- Thấy đám cưới con gái người ta rồi
chạnh lòng nhớ con mình phải
không? Ngà à! Ngày nào em biết
chấp nhận những điều xảy ra không
như mình mong muốn, thì ngày đó
em mới thật sự tìm thấy hạnh phúc
trong sự bình an. 

Ngân Bình

Tôi buông lá thư xuống, đầu óc
hoang mang, không biết những gì
mình đã làm là đúng hay sai? Và
bốn năm trôi qua, những gì Nhã
Quyên mô tả về người đàn ông nó
dành trọn trái tim, có giữ được tất cả
những điều tốt đẹp mà con gái tôi đã
tận hưởng thuở còn là tình nhân của
nhau?
Tôi ngồi xuống mép giường, lòng tự
hỏi lòng, sẽ có ngày nào tôi nghe lại
bước chân quen của đứa con gái mà
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Có người bạn cũ hỏi tôi rằng:
“Việt Nam bây giờ đổi mới chăng?”
Lòng tôi tràn ngập niềm đau xót
Cay đắng im lời, không nói năng!
Ôi! Việt Nam xưa đã mất rồi
Nói nhiều, thêm tủi lắm người ơi!
Còn đâu đất nước hằng yêu dấu
Một bức dư đồ rách tả tơi!
Thì đó, tham quan đã dẫy đầy
Trai vui cùng tửu sắc đêm ngày
Gái đem trinh tiết ra rao bán
Xem chừng nhân nghĩa chẳng còn ai
Xã hội suy đồi, đạo đức đâu?
Chẳng đáng căm thù cũng giết nhau
Tuổi trẻ đi vào đường nghiện ngập
Con người quên nghĩa nặng tình sâu
Người giàu tìm cách bỏ quê hương
Kẻ khó tồn sinh phải gạt lường
Đầu độc lẫn nhau bằng hóa chất
Bệnh tật, đói nghèo. Ôi! nhiễu nhương!
Người hỏi làm chi chuyện Việt Nam?
Nhìn về đất nước nhói tâm can
Bao giờ được thái bình an lạc?
Bao giờ tộc Việt hết lầm than?

Hoàng Phượng
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Từ Khải
trong việc tạo lập một tài sản to lớn,
nhưng vẫn sống một đời sống bất
an, vô vị. Hạnh phúc đâu phải xa vời
với chúng ta đến thế, chỉ cần hướng
tâm về với chính mình để khai thác
một nguồn hạnh phúc bất tận luôn
sẵn có ở bên trong mà chúng ta đã
lãng quên để chạy theo cái bóng
hạnh phúc bên ngoài.
Xin được kể hầu các bạn một câu
chuyện về một chàng thanh niên và
một vị thiền sư luận về vấn đề làm
sao để có được niềm vui và hạnh
phúc đích thực trong cuộc sống.

Hầu như mọi nỗ lực của chúng ta
đều nhắm vào mục đích tìm kiếm
một đời sống hạnh phúc. Nhưng thử
hỏi mấy ai đã thành công trong việc
mưu cầu tạo dựng một hạnh phúc
đích thực cho mình. Nhiều người
càng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc thì
nó càng trở nên xa vời với họ, trong
khi nhiều người khác đã có sẵn hạnh
phúc trong tay nhưng lại vô tình
không nhận ra, để rồi cuối cùng
hạnh phúc cũng vuột khỏi tầm tay.
Sự thực, hạnh phúc không hoàn
toàn tùy thuộc vào tiền tài, danh
vọng mà con người đã cố gắng đạt
cho bằng được. Thực tế chứng
minh, lắm người đã lên đến tột đỉnh
của danh vọng hay đã thành công

Một anh thanh niên với vẻ mặt u sầu
và thất vọng tới bái một vị thiền sư
tuổi đã khá cao. Anh ta muốn hỏi vị
thiền sư chỉ cho anh ta cách để trở
thành một người vui vẻ hạnh phúc
và làm thế nào để có thể đem lại
niềm vui cho mọi người.
Vị thiền sư khá hài lòng với yêu cầu
của anh ta vì đối với con người như
anh ấy, có được nguyện vọng như
vậy là rất đáng quý, nhất là với
người trẻ tuổi như anh ta. Tuy nhiên,
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trẻ tuổi quá thì cũng rất khó đạt
được, vì rất nhiều người nhiều tuổi
hơn anh, cũng có chung câu hỏi này,
thế nhưng có giải thích thế nào
chăng nữa, họ cũng vẫn không hiểu
được đạo lý. Vị thiền sư cho anh ấy
biết về nhận định và ý nghĩ của mình
về anh chàng.
Có chút buồn bã, thế nhưng người
thanh niên trẻ tuổi vẫn chăm chú
lắng nghe từng lời nói
của vị thiền sư.

hiểu được nỗi khổ cũng như những
mong muốn nguyện vọng của họ để
thông cảm và giúp đỡ họ khi cần
thiết, phải không ạ?”
Vị thiền sư vui vẻ biểu lộ ra sự hài
lòng rồi nói tiếp câu thứ ba: “Xem
người khác là chính bản thân họ.”
Người thanh niên nhanh nhẩu trả lời:
“Thưa Sư, câu này có phải có ý là:
Tôn trọng sự riêng tư của mỗi người,
không xâm phạm vào
điều gì thuộc của riêng
người khác.”
Vị thiền sư bật cười ha
hả rồi nói: “Tốt lắm, tốt
lắm, đứa trẻ này cũng
rất dễ dạy bảo! Câu thứ
tư chính là: Xem bản
thân mình là chính
bản thân mình!”
Câu nói này có vẻ khó
với người thanh niên
trẻ, anh ta suy nghĩ mãi một hồi lâu
rồi mới chậm rãi nói: “Thưa Sư, câu
nói này con nhất thời chưa thể hiểu
được. Nhưng trong bốn câu nói này
con thấy có sự bất đồng, con phải
làm thế nào để thống nhất chúng
lại?”
Vị thiền sư trả lời: “Rất đơn giản con
ạ! Con hãy dùng thời gian và kinh
nghiệm của bản thân mình rồi con sẽ
làm được!”
Người thanh niên rất cảm kích trước
sự chỉ giáo của vị thiền sư, anh ta

Vị thiền sư già chậm rãi
nói: “Ta tặng con 4 câu.
Câu thứ nhất: Hãy đặt
bản thân mình trở
thành người khác.
Con có hiểu được ý
nghĩa của câu này
không?”
Người thanh niên trả
lời: “Thưa Sư, có phải là khi mình
khổ sở, nếu như coi bản thân mình
là người khác thì nỗi khổ sẽ tự nhiên
giảm bớt đi. Còn khi mình vui mừng
quá mức mà coi mình là người khác
thì mình sẽ bình tĩnh trở lại và thản
nhiên hơn, có đúng không ạ?”
Vị thiền sư gật đầu rồi nói tiếp: “Câu
thứ hai là: Đặt người khác trở
thành bản thân mình.”
Người thanh niên suy nghĩ một lúc
rồi trả lời: “Khi đặt người khác trở
thành bản thân mình, mình có thể
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không hỏi thêm rồi quỳ xuống xin
cáo biệt.
Rất nhiều năm sau, khi đã già, người
thanh niên ấy - nay đã trở thành một
ông lão hạnh phúc và bài học từ vị
thiền sư cũng được ông chia sẽ với
những người xung quanh, nhất là
những người thanh niên trẻ tuổi,
giống như ông trước kia. Qua thời
gian, ông đã hiểu được ý nghĩa đích
thực của 4 câu nói theo lời dạy của
vị thiền sư kia là:
1. Khi đặt bản thân mình là người
khác để đối đãi thì chính là Vô Ngã.
2. Khi đặt người khác là bản thân
mình để đối đãi thì đó chính là Từ
Bi.
3. Khi đặt người khác chính là bản
thân họ để đối đãi thì đó chính là Trí
Tuệ.
4. Khi đặt bản thân mình là bản thân
mình để đối đãi thì đó chính là Tự
Tại.

Từ Bi luôn đi đôi với Trí Tuệ
Là con người, chúng ta mong tạo
nên một cuộc đời được xây dựng
trên sự tử tế và tình thương. Tuy
vậy, mọi điều dường như đang đi
chệch hướng, khi những gì ta muốn,
những gì bản thân ta thích, lại trở
nên quan trọng hơn lợi ích của toàn
thể cộng đồng.
Trí tuệ và Từ bi luôn có mặt ở xã hội
loài người. Nhưng bởi vì khuynh
hướng chung của chúng ta thường
bị dính mắc với sự vị kỷ, điều ta
thích và không thích, chúng ta tạo
nên những bức tường và phân cách
chúng ta với người khác.
Chúng ta không cảm thông được với
người khác vì hai lý do căn bản: hy
vọng và sợ hãi. Tất cả chúng ta
muốn hạnh phúc và không ai muốn
khổ đau, vì vậy mọi hành động mà
chúng ta thực hiện bị chi phối bởi
động cơ là làm sao ta có thể có
được hạnh phúc, làm sao ta có thể

Chân lý Vô Ngã là một trong Tam
Pháp Ấn (triện, con dấu) của sự vật
theo Phật giáo (Vô Thường, Khổ, Vô
Ngã).
“Không ta* tự tại an nhiên
Còn ta* hạnh phúc vô biên chẳng về
Bao giờ thoát khỏi bến mê
Quay đầu bờ Giác mới nghe an lành
Bao giờ thoát khỏi Vô Minh
Tìm về Chánh Niệm, nhân sinh thập
toàn”.
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tránh được khổ đau. Trong một thế
giới bị phân chia thành quá nhiều
con đường, chúng ta tạo nên một
thế giới của riêng mình. Và rồi một
thái độ rất ích kỷ phát sinh.

mà tâm bạn không những không bị
ngoại cảnh lôi cuốn chỉ đạo, mà còn
khéo biết làm chủ tâm mình, khiến
chuyển hóa được cảnh giới trở nên
tốt đẹp hơn, thì thử hỏi có cảnh nào
là cảnh khiến cho bạn không tự tại?
Đối diện bất luận sự việc nào, cho
dù là sự tình phức tạp rối rắm đến
đâu, nhưng nếu bạn biết nhìn nó với
cái nhìn thư thái đơn giản thì có việc
gì là việc khiến cho bạn không tự
tại?

Tự Tại: Mọi người đều có “Đức
Quán Tự Tại”, cần gì phải nhọc công
tìm kiếm đâu xa? Đức Quán Tự Tại
đó là ai?
“Quán Tự Tại” là một trong những
danh hiệu của đức Quán Thế Âm Bồ
Tát. Danh hiệu đó mang ý nghĩa
rằng: chỉ cần bạn biết quán chiếu
chính mình, nhận ra được chính
mình rõ ràng, thì ngay giờ phút đó
chính bạn đã thành tựu được tự
tại rồi.

Tóm lại, Đi Tìm Hạnh Phúc là hãy
Trở Lại Với Chính Mình. Hạnh phúc
thật ra chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần
dùng tấm lòng để cảm nhận thì điều
bình dị nhất cũng sẽ trở thành niềm
hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc đích
thực đã có ở trong ta, chỉ cần ta
quán chiếu để nhận ra nó.

Điển hình một thí dụ như trong mối
quan hệ tương giao, nếu bạn đủ
năng lực quán chiếu đến trình độ
giữa mình và người “Nhân Ngã
Không Hai” thì có điều gì là không
tự tại? Rồi khi quán chiếu cảnh giới

Từ Khải
Tết Mậu Tuất, 2018

***********************
Chú thích:
- Sau khi bước vào cửa Đạo và tu tập được một thời gian, khoảng gần ba
năm, mình đã “ngộ” ra giáo lý của Đức Phật và đã làm hai câu thơ đầu. Còn
bốn câu thơ sau là do nhà thơ Lãm Thuý tặng, cảm khái khi đọc hai câu trên.
*Không ta: vô ngã
*Còn ta: chấp trước, cái tôi trên trên hết
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Tuyết đã rơi rồi buổi sáng nay
Nơi miền nắng ấm bé yêu hay
Nàng thu dời gót chàng đông tới
Mang lạnh em không ở chốn này
Anh bắt đầu nghe thấm lạnh tim
Đêm đông lạnh giá biết đâu tìm
Người thương giờ đã chừ xa vắng
Hãy sớm quay về sưởi ấm tim

NVDL (Diệm Nguyễn)
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Tường Thúy
Hôm nay, trời đột nhiên trở lạnh, cái
lạnh se se của một con bão rớt đâu
đây. Tuy thức giấc đã lâu nhưng tôi
vẫn chưa muốn chui ra khỏi chăn, cố
nằm lại để hưởng thụ sự ấm áp và
cái cảm giác thoải mái của một kẻ
vừa trút xong một gánh nặng: giã từ
rồi những sin, những cos, tang,
cotang, những cân bằng phương
trình hóa học, những đạo đức, tâm
lý, siêu hình học… mà tôi đã phải
mờ người vật lộn với chúng để có
được mảnh bằng tú tài hai trong tay.
Hết rồi, không còn cái thời là cô bé
học sinh trung học nữa mà bây giờ
sẽ là một cô sinh viên chuẩn cử
nhân Luật đấy, cũng oai lắm chứ.
Đang thích thú nghĩ về mình, thì
tiếng chuông cổng reo inh ỏi, ló đầu
ra ban công thấy nhỏ Ngọc Diệp
đang kiễng chân lên để bấm chuông,
tôi sực nhớ: “Chết rồi, tụi nó hẹn
mình sáng nay tới trường Luật nộp
đơn mà mình lại quên béng đi mất,
thể nào cũng bị chúng nó rủa bằng
thích”. Tôi cúi mình qua lan can, hét
lớn:
- Chờ tí, tao xuống ngay.

Rồi ba chân bốn cẳng, tôi phóng
xuống cầu thang. Vừa mở cổng cho
Ngọc Diệp, tôi vừa thở, thấy vậy
Diệp hỏi tôi:
- Mày làm gì mà thở như bò rống
vậy.
- Làm gì, chạy xuống mở cửa cho
mày chứ làm gì, mày bấm chuông
kiểu này, cứ như xe cứu hỏa ấy,
không chạy mới là “lọa” đó.
- Có thế mới đánh thức được mày
chứ, Diệp cười, thôi mày vào sửa
soạn đi tao chờ, nhưng lẹ lên đó
nhe, để đợi, tụi nó chửi cho mà nghe
đấy.
Tôi vừa đi vào trong nhà vừa cười hì
hì:
- Yên chí đi, ba giây là xong ngay,
tao vốn là gái trời bắt đẹp mà, đâu
cần phải sửa soạn.
- Ghê con này, tự tin quá há!
Nửa tiếng đồng hồ sau là hai đứa tôi
đã có mặt tại cổng trường Luật. Gửi
xe xong, bước vào sân còn đang
ngơ ngác tìm tụi bạn, tôi đã nghe tụi
nó nheo nhéo ở phía sau:
- Hai con ranh con, giờ này mặt trời
lên tới mấy con sào rồi mới vác mặt
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tới còn cơm cháo gì nữa, tụi tao nộp
xong hết rồi.
Quay lại thấy bốn đứa Kiều Nga,
Vân Anh, Kim Trâm và Duyên
Hương đứng đó tự bao giờ, tôi và
Ngọc Diệp trợn tròn mắt:
- Nộp rồi?
- Đông thế kia làm sao chen nổi, tôi
nghi ngờ, xạo vừa chứ.
Tôi vừa dứt lời thì cả bốn cái miệng
nhâu nhâu lên:
- Chúng chị mà thèm xạo à, nhìn đi
em, cái gì đây, cái gì đây?
Dứt lời cả bọn dí bốn tờ biên lai còn
thơm mùi giấy vào mắt tôi.
- Ờ há, sao tụi bay hay vậy.
- Có gì đâu, tụi tao chơi trò xung
phong. Kiều Nga vênh mặt lên, xong
ngay.

- Trò xung phong là trò gì?
- Bí mật. Kim Trâm nháy mắt với ba
đứa kia, có nói tụi bay cũng không
bắt chước được đâu.
Ngọc Diệp có vẻ cáu
- Bí mật với chả bật mí, không nói thì
thôi, tao cũng chẳng thèm nghe
Thấy vậy Kim Trâm trêu thêm:
- Ai thèm nói đâu mà đòi nghe, dzô
dziêng.
- Mày dzô dziêng chứ ai dzô dziêng.
- Ơ hay, hai cái nhà chị này, có mặt
tôi đây mà dám cãi nhau hả? Loạn,
loạn hết rồi, phải dạy dỗ lại mới
được. Kim Trâm, Ngọc Diệp mà
giống như mấy mụ hàng cá thế hử?
Loạn, loạn rồi.
Vân Anh nhảy vào giữa đứng chống
nạnh nhìn hai đứa cãi nhau, nó bắt
chước giọng của bà giáo sư
dạy vạn vật, làm cả bọn bật
cười. Thấy tôi vẫn còn thắc
mắc cái trò xung phong của
mấy đứa, Duyên Hương
giảng giải:
- Có gì đâu, lúc tụi tao đến
thì cũng chưa đông lắm,
nhưng len vào thì cũng
chẳng dễ gì, nên tụi tao để
Vân Anh đi trước, ba đứa
theo sau. Vân Anh vừa đẹp,
giọng nói lại dễ thương, nó
vừa đi vừa nhỏ nhẹ: Anh ơi,
cho em đi nhờ tí, anh ơi cho
em qua đi, úi chu choa, anh
nào dẫm phải chân em rồi,
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- Anh Khải bảo em bỏ vào hộc bàn
của chị thì em bỏ thôi, em không có
biết gì hết á.
Ngọc Diệp vỗ về cô bé:
- Em về thưa với anh Khải là chị Lam
Sương cảm động lắm, chị ấy cám ơn
anh của em đã thương chị ấy cho
chỉ ăn ô mai, chỉ hẹn ảnh hôm nào
rảnh tới trường đón chỉ nghe.
Nghe nó nói vậy tôi hết hồn:
- Ê, cái con này…
- Ê, a cái gì để tao làm việc, xong rồi,
Hồng Nhi về lớp đi em, nhớ nói với
anh Khải như vậy nhe.
Tôi tức muốn khóc:
- Tụi bay… quá đáng, đùa thì vừa
phải thôi chứ, làm như tao mê trai
lắm không bằng.
- Không lẽ mày mê gái, hì hì… thôi
bỏ đi tám, em muốn đính chính thì
tìm chàng mà đính chính.
Bây giờ Khải học ở đại học khoa
học, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp anh
trên đường đi học về. Đã nhiều lần
nói chuyện với nhau, nhưng tôi hiểu
trái tim mình khô như ngói trước tình
cảm của anh, trước sau gì, anh cũng
chỉ là một người bạn, đơn thuần là
bạn, thế thôi.
Còn “Cái bông rỉ máu” là biệt hiệu
của Lê Đình, người ở xóm trong,
cách nhà tôi sáu bảy căn. Khu tôi ở
là xóm ngoài, nhà nào cũng có một
khoảng vườn nhỏ phía trước. Nhà
tôi ngăn với con đường vào xóm
bằng một hàng rào dâm bụt. Một

đau quá, đau quá, dạ, cám ơn anh,
cám ơn chị… Cứ thế mà tiến thẳng
dô trong, tụi tao nắm áo nhau đi, nên
đầu xuôi thì đuôi lọt, lấy được tờ
biên lai mà chả mất tí mồ hôi nào,
hiểu chưa?
Ngọc Diệp rên rỉ:
- Chúng mày thì vui rồi, chỉ còn tao
với Lam Sương mới mệt thôi. Bây
giờ văn phòng đông nghẹt người thế
kia, tụi tao lại ốm yếu như thế này
làm sao mà vào được. Lam Sương
ơi, mày ngó quanh xem có thấy cái
đuôi nào của mày, nhờ cứu bồ coi.
Kiều Nga nhún vai:
- Đuôi của nó là đuôi thằn lằn, rụng
hết rồi.
- Đâu có, Kim Trâm cãi, đâu đã rụng
hết, còn gói “ô mai me” và “cái bông
rỉ máu” mà.
Nghe nhắc tới hỗn danh mà tụi bạn
đặt cho những người con trai theo
đuổi mình, tôi cảm thấy trong lòng có
một chút gì đó bâng khuâng. “Ô mai
me” là Khải, anh học trên tôi hai lớp.
Nhưng phải đến hai năm đệ nhị và
đệ nhất, tôi mới đều đều nhận được
những gói ô mai me trong ngăn bàn
vói tờ giấy đề tên tôi phía ngoài, mà
không biết ai là tác giả. Chúng tôi
bèn phục kích để tìm kẻ đã dám cho
chúng tôi ăn ô mai mà không chịu
hiện diện. Thì ra là cô bé Hồng Nhi
xinh xinh của lớp đệ lục A2:
Bị bắt gặp, cô bé phân trần:
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- Lam Sương đang có bạn… Thôi để
khi khác gặp lại, nhà tôi cũng gần
đây, ở xóm trong kia kìa. Tôi về nhe.
Đình đi rồi, Ngọc Diệp theo tôi dắt xe
vào sân, vừa gật gù:
- À, thì ra ông hàng xóm, rồi nó ê a,
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách
nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn”.
Điệu này tao bảo đảm với mày tối
nay thế nào chàng ta cũng không
ngủ được. Ê, mày mở ra coi, trong
thư viết gì đi.
Hai đứa ngồi xuống ngay bậc cửa.
Tấm thiệp được mở ra, một bông
hồng đỏ thắm và dòng chữ: “Mến
gửi Lam Sương với tất cả thương
yêu”. Đọc xong Ngọc Diệp trợn mắt,
nhìn tôi rồi lắc đầu:
- “Với tất cả thương yêu” Ái chà, cái
điệu này là lậm lắm rồi à nhe, thảo
nào trái tim chàng ta chả rỉ máu đỏ
lòm cả cái bông như thế này chứ.
Từ đó, dù chưa đứa bạn nào trong
nhóm tôi chơi, biết mặt Lê Đình,
nhưng “cái bông rỉ máu” cũng đã
được tụi nó đặt cho anh, do cái
miệng tòe loe của Ngọc Diệp.
Kim Trâm vừa nhắc tới hai cái đuôi
của tôi, thì Ngọc Diệp đã kêu lên:
- Ê, tụi bay, khẽ chứ, “cái bông rỉ
máu” tới kìa. Sao ảnh biết tụi mình ở
đây nhỉ?
- Đâu, đâu, đẹp trai không, có giống
Alain Delon không?
- Có đẹp bằng John Gavin không?
- Bằng Thành Được không?

hôm đi học về, tôi thấy có một lá thư
cài một cách kín đáo ở trong hàng
rào, tò mò lấy mở ra xem, đó là một
tấm thiệp ép những cánh hoa
pensés màu tím, thật đẹp và một
hàng chữ viết thật bay bướm: mến
gửi Lam Sương, mong được làm
quen với Lam Sương, phía dưới ký
tên Lê Đình. Tôi không hề quen ai
tên Lê Đình, mà sao anh ta lại biết
tên mình rồi còn gửi thiệp nữa chứ,
đã vậy không để vào thùng thư gắn
ở cổng mà lại dấu vào đám cây dâm
bụt này. Cầm tấm thiệp vào nhà mà
cứ thắc mắc hoài, ngồi suy nghĩ một
hồi tôi sực nhớ: cách đây không lâu,
có một anh chàng chạy xe chầm
chậm qua nhà tôi, ngó dớn dác vào
như tìm ai, thấy tôi đi ra thì anh ta lại
rồ xe chạy mất. Nhiều lần như vậy
và sau đó tôi nhận được tấm thiệp
hoa pensée. Cho tới một hôm, Ngọc
Diệp chở tôi đi học về sớm, bắt gặp
anh chàng đang lúi húi dấu tấm thiệp
ở bụi cây, thấy tụi tôi, anh luống
cuống cầm tấm thiệp trong tay chìa
về phía tôi:
- Lam Sương, cho tôi gửi Lam
Sương tấm thiệp. Tôi là Lê Đình,
mới dọn đến đây, muốn làm quen
với Lam Sương mà không biết cách
nào nên chọn cách này, Lam Sương
không giận chứ.
Tôi hơi ngỡ ngàng, lúng túng:
- Dạ… không, cám ơn anh.

245

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
đây, anh tha thiết, tôi thật lòng mà,
Lam Sương.
Tôi đang ngần ngừ thì mấy đứa đã
nhao nhao lên:
- Đưa đi
- Lẹ lên mày, đưa hồ sơ ảnh nộp
dùm cho.
- Còn yểu điệu thanh tân, cái bồ sứt
cạp gì nữa.
Tôi đành rụt rè đưa hai tập hồ sơ
của tôi và Ngọc Diệp cho anh, miệng
lí nhí:
- Vậy Sương xin làm phiền anh, cám
ơn anh.
Lê Đình cười thật tươi:
- Đã có gì đâu mà cám ơn, Lam
Sương chờ tôi nhe.
Lê Đinh đi rồi, tôi quay lại sừng sộ
với lũ bạn:
- Sao tụi bay vô duyên quá vậy,
chuyện của tao, tụi bay xía dô làm
tao quê với người ta quá chừng
chừng. Khi không bắt người ta nộp
đơn cho mình, lãng sẹc.
- Ơ, cái con này vô ơn chửa, Vân
Anh chỉ vào mặt tôi, giúp nó đã
không được tiếng cám ơn lại còn xì
nẹc với mình, hỏng hỏng, phải dạy
dỗ lại mới được.
- Tại thấy người ta cực khổ, nó xót
đấy, Kiều Nga chêm vô.
- Lam Sương ơi, đừng có quá cảm
động mà tổn thọ, người ta tình
nguyện đó mà, yêu nhau tam tứ núi
cũng trèo, thập bát sông cũng lội,
cửu lục đèo cũng qua, xá gì cái đám

- Dẹp Thành Được của mày lại, thấy
ghê.
- Chắc giống Quasimodos quá, vì nó
không đem trình diện cho tụi mình
xem mặt
Mấy đứa nhao nhao lên, rồi cùng im
bặt và quan sát Lê Đình khi anh đến
trước mặt chúng tôi. Anh nói cười, tự
nhiên như đã quen thân với bọn này
lâu rồi:
- Chào Lam Sương, chào mấy cô.
Hôm nay mọi người đi nộp đơn hả?
- Chào anh, dạ tụi em nộp xong rồi,
chỉ có Lam Sương và Ngọc Diệp
chưa nộp thôi. Duyên Hương láu
táu. Hay anh nộp dùm tụi nó đi.
- Đúng đấy, đông thế kia, nhỏ Lam
Sương chui vào đó thì chỉ có mà
nhẹp ruột thôi, anh giúp dùm nó đi.
Kim Trâm chen vào.
- Vâng, anh mà không giúp thì đến
tết Ma rốc nó cũng không nộp nổi.
Mỗi đứa một câu tấn công tới tấp, Lê
Đình không hề bối rối, quay sang
nhìn tôi, ánh mắt anh thật nồng nàn:
- Được giúp Lam Sương là vinh
hạnh của tôi mà, hồ sơ của Lam
Sương và Ngọc Diệp đâu, đưa đây
tôi nộp cho.
Tôi ngượng ngịu:
- Tụi bạn Sương nói chơi thôi, không
dám phiền anh đâu, để tụi này tự
nộp cũng được.
- Tại sao lại phiền, mình là bạn mà,
Lam Sương đừng ngại, đưa hồ sơ

246

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
- Và dung nhan thiên kiều bá mị của
Chí Phèo.
Nói xong cả bọn lăn ra cười. Nghe tả
bồ của mình khủng khiếp quá, Kiều
Nga cũng bật cười theo:
- Khiếp, khiếp quá. Tao cũng không
ngờ bồ tao đẹp đến như vậy, nhưng
không sao, với tao, chàng là tất cả,
tại tụi bay hổng có nên ghen thôi.
Kim Trâm vênh mặt:
- Mày có dâng cả hai tay, tao cũng
lạy cả nón, chứ ở đó mà ghen.
Người hùng không gian của tao đẹp
số một.
Vân Anh đồng ý:
- Nữ hoàng chiến trường của tao
cũng oách hơn nhiều, ai thèm ghen
với mày. Ráng giữ cho chặt để còn
có người mà tẩm quất, lưng đấm
lưng nhe em.
Tôi lắc đầu:
- Tao sợ mấy mụ quá đi, ghê quá,
nham nhở quá. Thôi cuốn xéo đi đâu
thì xéo, tụi bây còn ở lại đây nói nữa,
tao chịu hết nổi.
Ngọc Diệp cảnh cáo:
- Nghe chưa, nói tới lính là nó chịu
hết nổi rồi đó, tụi bay khoe bồ là ai
còn được chứ là lính thì coi chừng
con “Khói Sương” nhe, nó chỉ thích
lính thôi, nó cua mất bồ rồi ở đó mà
khóc, thôi về đi lũ khỉ.
Bốn đứa đi rồi, tôi với Ngọc Diệp chờ
một lúc nữa mới thấy Lê Đình xuất
hiện. Anh đến gần chúng tôi với nụ

đông nhỏ nhoi này.Yên tâm đi, ổng
sẽ “sain et sauf” mà thoát ra khỏi
trùng vây thôi.
Kim Trâm dài giọng, vỗ vai tôi giả vờ
an ủi.
- Cảm động cái con khỉ khô ấy, mới
quen thôi mà nhờ vả, kỳ thấy mồ, tao
không thích. Tôi làu bàu.
- Ổng theo mày hơn cả năm nay rồi
chứ ít à, vậy mà vẫn không thích,
nếu không thích thì nhường cho tao
đi hì hì, Ngọc Diệp cười, đẹp giai,
học giỏi năm thứ tư kinh tế luật mà
chê, không biết mày kén ai.
- Chả kén ai hết nhưng mà…
- “Le coeur a des raisons que la
raison ne connait pas” đúng không,
vớ vẩn!
Duyên Hương độp tôi liền, chán quá,
nó rủ mấy đứa:
- Thôi, không thèm nói với nó nửa,
tụi mình về đi.
- Ê, về chi sớm vậy chờ tụi tao với,
tôi kêu lên
Kiều Nga cười:
- Nó về làm vú em cho bồ nó ấy mà.
Lý do chính đáng chưa?
- Con này ăn nói mất dạy quá.
- Còn mày và mấy đứa kia? Tôi hỏi.
- Tao về để dung dăng dung dẻ với
kép.
- Cái lão “vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu”
ấy à?
- Còn “lông nách một nạm, chè tàu
một hơi” nữa chứ.
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này tụi Diệp đã nộp nổi đơn chưa
đó.
- Có gì đâu mà cám ơn nhiều thế. À,
Lam Sương về bằng gì, tôi chở về
cho.
Tôi và Ngọc Diệp nhìn nhau:
- Dạ, thôi, cám ơn anh. Ngọc Diệp
nó chở Lam Sương về nhà nó ăn
mừng ông anh nó vừa ở Tây về.
- Vậy hả, giọng anh có vẻ buồn, thôi
tôi về trước.
- Dạ, anh về.
Chờ anh đi xa rồi, tôi thở phào: Hú
hồn.
- Ê, ở đâu ra tao có ông anh từ Tây
về ngang hông vậy. Mày ác quá,
Lam Sương ạ. Coi chừng quả báo
đó.
- Tao đâu muốn vậy, nhưng hết
cách. Mà mày cũng về đi, tao ra Mạc
Đĩnh Chi thăm mộ mẹ tao đây.
Tôi lững thững đi dọc theo con
đường Pasteur. Trên cao một vài
cánh hoa sao quay tít theo từng cơn
gió, như những cánh bướm lạc loài
trong không trung. Buổi trưa con
đường vắng lặng làm sao, mang lại
một cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi
mỉm cười bâng quơ.
Hai năm nay rồi, từ ngày mẹ mất,
những hôm đi học về sớm và những
ngày cuối tuần, tôi thường ra thăm
mộ mẹ. Ngồi bên mộ mẹ, trong
không gian tĩnh lặng thoang thoảng
mùi nhang thơm, tôi thấy lòng mình

cười trên môi, mặc dù người anh
đẫm mồ hôi:
- Chắc hai cô chờ thấy lâu phải
không, hôm nay ngày đầu nên đông
quá, rồi anh nhìn quanh, các cô kia
đâu rồi Lam Sương?
- Dạ, các bạn Sương về rồi.
Anh cầm hai cái biên lai đưa cho tôi:
- Đây là biên lai đóng tiền ghi danh,
hôm nay chỉ có vậy thôi. Đến thứ
năm, mới tới nộp lại biên lai này kèm
thông tín bạ đã điền đầy đủ chi tiết,
rồi lại về và thứ sáu quay lại nhận
giấy tạm thay thế thẻ sinh viên là
xong.
Ngọc Diệp le lưỡi:
- Eo ơi, lại phải tả xông, hữu đột hai
lần nữa ý à.
Đình cười:
- Đừng lo, đã giúp thì phải giúp cho
chót. Thứ năm các cô cứ đến vào
khoảng giờ này, tôi sẽ đợi ở đây.
Tôi áy náy:
- Vậy là lại phiền anh nữa rồi, Lam
Sương ngại quá.
- Lam Sương có coi tôi là bạn
không? Nếu là bạn thì đừng nói vậy,
tôi buồn.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh:
- Lam Sương không có ý đó, xin lỗi
anh. À mà cũng trưa rồi, xin phép
anh tụi Sương về và cám ơn anh
nhiều lắm.
- Dạ, Diệp cũng cám ơn anh đã giúp
đỡ, không có anh, không biết giờ
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mẹ phù hộ cho gia đình mình nhe
mẹ.
Ôm cặp trước ngực, từ từ đi ra cổng,
bỗng thấy chân mình đạp lên một vật
gì, tôi cúi xuống, đó là một tấm thẻ
gửi xe. Tôi nhặt lên và nhìn quanh.
Không có ai, chắc có người nào đi
thăm mộ làm rơi mà không biết đây,
tôi nghĩ:
- Nếu bây giờ tôi ra đứng chờ tại chỗ
gửi xe ở cổng gác, chắc chắn sẽ gặp
được người làm mất thẻ này.
Đúng như tôi nghĩ, chờ chưa bao lâu
đã thấy từ phía trong nghĩa trang,
một người lính, nói đúng hơn một sĩ
quan Biệt Động Quân với huy hiệu
con cọp đen nhe răng bên tay áo và
hai bông mai vàng cài trước ngực, đi
ra chỗ gửi xe. Sở dĩ tôi biết chắc
điều này vì anh Minh tôi cũng là lính
Biệt Động Quân. Đi lướt qua tôi, viên
trung úy cho tay vào túi áo như định
lấy một vật gì, nhưng tôi thấy mặt
anh ta biến sắc, anh cúi xuống nhìn
quanh như tìm kiếm, xong lại lục lại
túi áo một lần nữa, rồi đến túi quần.
Thấy vậy tôi tiến đến gần:
- Trung úy…
Đang lúi húi kiếm tìm, nghe gọi viên
sĩ quan ngước mặt nhìn lên. Tôi
bàng hoàng: “Trời, đàn ông, con trai
gì đâu mà có cặp mắt đẹp chết
người thế này không biết.” Tôi rụt rè
chìa cái thẻ xe ra:
- Không biết… có phải trung úy đang
kiếm cái này không ạ?

thanh thản lạ thường. Lau lại tấm
hình của mẹ, tôi thì thầm:
- Mẹ ơi, từ ngày mẹ đi rồi, nhà mình
chỉ còn mình con là con gái thôi. Bố
đi làm suốt. Anh Minh thì đi lính đóng
đồn xa, lâu lâu mới về phép một lần,
con ở nhà buồn lắm, chẳng có ai để
tâm sự. Phải chi có mẹ, mẹ sẽ nghe
con tâm sự, mẹ nhỉ. Mẹ ơi, vừa rồi
Ngọc Diệp nó bảo con ác, coi chừng
bị quả báo. Con có ác không hả mẹ
khi mà mình không thương người ta.
Lê Đình có cảm tình với con, đâu
phải lỗi của con, phải không mẹ. Con
không muốn anh ấy có ảo tưởng về
tình cảm với con, nên đã nói một câu
khiến anh ấy đau lòng. Con chỉ
muốn anh ấy chán mà quên con đi,
như vậy có đáng bị quả báo không
hả mẹ. Thật ra, đôi khi, chỉ đôi khi
thôi mẹ nhé, con cũng thấy mềm
lòng chút xíu, một chút xíu xìu xiu,
trước tình cảm anh ấy dành cho con,
nhưng sau đó con lại quên ngay,
như vậy thì đâu có là yêu, phải
không mẹ. Mẹ ơi, con gái mẹ chưa
muốn yêu đâu, con chỉ yêu khi nào
gặp một người mà anh ấy làm cho
trái tim con phải đập bình bịch, óc
con phải nhớ đến người ta hoài cơ.
Hì hì, đúng không mẹ.
Ngồi với mẹ đã lâu, nhang cũng đã
tàn từ bao giờ, tôi đứng lên đốt thêm
ba nén nhang khác, vái mẹ:
- Bây gìờ con về mẹ ạ, bố và anh em
chúng con vẫn nhớ mẹ nhiều lắm,
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- Ơ, đúng rồi, đúng rồi, mắt
chàng sáng lên, cầm lại cái
thẻ, cám ơn cô. Tôi đang lo
không biết làm mất ở đâu,
may quá, cám ơn cô nhiều
lắm.
- Dạ, không có chi. Nói rồi tôi
quay lưng bước đi, sau khi
kín đáo liếc bảng tên may
trên ngực áo chàng.
- Cô… cô gì ơi. Cho tôi hỏi
thăm một chút.
Chưa đi được tới ba bước
lại còn đang lẩm bẩm nho
nhỏ cái tên vừa đọc được
“Duyệt… Duyệt” nghe gọi, tôi
giựt mình quay đầu lại, mặt ngơ
ngác.
- Trung úy kêu tôi.
Chàng mỉm cười, bước lại gần tôi,
quỷ tha ma bắt cái nụ cười này đi,
nó làm tim tôi lao đao:
- Tôi muốn hỏi thăm… để biết tên cô,
để… làm quen và để… nhớ người
ơn ấy mà.
Ái chà chà, anh chàng mở máy tán
đây, lính có khác, tấn công sát rạt.
- Dạ, có chi đâu mà ơn với nghĩa.
Trung úy nhớ làm gì cho nặng đầu.
- Khoan đi đã cô bé, thôi được,
không nhớ thì thôi, nhưng tên cũng
cần phải cho biết chứ.
- Dạ, để làm gì ạ? Tôi vờ ngây thơ
hỏi
- Nếu có gặp còn biết mà gọi chứ,
không lẽ tôi gọi cô bé là… ê…ê

- Dạ, tên Ê cũng đẹp lắm chứ ạ.
- Nhưng ai lại tên là Ê bao giờ.
Tôi cong môi lên:
- Có chứ, trung úy quên sao, Công
chúa Mỵ Ê đó.
Chàng mỉm cười:
- Như vậy cô là công chúa…
- Dạ, công chúa thì không, nhưng…
tên Ê thì có, thưa trung úy.
- Thôi cũng được, nhưng biết tên
người ta mà dấu tên mình, có công
bằng không cô bé?
- Đó là trung úy có tên đẹp tự khoe
thôi.
Chàng bật cười lớn:
- Lém lắm cô bé ạ. Rồi giọng chàng
trở nên tha thiết hơn, không cho tôi
biết tên thì thôi vậy, nhưng Saigon
này nhỏ lắm, tôi nghĩ mình sẽ gặp lại
nhau…
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chủ nhật trời xinh…” Bỗng tôi nghe
như có tiếng ai gọi:
- Người yêu của lính ơi, xuống anh
nhờ tí.
- A, anh Minh về. Có quà cho em
không?
Tôi la to và chạy ào xuống cầu
thang. Chưa hết bậc cuối cùng, tôi
đã phải đứng khựng lại, mắt tròn
xoe, miệng mở to. Anh Minh không
về một mình, bên cạnh anh còn có
một người nữa, người có cặp mắt
“đẹp chết người”, có nụ cười “ quỷ
tha ma bắt” sáng nay. Chàng đang
đứng đó nhìn tôi bằng cặp mắt tinh
quái và nụ cười nửa miệng như
thầm nhắc lại lời nói “Saigon nhỏ
lắm, mình sẽ gặp lại nhau mà.” Anh
Minh bước tới ôm vai tôi dẫn đến
trước mặt chàng:
- Lại đây, để anh giới thiệu Lam
Sương, cô em gái xinh xắn của anh
với trung úy Duyệt. Đây là…
- Em biết ông trung úy này. Tôi e ấp.
Anh Minh tròn mắt:
- Thằng này nó mới về cùng anh
sáng nay mà em đã quen nó.
- Dạ, biết chứ không quen.
- Đúng là ý trời, Saigon quả là quá
nhỏ, nhỏ tới độ không cần tìm cũng
gặp, phải không cô công chúa tên Ê.
Rốt cục rồi tôi cũng biết được tên
thật của em, Lam Sương, cái tên
nhẹ như khói…

- Vâng, Saigon nhỏ lắm, nhưng gặp
lại thì phải coi ý trời, bây giờ tôi phải
về rồi.
- Ê… ê… cô về thật sao?
Tôi quay lại tỉnh bơ:
- Vâng, Ê về đây, chào trung úy.
Dấu nụ cười sau cái cặp táp, tôi đi
nhanh ra khỏi nghĩa trang, bỏ lại sau
lưng một ánh mắt đa tình, một nụ
cười ru hồn trên khuôn mặt dày dạn
phong sương của một người lính
Biệt Động. Tôi nghe như tim mình
đang đập bình bịch.
Saigon chiều nay mây vương thật
nhiều, tôi ngồi thu mình trong chiếc
ghế mây ngoài ban công, nhìn bầu
trời đầy mây trắng, mênh mang
sương khói mà thấy lòng bâng
khuâng, một niềm bâng khuâng khó
tả: một cái gì như nhung nhớ, một
cái gì như xuyến xao, phải rồi, một
ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói
của ai đó như lãng đãng quanh đây:
Duyệt, ơ, tại sao tôi lại nghĩ đến con
người này thế nhỉ, xưa nay chưa
bao giờ đầu óc tôi vương vấn một
bóng hình nào, thế mà… tại sao lại
nghĩ mãi về người ta vậy. Chết rồi…
hay là… Chắc không phải đâu, mới
gặp thôi mà. Đứng lên, lắc lắc cái
đầu như muốn rũ hết những ám ảnh
đang vương đọng trong đó, tôi chầm
chậm đi ra cầu thang xuống dưới
nhà, vừa đi vừa hát: “Nếu em không
là người yêu của lính, ai sẽ đón em
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Các cụ xưa thường nói “Hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ”, và không
biết sự gặp gỡ của tôi với chàng có
phải là cái duyên hay không. Chỉ biết
rằng trong ba ngày, theo yêu cầu
của anh Minh, làm “hướng dẫn viên
du lịch” cho anh chàng trung úy
Duyệt này, trái tim của tôi đã đập
bình bịch không biết bao nhiêu lần.
Những lúc cùng nhau đi ăn, đi chơi,
tôi cố đóng vai một người em gái,
thản nhiên cười đùa cùng chàng để
dấu kín cái tình cảm đang âm ỉ trong
lòng mình. Nhưng tôi biết mình sẽ
chẳng dửng dưng được bao lâu khi
những săn sóc, chiều chuộng Duyệt
dành cho tôi trên mức mà một người
anh dành cho em gái. Thế rồi:
- Lam Sương xem phim này chưa?
- “Valse dans L’ombre” hả? Dạ, Lam
Sương xem rồi, phim hay, tài tử đẹp,
nhưng đoạn kết buồn quá.
- Vậy mình vào Eden coi “Tant qu’il y
aura des hommes” nghe, xem xong

Lam Sương sẽ thấy yêu lính nhiều
hơn.
Duyệt nhìn tôi nháy mắt, tôi cười nhẹ
như thầm nói: “Em đã lỡ yêu lính
mất rồi anh ơi”. Chúng tôi vào trễ,
bóng tối vây quanh, Duyệt nắm tay
tôi đi theo ánh đèn pin của người
xếp chỗ. Trong tay chàng, bàn tay tôi
run lên, như tê dại, như nóng bỏng.
Lần đầu tiên đi ciné với một người
con trai, tôi thấy ngượng ngịu vô
cùng, ngồi im không dám cử động.
Cuốn phim nói về lính thật hay, có
những cảnh thật cảm động, về tình
huynh đệ chi binh của những người
lính, như cảnh trong quán bar, Burt
Lancaster bênh vực Frank Sinatra
khỏi sự bắt nạt của Ernest Borgnine,
và cảnh Montgomery Cliff thổi kèn
lúc trời mờ sáng để khóc thương cho
người bạn vừa nằm xuống. Tiếng
kèn thê thiết của Monty và những
dòng nước mắt lăn trên má anh đã
làm tôi xúc động vô cùng, tôi thở dài
nhẹ nhẹ và nghe mắt mình ươn ướt.
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Bỗng một cánh tay mạnh mẽ,
choàng qua vai kéo tôi về phía
chàng, một hơi thở đàn ông, ấm
nồng mùi thuốc lá làm tôi rùng mình:
- Phim buồn quá hả Lam Sương. Đời
lính là như vậy đó.
Tôi cúi đầu xuống để che dấu cặp
mắt đầy lệ của mình nhưng chàng
đã nâng mặt tôi lên, chầm chậm hôn
lên đôi mắt ướt của tôi. Cả thân
mình tôi run lên trong cánh tay
chàng. Cặp môi nóng bỏng của
chàng từ từ trôi xuống và đậu trên
bờ môi hé mở của tôi. Dịu dàng làm
sao, ngọt ngào làm sao và cũng say
sưa làm sao. Thế giới quanh tôi như
tan biến mất trong nụ hôn đầu đời,
ấm áp, nồng nàn, mê đắm đó.
- Cô bé này chưa biết cách hôn, anh
phải dạy em hôn nhiều hơn nữa.
Chàng cười nhỏ, chưa hôn ai bao
giờ phải không?
Tôi cúi mặt thẹn thùng.
Thế là với tôi, Saigon đẹp như mùa
Xuân, trời như trong hơn, mây như
xanh hơn và nắng như vàng hơn bởi
vì tôi đang yêu, một tình yêu tuyệt
vời bên người lính Biệt Động. Rồi
chúng tôi đã có những ngày vui tràn
trề bên nhau mỗi lần chàng về phép.
Cùng nhau, tay trong tay, dạo bước
khi thành phố lên đèn, cùng nhau đi
dưới tàn me, nhìn xác lá me rơi, bay
phủ đầy tóc hai đứa mà cứ ngỡ như
những cánh confestis tung bay trong
ngày cưới. Hay những lúc ngồi sau

xe, chàng chở đi vòng quanh
Saigon, vòng tay ôm quanh người
chàng, ấp mặt trên lưng chàng đễ
thấy mình có một điểm tựa thật ấm
áp, thật vững chãi trong cuộc đời.
Rồi khi trời mưa, hai đứa che chung
chiếc áo, dưới cơn mưa bụi chàng
đã dạy tôi hôn bằng những nụ hôn
nồng nàn nhất, say đắm nhất:
- Hôn gì mà vụng thế cô bé, để anh
dạy cho.
- Bộ anh hôn nhiều cô rồi hả, sao
biết mà dạy em?
Chàng nói dối tỉnh bơ:
- Anh đâu có hôn ai đâu, anh chỉ
thực tập với em thôi mà.
Tôi cong môi lên:
- Ghê, cái miệng anh xoen xoét, chỉ
giỏi ngụy biện, nếu vậy em cũng
phải đi kiếm người để thực tập mới
được.
- Ê không được, chỉ được thực tập
với anh thôi nè.
- Sao anh khôn thế!
- Ừ, thì em cứ dại vớí anh đi, mình
làm lại nhe...
Trong tiếng cười khúc khích của hai
đứa, tôi thấy mình thật hạnh phúc
bên người lính đó, người đã làm trái
tim tôi đập bình bịch ngay cái nhìn
đầu tiên.
Tuần tới Kim Trâm lên xe hoa, chồng
nó là phi công lái F5, nó nhất định
muốn nhóm tụi tôi phải có mặt đầy
đủ. Tiệc cưới đãi tại khách sạn
Caravel nên tôi nghĩ mình phải sắm
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người con gái, dìu cô ta đi thật âu
yếm. Nhìn theo họ, tôi thấy óc mình
như dại đi, tim mình như đau nhói:
“Duyệt ơi, tại sao lại như vậy”. Mới
ngày nào đây, chàng còn ôm tôi, hôn
tôi, nói với tôi: “Em là “Khói Sương”
chỉ mình anh độc nhất là người nắm
bắt và giữ được mà thôi và anh sẽ
mãi mãi yêu làn Khói Sương này”,
vậy mà bây giờ trong vòng ôm âu
yếm của chàng lại là một người đàn
bà khác. Nước mắt tôi ứa ra, dâng
tràn bờ mi. Như người u mê, tôi đi
theo họ và đã vô ý đâm sầm vào một
người đi phía trước. Như chợt tỉnh,
tôi xấu hổ, cúi đầu lắp bắp:
- Xin… xin lỗi, tôi… tôi vô ý quá.
Người bị tôi đụng quay lại nhìn, rồi
anh ta reo lên:
- A, Lam Sương…
Và tiếng reo vụt tắt ngang khi Lê
Đình nhìn thấy khuôn mặt nhòe
nhoẹt nước mắt của tôi, anh nắm hai
cánh tay tôi, giọng trở nên hốt
hoảng:
- Lam Sương, cô sao vậy, có chuyện
gì vậy, sao cô khóc?
Lúc này tôi đã lấy lại được bình tĩnh,
tôi nhìn anh cười gượng vừa lấy tay
lau đi những giọt nước mắt:
- Dạ, không có gì, chỉ bị bụi vào mắt
thôi, cám ơn anh đã quan tâm, Lam
Sương không sao đâu.
Trong lúc trả lời Đình, tôi thoáng
nhìn thấy hai người họ vào một nhà

một bộ áo cho sang sang một chút
để khỏi làm mất mặt bạn bè. Đã mấy
tháng nay Duyệt chưa về lại Saigon,
lang thang trên phố một mình, tôi
bước vào nhà sách Khai Trí tìm mua
một cuốn catalogue về thời trang.
Đang lúi húi kiếm sách, tôi giật mình
khi nghe một giọng quen quen, rất
thân thuộc, vang lên gần đó:
- Hay em đọc cuốn “Docteur Jivago”
này đi, cũng hay lắm.
Tôi quay lại, tiếng nói đó là của một
người đàn ông đứng ở đầu dãy sách
quay lưng lại phía tôi, dáng người
này, tôi không bao giờ quên, dáng
người của chàng, nhưng bên cạnh
chàng lại có một người con gái xa lạ,
cô ta đứng quay mặt về phía tôi, một
khuôn mặt trang điểm đậm nét và có
vẽ lớn tuổi hơn chàng. Tôi thấy cô ta
lắc đầu quầy quậy, giọng nũng nịu:
- Không, em không thích cuốn này
đâu, anh Duyệt, anh phải tìm cho em
cuốn “Un peu soleil dans l’eau froid”
của Françoise Sagan cơ, em vừa
mới xem phim này xong, em muốn
đọc lại nó.
- Thôi, không thích thì thôi, để anh
ráng tìm, đừng có giận.
Nghe cô ta gọi đúng tên anh, tôi biết
mình đã không lầm. Như vậy đúng
rồi, đúng là Duyệt của tôi rồi, nhưng
cô gái này là ai, sao cử chỉ giọng nói
của họ có vẻ âu yếm như của một
cặp tình nhân vậy. Hai người bước
ra khỏi tiệm sách, chàng ôm vai
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hàng gần đó. Một ý nghĩ chợt thoáng
qua đầu, tôi nhìn Đình nhỏ nhẹ:
- Anh Đình có rảnh không, Sương
muốn mời anh đi ăn.
Anh cười thật tươi:
- Tưởng gì chứ được mời ăn, anh
không từ chối đâu. Nhưng Lam
Sương không sao thật chứ.
- Dạ, thật.
- Vậy Lam Sương định ăn ở đâu?
Tôi làm bộ ngó quanh rồi chỉ vào nhà
hàng mà Duyệt vừa vào:
- Ở đằng kia có cái nhà hàng cũng
lịch sự lắm, hay là mình đến đó đi.
Nhà hàng không lớn lắm, đủ để
người mới vào có thể nhìn thấy
người ngồi bên trong. Đình mở cửa
cho tôi, bước vào, tôi đã thấy Duyệt
và người đàn bà kia. Họ ngồi kế bên
nhau và quay lưng ra cửa. Không
biết Duyệt nói gì mà cô ta ngả
đầu vào vai chàng cười rúc rích.
Tôi nghe máu nóng bốc lên đầu.
Đi thẳng vào phía trong, cách
bàn chàng hai bàn, tôi ngồi
xuống đối diện với Duyệt. Duyệt
mở to mắt khi thấy tôi, vẻ vừa
ngạc nhiên, vừa bối rối. Tôi tỉnh
bơ nhìn chàng bằng ánh mắt xa
lạ. Tôi kéo tay Lê Đình khi anh
định ngồi xuống ghế trước mặt,
tôi cười lẳng lơ, nhìn anh nũng
nịu:
- Ngồi bên này với Sương đi.
Vừa nói tôi vừa nhích người ngồi
vào ghế phía trong. Đình có vẻ

ngạc nhiên, mặc kệ, tôi tiếp tục đóng
vai trò của mình:
- Ngồi đi anh, menu nè anh, anh kêu
cái gì cho Sương ăn đi, Sương đói
bụng quá trời à.
Đình ngồi xuống, cầm tờ menu, anh
hỏi tôi:
- Lam Sương muốn ăn gì?
Tôi ôm cánh tay Đình giọng nhõng
nhẽo:
- Anh kêu gì Sương cũng ăn hết á,
người ta đang đói mà.
Đình nhìn tôi với cặp mắt lạ lùng,
không nói gì, nhưng tôi chắc trong
lòng anh đầy thắc mắc. Anh lẳng
lặng kêu bồi bàn gọi món ăn. Tôi
thấy Duyệt ném về phía tôi một ánh
mắt rực lửa. Hẳn chàng hận tôi lắm,
nhưng lỗi tại tôi sao. Chàng âu yếm,
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- Sao không ăn Lam Sương, có
chuyện gì vậy. Hôm nay, Lam
Sương có vẻ lạ lắm. Em đang khóc,
vì người đàn ông vừa đi ra?
Lê Đình không khờ, anh đã thấy, tôi
đành phải đánh trống lảng, làm bộ
gắt lên:
- Vớ vẩn, anh nói gì vậy, đã bảo
không có gì mà, khóc đâu mà khóc,
sao anh cứ hỏi hoài vậy. Chợt thấy
mình vô lý, tôi nhỏ nhẹ, xin lỗi anh,
Sương không cố ý…
- Được rồi, không cho hỏi thì thôi,
nhưng anh thấy Lam Sương… làm
sao ấy, buồn vui bất thường.
- Sương không làm sao cả, chỉ thấy
không được vui thôi, Sương muốn
về.
- Đi với anh hình như Lam Sương
không vui? Lam Sương có biết là
anh rất… rất mến em không?
Lê Đình nhìn tôi bằng ánh mắt thiết
tha chờ đợi, tôi cúi đầu tránh ánh
mắt của anh:
- Cám ơn anh đã nghĩ đến Sương.
Sương xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh vì
đã làm anh buồn. Vừa rồi Sương
muốn đùa anh thôi, đừng giận
Sương nhe. Với Sương, anh là một
người bạn tốt, một người bạn luôn
giúp đỡ và lo lắng cho Sương, nếu
anh giận mà không thèm coi Sương
là bạn nữa thì Sương sẽ ân hận lắm
đó. Giờ Sương ra trả tiền rồi mình về
nghe, Sương thấy mệt rồi.

nâng niu người ta, chàng tình tứ,
đắm say với người ta trước mặt tôi,
chàng làm tim tôi tan nát, làm lòng
tôi tái tê, thì tôi cũng phải cho chàng
biết thế nào là khổ đau, thế nào là
cay đắng. Thấy chàng thỉnh thoảng
liếc tôi với vẻ hình như buồn buồn,
đau đớn, tôi lại càng lẳng lơ với Đình
nhiều hơn.
- Hôm nay Lam Sương lạ quá, có
chuyện gì vậy.
- Không có gì mà, ăn đi anh. Món
này ngon nè anh.
Tôi âu yếm gắp thức ăn vào bát
Đình, vừa lúc ấy tôi thấy Duyệt nói gì
với người đàn bà, rồi chàng đứng
dậy bỏ ra ngoài. Tôi nghe cô ta kêu
lên:
- Chưa ăn xong mà anh, sao về vậy.
Nói xong cô ta cũng đứng lên ra
quầy thanh toán tiền và hấp tấp ra
cửa.
Duyệt đi rồi, đối tượng không còn
nữa, màn kịch cũng kết thúc, lòng
thù hận của tôi xẹp xuống như quả
bong bóng xì hơi. Tôi nghe trong
lòng đau như muối xát. Duyệt ơi, sao
đến nông nỗi này, em yêu anh, yêu
anh nhiều lắm anh có biết không. Tôi
buông đũa, ngồi thừ người, miếng
cơm trong miệng cứng như những
hạt sạn. Tôi cố nuốt xuống mà rồi
nước mắt như đong đầy trên mi, cay
sè trong mắt. Lê Đình thấy tôi ngồi
im không ăn, băn khoăn:
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tôi phải mất chàng. Ngày nào còn
bên nhau, cho mắt môi thơm nồng
mùi đàn ông, cho tiếng cười tràn đầy
tình yêu rạng rỡ, cho vòng tay quấn
quít vòng tay, nồng ấm, đắm say.
Thế sao hôm nay, tôi lại cô đơn ngồi
đây cay đắng, ngậm ngùi nghĩ đến
hạnh phúc của người ta. Mắt môi
lạnh lẽo như băng tuyết, trái tim rã
tan như khói sương, vòng tay trống
vắng như thế này.
“Ngày nào cho tôi biết, biết yêu anh
rồi, tôi biết tương tư…
Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã,
buồn vui đợi anh dưới mưa…”
tiếng hát của cô ca sĩ làm buốt nhói
tim tôi. Gục mặt trong vòng tay mà
nghe nhớ chàng vô cùng dù biết tình
mình đã hết. Duyệt ơi…
Reng…reng… tiếng chuông điện
thoại reo, cắt đứt dòng tư tưởng của
tôi, tôi uể oải, nhấc máy:
- Alô…
- Tao đây, tao tới đón mày đi lựa áo
dự đám cưới con Trâm, tao mới tìm
thấy một tiệm bán đồ dạ hội, tuyệt
không chê được.
- Chắc tao không đi đám cưới Trâm
đâu.
- Mày điên à, mày muốn tao kêu tụi
nó đến chửi cho mày một trận thì
mày mới tỉnh ra sao. Sương này,
hãy quên và phải quên hết đi, thế
giới này không thiếu người cho mày
yêu đâu, đừng tự hành hạ mình như
thế, không đáng đâu. Tao muốn Khói

- Làm sao mà giận Lam Sương
được, chỉ thấy con gái các cô hơi lạ
thôi, cười đấy lại khóc đấy, chả biết
sao mà chiều. Thôi bây giờ để đấy
cho anh, hôm nay anh bao, được
chưa, cười lên đi nào.
Tôi mỉm cười, một nụ cười gượng
như chưa bao giờ gượng hơn.
Anh Minh cho tôi biết Duyệt không
còn ở đơn vị của anh nữa mà đã đổi
về Saigon và đã sắp cưới vợ. Vợ
chàng là con gái của một ông lớn.
Con gái ông lớn, lớn tuổi, nhan sắc
lại tầm thường, muốn không bị mang
tiếng có con gái ế, nên ông bố phải
dùng quyền lực để mua chồng cho
con (bây giờ với tôi bất cứ người con
gái nào làm vợ chàng cũng đều xấu
như ma, già như cú vậy). Chàng đã
được ông lớn chọn, và giờ đây xa
được nơi chiến địa, nơi mà tính
mạng như ngàn cân treo sợi tóc, về
Saigon cưới vợ giàu, hẳn chàng vui
lắm. Ngày tân hôn chàng sẽ ở bên
người ta, âu yếm, nâng niu người ta,
như ngày xưa chàng đã nâng niu, âu
yếm tôi. Chàng sẽ nắm tay người ta
đi dưới mưa và sẽ dạy cô ta hôn
như chàng đã từng dạy tôi, sẽ vuốt
tóc cô ta, sẽ nói yêu cô ta và nếu cô
ấy khóc chàng sẽ dùng đôi môi nóng
bỏng của mình để lau mắt cho cô ấy.
Chàng sẽ… Trời ơi, tôi điên mất. Tại
sao tôi không có một ông bố quyền
lực như thế để mua chàng cho tôi,
để giữ tình yêu cho tôi, để giờ đây
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sao em vẫn không thể quên được
anh? Thật tình không thể quên được
chàng, quên được người lính có cặp
mắt làm tim tôi chao đảo, ngất ngây,
có nụ cười làm hồn tôi lênh đênh,
bồng bềnh. Thật tình không thể,
Duyệt ơi.

Sương của tao sẽ đẹp hơn cô dâu
già đó, để khi Duyệt thấy mày, sẽ
tiếc mày đứt ruột. Nghe lời tao đi, lẹ
lên, sửa soạn đi nhe tao tới liền, đón
mày bây giờ.
Tôi cúp máy. Ờ, Ngọc Diệp nói đúng,
tại sao tôi phải ngồi đây mà gậm
nhấm một nỗi buồn không thể giải
quyết được. Chàng đã bỏ tôi, tôi có
khóc than thế mấy thì chàng cũng
không thể nào là của tôi được nữa.
Tôi phải quên, quên Duyệt đi, Lam
Sương ơi, mày phải quên chàng đi.
Tôi bật dậy mở tủ chọn quần áo.
Chiếc quần jean trắng ống loe,
chiếc áo thung đen bó sát người,
còn mái tóc nữa, phải cột cao lên
buộc thành một cái đuôi ngựa cho
khuôn mặt trẻ trung hơn, ngổ ngáo
hơn, không buông dài cho mái tóc
thề chấm ngang lưng nữa. Mất
chàng rồi, chẳng còn ai để thề thốt
nữa. Lam Sương phải đổi khác,
không thể cứ ủ rũ mãi, có ai thương
mình đâu, vậy thì hãy tự thương
mình, làm cho mình đẹp thêm đi.
Một chút phấn cho má hồng hơn,
một chút son cho môi đỏ hơn, một
đường viền chì cho mắt sâu hơn,
long lanh hơn, quyến rũ hơn.
- Ui chao, tuyệt lắm, Khói Sương của
Diệp phải như vậy chứ.
Ngọc Diệp đã kêu lên khi nó vừa
thấy tôi.
Nếu chàng thấy tôi như thế này,
chàng có tiếc tôi không? Duyệt ơi,

“Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng
hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối, xót thương suốt
đời…”
Lời của bài hát như nhát dao đâm
suốt trái tim tôi. Tôi không thể quên
được Duyệt vì thật ra nơi thăm thẳm
của cõi lòng, tôi không tin Duyệt của
tôi lại bạc bẽo, lại dối gạt tôi. Có uẩn
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reng… Ai gọi nhỉ. Chắc là bố rồi, bố
đi dạy học ngoài Huế, gọi về để
thăm chừng con gái của bố đây mà.
- Alô, Bố hả bố?
- Không, anh Minh đây, em sửa soạn
chờ anh, anh về đón em bây giờ.
- Anh Minh, alô… alô…
Anh cúp máy rồi, tôi chưng hửng:
Cái ông tướng này, có chuyện gì
gấp tới độ không nói thêm câu nào
đã cúp máy. Mà anh về bao giờ, sao
không về nhà lại đi đâu tới giờ mới
gọi máy cho tôi, chắc là lại đến nhà
chị Tâm Chi rồi. Tôi ra cổng đứng
chờ, một lát sau anh đi taxi tới.
Sau khi lên xe, tôi quay sang hỏi
anh:
- Có chuyện gì vậy anh, anh lôi em
đi đâu đây?
- Duyệt bị thương nằm ở Tổng y
viện.
Tôi lặng người đi, như bị nghẹt thở,
cắn chặt vành môi như muốn bật
máu, một lúc sau tôi mới nói:
- Anh ấy bị thương mắc mớ gì tới
em, vợ anh ấy đâu? Nhưng… sao
anh ấy lại bị thương, bị thương lúc
nào, ở đâu, có nặng không, có nguy
hiểm không, có…?
Câu hỏi đã bị nghẹn ở đầu môi vì
những giòng nước mắt, anh Minh
ôm vai tôi vỗ về:
- Bình tĩnh đi Lam Sương, từ từ rồi
anh sẽ kể em nghe. Còn hiện giờ thì
sức khỏe Duyệt đã ổn định rồi, đừng
lo.

khúc gì không hở anh? Nhưng dù
sao thì sự thật đã rành rành, sự thật
tôi đã mất chàng rồi, mất thật rồi, tôi
thấy lòng mình đông đặc, lạnh lẽo vô
cùng.
Rồi ngày tháng cứ vẫn vô tình trôi đi
trên nỗi đau của tôi. Lê Đình đã thôi
quanh quẩn bên tôi, vì anh biết cánh
cửa trái tim tôi đã đóng lại rồi, đóng
lại vĩnh viễn để nhốt sâu một hình
bóng không bao giờ mờ nhạt, hình
bóng người lính Biệt Động Quân
ngày nào, và Ngọc Diệp đã thay tôi
để an ủi anh. Chưa bao giờ tôi lại
chăm học như bây giờ, tôi miệt mài
vùi đầu vào những chồng cours để
cố quên đi một người.
“Qu’auprès toi, je ne pourrai plus
vivre, non plus vivre qu’en souvenir
de toi
Après toi, j’ aurais les yeux humides,
les mains vides, le coeur sans
joie…”
Tiếng ca của Dalida nghe nhức nhối
làm sao, tôi tắt cassette, ra ban công
ngồi nhìn những đóm hỏa châu chập
chờn trên bầu trời mà thấy lòng buồn
rời rợi. Chữ nghĩa trong bài cổ luật
tôi vừa học đã bay đi hết, thay vào
đó là hình ảnh một người tôi muốn
quên và phải quên, lại hiện rõ nét
hơn bao giờ, đam mê và nồng nàn,
say đắm và da diết. Duyệt ơi. Bây
giờ anh ở đâu?
Tôi đang sửa soạn nấu cơm thì tiếng
chuông điện thoại reo. Reng…
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Võ Bị cộng thêm bản chất kiêu hùng
của người lính Biệt Động, chàng
không thể chịu đựng được việc,
ngày ngày phải quỳ lụy chiều chuộng
một cô tiểu thư kênh kiệu, nhõng
nhẽo, ngang ngược và còn phải
nghe theo những điều dạy bảo của
ông bố vợ quyền cao chức trọng
nữa chứ. Duyệt trình bày mọi điều
cùng mẹ, cái số phải chết thì ở đâu
cũng chết, nhưng thà chết oai hùng
ngoài chiến địa còn hơn chịu nhục.
Bà đã hiểu, đã thông cảm cùng con
và kết quả là con trai bà bị tống ra
ngoài mặt trận nơi dầu sôi lửa bỏng
nhất.
- Sao anh biết anh ấy bị thương?
- Anh với nó vẫn liên lạc với nhau.
Nó kể cho anh nghe hết chả dấu gì.
- Sao anh không nói cho em nghe về
anh ấy?
- Lúc đó em như một con điên, chịu
nghe anh sao. Anh hiểu sớm muộn
gì rồi em cũng biết. Bây giờ còn giận
nó không, có muốn thăm nó không?
Tôi xấu hổ đấm nhẹ vào vai anh:
- Anh này…
Chúng tôi ghé qua chợ mua ít bánh
trái và sữa cho chàng.
Chàng nằm đó, chiếc chân bó bột
được treo lên. Thấy tôi và anh Minh
bước vào, cặp mắt chàng nhìn tôi
như reo vui, cặp mắt vẫn đẹp, vẫn
tình, nụ cười vẫn cuốn hút hồn tôi,
vẫn làm tim tôi phải đập bình bịch
như ngày nào tôi mới quen chàng,

Qua anh Minh, tôi đã hiểu được tại
sao chàng về Saigon cưới vợ và tại
sao chàng bị thương: Duyệt có ba
người chị, chàng là út và cũng là con
trai duy nhất trong gia đình. Được
hoãn đi lính, nhưng là người trai thời
chiến, Duyệt không thể khoanh tay
ngồi nhìn khi những bạn bè của
mình đang xông pha nơi lửa đạn,
chiến đấu chống quân bạo tàn, bảo
vệ quê hương. Cứ ngày đêm cặm
cụi học hành để có bằng này cấp nọ,
hưởng thụ cảnh vợ đẹp, con khôn,
sao Duyệt thấy hèn quá. Chàng
muốn đăng lính, nhưng mẹ chàng
phản đối quyết liệt với lý do nếu
chàng đi lính, có mệnh hệ nào ai sẽ
là người nối dõi tông đường. Biết có
xin, mẹ cũng không cho, Duyệt trốn
gia đình lên Đàlạt, ghi tên vào
trường Võ Bị QGVN. Sau khi mãn
khóa, chàng chọn phục vụ ở một
trong những binh chủng thiện chiến
nhất của Quân lực VNCH, binh
chủng Biệt Động Quân. Biết chàng đi
lính, mẹ chàng rất giận. Bà là một
người có tiếng tăm, quen biết nhiều.
Bằng đủ mọi cách bà quyết đem
thằng con trai độc nhất của mình về
Saigon. Và cách hiệu quả nhất là
cưới vợ cho chàng, và Duyệt được
về Saigon qua con đường tắt đó chỉ
sau mấy tháng lăn lộn trên chiến
trường. Vì chữ hiếu Duyệt cố gắng
làm vui lòng mẹ. Nhưng với tính khí
can trường, bất khuất của chàng trai
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dù khuôn mặt tái xanh của chàng
còn vương nhiều nét mệt mỏi.
Anh Minh đẩy tôi đứng cạnh giường,
Duyệt đưa tay nắm lấy bàn tay tôi,
tôi nghe như có một luồng điện chạy
qua người, như lần đầu chàng nắm
tay tôi ở trong rạp hát. Nhìn anh
Minh rồi nhìn tôi, ánh mắt chàng thật
nồng nàn, tha thiết:
- Cám ơn hai người đã đến thăm tôi.
Lam Sương, còn giận anh không?
Tôi lắc đầu không nói được vì nước
mắt đã dâng đầy bờ mi. Anh Minh ý
tứ, kiếm cớ ra ngoài hút thuốc để
mình tôi và chàng bên nhau.
Duyệt nắm chặt tay tôi nói nhỏ:
- Lam Sương, anh yêu em, nhớ em
nhiều lắm. Anh biết anh có lỗi với
em, hãy tha lỗi cho anh, đừng giận
anh nữa nghe.
Tôi nhìn chàng, gật đầu, nước mắt
đã tràn trề trên mặt. Tôi đưa tay sờ
nhẹ cái chân băng bột của chàng.
Duyệt lấy tay lau những giọt nước
mắt vương trên má tôi:
- Đừng khóc nữa, anh không sao
đâu.
- Anh còn đau nhiều không?
Duyệt cười nhẹ:
- Còn, nhưng có em bên cạnh, cái
chân nó không dám đau nữa. Nhưng
nếu anh thành độc cước đại hiệp em
còn thương anh không?
Tôi phùng má:
- Không

Chàng lại cười, nắm tay tôi kéo về
phía chàng:
- Thật không? Nhìn cái mặt thấy ghét
quá đi. Ngồi xuống đây với anh.
Tôi ghé người ngồi xuống bên
chàng, Duyệt nhìn tôi bằng cặp mắt
tình như chưa bao giờ tình như vậy,
đắm đuối như chưa bao giờ đắm
đuối hơn:
- Có nhớ anh không?
- Có.
- Có thương anh không?
- Có.
- Có yêu anh không?
Tôi đỏ mặt:
- Có mờ.
- Cúi xuống anh nói cho nghe cái
này.
Tôi vừa chớm nghiêng đầu xuống,
khuôn mặt tôi đã được ôm gọn trong
hai bàn tay chàng. Kéo đầu tôi
xuống thấp hơn gần đụng mặt
chàng, Duyệt thì thầm:
- Anh yêu em.
Rồi đột ngột chàng hôn lên môi tôi.
Tôi xấu hổ, tuột khỏi tay Duyệt:
- Anh kỳ quá, người ta cười kìa.
Đỏ mặt, tôi ngồi thẳng người lại, kín
đáo liếc chung quanh. Một vài khuôn
mặt đang tủm tỉm cười. Tôi ngượng
chín người không biết trốn vào đâu
cho khỏi quê. Duyệt tỉnh bơ, chàng
cười nhỏ:
- Có gì đâu mà mắc cở, lính mà em.
Nhưng mà này, em hôn hãy còn
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Tiếng hát Hà Thanh vang lên đâu
đây, nghe ngọt ngào, nghe hạnh
phúc làm sao, và trong ánh mắt,
trong nụ cười, trong bàn tay nắm lấy
bàn tay, thật tha thiết, thật nồng nàn,
tôi hiểu được rằng từ nay chàng sẽ
là của tôi vĩnh viễn, người lính oai
hùng mà tôi đã yêu ngày nào, bây
giờ và mãi mãi về sau. Ngoài sân,
những tia nắng vàng đầu Xuân lấp
lánh, nhảy nhót trong những vòm
cây, những tán lá, như chào đón tình
yêu của tôi đã trở lại, sao ấm áp vô
cùng. 

vụng về lắm đấy nhé, anh phải thực
tập với em nhiều hơn nữa mới được.
Tôi chu môi, lườm yêu chàng:
- Tại anh chứ bộ, anh lo dạy người
khác hôn không hà.
- Từ nay anh sẽ chỉ dạy mình em
thôi, được chưa?
Không trả lời chàng, che dấu nụ
cười e thẹn, tôi với tay lấy quả cam,
bóc ra từng múi đưa cho Duyệt.
Chàng tán:
- Môi em thơm ngọt như múi cam.
- Lính để đánh giặc không phải để
tán, ông tướng ạ.
- Không tán làm sao có em.
Tôi ghé sát tai chàng, tình tứ:
- Không cần tán đâu, em cũng đã lỡ
yêu anh mất rồi.
Tình yêu tưởng như đã mất, chúng
mình không còn nhau nữa:
“Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp
Đã ngỡ xa nhau nên khóc một lần từ
giã
Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít
Xin cho đêm đêm tình đầy mộng
xanh”

Tường Thúy
Tucson-- Az—2011
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Em từ lục bát đông phương
Vào mùa hoa bưởi mùi hương thơm lừng
Câu thơ để muối chắm gừng
“Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau”

Em từ lục bát xuống đồi
Anh rời yên ngựa vừa rời nhớ nhung
Cỏ cây run rẩy tương phùng
Anh đưa em tới tận cùng nước non

Anh vừa cột mấy buồng cau
Em từ lục bát ra sau vườn trầu
Buộc vào đâu, trói vào đâu
Dây duyên dây nợ hai đầu dính nhau

Em từ lục bát bước ra
Bên nầy con suối là hoa anh trồng
Không quên giây phút chạnh lòng
Bồi hồi nhớ ngọn cỏ bồng đâu đây

Mãi mê mấy nụ hoa đào
Em từ lục bát xé rào ghé qua
Thôi thì cứ gọi Tố Nga
Đầu lòng hay thứ cũng là duyên văn

Em từ lục bát về nơi
Bến xuân anh đã tới rồi hay chưa?
Làn gió nhẹ điểm mưa thưa
Nửa khuya em đã giao thừa lộc xanh

Trăng khuyết rồi lại trăng tròn
Em từ lục bát thả hồn đi hoang
Nơi nầy là cõi nhân gian
Mặc em thân xác vương mang nợ đời

Em từ lục bát nhìn quanh
Biết rồi ánh mắt để dành đừng cho
Dù sao anh vẫn còn lo
Gửi câu sáu tám nhả tơ giăng buồm

Nợ bút nghiên chẳng than trời
Em từ lục bát gởi lời phân minh
Bao nhiêu cắt nghĩa chữ tình
Em đòi cắt nữa thành hình chi đây

Em từ lục bát bước ra
Nắng xuyên cành lá lân la mạn thuyền
Em đùa mái tóc làm duyên
Giọt sương long lánh một miền rất thơ

Phan Khâm
(Trích trong Thi tập 101 bài EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA)
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lệ, những lời tình buồn của bài ca
hôm nào cùng hình ảnh người trai
phiêu bạt phong sương đã một thời
ghi khắc sâu đậm trong tim tôi lại
hiện về rõ ràng, lồng lộng…
Ngày đó tôi đã gặp anh như là định
mệnh. Mùa hè năm ấy tôi và hầu hết
đám bạn thân đều đậu Tú Tài 2 sau
một năm vất vả miệt mài học tập. Có
một ngày tôi và Thu Thảo lang thang
ra phố tìm mua vài xấp vải. Khi cảm
thấy chân mỏi rã rời hai đứa ghé vào
một quán giải khát. Thảo đang kể lể
chuyện tình của cô cho tôi nghe thì
có tiếng nói trầm ấm bên tai:
- Xin phép hai cô, có thể cho tôi ngồi
chung bàn được không vì đã hết chỗ
rồi.
Tôi và Thảo nhìn lên thì ra là một
thanh niên chừng 25, 26 tuổi. Thảo

“Mỗi năm đến hè lòng man mác
buồn. Chín mươi ngày qua chứa
chan tình thương... Màu hoa phượng
thắm như máu con tim, mỗi lần hè
thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu
mà tìm?”*
Bài hát của cô ca sĩ trên Ti Vi gợi
nhớ những mùa hè thuở học trò
nghe sao quen thuộc và mến thương
quá. Mắt tôi chợt ướt, tim tôi chợt
quặn đau, niềm ưu tư, chua xót bỗng
tràn về xâu xé tâm hồn. Tôi mơ
màng nhìn vào khoảng không trống
vắng, tôi như bắt gặp một cái gì đó
thật xa, xa lắm, bàng bạc, chập chờn
như mộng ảo nhưng đậm nét
thương đau. Hình ảnh những mùa
hè năm xưa, dòng sông quê mẹ,
những con đường nằm im ngủ,
những bước chân lang thang, những
đêm trong phòng trà ở Sàigòn hoa
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nhìn quanh quả thật đã đầy kín
khách nên gật đầu:
- Dạ được không sao, anh cứ tự
nhiên.
- Cám ơn hai cô.
Làm sao còn tự nhiên được nữa.
Câu chuyện tâm tình của Thảo
không thể tiếp tục nên cô chuyển
sang đề tài khác:
- Lan Anh nầy, mình đã thoát khỏi
môn Triết học của thầy Nguyễn Hải
Bằng tao mừng quá trời. Không hiểu
sao một người trẻ tuổi, đẹp trai như
thầy Hải Bằng lại là giáo sư dạy Triết
chứ. Môn học gì khô khan thấy mồ.
Người thanh niên ngồi bên bỗng lên
tiếng:
- Ồ! Hai cô là học trò của Nguyễn
Hải Bằng à? Hắn là bạn tôi đó.
Hai đứa tôi cùng quay lại nhìn, thì ra
anh ta cũng trạc tuổi thầy Bằng. Thu
Thảo nhanh miệng gọi ngay anh
bằng thầy:
- Thầy là bạn của thầy Bằng sao?
Thầy dạy ở trường nào? Môn gì?
Người thanh niên mỉm cười, lắc đầu:
- Không, tôi không phải là thầy giáo,
tôi là lính.
Thảo mở to mắt và kêu lên:
- Cái gì, thầy là…lính à?
- Vâng, lính thì có gì lạ mà cô ngạc
nhiên thế? Thời buổi nầy cô không
thấy nơi nào cũng có lính sao?
Không có lính ai bảo vệ cho các cô
được ngồi đây học hành, vui chơi,
bát phố…

Thảo cụt hứng quay sang tôi nói
nhỏ:
- Lại bị “lên lớp”rồi. Xui xẻo thật! Tao
thấy anh ta đâu giống lính.
Tôi cười nói với Thảo:
- Ai bảo mầy lanh mồm, lanh miệng
quá làm chi.
Sau đó hai đứa cúi đầu im lặng ăn
kem tiếp. Anh lính kia uống hết ly
nước trái cây rất nhanh rồi đứng
dậy:
- Xin phép hai cô tôi đi trước.
Anh ta vừa bước ra cửa chợt quay
lại và đưa cho tôi một tấm danh
thiếp:
- Hy vọng có ngày gặp lại hai cô.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã bỏ
đi mất.
Cầm tấm danh thiếp trên tay tôi hết
sức ngạc nhiên vì trên danh thiếp chỉ
có tên anh: Nguyễn Cao An Bình và
địa chỉ nhà ở Sàigòn số… đường
Trương Tấn Bửu-Phú Nhuận mà
thôi. Tôi nói với Thảo:
- Mầy nhìn xem, danh thiếp gì mà
không có chỗ làm, không ghi chức
vụ chỉ có địa chỉ nhà ở Saigòn. Anh
ta là lính có bao giờ ở nhà đâu, có
phải anh muốn gạt mọi người
không? Ai muốn liên lạc với anh ta
thì làm sao?
Thu Thảo lầm bầm:
- Ý anh ta là chỉ cần cho biết tên
mình. Đúng là một người gàn, xui
xẻo thật. Thôi mình cũng về đi Lan
Anh, hôm nay chả vui tí nào.
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Tôi phải đành chiều ý Thảo.
Hai hôm sau tôi và Thu Thảo được
Bảo Trân cô bạn cùng lớp mời dự
buổi dạ tiệc do ba cô tổ chức để
mừng cô thi đậu. Ba của Bảo Trân là
một sĩ quan cấp Tá đang phục vụ tại
Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 nên khách
mời ngoài đám bạn của con gái mình
còn có nhiều sĩ quan trẻ tham dự.
Không biết có phải ông cố ý giúp
đám người trẻ có cơ hội gặp gỡ và
quen nhau không nhưng hầu hết các
chàng thì độc thân, còn bạn của Bảo
Trân là những người đang chuẩn bị
vào Đại Học, lứa tuổi đẹp nhất của
con gái, lứa tuổi đang mơ mộng
hoàng tử của lòng mình. Căn biệt
thự của Bảo Trân hôm ấy được
trang hoàng tuyệt đẹp, rực rỡ chóa
mắt, khách khứa khá đông, toàn
những khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ.
Tôi và Thu Thảo ngồi ở một bàn gần
sân khấu.
Sau màn giới thiệu của Bảo Trân và
Ba cô thì ông nắm tay con gái ra
khai mạc buổi dạ tiệc bằng một bản
Paso doble làm ai cũng ngưỡng mộ
tình cha con của ông. Kế tiếp một
người thanh niên bước lên sân khấu,
anh ngồi xuống chiếc đàn dương
cầm vừa đàn vừa hát một bản nhạc
Pháp. Đầu anh ta cúi xuống nên
chúng tôi không nhìn rõ mặt nhưng
giọng anh trầm ấm và buồn mang
mang, lời của bài ca nức nở như nỗi
lòng của kẻ ra đi làm tôi muốn khóc:

“Je suis partie sans un adieu. Il valait
mieux pour tous les deux. Laisse moi
te dire: je t’aimes bien.
Cette chanson, je l’ai chantée en
criant ton nom. Elle est pour toi.Ne
pleure pas.
Je suis partie sans oublier… C’est
ma chanson, c’est ta chanson”.**
Tiếng vỗ tay chấm dứt, người thanh
niên đứng lên rời chỗ, tôi bỗng giật
mình. Thảo thảng thốt:
- Lan Anh, mầy còn nhớ anh chàng
nầy không? Hôm mình gặp y ở quán
kem đó.
Tôi cũng vừa nhận ra anh chàng có
cái tên đẹp và tấm danh thiếp kỳ lạ:
Nguyễn Cao An Bình.
- Ừ, tao nhớ rồi, làm gì mà mầy
mừng dữ vậy?
Thảo cười tinh nghịch:
- Tao sẽ làm quen chàng, không để
con cá nầy lọt lưới, uổng lắm.
Tôi chỉ vào mặt Thảo:
- Vừa phải thôi chứ cô. Định ăn lựu
đạn hay sao mà đòi bắt cá hai tay
vậy? Còn anh chàng Thủy Quân Lục
Chiến của mầy để đâu?
- Ở xa mà, ảnh đâu biết. Người đó là
chánh, anh nầy để… sơ cua thôi.
Tôi đưa tay cú đầu Thảo, lúc rút tay
lại chạm phải một người vừa đi tới,
tôi giật mình xin lỗi và cũng kịp nhận
ra là An Bình. Anh cười vui vẻ:
- Chào hai cô, hai cô còn nhớ tôi
không? Thật vui mừng vì được gặp

266

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
- Thôi cũng được, nói chuyện với
nhau hay hơn. Lan Anh nghĩ sao về
tôi?
- Tôi không nghĩ gì cả vì tôi đâu phải
người quen của anh.
- Cô xa lạ quá. Thì bắt đầu từ hôm
nay chúng ta là người quen, cô
không thể coi tôi là bạn được sao?
Tôi nghĩ mình không thể dễ dãi quá
nên đáp:
- Anh cho tôi suy nghĩ lại chuyện đó.
Anh cười nhẹ và nói như chỉ để cho
tôi nghe thôi:
- Người gì mà khó thế.
Tôi giả vờ không nghe, ngước mắt
nhìn lên sân khấu, lại một anh lính
khác đang trãi tâm sự bằng một tình
khúc chinh chiến buồn. Trên sàn
nhảy từng cặp, từng cặp dìu nhau
trong điệu nhạc du dương dưới ánh
đèn mờ ảo…
Sau buổi tiệc An Bình đưa tôi và
Thảo về nhà bằng xe jeep nhà binh
mượn của ba Bảo Trân. Ngồi trên xe
anh luôn tìm cách gợi chuyện với tôi
mà quên mất Thu Thảo ngồi bên.
Thảo quay sang nói nhỏ với tôi:
- Coi bộ anh chàng thích mầy rồi.
Thôi tao nhường cho mầy đó, dù gì
tao cũng chỉ muốn để… sơ cua thôi.
- Đừng đùa với lửa, bỏ ý nghĩ đó đi
cô. Mầy phải chung thủy với người
yêu chứ.
An Bình quay sang hỏi:
- Các cô đang nói xấu tôi à?
Thảo cong môi:

lại hai cô. Lần trước quên hỏi tên hai
cô, lần nầy xin mạn phép nhé!
Thảo cười thật tươi:
- Anh khách sáo rồi. Bây giờ là thế
kỷ thứ mấy chứ, chúng tôi không
ngại cho anh biết tên đâu. Tôi tên
Thu Thảo, bạn tôi là Lan Anh. À! Anh
đàn giỏi quá và hát cũng hay nữa.
Bình mỉm cười:
- Cầm súng lâu ngày tay đã chai
cứng nên đàn cũng dở rồi cô ạ!
Ngày xưa khi còn đi học tôi chơi đàn
khá lắm, giờ ít có dịp ngồi trước cây
đàn. Còn ca thì… cho vui vậy thôi.
Tôi xen vào:
- Anh Bình hát hay thật đó, giọng
anh thật ấm, lời ca buồn, cảm động
làm tôi suýt khóc.
An Bình quay sang tôi:
- Chào Lan Anh. Cám ơn cô còn nhớ
đến tôi. Chắc nhờ tấm danh thiếp
của tôi mà cô biết tên tôi phải
không?
Đối diện với anh bỗng dưng tôi hơi
hồi hộp nên ấp úng:
- Dạ phải.
An Bình kéo ghế ngồi xuống gần tôi
rất tự nhiên. Tôi quay nhìn lại thì Thu
Thảo đã biến đâu mất, thì ra cô đang
lã lướt ngoài sàn nhảy cùng một
anh. An Bình hỏi tôi:
- Tôi có thể mời Lan Anh nhảy một
bản không?
- Tôi… không thích nhảy.
Anh cười:
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Anh nhìn tôi giây lát rồi lắc đầu:
- Bây giờ đã trễ rồi để tôi đưa Lan
Anh về nhà trước kẻo khuya quá cô
sẽ bị mẹ mắng. Vậy ngày mai mình
gặp nhau được không? Lúc đó có
nhiều thì giờ tôi sẽ kể cho cô nghe.
- Ngày mai chắc… tôi không đi
được.
- Tại sao? Cô đừng từ chối tôi mà!
Tôi sắp sửa phải đi rồi. Cô biết ba
Bảo Trân là chú tôi nên lâu lắm tôi
mới có dịp xuống đây. Lan Anh đừng
làm khó tôi nữa, được không?
Nhìn nét mặt khẩn khoản, tha thiết
của anh tôi bỗng mềm lòng nên đáp
nhỏ:
- Thôi cũng được. Mai gặp anh ở
đâu?
An Bình cười rạng rỡ:
- Buổi sáng tôi còn công vụ, vậy
chiều mai mình gặp nhau trước cửa
nhà hàng Quốc Tế lúc 4 giờ nhé!
Khi tôi đến nhà Bình còn nhắc lại:
- Lan Anh nhớ đó, ngày mai lúc 4 giờ
chiều.
Không chờ tôi trả lời An Bình quay
xe chạy mất. Tôi đứng nhìn theo
lòng chợt thấy một chút xuyến xao
khó tả.
Buổi chiều hôm ấy lần đầu tiên tôi
gặp mặt riêng An Bình, anh chờ tôi
trước cửa nhà hàng Quốc Tế bên bờ
sông. Hôm ấy tôi mặc chiếc áo dài
màu xanh nhạt phối hợp thật hài hòa
với màu áo xanh sậm của An Bình
nên trông hai đứa như đôi tình nhân

- Bộ anh xấu lắm sao mà sợ?
- Có chứ! Tôi đâu phải là thần thánh.
Người trần tục thì điểm xấu nhiều vô
kể.
- Tôi thật nhìn lầm anh rồi, Thảo xiên
xỏ.
An Bình cười lớn, không nói gì thêm
nữa. Đến nhà Thảo xuống trước,
trên xe chỉ còn Bình và tôi. Tôi bỗng
thấy hồi hộp, căng thẳng quá chỉ
mong sao sớm đến nhà mình.
Tôi ngước nhìn lên, sao đêm lấp
lánh cả một vùng trời rộng bao la, vài
chiếc chiến đấu cơ bay xa xa đang
gầm thét, âm vang rờn rợn như
mang nỗi phẩn uất, thương đau,
chua xót vọng về, nhắc nhở người
thành phố rằng ngoài kia cuộc chiến
còn đang tiếp diễn. Trong giờ phút
nầy có bao kẻ đang ôm súng đối mặt
kẻ thù, đang lặn lội trong rừng sâu
đen tối hay giữa cánh đồng sình lầy
để bảo vệ quê hương, tổ quốc. Tôi
chợt thấy buồn, chợt bâng khuâng
trong dạ. Tôi quay sang hỏi Bình:
- Anh đi lính chắc cực khổ lắm hả?
Anh có thường đi hành quân không?
Bình nghiêm nét mặt:
- Tôi là lính thì làm sao không đi
hành quân, đánh giặc? Cô tưởng ai
cũng sung sướng như các cô, an
nhiên tung tăng dạo phố. Cô có
muốn nghe tôi kể đời lính phong
sương gian khổ thế nào không?
- Vâng, tôi muốn nghe lắm, anh kể
đi.
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- Vâng! Anh kể đi, tôi muốn nghe
lắm.
Bình ngước nhìn lên trần nhà thở
nhẹ, hình như có một chút xúc động,
anh bắt đầu kể:
- Sau khi tôi mãn khóa ở trường Võ
Bị Đà Lạt thì được bổ nhiệm về Sư
Đoàn 7 Bộ Binh, tôi phục vụ cho
Trung Đoàn 10. Từ đó tôi lặn lội
khắp những vùng nổi tiếng nguy
hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của
Sư Đoàn 7 như: Kiến Hòa, Gò Công,
Mỹ Tho… Có một lần Tiểu Đoàn tôi
bị bao vây ở quận Mõ Cày thuộc tỉnh
Kiến Hòa. Tỉnh nầy có biệt danh là
“xứ dừa” vì đâu đâu cũng thấy dừa,
cả rừng dừa bạt ngàn, mênh mông.
Những cây dừa được trồng xen kẻ
với những con kinh để khi hái trái
người ta sẽ ném dừa xuống đó cho
tiện vớt lên.
Chỗ Tiểu Đoàn tôi bị bao vây là một
nơi rậm rạp, cỏ tranh dày đặc và
cao. Hỏa lực bên kia rất mạnh, phải
là cấp Trung Đoàn. Có lẽ phía họ
cũng không nắm chắc lực lượng của
ta nên không dám xông lên tấn công,
cả hai bên cùng nằm yên cố thủ.
Chúng tôi nằm dưới một con kinh
giữa hai hàng dừa, nước ngập gần
tới ngực, lạnh cóng, tê buốt, mệt
nhoài. Trong thời gian chờ tiếp viện
tôi không chịu nổi lạnh nên lấy điếu
thuốc hút cho ấm lại một chút dù tôi
biết nổi lửa lúc đang lâm trận là điều
tối kỵ. Khi tôi dùng hộp quẹt zippo để

đã từng hẹn hò có sự chuẩn bị, sắp
xếp từ trước. Trước mặt nhà hàng là
bến Ninh Kiều dập dìu nam thanh nữ
tú và du khách dạo quanh. Ngoài kia
dòng sông Hậu êm đềm gợn sóng
đưa con nước chảy xuôi mang phù
sa bồi đắp cho những cánh đồng bát
ngát mênh mông hay những vườn
cây thênh thang, bạt ngàn trĩu quả.
Xa xa thấp thoáng bóng con đò đưa
rước khách sang sông với cô lái tóc
thề buông lơi trong chiều nắng Hạ.
Thấy tôi An Bình mừng rỡ:
- Lan Anh chịu đến tôi vui lắm, thôi
mình vào đi.
Tôi theo anh vào trong. Nhà hàng
trang trí ấm cúng, thanh lịch, không
khí mát mẻ dễ chịu, nhạc êm êm,
nhẹ nhàng, thiết tha truyền cảm. An
Bình đưa thực đơn cho tôi chọn thức
ăn.Tôi nói:
- Anh chọn gì cho Lan Anh cũng
được.
Anh chọn hai phần Omelet, một ly
nước ngọt, một ly rượu vang. Nhìn
những ngón tay có màu vàng của An
Bình tôi hỏi:
- Anh Bình hút thuốc lá nhiều lắm
sao mà đầu ngón tay của anh vàng
cả vậy?
An Bình có vẻ ngượng:
- Cô đừng cười nhé! Thuốc lá đối với
tôi chẳng những để giải sầu mà còn
rất đặc biệt, Lan Anh có muốn nghe
một câu chuyện gần như huyền
thoại của tôi không?
269

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
vậy.
Tôi ngước nhìn anh và nghĩ thầm
“anh chàng đang bắt đầu tấn công
mình đây” trong lòng hơi mất bình
tỉnh nên lặng yên không nói câu nào.
An Bình nói tiếp:
- Lan Anh à, cô là học trò của bạn tôi
và tuổi cũng nhỏ hơn tôi nhiều nên
cho phép tôi gọi cô bằng em được
không? Cứ dùng chữ “tôi” hoài nghe
xa lạ quá.
Không hiểu sao lời anh như có một
mãnh lực khiến tôi xiêu lòng và trả
lời ngay:
- Dạ được chớ anh, Lan Anh chỉ
đáng tuổi làm em gái của anh thôi.
Bình cười thật tươi:
- Như vậy thì tốt quá rồi, từ nay anh
nói gì em không được cải lại nhé!
Tự nhiên tôi nghe nóng bừng lên
má. Tôi len lén nhìn anh bỗng dưng
thấy lòng lâng lâng xúc động. Đôi
mắt anh khi nhìn tôi tuy ấm áp dịu
dàng nhưng gợn chút u buồn, mênh
mông xa vắng. Nhìn nét kiêu dũng
phong sương của Bình tôi thấy hồn
mình chợt luyến
lưu người trai của
sông núi bạt ngàn,
của trường sa máu
lửa. Tôi biết rằng
mình đang bắt đầu
vào một cuộc phiêu
lưu đầy cam go
sóng gió.
Chỉ qua một bữa

mồi lửa, tôi phải cúi đầu thấp xuống
và lấy tay che gió cho lửa đừng tắt
thì một tràng AK bay đến tạt ngang
đỉnh nón sắt của tôi làm tôi kinh hồn
bạt vía. Nếu không có điếu thuốc,
nếu tôi không cúi xuống mồi lửa thì
tràng AK đó đã phang ngay mặt
hoặc cổ họng tôi rồi. Giờ nhớ lại còn
giật mình, cái chết của lính thật
mong manh trong đường tơ kẻ tóc.
Từ ngày đó tôi coi thuốc lá như ân
nhân cứu mạng, như nhân tình của
tôi vậy…
Tôi đang hồi hộp theo dõi câu
chuyện của anh đến đọan cuối
không khỏi bật cười vì lối nói khôi
hài của anh. Tôi thấy thương và
thông cảm cho cuộc đời gian khổ,
hiểm nguy của những người lính
trận như anh:
- Tôi cũng hiểu được ít nhiều cuộc
đời lính chiến. Trường hợp của anh
quả là một phép lạ nhưng cũng là
định mệnh vì số phần anh chưa tận.
An Bình nhìn tôi bằng ánh mắt dịu
dàng:
- Phải, tôi nghĩ đó
là định mệnh của
tôi. Định mệnh
khiến xui tôi chưa
chết ngày ấy để giờ
nầy được gặp Lan
Anh ở đây, được
quen một cô bạn
dễ thương, hiền
lành như Lan Anh
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cùng nhau. Đêm u buồn sâu thẳm,
một cánh chim lạc loài vừa chợt bay
ngang buông tiếng kêu rã rời não
nuột.
An Bình dừng lại và nắm tay tôi:
- Tiếc quá, thời gian chúng ta quen
biết thật ngắn ngủi. Sáng mai anh
phải đi rồi, anh sẽ viết thư cho Lan
Anh.
Tôi không biết nói gì nên trả lời thật
nhỏ:
- Dạ, Lan Anh sẽ cầu nguyện cho
anh luôn luôn được bình yên.
Anh gật đầu cám ơn rồi quay bước.
Nhìn theo bóng anh cô đơn xa dần
tôi thấy bâng khuâng trong dạ và biết
rằng mình sắp sửa bước vào cuộc
điêu linh.
Mùa hè năm đó với tôi thật đầy ý
nghĩa vì tôi đã gặp và quen biết An
Bình. Thỉnh thoảng tôi nhận được
thư anh viết vội vã, viết sau những
lần đánh trận trở về buồn bã, mệt
nhọc, cô đơn, đau xót vì có những
đồng đội vừa hy sinh. Tôi đã hòa nỗi
vui buồn của mình vào tâm tình của
người lính trẻ.
Ngày tháng dần
trôi, anh và tôi đã
mến thương nhau
tha thiết dù chỉ
qua những cánh
thư xanh. Tôi
chấp nhận làm
người yêu của
lính, chấp nhận

ăn tối, tình cảm giữa tôi và Bình đã
thân mật thêm nhiều. Hai đứa đi lang
thang giữa phố đêm đèn vàng ngập
lối. Trên bầu trời từng ánh hỏa châu
bùng lên xa xa, chợt sáng, chợt tắt,
chợt dồn dập…, tôi thấy nao nao
buồn và hỏi Bình:
- Có phải ngoài kia, nơi có ánh hỏa
châu đó đang diễn ra cuộc chiến
không anh?
Bình gật đầu:
- Đúng vậy, họ đang đánh nhau đó
em. Đối với tụi anh bất cứ lúc nào
cũng có thể được lệnh ra đi, sẵn
sàng lao vào trận đánh, rồi khi tàn
cuộc trở về không biết ai còn ai mất.
Mới hai tháng trước đây chú lính
mang máy truyền tin của anh đã lãnh
nguyên một tràng AK nát đầu, văng
óc ra ngoài chết liền tại chỗ, mỗi khi
nhớ đến anh thật đau lòng. Những
đóm hỏa châu kia, những tiếng đạn
bay súng nổ, máu lửa, xác bạn, xác
thù và quang cảnh điêu tàn xơ xác
sau cuộc giao tranh đã là những
hình ảnh quen thuộc với anh.
Bước chân chúng
tôi khua đều trên
đường phố, con
đường về nhà tôi
dài lê thê hun hút,
hai hàng cây cúi
mặt gục đầu, vòm
lá trên cao xạt
xào, rì rào như
đang tỉ tê tâm sự
271

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
nắm
vùng
diễm
khắp

tay nhau thênh thang trong
trời hạnh phúc. Đó là đoạn tình
lệ nhất đời tôi, chàng đưa tôi đi
mọi nơi, mọi nẻo. Có những
đêm vào phòng trà
Mỹ
Phụng,
Olympia
hay
Maxim nghe nhạc,
trong vòng tay ấm
áp của chàng,
trong những điệu
nhạc chập chùng
vây bủa với những
bài tình ca buồn
đã ru tình yêu
chúng tôi vào giấc
ngủ thần tiên. Đôi
khi chúng tôi đi
Long Thành hay Lái Thiêu hái trái
cây, hòa niềm vui cùng thiên nhiên,
cùng mây trời phiêu lãng. Có lúc
chúng tôi ra tận Phú Lâm vào các
quán cóc ăn những món bình dân
quen thuộc. Chúng tôi như hai cánh
chim trời bay khắp đó đây không cần
biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến.
Rồi chia tay nhau, tôi về nối tiếp học
hành, Bình trở lại đơn vị với bạn bè
đồng ngũ, với ngày nắng đêm
sương, dãi dầu gian khổ.
Một ngày đầu năm 1975 tôi nhận
được hung tin: anh mất tích khi tăng
viện cho Sư Đoàn 9 ở Cao Lãnh tỉnh
Kiến Phong. Bạn bè trong đơn vị
không thể tìm thấy dấu vết hay tin
tức gì về anh cả. Cha mẹ anh đau

nhớ nhung xa cách, chấp nhận hồi
hộp lo lắng ngóng chờ. Tôi luôn theo
dõi trên báo chí, trên các đài phát
thanh tin tức về những cuộc hành
quân của Sư Đoàn
7 Bộ Binh vì biết
rằng có anh trong
đó.
Rồi một mùa hè
nữa lại đến. Tuy
không được gặp
nhau nhưng tình
yêu chúng tôi qua
những trang thư
tha thiết đậm đà
đã làm tôi nhớ
nhung An Bình da
diết. Chàng phiêu
bạt khắp vùng 4 chiến thuật, ngoài
những khu vực trách nhiệm của Sư
Đoàn 7, đôi khi anh được tăng viện
cho Sư Đoàn 9 Bộ Binh ở những
vùng khác, những lá thư chàng gửi
về với nhiều địa danh xa lạ. Tôi
không tưởng tượng được người yêu
của mình gian lao, nguy hiểm thế
nào nên chỉ biết cầu nguyện cho anh
luôn bình yên nơi trận tuyến, cầu
mong anh luôn được như tên: AN
BÌNH.
Mùa hè năm thứ ba chúng tôi yêu
nhau, An Bình đi phép về thăm bố
mẹ vì hai cụ rất nhớ anh nên anh
hẹn tôi gặp nhau ở Sàigòn. Tôi cũng
sẵn dịp lên thăm dì ruột của mình.
Khoảng thời gian ấy tôi và An Bình
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khổ vật vả khóc than, tôi tan nát con
tim, bẽ bàng số phận, mộng ước của
đời tôi đã tan tành sụp đổ. Từ lúc
yêu anh tôi đã chấp nhận tất cả
những gì xấu nhất có thể xảy ra
nhưng tôi không thể nào chôn giấu
niềm đau khi xa rời anh được. Từng
đêm kỷ niệm hiện
về giết chết tuổi đôi
mươi hoa mộng
của tôi, vắng anh
rồi tôi chỉ còn là
một thể xác không
hồn mất hết sinh
lực, không còn sức
sống. Tuy vậy, tôi
vẫn nuôi hy vọng
anh còn sống sót
và một ngày nào
đó anh sẽ trở về,
sẽ xuất hiện trước
mặt tôi, nhưng tôi mãi chờ mong mà
ngày đó chưa bao giờ đến.
Rồi tháng Tư đen 1975 chụp xuống,
quê hương đất nước điêu tàn xơ
xác. Những người thân quen kẻ còn
người mất, kẻ ở lại nghèo khổ đắng
cay, người ra đi ngậm ngùi chua xót.
Cuộc thế đã đổi thay và lòng người
cũng thay đổi. Dù chỉ có ba năm yêu
nhau nhưng tôi không quên được An
Bình nên không thể chấp nhận hình
bóng một nam nhân nào khác. Cứ
thế cuộc đời tôi âm thầm trôi qua
theo ngày tháng buồn tênh.

Mười năm sau tôi đến được bến bờ
Tự Do và định cư ở miền Nam
California nước Mỹ. Vào ngày cộng
đồng Người Việt Hải Ngoại tổ chức
lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30/4
tôi đến đó để tham dự. Trong buổi lễ
khi tôi đang chăm chú nghe vị
Trưởng Ban Tổ
Chức đọc diễn
văn thì ở hàng
ghế phía sau tôi
có tiếng nói:
- Mầy thấy mệt
sao? Thôi để tao
đưa mầy về nhé!
Một giọng nói yếu
ớt trả lời:
- Ừ, tao mệt rồi.
Mầy đưa tao về
giùm đi.
Tôi quay nhìn xem
ai đã nói những lời đó. Mắt tôi dừng
lại trên gương mặt xanh xao của
người đàn ông, ánh mắt sao quen
thuộc quá. Tôi buột miệng kêu lên:
- Trời ơi! Anh… anh là An Bình phải
không?
Người đàn ông thoáng chút ngỡ
ngàng rồi reo lên:
- Ồ! Lan Anh. Đúng là em rồi, anh
không lầm đâu.
- Dạ, là em đây anh. Nhưng anh sao
vậy, anh bệnh à?
Tôi đứng lên cùng người bạn của
Bình dìu anh ra khỏi hàng ghế. An
Bình nhìn tôi lộ niềm vui trong mắt:
273

Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2018
lại người xưa như trong cơn mơ
khiến tôi bồi hồi xúc động và lo sợ,
tôi lo sợ sẽ mất anh một lần nữa
trong đời.
Ngày hôm sau tôi đến nhà anh thật
sớm. Căn nhà nhỏ xinh xinh nhưng
vắng lạnh vì chỉ có anh nằm trên
giường và Tuấn bạn anh đang có
mặt. Tôi cũng được biết Bình vẫn
sống đời cô đơn buồn tẻ. An Bình
ngạc nhiên và mừng lắm, anh ngồi
trên giường tiếp chuyện với tôi:
- Xin lỗi em, anh vừa mới làm
Chemo nên hơi mệt. Em không ngại
ngồi đây nói chuyện với anh chứ?
- Sao anh khách sáo với em vậy?
Anh hãy lo chữa bịnh đi. À, em muốn
biết vì sao anh đến nước Mỹ được.
Ngày ấy em đã khóc rất nhiều khi
anh mất tích, em tưởng không bao
giờ còn gặp anh nữa. Chuyện ngày
đó như thế nào vậy anh?
- Chuyện ấy dài dòng lắm, anh Tuấn
sẽ kể cho em nghe vì anh không kể
nổi. Tuấn là bạn thân của anh, hết
lòng lo lắng cho anh nhất là lúc nầy.
Tôi thấy Bình có vẻ mệt nhiều nên
đỡ anh nằm xuống giường và nói:
- Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài nói
chuyện với anh Tuấn.
Tôi trở ra ngồi đối diện với Tuấn. Tôi
ngõ lời cám ơn anh đã vì bạn bè mà
chăm sóc Bình lúc nầy. Tuấn cười
nói:
- Tôi chỉ có một đứa con đi học xa,
hai vợ chồng ở nhà cũng buồn tẻ.

- Gặp lại em anh mừng quá, như
trong mơ, tạ ơn trời đất. Bây giờ anh
đang mệt lắm không nói nhiều với
em được, chờ vài ngày sau anh
khỏe lại sẽ gặp em nhé! Em cho anh
địa chỉ của em đi.
Lúc bấy giờ anh Tuấn, người bạn
của Bình lên tiếng:
- An Bình bị ung thư gan vừa mới vô
hóa chất nên còn mệt lắm, vậy mà
vẫn muốn đi đến đây. Nếu cô là bạn
của Bình thì hôm nào ghé qua nhà
thăm nó, giờ tôi phải đưa Bình về.
Tôi xin địa chỉ và số điện thoại nhà
Bình rồi chia tay hai anh. Tôi rất
muốn theo đưa anh về nhà nhưng
ngại vợ con anh phiền nên đành im
lặng. Đêm đó về nhà tôi không thể
nào ngủ được. Tôi rất vui mừng vì
Bình còn sống sót và tôi đã gặp lại
anh, nhưng sao anh chỉ đi với bạn
còn vợ con anh đâu? Chẳng lẽ anh
vẫn còn độc thân? Bao nhiêu thắc
mắc trong lòng, tôi chỉ mong trời
mau sáng để tôi đến nhà thăm anh.
Đêm về yên tĩnh vắng lặng, tôi ngồi
cô đơn nhìn những vì sao lấp lánh
trên trời chợt nhớ đến những đêm
xưa khi cùng anh hò hẹn. Hai đứa
lang thang dưới trời khuya đếm từng
vì sao và kể chuyện nhau nghe.
Những ngày tháng êm đềm đó,
những lời thề nguyền hẹn ước còn in
đậm trong trái tim tôi, trong ký ức tôi
chưa bao giờ nhạt nhòa, phai lãng.
Hôm nay trên đất khách tôi bỗng gặp
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Tôi đã nhận An Bình làm em nên
chăm sóc Bình cũng nên lắm, cả vợ
tôi cũng đồng ý. Tháng nầy tôi xin
nghỉ phép thường niên và ở luôn đây
lo cho Bình. Tội nghiệp An Bình, một
thân cô độc không chịu lấy vợ cứ
chờ đợi một người đã hơn 10 năm
cách biệt, không ngờ người đó là cô.
Gặp được cô đây tôi mừng lắm
nhưng Bình thì…
Anh Tuấn bỏ dở câu nói, tôi hiểu anh
định nói gì và lòng tôi cũng đau đớn
vô vàn. Tuấn kể cho tôi nghe câu
chuyện của Bình ngày ấy:
- Hôm đó An Bình đi hành quân ở
Kiến Phong và bị thương nặng ngất
xỉu, thất lạc đơn vị. Anh may mắn
được một gia đình nông dân cứu
sống nhưng lại bị Việt Cộng phát
hiện và bắt giam anh trong một nhà
dân chúng với một vị Linh Mục, hai
thầy giáo và một nữ công chức.
Những người dân đó rất tử tế, cho
các anh ăn uống đầy đủ, nếu để các
anh trốn họ sẽ bị Việt Cộng xử tội
nên các anh không nỡ bỏ trốn. Vào
thời điểm đó Việt Cộng đang tập
trung lực lượng để tấn công về các
thành phố lớn mà quên mất vùng
nông thôn. Một hôm vị Linh Mục nói
với Bình:
- Con nên trốn đi vì con là lính. Cha
và mấy thầy giáo họ chỉ dụ quy hàng
thôi nên không có gì nguy hiểm.
Thế là Bình trốn thoát khỏi nơi đó.
Anh không về đơn vị ngay mà về

nhà trước. Đến Sàigòn thì tình hình
vô cùng hổn loạn, dân chúng hoang
mang, hoảng sợ lo tìm đường chạy
ra nước ngoài. Đạn pháo Việt Cộng
nhắm vào phi trường Tân Sơn Nhất
hàng loạt nhằm chận đứng lối thoát
của Đồng Minh và dân, quân ta. Hai
ngày sau Tướng Dương Văn Minh
tuyên bố đầu hàng. Thế là hết! Đơn
vị anh còn đâu nữa mà về? Tất cả
hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa đã sụp đổ. An Bình ngước mặt
nhìn lên trời cao cắn chặt môi mình
đến rướm máu mà không hay. Qua
phút đau thương anh đành tìm
đường chạy thoát. Anh đã ra được
Đệ Thất Hạm Đội của Hoa Kỳ và
định cư ở miền Nam California sau
đó…”
Qua lời anh Tuấn tôi đã biết được vì
sao Bình còn sống sót. Tôi mừng
anh đã qua khỏi hiểm nguy ngày đó
nhưng bây giờ anh đang mang bệnh
nan y. Ôi! Thượng Đế hỡi, Ngài đã
thương sao không thương cho trót,
sao để chúng tôi gặp lại nhau trong
hoàn cảnh thế nầy?
Những ngày kế tiếp tôi vẫn ghé nhà
An Bình thường xuyên chăm sóc
giúp đỡ anh. Bịnh tình anh càng
ngày càng trầm trọng, anh Tuấn đã
hết phép nên không đến ở với anh
được nữa. Tôi phải xin nghỉ phép dài
hạn, không lương để lo cho anh. Nơi
quê người xứ lạ, hai kẻ yêu thương
nhau và còn độc thân thì ngại gì tai
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Dương mà về Việt Nam. Anh sẽ về
thăm lại những nơi anh từng hành
quân giáp trận; về quê em thăm lại
nơi chúng mình gặp gỡ; về Sàigòn
thăm lại những con đường xưa lối
cũ… Anh nhớ lắm những ngày còn
đi học, những lần dẫn em đi phòng
trà nghe nhạc, những lần hai đứa
lang thang dạo phố. Anh nhớ mãi
một buổi tối anh dẫn em ra Chợ Cũ
nhìn em nước mắt dàn dụa khi ăn
chén bò viên với tương ớt thật cay
mà em vẫn thích ăn… và còn biết
bao kỷ niệm khác.
Tôi thấy Bình đã quá mệt nên ngăn
lại:
- Thôi anh, đừng nói nữa. Chờ anh
khỏe lại anh nói thật nhiều cho em
nghe.
- Không, anh sợ sẽ không còn dịp để
nói với em nữa vì anh biết sức mình
đã cạn. Anh cám ơn Thượng Đế đã
đối xử tốt với anh, đã cho anh còn
gặp lại em và được gần em trong
những ngày tháng cuối đời anh, anh
không còn mơ ước gì hơn. Anh xin
lỗi vì không thể mang hạnh phúc đến
cho em, không cùng em sống tới
ngày răng long tóc bạc, hẹn em kiếp
sau Lan Anh nhé!
Tôi nghe đau xót tột cùng, tim tôi
như bị xé tan thành muôn mảnh, sao
đời tôi quá đớn đau, bất hạnh như
vậy? Tuy nhiên, tôi cố an ủi anh:

tiếng nên tôi bàn với Bình tôi sẽ dọn
đến ở luôn nhà anh để tiện bề trông
nom, săn sóc anh. Tuy rất ái ngại
cho tôi nhưng cuối cùng anh cũng
chấp nhận.
Một ngày kia An Bình mệt nhiều tôi
định đưa anh vào bịnh viện nhưng
Bình bảo tôi đưa anh ra trước nhà
để anh được nhìn mây trời của
những ngày tháng Hạ. Anh yêu nhất
là mùa Hạ vì đó là những mùa Hạ
anh đã quen tôi, yêu tôi và cũng…
xa tôi.
Tôi dìu An Bình ra trước nhà, anh
ngồi trên băng ghế dài nhìn hoa
phượng tím nở rực suốt con đường
quen thuộc. Thời tiết California mùa
nầy tuyệt đẹp nhưng với thân xác rã
rời bịnh hoạn của anh làm sao An
Bình không bi quan, chán nản? Anh
bảo tôi ngồi bên anh:
- Em là người thân mà anh tin cậy
nhất nên hãy hứa với anh một việc
được không?
Tôi nhìn anh lo lắng:
- Anh muốn nói gì? Để em đưa anh
vào bịnh viện nhé! Trông anh yếu
lắm rồi.
- Thôi để mai đi em. Anh muốn ở
nhà gần em thêm một ngày nữa.
Vào bịnh viện thì có thay đổi được gì
đâu. Anh nhờ em sau khi anh chết
em đem tro cốt anh ra bờ biển
Huntington Beach hoặc Redondo
Beach rãi xuống giùm anh. Như vậy
linh hồn anh sẽ xuyên qua Thái Bình
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Tim tôi nghẹt cứng, đớn đau, tan nát
vì bàn tay An Bình vừa buông
xuống, vừa rời khỏi tay tôi, bơ vơ lạc
lỏng…
Trên cao mây trắng vẫn bồng bềnh
trôi ngang hờ hững. Trời đang mùa
nắng Hạ sao tôi nghe như có một
luồng băng giá vừa ập đến trong
hồn. Đầu óc tôi điên đảo quay
cuồng, tôi nghe như sóng trùng
dương đang ào ạt đổ về, bão tố từ
đâu tràn ngập, cuốn trôi hết rồi lẽ
sống của đời tôi. Ngoài kia hoa
phượng tím rơi rơi bay tản mạn
trong gió như đang nhỏ lệ xót xa,
thương cảm, ngậm ngùi tiễn biệt một
người vừa ra đi…

- Anh sẽ khỏe lại mà. Khoa học bây
giờ tân tiến lắm, chúng ta còn nhiều
ngày tháng bên nhau anh ạ!
An Bình thở dài yếu ớt, nhìn tôi rồi
bảo:
- Em ôm anh đi, ôm thật chặt. Anh
muốn mang hơi ấm của em theo
anh. Bây giờ anh cảm thấy nhớ
Sàigòn quá. Em có thể hát cho anh
nghe một khúc nhạc nào nói về
Sàigòn của mình được không?
Tôi gật đầu ôm anh vào lòng, anh
nắm chặt tay tôi và tựa đầu vào tôi.
Tôi cất tiếng hát nho nhỏ chỉ đủ để
anh nghe:
“Anh còn nhớ hay anh đã quên? Nhớ
Sàigòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố
xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn
đường từng đêm thao thức sáng cho
anh vòm lá me xanh…
Anh còn nhớ hay anh đã quên? Nhớ
đường dài qua cầu lại nối, nhớ
những con sông nối bao dòng kinh,
nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng…”***
Trước mắt tôi cảnh vật mờ dần, hình
như tôi đang nhạt nhòa nước mắt.

Vi Vân
(nhóm
Cô Gái
Việt)

* Nỗi Buồn Hoa Phượng – Thanh Sơn
** Je suis partie - Christophe
*** Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên –
Trịnh Công Sơn
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